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 اس استفاده با ها پزوژه بز مدیزیت تأثیزگذار های شاخص بندی اولویت و شناسایی

  AHP تکنیک
 

 کشاورس رضا

 ایزاى ًَر، پیام داًطگاُ ،اًساًی هٌاتع تَسعِ گزایص دٍلتی هذیزیت ارضذ کارضٌاسی داًطجَی

 

 چکیده

، تاضذ هیدر پیطزفت  هؤثزّذف اس ایي تحقیق، هحاسثِ پیطزفت پزٍصُ تا ًگزضی جاهع ٍ تا در ًظز گزفتي کلیِ هعیارّای 

هذیزیت پزٍصُ را تزآٍردُ ساسد. جاهعِ آهاری ایي تحقیق تواهی  اًذرکاراى دستتا ارائِ اطالعات ٍاقعی رضایت  کِ ًحَی تِ

کِ تز  تاضذ هیًفز  95ی فعال کِ هطتول تز ّا پزٍصٌُل دفتز ًظارت ادارُ کل ًَساسی هذارس فارس ٍ هذیزاى پزٍصُ، پزس

کِ تز اساس ًظز  گزدیذ هیًوًَِ اًتخاب  عٌَاى تًِفز اس ایي تعذاد  92 تایست هیاساس جذٍل هَرگاى ٍ فزهَل کَکزاى 

گَیِ  66اطالعات اس پزسطٌاهِ هحقق ساختِ ضاهل  آٍری جوعجْت . تخاب ضذًوًَِ اً عٌَاى تًِفز  95کارضٌاساى اهز تواهی 

در الگَریتن ارائِ ضذُ در ایي تحقیق چْار  .آهذ تِ دستدرصذ  19 استفادُ گزدیذ کِ پایایی آى اس طزیق آلفای کزًٍثاخ تزاتز

در هحاسثِ سْن  تَاًذ هیکِ  ّایی ضاخص. د دارد، فاس اجزا ٍ فاس اختتاهیِ ٍجَریشی تزًاهِفاس پزٍصُ ضاهل فاس ًظزی، فاس طزح ٍ 

ّز فعالیت در آى فاس ٍ در کل پزٍصُ هَرد استفادُ قزار گیزد ضٌاسایی گزدیذُ است، سپس تا استفادُ اس هذل تحلیل سلسلِ 

اى پیطزفت کل ٍ در ًْایت هیش ّا پزٍصُتز هیشاى پیطزفت فیشیکی  تأثیزگذارهزاتثی سْن ّز فاس اس کل پزٍصُ ٍ اٍلَیت عَاهل 

عولی کِ اس ایي رٍش جْت تزآٍرد هیشاى پیطزفت  ای پزٍصُپزٍصُ هحاسثِ ضذُ است. ّوچٌیي جْت تَضیح هذل ارائِ ضذُ، 

سایز عَاهل تِ تزتیة عاهل  ٍ تأثیزکِ عاهل ّشیٌِ تا تیطتزیي  دّذ هی. ًتایج تحقیق ًطاى گزدد هیپزٍصُ استفادُ ضذُ ارائِ 

 ی عوزاًی ًقص دارًذ. ّا پزٍصُتحزاًی، ٍضعیت تذارکات در  ّای فعالیت یز هٌاتع، تعذادسهاى، ًیزٍی اًساًی، سا
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