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 مبتىی صىایع المللی بیه مبادالت دهىدٌ بسط عًامل بىدی ايلًیت ي شىاسایی

  AHP تکىیک مبىای بز واوً تکىًلًژی بز
 

 *2مهزداد تًفیقی، 1علی بذرافشان

 الکتزًٍیکی ٍاحذ اعالهی آساد داًؾگاُ باسرگاًی، هذیزیت ارؽذ کارؽٌاط 1

 تْزاى تحقیقات ػلَم ٍاحذ اعالهی آساد داًؾگاُ صٌایغ، هٌْذعی ارؽذ کارؽٌاط 2

 

 چکیدٌ

 بذٍى. اعت داؽتِ کؾَرّا در اقتصادی رؽذ بز اًکارًاپذیزی تأثیزات باال فٌاٍری با هحصَالت صادرات کِ دّذ هی ًؾاى آهارّا

 بایذ هذت دراس در اقتصادی رؽذ بزای، اعت ٍابغتِ ًفت صادرات هَضَع بِ ؽذت  بِ اقتصاد کِ ایزاى هثل کؾَرّایی در ؽک

 بٌذی اٍلَیت ٍ ّذف اصلی تحقیق حاضز ؽٌاعایی. ؽَد پزداختِ بیؾتز باال فٌاٍری با هحصَالت صادرات ٍ تَلیذ هَضَع بِ

در ایي راعتا با بزرعی هقاالت ٍ تحقیقات . بَدُ اعت ًاًَ تکٌَلَصی بز هبتٌی صٌایغ الوللی بیي هبادالت دٌّذُ بغط ػَاهل

بِ ؽٌاعایی هؼیارّا ٍ سیزهؼیارّای هزبَطِ ؽذ بِ طَری کِ با بزرعی ّای اًجام گزفتِ پیؾیي ٍ با اعتفادُ اس تحلیل تن اقذام 

بذیي جْت اقذام بِ تبییي هاتزیظ هقایغات سٍجی ٍ ، فزٌّگی ٍ هؾتزیاى ؽٌاعایی ؽذًذ، هؼیارّا در عِ بخؼ اقتصادی

ایزاى با  تکٌَلَصی ًاًَ هجتوغ ارؽذ عاىکارؽٌا کلیِ ًفز اس 25تَسیغ پزعؾٌاهِ هتٌاعب با آى در بیي ًوًَِ آهاری ؽاهل 

ای بِ هٌظَر تأییذ هذل ٍ اس رٍایی هحتَایی بِ هٌظَر  ّن چٌیي رٍایی عاسُ. اعتفادُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی تصادفی عادُ ؽذ

اس  بِ هٌظَر بزرعی ٍسى ٍ اٍلَیت هتغیزّا. تأییذ پزعؾٌاهِ اعتفادُ ؽذ کِ پزعؾٌاهِ هَرد تاییذ خبزگاى قزار گزفتِ اعت

، ّا ّشیٌِ کاّؼ ٍ کٌتزلیافتِ ّا حاکی اس اس اٍلَیت . اعتفادُ ؽذ AHPرٍػ فزآیٌذ تحلیل علغلِ هزاتبی بز هبٌای تکٌیک 

، در بخؼ هؾتزیاى ًؾاى اس اٍلَیت ًیاسّا، ٍاردات در بخؼ اقتصادی ٍ صادرات هؤعغات ٍ هقزرات ٍ ؽزکت باسرگاًی اعتزاتضی

 تقاضای بِ هصزف ٍ در بخؼ فزٌّگی پاعخگَیی کٌٌذگاى ٍ الگَّای هصزف ًگزػ، ِجاهؼ هصزفی الگَّای ٍ سًذگی عطح

هؾتزیاى بِ تزتیب هْوتزیي هؼیارّا  تؼذاد افشایؼ رٍس ٍ بِ ّای تکٌَلَصی بِ ًغبت هؾتزیاى آگاّی، تبلیغات، هؾتزیاى

قزار  13/0ٍ اقتصادی با  21/0با فزٌّگی ، 12/0ّوچٌیي در رتبِ بٌذی ػَاهل ًیش بِ تزتیب هؾتزیاى با ، ؽٌاعایی ؽذًذ
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