ًطریِ علوی هدیریت ٍ پژٍّصّاي دفاعی ،سال ًَزدّن ،ضوارُ  ،98پاییس  98 :9988ـ 79

وضعیت سرمایه فکری در نظام آموزش یکی از دانشگاههای
وابسته به نیروهای مسلح
روحاهلل مرادی

1

واجد رضایی

2

تبضید زضیبفت1398/12/13 :
تبضید پصیطش1399/08/23 :

چکیده

ٞسف ایٗ پژٞٚص ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی یىی اظ زا٘طٍبٜٞبی ٚاثست ٝث٘ ٝیطٞٚبی ٔسّح ،ثٙٔٝظٛض
ٔسیطیت ایٗ سطٔبی ٝاست تب ثسیٗٚسیّ ٝایٗ زا٘طٍب ٜزض پیطجطز اٞساف ٘ظبْ ٔمسس خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ،
و ٝزض آٖ زا٘ص اظ اٞیٕت ثسیبضی ثطذٛضزاض است٘ ،مص پطضٍ٘تطی زاضت ٝثبضس .ثٙٔٝظٛض ضسیسٖ ثٞ ٝسف اظ
ٔؼیبضٞبی سطٔبی ٝفىطی ،و ٝزض تحمیك ٔطازی  ٚضضبیی ( )1399ثطای ایٗ زا٘طٍب ٜتؼییٗ ضس زض پطسطٙبٔٞٝبی
ایٗ تحمیك استفبزٌ ٜطزیس .خبٔؼ ٝآٔبضی تحمیك استبزأٖ ،سیطاٖ ٌطٜٞٚب  ٚزا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبٛٔ ٜضز ٔغبِؼٝ
ثٛز٘سٔ.ؼیبضٞبی سطٔبی ٝفىطی ثطضسیضس ٜثب استفبز ٜاظ ضٚضٟبی AHP ٚ ELECTRE ،TOPSIS

ضتجٝثٙسی ضس  ٚزضٟ٘بیت ٚضؼیت ایٗ زا٘طٍب ٜثط اسبس ایٗ ٔؼیبضٞب ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت .یبفتٞٝبی
تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝسطٔبی ٝفىطی زض ایٗ زا٘طٍب ٜث ٝس ٝزست ٝسطٔبی ٝا٘سب٘ی ،سطٔبی ٝضاثغٝای  ٚسطٔبیٝ
سبذتبضی تمسیٓ ٔیضٛز  ٚایٗ زا٘طٍب ٜثط اسبس ٞفت ٔؼیبض سطٔبی ٝا٘سب٘ی ،ضص ٔؼیبض سطٔبی ٝسبذتبضی ٚ
ٞفت ٔؼیبض سطٔبی ٝضاثغٝای ث ٝاصالح ٘یبظ زاضز.
کلید واژهها :سطٔبی ٝفىطی ،سطٔبی ٝسبذتبضی ،سطٔبی ٝا٘سب٘ی ،سطٔبی ٝضاثغٝای ،سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍبٜ

 .1زوتطی ٔسیطیت ٔبِی ،زا٘طٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبئی
ٛ٘ .2یسٙسٔ ٜسئ :َٛوبضضٙبسی اضضس ،زا٘طٍب ٜضٟیس ثٟطتی
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هقدهِ
ٔغبثك ثیب٘بت  ٚا٘سیطٞٝبی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ،زا٘طٍبٜٞب ٔٛتٛض پیططفت  ٚپبی ٝآیٙس ٜوطٛض ثٝضٕبض
ٔىض٘ٚس .ایٗ وطٛض ث ٝخٟبز ػّٕی ٘یبظ زاضز .اٌط یه ّٔت ػعت ٔیذٛاٞس؛ اٌط استمالَ ٔیذٛاٞس؛
اٌط التساض ٔیذٛاٞس؛ اٌط ثطٚت ٔیذٛاٞس ،ثبیس زا٘طٍبٜٞبی ذٛز ضا تمٛیت وٙٙس (ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی،
.)1389
ػبُٔ ثطتطی سبظٔبٟ٘ب زض زٞ ٝٞبی ٌصضت ٝزض اذتیبض زاضتٗ ٔٙبثغ فیعیىی ٔ ٚبِی ثٛز ٜاست؛ أب زض
خٟبٖ پط ضلبثت أطٚظی ،سبظٔبٟ٘بی زا٘صثٙیبٖ ثب زستطسی ث ٝزا٘ص تٛا٘ستٝا٘س اظ ایٗ ٔٙبثغ ثیطتطیٗ
ثٟطٚ ٜضی ٚ ،زض ػطص ٝضلبثت ػّٕىطز ٔغّٛثی زاضت ٝثبضٙس .سبظٔبٟ٘بی زفبػی ٘یع ثب تٛخ ٝث ٝپیچیسٌی ٚ
تٛٙع تٟسیسات ،الظْ است ث ٝسٕت سبظٔبٟ٘بی زا٘صثٙیبٖ حطوت وٙٙس .ثط٘بٔٞٝب  ٚتصٕیٕبت ایٗ
سبظٔبٟ٘ب ثبیس ثط ٔجٙبی زا٘ص صٛضت ٌیطز .سبظٔبٟ٘بی زفبػی زا٘صثٙیبٖ سبظٔبٟ٘بیی ٞستٙس و ٝثٙٔٝظٛض
ضسیسٖ ث ٝاٞساف زفبػی  ٚثطتطی ثط زضٕٙبٖ ٘سجت ثٌ ٝطزآٚضی ،شذیطٜسبظی ،ا٘تطبض ،تِٛیس ٚ
ثٟطٜثطزاضی اظ زا٘ص زفبػی زض سغٛح ضاٞجطزی ،تبوتیىی  ٚػّٕیبتی ثٌٝ٘ٛٝای ٔغّٛة الساْ ٔیوٙٙس
(ٟٔسی٘ژاز ٕٞ ٚىبضاٖ .)1396 ،زض ایٗ ضاستب زا٘طٍبٜٞبی ٘ظبٔی زض تٛسؼ ٚ ٝثٝوبضٌیطی زا٘ص زفبػی
٘مص اسبسی زاض٘س.
ثطای افعایص ظطفیت زا٘طٍبٜٞبی ٘ظبٔی زض تٛسؼ ٚ ٝثٝوبضٌیطی زا٘ص ،الظْ است ایٗ ٟ٘بزٞب زض
ضاستبی تمٛیت سطٔبی ٝفىطی 1السأبت الظْ ضا ا٘دبْ زٙٞس .ثط اسبس زیسٌب ٜضِٚی )2000( 2زا٘طٍبٜٞب
ٔ ٚؤسسبت آٔٛظش ػبِی ثب تٛخ ٝث ٝزا٘صثٙیبٖ ثٛز٘طبٖ ٘ ٚمطی و ٝزض خٛأغ ایفب ٔیوٙٙس ،الظْ است
ثٔ ٌٝ٘ٛٝؤثطتطی ػُٕ وٙٙس؛ ٓٞچٙیٗ ثبیس ثٝعٛض خسی فطایٙسٞبی ذّك زاضایی ٔجتٙی ثط زا٘ص ٚ
ضٚضٟبی ٔسیطیت سطٔبی ٝفىطی ضا ثرٛثی ثطٙبسٙس.
٘بٍٔصاضی سطٔبی ٝفىطی ثٝزِیُ ضیطٞٝبی التصبزی آٖ است؛ ظیطا ثطای اِٚیٗثبض التصبززا٘ی ث٘ ٝبْ
ٌبِجطایت 3زض سبَ  1969آٖ ضا فطایٙسی اضظشآفطیٗ  ٚزستٝای اظ زاضاییٟب ٔؼطفی وطز .اٌطچٌ ٝبِجطایت
ثطای اِٚیٗثبض ٔف ْٟٛسطٔبی ٝفىطی ضا ٔغطح وطز ،استفبز ٜوبضثطزی اظ آٖ زض اٚاذط زٔ 1990 ٝٞغطح ضس.
تبو ٖٛٙتؼبضیف ٔتؼسزی اظ خب٘ت صبحجٙظطاٖ ایٗ حٛظ ٜاظ سطٔبی ٝفىطی اضائ ٝضس ٜاست .ثٝػٛٙاٖ
1. Intellectual Capital
2. Rowley
3. Galbraith. B
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ٔثبَ استیٛاضت )1998( 1سطٔبی ٝفىطی ضا زا٘ص ،اعالػبتٔ ،بِىیت فىطی  ٚذجطٌب٘ی تؼطیف وطزٜ
است ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثطای ایدبز اضظش ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیط٘س .ثط اسبس تؼطیف ث٘ٛتیسٕٞ ٚ 2ىبضاٖ،
سطٔبی ٝفىطی ٘طب٘سٙٞس ٜسٕٟی اظ زا٘ص است و ٝزض ٞط سبظٔبٖ زض ٔحسٚز ٜظٔب٘ی ٔطرصی ٚخٛز
زاضز .تؼطیف سطٔبی ٝفىطی اظ زیسٌبٌ ٜبثطیتب  ٚث٘ٛیتس )2008( 3زاضاییٟبی زا٘طی است و ٝتٛاٖ
تجسیُضسٖ ث ٝاضظش ضا زاضز ٔ ٚبٞیت ایدبز  ٚحٕبیت اظ اضتجبط ثیٗ ٔدٕٛػٞٝبی ذجطٌی ،تدطث ٚ ٝتٛاٖ
زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی سبظٔبٖ ضا زاضاست .عجك زیسٌبٞ ٜس ٚ ٛف )2009( 4ًٙسطٔبی ٝفىطی خٕغ تٛاٖ،
زا٘ص ،فط ،ًٙٞضاٞجطز ،فطایٙسٞبٔ ،بِىیت فىطی  ٚضجىٞٝبی اضتجبعی سبظٔبٖ است و ٝایدبز اضظش یب
ٔعیت ضلبثتی ٚ ،ث ٝسبظٔبٖ زض زستیبثی ث ٝاٞسافص وٕه ٔیوٙس (وبستطٕٞ ٚ 5ٚىبضاٖ.)655 :2011 ،
یٛسفٕٞ ٚ 6ىبضاٖ ( )2019ثیبٖ وطزٜا٘س و ٝسطٔبی ٝفىطی ضجیٔ ٝتبفیعیه است  ٚث ٝتٕبْ ٔٙبثغ
٘بٔطٟٛز سبظٔبٖ ٌفتٔ ٝیضٛز و ٝسبظٔبٖ ضا لبزض ٔیسبظز تب ثتٛا٘س اضظش ذّك ٚ ،ثٔ ٝعیت ضلبثتی زست
پیسا وٙس.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ تؼبضیف زض خٕؼجٙسی وّی ،تؼطیف ظیط ثطای سطٔبی ٝفىطی ٔٙبست ث٘ٝظط ٔیضسس:
سطٔبی ٝفىطی ضبُٔ ٘ٛآٚضیٟب  ٚزا٘ص ضٕٙی ٓٞ ٚچٙیٗ ٘یطٚی ٔحطوی ثطای ضلبثت ثب استفبز ٜاظ
تدطث ،ٝاعالػبت  ٚیبزٌیطی سبظٔب٘ی است .ایٗ سطٔبی ٝثب تأویس  ٚتٛخ ٝثط  ٕٝٞوبضوٙبٖ سبظٔبٖ ٚ
تٛا٘بییٟبی آٟ٘ب لبثُ زستیبثی است تب ثب تىی ٝثط ایٗ تٛا٘بییٟب ،ستبز ٜلبثُ ػطضٝای ثٚٝخٛز آیس؛ ثٝػجبضتی
سطٔبی ٝفىطی ٔٙبثغ ٘بّٕٔٛسی است و ٝسبظٔبٖ ٔبِه آٟ٘بست  ٚثبیس ثتٛا٘س آٟ٘ب ضا استرطاج وٙس  ٚثٝ
ثٟطٜثطزاضی ثطسب٘س.
جایگاُ داًص در داًطگاُ ًظاهی جوَْري اسالهی ایراى
خبیٍبٔ ٚ ٜأٔٛضیت زا٘طٍب٘ ٜظبٔی ،تؼّیٓ  ٚتطثیت ضٚظ آٔس افسطا٘ی ضدبع ،وبضآٔسٔ ،جتىط ،الیك ٚ
ٔؤٔٗ ثٙٔٝظٛض اػٕبَ ٚظبیف زض خبیٍبٜٞبی ٔرتّف ٘یطٞٚبی ٔسّح خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ است.
زض ایٗ تحمیك ثبتٛخ ٝث ٝإٞیت سطٔبی ٝفىطی زض ٔحیظ زا٘طٍبٞی ٘ ٚیع ثبتٛخ ٝث ٝإٞیت  ٚخبیٍبٜ
زا٘طٍبٛٔ ٜضز ٘ظط سؼی ضس ٜاست ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی ایٗ زا٘طٍبٛٔ ٜضز ثطضسی لطاض ٌیطز تب
ثسیٗ ٚسیّ ٝایٗ زا٘طٍب ٜزض پیطجطز اٞساف ٘ظبْ ٔمسس اضتص خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ،و ٝزض آٖ زا٘ص
1. Stewart. J
2. Bontis. N
3. Cabrita and Bontis. N
4. Hsu and Fang
5. Castro. M
6. Yusoff. Y
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اظ إٞیت ثسیبضی ثطذٛضزاض است٘ ،مص پطضٍ٘تطی زاضت ٝثبضس .ثٙبثطایٗ ٞسف اصّی تحمیك ثطضسی
ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی زض زا٘طٍبٛٔ ٜضز تحمیك ٚ ،اٞساف فطػی آٖ ػجبضت است اظ:
ـ ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝا٘سب٘ی آٖ زا٘طٍبٜ
ـ ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝسبذتبضی آٖ زا٘طٍبٜ
ـ ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝضاثغٝای آٖ زا٘طٍبٜ

پیطیٌِ تجربی تحقیق
سطٔبی ٝفىطی زض ٔغبِؼبت ظیبزی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .ایٗ ٔغبِؼبت ،سطٔبی ٝفىطی ا٘ٛاع
سبظٔبٟ٘ب ضا ثطضسی وطز ٚ ٜاثؼبز ٔرتّف آٖ ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض زازٜا٘س .زا٘طٍبٜٞب اظخّٕ ٝسبظٔبٟ٘بیی
ٞستٙس ؤ ٝب٘ٙس ضطوتٟب زض ضاستبی ایدبز اضظشٔ ،ستّعْ استفبز ٜاظ سطٔبی ٝفىطی ٞستٙس .زض ایٗ ثرص
اظ ٔمبِ ٝثٔ ٝغبِؼبت زض حٛظ ٜسطٔبی ٝفىطی زا٘طٍبٜٞب پطزاذت ٝضس ٜاست .زض خسٔ 1 َٚطتجظتطیٗ
ٔغبِؼبت آٚضز ٜضس ٜاست:
جسول  .1پیشینه تحقیقات
رزیف

عنوان تحقیق

پژوهشگران

1

تذٍیي الگَیی
ثزاي اًذاسُگیزي
عزهبیِ فىزي در
داًؾگبُّبي ایزاى،
(هغبلؼِ هَردي
داًؾگبُ فزدٍعی)

هیزووبلی ٍ
ّوىبراى

2

هذیزیت
عزهبیِّبي فىزي
داًؾگبُ :هغبلؼِ
هَردي داًؾگبُ
صٌؼتی ؽزیف

ؽْغَاري ٍ
ّوىبراى

سال
انتشار

1389

1392

محل نشر

نتایج تحقیق

وٌفزاًظ
ثیيالوللی
هذیزیت
عزهبیِ
فىزي

ارائِ یه الگَ وِ ارسػ التصبدي عزهبیِ
فىزي داًؾگبُّب را اًذاسُگیزي وٌذ ،غیز
هوىي اعت؛ ثب ٍجَد ایي ًجبیذ اس اّویت
ؽبخصْبي ویفی ًیش غبفل ؽذ؛ چزا وِ
ایي ؽبخصْب در هذیزیت عزهبیِ فىزي
داًؾگبُّب اّویت ثغشایی دارًذّ .نچٌیي
ارتجبط سیبدي ثیي اجشاي عزهبیِ فىزي،
یؼٌی عزهبیِ اًغبًی ،عبختبري ٍ راثغِاي
ٍجَد دارد ٍ هذیزیت داًؾگبُ ثبیذ دیذ
جبهؼی داؽتِ ثبؽذ.

هجلِ
آهَسػ
هٌْذعی
ایزاى

ّز یه اس فزایٌذّبي چزخِ هذیزیت
عزهبیِ فىزي ،یؼٌی ؽٌبعبیی ،پبیؼ،
الذام ٍ ارسیبثی عزهبیِ فىزي ٍ ثٌبثزایي،
ٍضؼیت ولی هذیزیت عزهبیِ فىزي در
داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف اس حذ هتَعظ
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ووتز اعت.
ازامه جسول  .1پیشینه تحقیقات
رزیف

عنوان تحقیق

پژوهشگران

3

ارتجبط ثیي
عزهبیِ فىزي ٍ
ػولىزد در
داًؾگبُّب ٍ
هإعغبت آهَسػ
ػبلی

ؽزفی ٍ
ػجبطپَر

4

عزاحی هذل
گشارؽگزي عزهبیِ
فىزي در
داًؾگبُّبي ایزاى

خلیلی

5

ثزرعی راثغِ
عزهبیِ فىزي ٍ
تؼْذ عبسهبًی ثب
رّجزي تحَلآفزیي
وبروٌبى داًؾگبُ
پیبم ًَر ارٍهیِ

ثبلزسادُ ٍ
ثبلزي

6

عزهبیِ فىزي ٍ
تَلیذ داًؼ:
صٌؼت
ثیَتىٌَلَصي تبیَاى

چبى َّاًگ
ٍ ٍٍ

سال
انتشار

1393

1396

1398

2007

محل نشر

نتایج تحقیق

هجلِ
راّجزدّبي
آهَسػ در
ػلَم پشؽىی

ثْجَد در عزهبیِ فىزي ثِ ثْجَد ػولىزد
داًؾگبُّب ایزاى هٌجز هیؽَد .ثب تَجِ ثِ
هتَعظثَدى عغح عزهبیِ فىزي در
هحیظ داًؾگبّی وؾَر ،هذیزیت ٍ ثْجَد
عزهبیِ فىزي هیتَاًذ ًظبم آهَسؽی
وؾَر را چٌذیي پلِ ارتمب ثخؾذ.

پبیبىًبهِ
دوتزي
داًؾگبُ
هبسًذراى

اٍ در تحمیك خَد الگَي گشارؽگزي
عزهبیِ فىزي را ثزاي داًؾگبُّب ارائِ وزد.
ّنچٌیي ثیبى وزد وِ ٍسارت ػلَم،
تحمیمبت ٍ فٌبٍري هیتَاًذ اس ایي الگَ
ثزاي گشارؽگزي عزهبیِ فىزي داًؾگبُّب
ٍ ارسیبثی ػولىزد ٍ تخصیص هٌبعت
ثَدجِ ثیي داًؾگبُّب ٍ درًْبیت
رتجِثٌذي داًؾگبُّب اعتفبدُ وٌذ .رؤعبي
داًؾگبُّب ًیش هیتَاًٌذ ثزاي ارسیبثی
ػولىزد داًؾگبُ عی عبلْبي هختلف ٍ یب
همبیغِ ػولىزد داًؾىذُّب ٍ ثخؾْبي
هختلف داًؾگبُ ثب یىذیگز اعتفبدُ وٌٌذ.
ایي الگَ هیتَاًذ هجٌبي هغئَلیت
پبعخگَیی رؤعبي داًؾگبُّب ثبؽذ.

وٌفزاًظ
ثیيالوللی
ػلَم
هذیزیت ٍ
حغبثذاري
هجلِ
ثیيالوللی
هذیزیت
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عزهبیِ فىزي ثز تؼْذ عبسهبًی تأثیز
هثجت ٍ هؼٌبداري ًذارد .اسعزفی ایي ػبهل
ثز رّجزي تحَلآفزیي تأثیز هثجت ٍ
هؼٌبداري دارد .تؼْذ عبسهبًی ًیش ثز
رّجزي تؼْذ آفزیي تأثیزي ًذارد.
راثغِ عزهبیِ فىزي ٍ ثْزٍُري اس داًؼ
هثجت ٍ هؼٌیدار اعت.
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ازامه جسول  .1پیشینه تحقیقات
سال

رزیف

عنوان تحقیق

پژوهشگران

7

فٌبٍري اعالػبت
ثِػٌَاى عزهبیِ
فىزي

اٍعبًب ٍ
جزاردٍ

2008

8

داراییْبي فىزي
در هإعغبت
تحمیمبتی ٍ
آهَسػ ػبلی

عىبًذٍ ٍ
ّوىبراى

2010

9

عزهبیِ فىزي ٍ
ػولىزد
داًؾگبُّبي تبیَاى

لَ

10

چبرچَة عزهبیِ
فىزي ثزاي
اًذاسُگیزي
هأهَریت عَم
داًؾگبُّب

عىًَذٍ ٍ
ّوىبراى

11

عزهبیِ فىزي ٍ
ػولىزد
داًؾگبُّبي
ػوَهی ولوجیب

وزیغلی ٍ
ّوىبراى

12

ارسیبثی گشارؽگزي
عزهبیِ فىزي
تحت ٍة در
داًؾگبُّبي
اعپبًیب

راهیزس ٍ
ّوىبراى

انتشار

2012

2017

2018

2019

محل نشر

نتایج تحقیق

اًتؾبرات
داًؾگبُ
آریشًٍب

فٌبٍري اعالػبت در تَلیذات آهَسؽی ٍ
فزصت تَعؼِ عزهبیِ فىزي داًؾگبُّب
ػبهل هْوی ثِؽوبر هیرٍد.

هجلِ
عزهبیِ
فىزي

ارائِ الگَیی هفَْهی ،وِ تلفیمی اس
ؽبخصْبي اًذاسُگیزي عزهبیِ فىزي
ثبؽذ ،هیتَاًذ داًؾگبُّب را در راُ رعیذى
ثِ اّذاف خَد ،وِ تَلیذ ٍ ػزضِ داًؼ
اعت ،یبري وٌذ.

هجلِ
هذلغبسي
التصبدي

عزهبیِ فىزي در پضٍّؼ ٍ آهَسػ تأثیز
سیبدي دارد ٍ ثِعَر هإثز راّی اعت ثزاي
ثْجَد راّجزدّب ٍ ثِ هذیزاى ٍ همبهبت
داًؾگبّی ثزاي ثْجَد هإثز ػولىزد ووه
هیوٌذ.

هجلِ
پیؼثیٌی
فيآٍري ٍ
تغییزات
اجتوبػی

ٍظیفِ اصلی داًؾگبُّب اس آهَسػ ٍ
تحمیك فزاتز اعت .داًؾگبُّب ثبیذ ثِعوت
ػوَهی ٍ وبرثزديوزدى داًؼ ٍ تَعؼِ
آى در عغح هلی ٍ ثیيالوللی حزوت
وٌٌذ .آًْب ثزاي هحبعجِ ایي هأهَریت
هْن داًؾگبُ عزهبیِ فىزي را اثشاري
حیبتی داًغتٌذ.

هجلِ
عزهبیِ
فىزي

هجلِ هزٍر
اعالػبت
آًالیي
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ًَیغٌذگبى دریبفتٌذ وِ ّز ثؼذ عزهبیِ
فىزي ثز ػولىزد داًؾگبُّبي ولوجیب اثز
هؼٌبداري دارد.
پضٍّؾگزاى دریبفتٌذ وِ عزهبیِ اًغبًی
ثیؾتزیي افؾب ٍ ،عزهبیِ راثغِاي ووتزیي
افؾب را دارد ٍ اس عزفی ویفیت افؾبي
عزهبیِ عبختبري اس ایي دٍ ثیؾتز اعت.
ّنچٌیي ًتبیج ًؾبى داد وِ اًذاسُ
داًؾگبُ ٍ ثیيالوللیثَدى آى ثز هیشاى ٍ
ویفیت افؾبي عزهبیِ فىزي داًؾگبُّبي
اعپبًیب تأثیزي هؼٌبدار دارد.

وضعیت سرهایه فکری در نظام آهوزش یکی از دانطگاههای وابسته به
نیروهای هسلح

رٍش تحقیق
جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاري
ثطای ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍبٛٔ ٜضز تحمیك  ٚثط اسبس ٔؼیبضٞبی تؼییٗضس ٜثطای آٖ
زض تحمیك ٔطازی  ٚضضبیی (٘ 40 ،)1399فط اظ استبزاٖ٘ 40 ،فط اظ زا٘طدٛیبٖ ٘ 20 ٚفط اظ ٔسیطاٖ
ٌطٜٞٚب ثٝػٛٙاٖ تؼساز ضطوتوٙٙسٌبٖ ا٘تربة ضس٘س .اظ ایٗ تؼساز ثٝزِیُ ٔطىالت ،استبزاٖ ث٘ 34 ٝفط
ٔ ٚسیطاٖ ٌطٜٞٚب ث٘ 18 ٝفط وبٞص یبفت.
رٍش گردآٍري دادُّا ٍ جاهعِ آهاري
ٌطزآٚضی زازٜٞب ثب استفبز ٜاظ پطسطٙبٔ ٝصٛضت ٌطفت ٝاست .پطسطٙبٔٞٝب ثٞ ٝط ٌط ٜٚاظ زا٘طدٛیبٖ،
استبزاٖ ٔ ٚسیطاٍ٘طٜٞٚب خساٌب٘ ٝثطضسی ضس ثٝعٛضی و ٝسؤاالت ٞط ٌط ٜٚثب تٛخ ٝث ٝتدطث ٚ ٝترصص
آٟ٘ب زستٝثٙسی ٌطزیس.
رٍایی ٍ 9پایایی 2پرسطٌاهِ
پطسطٙبٔٞٝبی ایٗ ٔطحّ ٝضبُٔ س ٝپطسطٙبٔ ٝخسا ثطای ٞط وساْ اظ ٌطٜٞٚبی استبزاٖ ،زا٘طدٛیبٖ ٚ
ٔسیطاٖ ٌطٜٞٚب است .ثطای تؼییٗ ضٚایی صٛضی ٔ ٚحتٛایی ٔیتٛاٖ اظ ضٚش ویفی (ٔصبحج ٝثب افطاز
ٔترصص) استفبز ٜوطز (ٔحٕسثیٍی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1393 ،ثٙبثطایٗ زض ایٗ تحمیك ٘یع ثطای تؼییٗ ضٚایی
صٛضی ٔ ٚحتٛایی اظ ٘ظط ٔترصصبٖ  ٚاستبزاٖ ضضتٔ ٝسیطیت زا٘طٍب ٜاستفبز ٜضس ٜاست؛ ثٕٞ ٝیٗ
ٔٙظٛض لجُ اظ اضائ ٝپطسطٙبٔٞٝب ث ٝپبسدزٙٞسٌبٖ ،ضٚایی آٖ ٔٛضز لضبٚت س٘ ٝفط اظ ذجطٌبٖ لطاض
ٌطفت  ٚضٚایی آٟ٘ب تأییس ضس.
زض ایٗ تحمیك ثٙٔٝظٛض ثطضسی پبیبیی پطسطٙبٔٞٝب اظ ضٚش آِفبی وط٘ٚجبخ 3استفبز ٜضس ٜاست.
ٔمساض آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای ٞط یه اظ پطسطٙبٔٞٝب ثب استفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٘ SPSSسرٔ 22 ٝحبسج ٝضس
و٘ ٝتبیح آٖ زض خس 2 َٚآٔس ٜاست.

1. Validity
2. Reliability
3. Cronbach 's Alph
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جسول  .2ضریة آلفای کرونثاخ پرسشنامههای تررسی سرمایه فکری
سؤاالت هر گروه از پاسدزهنسگان

آلفای کرونثاخ پرسشنامه هر گروه از پاسدزهنسگان

اعتبداى

0.97

هذیزاى گزٍُّب

0.88

داًؾجَیبى

0.94

ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ پطسطٙبٔٞٝبی استبزا٘ت  0.97است و ٝایٗ ٔمساض ثیص اظ  0.9است ٔ ٚغبثك
ٌفت ٝوط٘ٚجبخ  ٚضبِٚس )2004( ٖٛایٗ ػسز ٘طب٘سٙٞس ٜپبیبیی پطسطٙبٔ ٝزض سغح ػبِی استٔ .مساض آٖ
ثطای پطسطٙبٔٔ ٝسیطاٖ ٌطٜٞٚب  0.88استٞ .طچٙس ایٗ ٔمساض اظ آِفبی وط٘ٚجبخ پطسطٙبٔ ٝاستبزاٖ وٕتط
استٕٞ ،چٙبٖ پبیبیی ایٗ پطسطٙبٔ ٝزض سغح ذٛة لطاض زاضز .ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ پطسطٙبٔٝ
زا٘طدٛیبٖ ٘یع زض سغح ػبِی لطاض زاضز ٔ ٚمساض آٖ  0.94است .ثٝعٛض وّی ثط اسبس ا٘ساظٜٞبی
٘ٛضتٝضس ٜزض خسٔ َٚیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝپطسطٙبٔٞٝب اظ پبیبیی ٔٙبسجی ثطذٛضزاض است.
زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ تحمیك ثٙٔٝظٛض ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍبٛٔ ٜضز تحمیك اظ تحمیك
ضضبیی ٔ ٚطازی ( )1399ضبُٔ ٔؼیبضٞبی ث٘ٛتیس (ٔ ٚ )1998ؼیبضٞبی پیطٟٙبزی خبٔؼ ٝذجط ٜاستفبزٜ
ضس .تؼساز ٔؼیبضٞبی ث٘ٛتیس ٔ ٚؼیبضٞبی خبٔؼ ٝذجط ٜزض تحمیك ضضبیی ٔ ٚطازی ( )1399ثٝضطح خسَٚ
 3است.
جسول  .3ذالصه معیارهای معرفیشسه زر تحقیق رضایی و مرازی ()1399
تعساز معیارهای تونتیس

تعساز معیارهای

جمع تعساز معیارهای

()1998

معرفیشسه توسط ذثرگان

انترابشسه

عزهبیِ اًغبًی

11

5

16

عزهبیِ عبختبري

7

0

7

عزهبیِ راثغِاي

9

3

12

جوغ

27

8

35

نوع سرمایه

زض خس َٚثؼسیٔ ،ؼیبضٞبی تحمیك ضضبیی ٔ ٚطازی ( )1399زض ٞط وساْ اظ ثرطٟبی سطٔبی ٝا٘سب٘ی،
سبذتبضی  ٚضاثغٝای آٚضز ٜضس ٜاست.
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وضعیت سرهایه فکری در نظام آهوزش یکی از دانطگاههای وابسته به
نیروهای هسلح

جسول  .4معیارهای سرمایه انسانی ،ساذتاری و راتطهای زانشگاه
عزهبیِ اًغبًی
حوبیت اس ارتمبي اعتبداى در صَرت لشٍم
داؽتي اعتبداى ثبَّػ ٍ خالق
خاللیت ٍ اهىبى ًظزیِپزداسي تَعظ وبروٌبى داًؾگبُ
حوبیت اس افىبر جذیذ تَعظ عبسهبى
اعویٌبى ًغجت ثِ ایٌىِ رٍاثظ دٍعتبًِ ٍ وبري هٌبعت ثیي وبروٌبى ثزلزار اعت.
تالػ ٍ وَؽؼ ثیؾتز وبروٌبى ٍ اػضبي ّیئت ػلوی در ػزصِ آهَسػ ٍ پزٍرػ ًغجت ثِ داًؾگبُّبي دیگز
داؽتي رٍحیِ یبدگیزي اس ّوذیگز تَعظ اػضبي ّیئت ػلوی
سهبى اجزاي وبر تحمیمی در داًؾگبُ
تزن غیز هٌتظزُ ثزخی افزاد وِ داًؾگبُ را ثِ دردعز هیاًذاسًذ.
تؼوك ٍ تفىز اػضبي ّیئت ػلوی در هَرد رفتبر خَد
حوبیت اس اعتبداى ثزاي ؽزوت در هجبهغ ٍ وٌفزاًظّبي ػلوی
حوبیت اس اعتبداى ثزاي ارتمبي تحصیلی خَد
هیشاى اػتوبد ٍالؼی ثِ ًتبیج وبرّبي پضٍّؾی اعتبداى
داؽتي ثزًبهِ ثزاي اػشام اعتبداى ثِػٌَاى فزصتْبي هغبلؼبتی ثِ داًؾگبُّبي هؼتجز خبرجی
جبًؾیيپزٍري ثزاي جبیگشیٌی اػضبي ّیئت ػلوی وِ داًؾگبُ را تزن هیوٌٌذ.
ویفیت وبر تحمیمی در داًؾگبُ
عزهبیِ عبختبري
داؽتي ثزًبهِ ٍ جذٍل سهبًجٌذي ؽذُ در راعتبي تَعؼِ داًؾگبُ
داؽتي عبهبًِ اعالػبتی وِ دعتزعی ثِ اعالػبت عبدُ ؽَد.
داؽتي ثیؾتزیي ثْزٍُري اس اعتبداى
حوبیت داًؾگبُ اس وبر گزٍّی
تؾَیكؽذى اعتبداى ًغجت ثِ اثزاس ًظز ٍ ػمبیذ خَد در ثحثّبي گزٍّی
وبّؼدادى سهبى حل هؾىل داًؾجَیبى
داًؾگبُ فزایٌذّب ٍ رًٍذ جذیذ را هغبثك هیل داًؾجَیبى ؽزٍع هیوٌذ.
عزهبیِ راثغِاي
هیشاى رضبیت اعتبداى اس داًؾگبُ
تَجِ ثِ عزس تفىز داًؾجَیبى در هَرد داًؾگبُ
داؽتي جَ ٍ فزٌّگ عبسهبًی ثِ ؽىل حوبیتی ٍ آراهؼثخؼ
دریبفت ثبسخَرد اس داًؾجَیبى
داؽتي ارتجبط ثب داًؾجَیبى ثِ هٌظَر درن خَاعتِّبي آًْب اس داًؾگبُ
تالػ ٍ عزهبیِگذاري در راعتبي خؾٌَد ٍ راضی ًگْذاؽتي داًؾجَیبى
هیشاى حوبیت داًؾگبُ اس ارتجبط اعتبداى ثب صٌؼت ٍ جبهؼِ
داؽتي رٍاثظ هغتوز ،پبیب ٍ ثلٌذ هذت ثب داًؾجَیبى لجل ٍ ثؼذ اس فبرؽالتحصیلی
اهىبى تجبدل اعتبد هیبى داًؾگبُّبي عبسهبًی ٍ هلی
ٍجَد راثغِ عبلن ثیي ًیزٍّبي وبدر ٍ داًؾجَیبى ثب حفظ احتزاهبت ًظبهی ٍ عغلِهزاتجی
رضبیت هزاجؼِوٌٌذگبى در هجوَع اس ػولىزد داًؾگبُ
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رضبیت داًؾجَیبى اس عبسهبى

ایٗ ٔؼیبضٞب ثطای ثطضسی زض اذتیبض زا٘طدٛیبٖ ،استبزاٖ ٔ ٚسیطاٖ ٌطٜٞٚبی زا٘طٍب ٜلطاض ٌطفت .ثٝ
ٕٞیٗ ٔٙظٛض س ٝپطسطٙبٔ ٝثطای ٞط ٌط ٜٚاظ ایٗ افطاز تٟی ٝضس ؤ ٝؼیبضٞبی ٞط پطسطٙبٔ ٝثط اسبس
ترصص  ٚتدطثٛٔ ٚ ٝلؼیت افطاز ٕٞبٖ ٌط ٜٚا٘تربة ضس.
ثطای تدعی ٚ ٝتحّیُ پبسرٟبی افطاز ٞط ٌط ٜٚاظ س ٝضٚش ضجبٞت ثٌ ٝعیٔ ٝٙغّٛة (،)TOPSIS
تسّظ تمطیجی ( ٚ )ELECTREسّسّٔٝطاتجی ( )AHPاستفبز ٜضس ٜاست .زِیُ استفبز ٜاظ ٞط وساْ اظ
ایٗ ضٚضٟب ث ٝصٛضت خسا ٚیژٌیٟبی ٔٙحصط ث ٝفطز ٞط ضٚش است و ٝثب تطویت ایٗ ٚیژٌیٟب ٔیتٛاٖ
تحّیُ خبٔؼتطی ضا اضائ ٝوطز؛ ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ  TOPSISاظ پطتٛا٘ ٝضیبضی لٛی ثطذٛضزاض است  ٚضٚش
 AHPیىی اظ لسضتٕٙستطیٗ ف ٖٛٙتصٕیٌٓیطی چٙسٔؼیبض ٜاست.
ضباّت بِ گسیٌِ هطلَب ()TOPSIS
ضٚش ضجبٞت ٔغّٛة تٛسظ یٛٞ ٚ ٖٛاً٘ زض سبَ  1981اضائ ٝضس وٛٔ ٝضز استمجبَ ٔحممبٖ ٚ
وبضثطاٖ ٔرتّف ٚالغ ضس ٜاستٌ .عیٞٝٙب زض ایٗ ضٚش ثط اسبس ضجبٞت ث ٝحُ ٔغّٛة ضتجٝثٙسی
ٔیضٛز ثٝعٛضی وٞ ٝطچٌ ٝعیٝٙای ث ٝحُ ٔغّٛة ضجیٝتط ثبضس ،ضتج ٝثیطتطی زاضز .ایٗ ضٚش
تصٕیٌٓیطی اظ پطتٛا٘ ٝضیبضی لٛی ثطذٛضزاض است ٕٞ ٚب٘ٙس ثسیبضی اظ ضٚضٟبی ػّٕی ،زا٘ستٗ ٚ
ضػبیت ٔفطٚضبتٔ ،حسٚز ٚ ٜضطایظ اػتجبض لٛا٘یٗ  ٚصحت فطِٟٔٛبی پیطٟٙبزیٔ ،حسٚز ٜزلت ٘تبیح ٚ
ضطایظ لبثُ لجَٛثٛزٖ خٛاثٟب ثسیبض حبئع إٞیت است (ػغبیی.)107 :1396 ،
ثطای اخطای ضٚش ضجبٞت ثٌ ٝعیٔ ٝٙغّٛة اثتسا ٔبتطیس تصٕیٓ ظیط تطىیُ ٔیضٛز:

زض ازأٔ ،ٝبتطیس ثبیس ثیٔمیبس ضٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔبتطیس  Rث ٝایٗ ضطح تطىیُ ٔیضٛز:

ثطای ثیٔمیبسوطزٖ ٔؼیبضٞب اظ ضاثغ ٝشیُ استفبز ٜضس ٜاست:

اٌط حُ ٔغّٛة ثب

 ٚغیطٔغّٛة ثب

٘طبٖ زاز ٜضٛز زض ایٗ صٛضت:
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وٝ

ثٟتطیٗ ٔمساض ٔؼیبض  jاظ ثیٗ تٕبْ ٌعیٞٝٙب ٚ

ٌعیٞٝٙبیی و ٝزض

ٚ

ثستطیٗ ٔمساض  jاظ ثیٗ تٕبْ ٌعیٞٝٙب است.

لطاض ٔیٌیطز ثٝتطتیت ٘طب٘سٙٞسٌ ٜعیٞٝٙبی وبٔالً ثٟتط  ٚوبٔالً ثستط است.

زض ٔطحّ ٝثؼس ثطای ٞط ٌعی ،ٝٙفبصّ ٝاظ حُ ٔغّٛة  ٚفبصّ ٝاظ حُ غیطٔغّٛة ثٝتطتیت اظ ضٚاثظ
ظیط ٔحبسجٔ ٝیضٛز:

و ٝزض ایٗ ضاثغ ٝا٘سیس ٔ jؼطف پبسدزٙٞس ٚ ٜا٘سیس ٔ iؼطف ٔؼیبض ٔٛضز ٘ظط است.
زض آذطیٗ ٔطحّ ٝضبذص ضجبٞت اظ عطیك ضاثغ ٝظیط ٔحبسجٔ ٝیضٛز:

تسلط تقریبی ()ELECTRE
ضٚش تسظ تمطیجی یىی اظ ٔطٟٛضتطیٗ ضٚضٟبی ضتجٝثٙسی ثٛیژ ٜزض اضٚپب است .ایٗ ضٚش تٛسظ
ثٙبی 1ٖٛاضائ ٚ ،ٝسپس تٛسظ ٚاٖ زِفت٘ ،2یدىبٔپ ،3ضٚی ٚ 4زیٍط ٕٞىبضا٘ص تٛسؼ ٝزاز ٜضس .زض ایٗ
ضٚش اظ ٔف ْٟٛتسّظ ث ٝصٛضت ضٕٙی استفبزٔ ٜیضٛزٔ .ؼیبضٞب زض ایٗ ضٚش ثٝصٛضت ظٚخی ثب
یىسیٍط ٔمبیسٔ ٚ ،ٝؼیبضٞبی ٔسّظ  ٚضؼیف ،ضٙبسبیی ٚ ،سپس ضؼیف حصف ٔیضٛز (ضٚی.)1991 ،
ثطای اخطای ضٚش تسظ تمطیجی اثتسا ٔبتطیس ظیط تطىیُ ٔیضٛز:

زض ازأٔ ،ٝبتطیس ثبیس ثیٔمیبس ضٛز .ثٕٞٝیٗ زِیُ ٔبتطیس  Rثٝضطح ظیط تطىیُ ٔیضٛز:

1. Benayoun
2. Van Delft
3. Nijkamp
4. Roy
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ثطای ثیٔمیبسوطزٖ ٔؼیبضٞبی ٔثجت ٙٔ ٚفی ثٝتطتیت اظ ضٚاثظ ظیط استفبز ٜضس ٜاست:

زض ازأ ٝثطای ٞط ظٚج ٌعیٔ )k,e=1,2, …, m, k#e( e ٚ k ٝٙدٕٛػٔ ٝؼیبضٞب
} j={1,2,…,mث ٝز ٚظیطٔدٕٛػٛٔ ٝافك ٔ ٚربِف تمسیٓ ٔیضٛزٔ .دٕٛػٛٔ ٝافك (

)،

ٔدٕٛػٝای اظ ٔؼیبضٞبیی است و ٝزض آٟ٘ب ٌعی٘ k ٝٙسجت ثٌ ٝعی e ٝٙثطتطی زاضز ٔ ٚدٕٛػٔ ٝىُٕ آٖ
ٔدٕٛػٔ ٝربِف (

) استٔ .دٕٛػٔ ٝؼیبضٞبی ٔٛافك ثطای ٔؼیبضٞبی ٔثجت ٙٔ ٚفی ثٝتطتیت ثٝصٛضت

شیُ تؼطیف ٔیضٛز:

ٔدٕٛػ ٝپبسرٟبی ٔربِف ثطای پبسرٟبی ٔثجت ٙٔ ٚفی ثٝتطتیت ثٝصٛضت شیُ تؼطیف ٔیضٛز:

زض ازأ ٝالظْ است ٔبتطیس تٛافك تطىیُ ضٛز .ایٗ ٔبتطیسٔ ،طثؼی است و ٝثؼس آٖ تؼساز ٔؼیبضٞب
استٞ .ط یه اظ زضایٞٝبی ایٗ ٔبتطیس ضبذص تٛافك ثیٗ زٌ ٚعی٘ ٝٙبٔیسٔ ٜیضٛزٔ .مساض ایٗ ضبذص،
اظ خٕغ ٚظٖ ٔؼیبضٞبیی ثٝزست ٔیآیس و ٝزض ٔدٕٛػٛٔ ٝافك ٚخٛز زاضز؛ ثٝػجبضت زیٍط ثطای ٔحبسجٝ
ضبذص تٛافك (

) ثبیس ٌعیٌ ٚ k ٝٙعیٔ e ٝٙمبیس ٝضٛز ٔ ٚمساض آٖ اظ خٕغ ٚظٖ ٔؼیبضٞبیی ثٝزست

ٔیآیس وٌ ٝعی٘ k ٝٙسجت ثٌ ٝعی e ٝٙثطتطی زاضز .،ث ٝظثبٖ ضیبضی ،ضبذص تٛافك اظ ضاثغ ٝظیط ٔحبسجٝ
ٔیضٛز (ضٚی:)1990 ،

زض ٔدٕٛػٚ ٝظٟ٘بی ٘طٔبَضس،ٜ

ثطاثط یه است؛ ِصا:
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ضبذص تٛافك ثیبٍ٘ط ٔیعاٖ ثطتطی ٌعی k ٝٙثط ٌعی e ٝٙاست ٔ ٚمساض آٖ اظ صفط تب یه تغییط
ٔیوٙس .ثب ٔمبیس ٝضبذص تٛافك ثطای  ٕٝٞظٚخٟب ٔیتٛاٖ ٔبتطیس تٛافك ضا ثٝصٛضت ظیط تؼطیف وطز.
زض حبِت وّی ایٗ ٔبتطیس ٔتمبضٖ ٘یست.

زض ٔطحّ ٝثؼس ٔبتطیس ٔربِف تؼییٗ ٔیضٛز .ایٗ ٔبتطیس ٔطثؼی است و ٝثؼس آٖ تؼساز ٌعیٞٝٙب
استٞ .ط یه اظ زضایٞٝبی ایٗ ٔبتطیس ،ضبذص ػسْ تٛافك (ٔربِف) ثیٗ زٌ ٚعی٘ ٝٙبٔیسٔ ٜیضٛز.
ٔمساض ایٗ ضبذص اظ ضاثغ ٝظیط ث ٝزست ٔیآیس:

ٔمساض ضبذص ػسْ تٛافك اظ صفط تب یه تغییط ٔیوٙس .ثب ٔحبسج ٝضبذص ػسْ تٛافك ثطای ٕٝٞ
ظٚجٌعیٞٝٙب ٔیتٛاٖ ٔبتطیس ػسْ تٛافك ضا ثٝصٛضت شیُ تؼطیف وطز .زض حبِت وّی ایٗ ٔبتطیس
ٔتمبضٖ ٘یست.

آستبٖ ٔٛافمت اظ ٔیبٍ٘یٌٗیطی ضبذصٟبی تٛافك ثٝزست ٔیآیس .ث ٝظثبٖ ضیبضی ٔمساض آستبٖ
ٔٛافمت اظ ضاثغ ٝظیط ٔحبسجٔ ٝیضٛز (ضٚی:)1990 ،

ٔبتطیس تسّظ ٔٛافك ( )Fثبتٛخ ٝثٔ ٝمساض آستبٖ ٔٛافمت تطىیُ ٔیضٛز .اٌط
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ثبضس ،ثطتطی ٌعی k ٝٙثط ٌعی e ٝٙلبثُ لج َٛاست زض غیط ایٙصٛضت ٌعی k ٝٙثط ٌعی e ٝٙثطتطی ٘ساضز؛ ِصا
زضایٞٝبی ٔبتطیس تسّظ ٔٛافك اظ ضاثغ ٝظیط تؼییٗ ٔیضٛز:

ٔبتطیس ٔربِف ٔ Gب٘ٙس ٔبتطیس تسّظ ٔٛافك تطىیُ ٔیضٛز؛ ثسیٗ ٔٙظٛض اثتسا ثبیس آستبٖ
ٔربِفت ( ) اظ ٔیبٍ٘یٌٗیطی ضبذصٟبی ٔربِفت ٔحبسج ٝضٛز .ث ٝظثبٖ ضیبضی ٔمساض آستبٖ ٔربِفت
اظ ضاثغ ٝظیط ٔحبسجٔ ٝیضٛز (ضٚی:)1990 ،

اٌط

اظ

وٕتط ثبضسٔ ،یعاٖ ٔربِفت ظیبز است ٕ٘ ٚیتٛاٖ اظ آٖ صطف٘ظط وطز؛ ثٙبثطایٗ

زضایٞٝبی ٔبتطیس تسّظ ٔربِف  Gث ٝصٛضت ظیط ٔحبسجٔ ٝیضٛز (ضٚی:)1990 ،

ٞط ػضٔ ٛبتطیس ٘ Gیع ٘طبٍ٘ط ضاثغ ٝتسّظ ٌعیٞٝٙب است.
ٔبتطیس تسّظ ٟ٘بیی  Hاظ ضطة ته ته زضایٞٝبی ٔبتطیس تسّظ ٔٛافك  Fزض زضایٞٝبی ٔتٙبظط
آٖ زض ٔبتطیس ٔربِف  Gثٝزست ٔیآیس (ضٚی:)1990 ،
ٔبتطیس تسّظ ٟ٘بیی  Hثطتطیٟبی خعئی ٔؼیبضٞب ضا ثیبٖ ٔیوٙس (ػغبیی.)132-126 :1396 ،
سلسلِ هراتبی ()AHP
ضٚش  AHPیىی اظ لسضتٕٙستطیٗ ف ٖٛٙتصٕیٌٓیطی چٙسٔؼیبض ٜاست و ٝزض سبَ  1980تٛسظ
ٔحممی ث٘ ٝبْ تٔٛبس سبتی ،1استبز زا٘طٍب ٜپیتسجٛضي اضائ ٝضس  ٚثب ٚخٛز ثطذی ا٘تمبزٞب ،اظ سٛی
ٔحبفُ ػّٕی ٔٛضز استمجبَ لطاض ٌطفت (ػغبیی.)233 :1396 ،
ثطای ایٗ ضٚش اثتسا ٔبتطیس ٔمبیس ٝظٚخی تطىیُ ٔیضٛزٔ .بتطیس ٔمبیس ٝظٚخی ثٝصٛضت ظیط
٘طبٖ زازٔ ٜیضٛز:

1. Saaty
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و ٝزض آٖ

ثطتطی ػٙصط ٘ iسجت ث ٝػٙصط  jاست .زض ٔمبیس ٝظٚخی ٔؼیبضٞب ٘سجت ث ٝیىسیٍط ثٙب

ث ٝضطط ٔؼىٛسی ضاثغ ٝظیط ثطلطاض است:

ثطای ٔحبسجٚ ٝظٖ ػٙبصط اظ ضٚش سغطی استفبز ٜضسٔ .غبثك ایٗ ضٚش اثتسا ٔدٕٛع ػٙبصط ٞط سغط
ٔحبسجٔ ٝیضٛز تب ثطزاض ست٘ٛی ثٝزست آیس٘ .طٔبَضس ٜایٗ ثطزاض ست٘ٛی ،ثطزاض ٚظٖ ذٛاٞس ثٛز.
زضٟ٘بیت ٚظٖ ٟ٘بیی ٞط ٔؼیبض ٔحبسج ٝضس ؤ ٝدٕٛع حبصُضطة ٚظٖ ٞط ٔؼیبض زض أتیبظ ٌعیٛٔ ٝٙضز
٘ظط است.

یافتِّاي پژٍّص
پرسطٌاهِ داًطجَیاى
٘تبیح ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی ثط اسبس ٔؼیبضٞبی پطسطٙبٔ ٝزا٘طدٛیبٖ ثط اسبس ٞط وساْ اظ
س ٝضٚش  AHP ٚ ELECTRE ،TOPSISزض خس 5 َٚآٚضز ٜضس ٜاست.
جسول  .5رتثه معیارهای پرسشنامه زانشجویان زر هر کسام از روشهای تجسیه و تحلیل
رزیف

رتثه معیار زر هر کسام از روشها

معیار

TOPSIS

ELRCTRE

AHP

1

رضبیت هزاجؼِوٌٌذگبى در هجوَع اس ػولىزد داًؾگبُ

1

1

2

2

رضبیت داًؾجَیبى اس عبسهبى

3

2

1

3

حوبیت داًؾگبُ اس وبر گزٍّی

2

3

3

4

تالػ ٍ عزهبیِگذاري در راعتبي خؾٌَد ٍ راضی ًگْذاؽتي داًؾجَیبى

4

5

4

5

تَجِ ثِ عزس تفىز داًؾجَیبى در هَرد داًؾگبُ

5

4

7

6

داؽتي ارتجبط ثب داًؾجَیبى ثِهٌظَر درن خَاعتِّبي آًْب اس داًؾگبُ

6

6

5

7

دریبفت ثبسخَرد اس داًؾجَیبى

7

8

6

8

داًؾگبُ فزایٌذّب ٍ رًٍذ جذیذ را هغبثك هیل داًؾجَیبى ؽزٍع هیوٌذ.

8

7

8

9

وبّؼدادى سهبى حل هؾىل داًؾجَیبى

9

9

9

ثط اسبس ٘تبیح خسٔ ،َٚؼیبض "وبٞصزازٖ ظٔبٖ حُ ٔطىُ زا٘طدٛیبٖ" زض ٞط س ٝضٚش ،ضتج ٝآذط
ضا وست وطز ٜاست .ایٗ ٔؼیبض خعٔ ٚؼیبضٞبی سطٔبی ٝسبذتبضی ٚ ،ثبتٛخ ٝث ٝایٙى ٝضتج ٝآذط ضا زض ٞط

66

نطریه علوی هدیریت و پژوهصهاي دفاعي ،سال نوزدهن ،ضواره  ،98پاییس
9988

س ٝضٚش وست وطز ٜاست زض ثستطیٗ حبِت ٕٔىٗ لطاض زاضز .الظْ است زا٘طٍب ٜزض ضاستبی ثٟجٛز
سطٔبی ٝسبذتبضی ،تٛخ ٝذٛز ضا زض وبٞص ظٔبٖ حُ ٔطىُ زا٘طدٛیبٖ ثیطتط ٔتٕطوع سبظز.
ٔؼیبض "زا٘طٍب ٜفطایٙسٞب  ٚض٘ٚس خسیس ضا ٔغبثك ٔیُ زا٘طدٛیبٖ ضطٚع ٔیوٙس" ثط اسبس ضٚش
TOPSISضتج ،8 ٝضٚش  ELECTREضتج ٚ 7 ٝضٚش  AHPضتج 8 ٝضا وست وطز ٜاست .ثٙبثطایٗ
زا٘طٍب ٜثط اسبس ایٗ ٔؼیبض  ٓٞزض ٚضؼیت ٘یبظ ث ٝاصالح لطاض زاضز .ایٗ ٔؼیبض ٘یع خعٔ ٚؼیبضٞبی سطٔبیٝ
سبذتبضی است.
ٔؼیبض "زضیبفت ثبظذٛضز اظ زا٘طدٛیبٖ" ثط اسبس ضٚضٟبی AHP ٚ ELECTRE ،TOPSIS

ثٝتطتیت ضتجٞٝبی  6 ٚ 8 ،7ضا وست وطز ٜاست .ثٙبثطایٗ زا٘طٍب ٜثط اسبس ایٗ ٔؼیبض ٔ ٓٞب٘ٙس زٔ ٚؼیبض
لجّی زض ٚضؼیت ٘یبظ ث ٝاصالح لطاض زاضز .ایٗ ٔؼیبض خعٔ ٚؼیبضٞبی سطٔبی ٝضاثغٝای است.
ٔؼیبض ثؼسی ،و ٝثط اسبس آٖ زا٘طٍب ٜزض ٚضؼیت ٘یبظ ث ٝاصالح لطاض زاضز" ،زاضتٗ اضتجبط ثب
زا٘طدٛیبٖ ثٙٔٝظٛض زضن ذٛاستٞٝبی آٟ٘ب اظ زا٘طٍب "ٜاست .ایٗ ٔؼیبض ثط اسبس س ٝضٚش یبزضسٜ
ثٝتطتیت ضتجٞٝبی  5 ٚ 6 ،6ضا وست وطز ٜاست .ثٙبثطایٗ ثٝعٛض وّی خعٔ ٚؼیبضٞبیی است و ٝثط اسبس
آٟ٘ب زا٘طٍب ٜزض ایٗ ٚضؼیت ث ٝاصالح ٘یبظ زاضز .ایٗ ٔؼیبض خعٔ ٚؼیبضٞبی سطٔبی ٝضاثغٝای است.
پرسطٌاهِ استاداى
زض ازأ٘ ٝتبیح ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی ثط اسبس ٔؼیبضٞبی پطسطٙبٔ ٝاستبزاٖ ،ثط اسبس ٞط
وساْ اظ س ٝضٚش  AHP ٚ ELECTRE ،TOPSISزض خس 6 َٚآٚضز ٜضس ٜاست.
جسول  .6رتثه معیارهای پرسشنامه استازان زر هر کسام از روشهای تجسیه و تحلیل
رزیف

رتثه معیار زر هر کسام از روشها

معیار

TOPSIS

ELRCTRE

AHP

1

ٍجَد راثغِ عبلن ثیي ًیزٍّبي وبدر ٍ داًؾجَیبى ثب حفظ
احتزاهبت ًظبهی ٍ عغلِ هزاتجی

1

3

1

2

تؼوك ٍ تفىز اػضبي ّیئت ػلوی در هَرد رفتبر خَد

2

2

2

3

اعویٌبى ًغجت ثِ ایٌىِ رٍاثظ دٍعتبًِ ٍ وبري هٌبعت ثیي
وبروٌبى ثزلزار اعت.

3

1

3

4

هیشاى رضبیت اعتبداى اس داًؾگبُ

4

5

4

5

تالػ ٍ عزهبیِگذاري در راعتبي خؾٌَد ٍ راضی ًگْذاؽتي
داًؾجَیبى

5

4

6

6

داؽتي رٍحیِ یبدگیزي اس ّوذیگز تَعظ اػضبي ّیئت ػلوی

6

7

5

7

داؽتي جَ ٍ فزٌّگ عبسهبًی ثِ ؽىل حوبیتی ٍ آراهؼثخؼ

7

6

10
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8

وبّؼدادى سهبى حل هؾىل داًؾجَیبى

10

8

7

9

دریبفت ثبسخَرد اس داًؾجَیبى

9

10

8

ازامه جسول  .6رتثه معیارهای پرسشنامه استازان زر هر کسام از روشهای تجسیه و تحلیل
رزیف

رتثه معیار زر هر کسام از روشها

معیار

10

داؽتي ارتجبط ثب داًؾجَیبى ثِهٌظَر درن خَاعتِّبي آًْب اس
داًؾگبُ

8

11

9

11

داؽتي ثیؾتزیي ثْزٍُري اس اعتبداى

13

9

11

12

حوبیت داًؾگبُ اس وبر گزٍّی

11

12

13

13

داًؾگبُ فزایٌذّب ٍ رًٍذ جذیذ را هغبثك هیل داًؾجَیبى ؽزٍع
هیوٌذ.

12

14

12

14

تؾَیكؽذى اعتبداى ًغجت ثِ اثزاس ًظز ٍ ػمبیذ خَد در ثحثْبي
گزٍّی

14

13

14

15

هیشاى حوبیت داًؾگبُ اس ارتجبط اعتبداى ثب صٌؼت ٍ جبهؼِ

15

15

15

16

داؽتي رٍاثظ هغتوز ،پبیب ٍ ثلٌذهذت ثب داًؾجَیبى لجل ٍ ثؼذ اس
داًؼآهَختگی

16

17

16

17

اهىبى تجبدل اعتبد هیبى داًؾگبُّبي عبسهبًی ٍ هلی

17

16

17

ثٙبثط ٘تبیح خسٔ ،َٚؼیبضٞبی "زاضتٗ ضٚاثظ ٔستٕط ،پبیب  ٚثّٙسٔست ثب زا٘طدٛیبٖ لجُ  ٚثؼس اظ
زا٘صآٔٛذتٍی" " ٚأىبٖ تجبزَ استبز ٔیبٖ زا٘طٍبٜٞبی سبظٔب٘ی ّٔ ٚی" ثب لطاض ٌطفتٗ زض خبیٍبٜٞبی
 17 ٚ 16زض ضتجٝثٙسی ٔؼیبضٞب ثط اسبس ٞط س ٝضٚش ٘ AHPٚ ELECTRE ،TOPSISیبظ ث ٝاصالح
زاضز.
ثؼس اظ آٟ٘ب ٔؼیبض "ٔیعاٖ حٕبیت زا٘طٍب ٜاظ اضتجبط استبزاٖ ثب صٙؼت  ٚخبٔؼ "ٝزض ٚضؼیت ٘یبظ ثٝ
اصالح لطاض زاضز .ایٗ ٔؼیبض زض ٞط س ٝضٚش تدعی ٚ ٝتحّیُ خبیٍب ٜپب٘عز ٓٞضا ثٝزست آٚضز ٜاست .ایٗ
٘طبٖ ٔیزٞس زا٘طٍب ٜاظ اضتجبط استبزاٖ ثب صٙؼت  ٚخبٔؼ ٝحٕبیت ٕ٘یوٙس .ایٗ ٔؼیبض خعٔ ٚؼیبضٞبی
سطٔبی ٝضاثغٝای است.
ٔؼیبض زیٍطی ،وٕٞ ٝب٘ٙس سٔ ٝؼیبض یبزضس ٜزض ٚضؼیت ٘یبظ ث ٝاصالح لطاض زاضز" ،تطٛیكضسٖ
استبزاٖ ٘سجت ث ٝاثطاظ ٘ظط  ٚػمبیس ذٛز زض ثحثٟبی ٌطٞٚی" است .ایٗ ٔؼیبض زض س ٝضٚش ،TOPSIS
 AHP ٚ ELECTREثٝتطتیت خبیٍبٜٞبی  14 ٚ 13 ،14ضا ثٝزست آٚضز ٜاست.
ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍب ٜثط اسبس ٔؼیبض "زا٘طٍب ٜفطایٙسٞب  ٚض٘ٚس خسیس ضا ٔغبثك ٔیُ
زا٘طدٛیبٖ ضطٚع ٔیوٙس" ٘یع زض ٚضؼیت ٘یبظ ث ٝاصالح لطاض زاضز .ایٗ ٔؼیبض زض ضٚش TOPSIS

خبیٍب ،12 ٜزض ضٚش  ELECTREخبیٍب ٚ 14 ٜزض ضٚش  AHPخبیٍب 12 ٜضا وست وطز ٜاست.
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ثٙبثطایٗ الظْ است زا٘طٍب ٜزض تسٚیٗ فطایٙسٞب  ٚض٘ٚس خسیس٘ ،ظط زا٘طدٛیبٖ ضا ٔس٘ظط لطاض زٞس.
پرسطٌاهِ هدیرگرٍُّا
زضٟ٘بیت ٘تبیح ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی ثط اسبس ٔؼیبضٞبی پطسطٙبٔٔ ٝسیط ٌطٜٞٚب ثطاسبس
ٞط وساْ اظ س ٝضٚش  AHP ٚ ELECTRE ،TOPSISزض خس 7 َٚآٚضز ٜضس ٜاست:
جسول  .7رتثه معیارهای پرسشنامه مسیران گروهها زر هر کسام از روشهای تجسیه و تحلیل
رزیف

رتثه معیار زر هر کسام از روشها

معیار

TOPSIS

ELRCTRE

AHP

1

تالػ ٍ وَؽؼ ثیؾتز وبروٌبى ٍ اػضبي ّیئت ػلوی در ػزصِ
آهَسػ ٍ پزٍرػ ًغجت ثِ داًؾگبُّبي دیگز

1

4

1

2

اعویٌبى ًغجت ثِ ایٌىِ رٍاثظ دٍعتبًِ ٍ وبري هٌبعت ثیي
وبروٌبى ثزلزار اعت.

3

2

2

3

ویفیت اجزاي وبر تحمیمی در داًؾگبُ

2

1

4

4

حوبیت اس ارتمبي اعتبداى در صَرت لشٍم

5

3

5

5

داؽتي اعتبداى ثبَّػ ٍ خالق

4

6

3

6

حوبیت اس اعتبداى ثزاي ارتمبي تحصیلی خَد

6

7

6

7

داؽتي ثزًبهِ ٍ جذٍل سهبىثٌذيؽذُ در راعتبي تَعؼِ داًؾگبُ

7

5

7

8

هیشاى اػتوبد ٍالؼی ثِ ًتبیج وبرّبي پضٍّؾی اعتبداى

9

8

9

9

خاللیت ٍ اهىبى ًظزیِپزداسي تَعظ وبروٌبى داًؾگبُ

8

11

8

10

داؽتي عبهبًِ اعالػبتی وِ دعتزعی ثِ اعالػبت عبدُ ؽَد.

10

9

10

11

جبًؾیيپزٍري ثزاي جبیگشیٌی اػضبي ّیئت ػلوی وِ داًؾگبُ را
تزن هیوٌٌذ.

12

10

11

12

سهبى اجزاي وبر تحمیمی در داًؾگبُ

11

13

12

13

حوبیت اس اعتبداى ثزاي ؽزوت در هجبهغ ٍ وٌفزاًغْبي ػلوی

13

14

13

14

حوبیت اس افىبر جذیذ تَعظ عبسهبى

14

12

14

15

تزن غیز هٌتظزُ ثزخی افزاد وِ داًؾگبُ را ثِ دردعز هیاًذاسًذ.

15

16

15

16

داؽتي ثزًبهِ ثزاي اػشام اعتبداى ثِ ػٌَاى فزصتْبي هغبلؼبتی ثِ
داًؾگبُّبي هؼتجز خبرجی

16

15

16

سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍب ٜثط اسبس ٔؼیبض "زاضتٗ ثط٘بٔ ٝثطای اػعاْ استبزاٖ ثٝػٛٙاٖ فطصتٟبی ٔغبِؼبتی
ث ٝزا٘طٍبٜٞبی ٔؼتجط ذبضخی" زض ٚضؼیت ٘یبظ ث ٝاصالح لطاض زاضز؛ چطاو ٝایٗ ٔؼیبض ثیٗ ٔ 16ؼیبض
ثطضسیضس ٜزض ضٚضٟبی  AHP ٚ ELECTRE ،TOPSISثٝتطتیت خبیٍبٜٞبی  16 ٚ 15 ،16ضا زاضز.
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ایٗ ٔؼیبض خعٔ ٚؼیبض سطٔبی ٝا٘سب٘ی است.
ٔؼیبض ثؼسی ،و ٝثط اسبس آٖ زا٘طٍب ٜث ٝاصالح ٘یبظ زاضز "تطن غیط ٔٙتظط ٜثطذی افطاز است وٝ
زا٘طٍب ٜضا ث ٝزضزسط ٔیا٘ساظ٘س ".ضتج ٝایٗ ٔؼیبض زض ضٚضٟبی فٛق ثٝتطتیت  15 ٚ 16 ،15است .ایٗ
ٔؼیبض ٘یع خعٔ ٚؼیبضٞبی سطٔبی ٝا٘سب٘ی است.
ٔؼیبضٞبی "حٕبیت اظ استبزاٖ ثطای ضطوت زض ٔدبٔغ  ٚوٙفطا٘سٟبی ػّٕی" " ٚحٕبیت اظ افىبض
خسیس تٛسظ سبظٔبٖ" زض ضتجٞٝبی ثؼسی ضتجٝثٙسی ٔؼیبضٞب ثط اسبس ضٚضٟبی ،TOPSIS
 AHPٚ ELE`CTREلطاض ٌطفت ٝاست" .حٕبیت اظ استبزاٖ ثطای ضطوت زض ٔدبٔغ  ٚوٙفطا٘سٟبی
ػّٕی" ثط اسبس ایٗ ضٚضٟب ضتجٞٝبی  13 ٚ 14 ،13ضا ثٝزست آٚضز ٜاستٔ .ؼیبض "حٕبیت اظ افىبض
خسیس تٛسظ سبظٔبٖ" ٘یع تمطیجبً ثب ٚضؼیت ٔطبثٟی خبیٍبٜٞبی  14 ٚ 12 ،14ضا ثٝزست آٚضز ٜاست.
ایٗ ٔؼیبضٞب خعٔ ٚؼیبضٞبی سطٔبی ٝا٘سب٘ی زا٘طٍب ٜاست.

ًتیجِگیري
سطٔبی ٝفىطی ضبُٔ ٘ٛآٚضیٟب ،زا٘ص ضٕٙی ٘ ٚیطٚی ٔحطن ضلبثت ،ثب استفبز ٜاظ تدطث ،ٝاعالػبت
 ٚیبزٌیطی سبظٔب٘ی است .ایٗ سطٔبی ٝثب تٕطوع ثط  ٕٝٞوبضوٙبٖ سبظٔبٖ  ٚتٛا٘بییٟبی آٟ٘ب لبثُ زستیبثی
است تب ثب تىی ٝثط ایٗ تٛا٘بییٟب ،ستبز ٜلبثُ ػطضٝای ثٚٝخٛز آیس .زض ایٗ تحمیك ثٙٔٝظٛض ثطضسی ٚضؼیت
سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍب ٜاظ ضٚضٟبی  AHP ٚ ELECTRE ،TOPSISاستفبز ٜضس .ثبتٛخ٘ ٝتبیح ثؼس اظ
اخطای ایٗ ضٚضٟب ثٝعٛض وّی ٔؼیبضٞبیی ٔؼطفی ضس و ٝثط اسبس ضتجٝثٙسی ٞط وساْ اظ پطسطٙبٔٞٝبی
زا٘طدٛیبٖ ،استبزاٖ ٔ ٚسیطاٖ ٌطٜٞٚب وٕتطیٗ ضتج ٝضا ثٝزست آٚضز ٜاست .ثط اسبس ٘تبیح تحمیك،
زا٘طٍبٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝزض ٔؼیبضٞبی "زاضتٗ ثط٘بٔ ٝثطای اػعاْ استبزاٖ ثٝػٛٙاٖ فطصتٟبی ٔغبِؼبتی ثٝ
زا٘طٍبٜٞبی ٔؼتجط ذبضخی"" ،ذاللیت  ٚأىبٖ ٘ظطیٝپطزاظی تٛسظ وبضوٙبٖ زا٘طٍب" ،"ٜحٕبیت اظ
استبزاٖ ثطای ضطوت زض ٔدبٔغ  ٚوٙفطا٘سٟبی ػّٕی"" ،حٕبیت اظ افىبض خسیس تٛسظ سبظٔبٖ"،
"خب٘طیٗپطٚضی ثطای خبیٍعیٙی اػضبی ٞیئت ػّٕی و ٝزا٘طٍب ٜضا تطن ٔیوٙٙس"" ،زاضتٗ سبٔب٘ٝ
اعالػبتی و ٝزستطسی ث ٝاعالػبت سبز ٜضٛز"" ،تطٛیكضسٖ استبزاٖ ٘سجت ث ٝاثطاظ ٘ظط  ٚػمبیس ذٛز زض
ثحثٟبی ٌطٞٚی ،حٕبیت زا٘طٍب ٜاظ وبض ٌطٞٚی"" ،زضیبفت ثبظذٛضز اظ زا٘طدٛیبٖ"" ،زاضتٗ اضتجبط
ثب زا٘طدٛیبٖ ثٙٔٝظٛض زضن ذٛاستٞٝبی آٟ٘ب اظ زا٘طٍب" ،"ٜأىبٖ تجبزَ استبز ٔیبٖ زا٘طٍبٜٞبی
سبظٔب٘ی ّٔ ٚی ،زاضتٗ ضٚاثظ ٔستٕط ،پبیب  ٚثّٙسٔست ثب زا٘طدٛیبٖ لجُ  ٚثؼس اظ زا٘صآٔٛذتٍی"،
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"ٔیعاٖ حٕبیت زا٘طٍب ٜاظ اضتجبط استبزاٖ ثب صٙؼت  ٚخبٔؼ" ٚ "ٝزاضتٗ خ ٚ ٛفط ًٙٞسبظٔب٘ی ث ٝضىُ
حٕبیتی  ٚآضأصثرص" ث ٝاصالح ٘یبظ زاضز .زض ٔٛضز ثطضسی ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍبٜٞب ،ذّیّی
ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1387زض ٔغبِؼ ٝذٛز زضثبض ٠زا٘طٍب ٜآظاز زضیبفتٙس و٘ ٝظطیثٛزٖ ٘ظبْ آٔٛظضی ،ضؼف
وبضضٙبسی ٘ ٚیع تٛاٖ ػّٕی وبضضٙبسبٖ زض تطریص  ٚحُ ٔسبئُ  ٚػسْ تطثیت وبزض پژٞٚص ٚ
ضؼیفثٛزٖ ویفیت تحمیمبت ٓٞ ٚچٙیٗ ٔٛا٘غ ازاضی ـ اخطایی اظخّٕٛٔ ٝا٘غ پژٞٚطی است .ضؼف
ضٚحی ٚ ٝاذالق پطسطٍطی  ٚخستدٌٛطی ،لٛی٘جٛزٖ اٍ٘یع ٜاضتمب زض ضتجٞٝبی ػّٕی زض تحمیمبت
زا٘طٍبٞی ،وٓ اضظشثٛزٖ تحمیك  ٚوٓضأٖ ثٛزٖ ٔحمك ،حبوٕیت فطزٌطایی ٟ٘ ٚبزیٝٙضسٖ
زٔٛوطاسی زض خبٔؼ ٚ ٝزضٟ٘بیت ثٙب ث٘ ٝتبیح ایٗ پژٞٚص ٔٙطأ لٛی٘جٛزٖ اٍ٘یع ٜاضتمبی استبزاٖ زض
تحمیمبت زا٘طٍبٞی ضؼف سبذتبضی زا٘طٍب ٜاست .ایسی ٔ ٚیطی ( )1395زض تحمیك ذٛز زض اضظیبثی
ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍب ٜػّ ْٛپعضىی ایالْ اظ ٔ 25ؼیبض اظ ٔؼیبضٞبی ث٘ٛتیس ( )1998استفبزٜ
وطز٘س .آٟ٘ب زضیبفتٙس وٚ ٝضؼیت زا٘طٍب ٜػّ ْٛپعضىی ایالْ اظ ِحبػ سطٔبی ٝفىطی ٔ ٚؤِفٞٝبی آٖ
یؼٙی سطٔبی ٝا٘سب٘ی ،سطٔبی ٝسبذتبضی  ٚسطٔبی ٝضاثغٝای زض ٚضؼیت ٔغّٛثی لطاض زاضز؛ ایٗ زض حبِی
است و٘ ٝتبیح ایٗ تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝزا٘طٍب ٜثِ ٝحبػ ایٗ ٔؼیبضٞب زض ٚضؼیت ٔغّٛثی لطاض ٘ساضز .زض
ایٗ تحمیك ٘یع ٔب٘ٙس تحمیك ایسی ٔ ٚیطی ( )1395اظ ٔؼیبضٞبی ث٘ٛتیس ( )1998استفبز ٜضس ٜاست .سٙدع
 ٚاِٙب زض تحمیمی و ٝزض سبَ  2013زضثبض ٠زا٘طٍبٔ ٜبزضیس ا٘دبْ زاز٘س ،زضیبفتٙس و ٝایٗ زا٘طٍب ٜزض ظثبٖ
تسضیس فبلس ٍٕٗٞسبظی است .اٌط ٍٕٗٞسبظی زض ظثبٖ تسضیس زض ٔحیظ زا٘طٍبٞی صٛضت ٌیطز،
تمٛیت سطٔبی ٝفىطی ضا ثٝز٘جبَ ذٛاٞس زاضت .آٟ٘ب ثطای ایٗ ٔ ،ٟٓضاٜا٘ساظی ٔؤسسبتی ضا زض ٔحیظ
زا٘طٍب ٜثطای آٔٛظش ظثبٖ پیطٟٙبز وطز٘س .آٟ٘ب ٓٞچٙیٗ زضیبفتٙس و ٝزا٘طٍب ٜزض عطاحی  ٚاخطای
ضاٞجطزٞبی ذٛز ضفبف ػُٕ ٕ٘یوٙس .ثٙبثطایٗ ثبیس ثٝعٛض ضفبف ضاٞجطزٞبی زا٘طٍب ٜتؼطیف ضٛز .زض
ایٗ تحمیك ٘یع ٔب٘ٙس تحمیك سٙدع  ٚاِٙب ( )2013وٕجٛزٞبی زا٘طٍبٛٔ ٜضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٔ ٚطرص
ضس و ٝایٗ زا٘طٍب ٜثِٝحبػ وساْ ٔؼیبض زض ٚضؼیت ٔغّٛثی لطاض ٘ساضز.

پیطٌْادات
پیطٌْادات کاربردي
٘تبیح تحمیك ٘طبٖ زاز وٚ ٝضؼیت ایٗ زا٘طٍب ٜثِٝحبػ ٔؼیبضٞبی ٔغطحضس ٜث ٝاصالح ٚ
ثٝضٚظضسب٘ی ٘یبظ زاضز .ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز ؤ ٝسئٛالٖ ٔحتطْ زا٘طٍب ٜزض ضاستبی تمٛیت سطٔبیٝ
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فىطی زا٘طٍب ٜثِٝحبػ ایٗ ٔؼیبضٞب ثط٘بٔٞٝبی الظْ ضا تسٚیٗ وٙٙس.
پیطٌْاد براي تحقیقات آیٌدُ
ٌعاضش ٚضؼیت سطٔبی ٝفىطی زا٘طٍب ٜثٝصٛضت زٚضٜای ثٔ ٝسیطاٖ ٔ ٚسئٛالٖ زا٘طٍب ٜزض ضاستبی
آٌبٞی  ٚثٟجٛز ٚضؼیت آٖ وٕه لبثُ تٛخٟی ذٛاٞس وطز .ثٙبثطایٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز زض تحمیمی زیٍط
سبظٚوبض ٌعاضضٍطی سطٔبی ٝفىطی ثٝصٛضت زٚضٜای ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطز  ٚضٚضٟبی ٔٙبسجی ثطای
ٌعاضضٍطی سطٔبی ٝفىطی ایٗ زا٘طٍب ٜضٙبسبیی ٔ ٚؼطفی ضٛز.
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