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ضٌبسبیی هْنتریي هدلّب ٍ ضبخصّب در ارزیابیی
علن ٍ فٌبٍری در ضرکتّبی داًصیٌیبى ایراى
مهناز شمسی

چکیدُ

ًتیجِگیری :تر اساس رتثِ هیاًگیي ،هْنتریي هذلّاا ارزیااتی علان ٍ فٌااٍر هٌاساة تارا
سٌجص ٍ ارزیاتی عولکرد علن ٍ فٌاٍر ضرکتّا داًصتٌیاى عثارتاًاذ از «ضااخص ترکیثای
اقتباد داًص ٍ ضاخص داًص»« ،ضاخص ترکیثی دستیاتی تِ فٌاٍر »« ،چارچَب تحلیلی ارزیاتی
سطح تَاًوٌذ فٌاٍر »« ،ضاخصّا علن ٍ فٌاٍر یًَسکَ» ٍ «ضاخصّا خرد ارزیاتی علن
ٍ فٌاٍر ایراى» .هْنتریي ضاخصّا ًیس جذاااًِ در پٌج ارٍُ ارا ِ ضذ.
ٍاشگبى کلیدی :ضرکتّا داًصتٌیاى ،ارزیااتی علان ٍ فٌااٍر  ،ضااخصّاا ارزیااتی علان ٍ
فٌاٍر  ،هذلّا ارزیاتی علن ٍ فٌاٍر .

Email: shamsimahnaz@gmail.com

یبفتِّب :از طریص آزهَى تی تک ًوًَِا هْنتریي هذلّا در ارزیاتی علن ٍ فٌاٍر ارا ِ اردیاذ.
در ضٌاسایی هْنتریي ضاخصّا تا تْرُایر از هذل ارزیاتی علن ٍ فٌاٍر خرد ایراى در قاداة 5
تخص ضاخصّا اًساًی ،هادی ،ساختار  ،عولکرد ٍ تْرٍُر هَرد ًظرساٌجی قارار ارفات ٍ
ًتایج آى ارا ِ اردیذ.

 .2داوـیبس گشيٌ فلم اعالفبت ي داوؾؿىبػی ،داوـگبٌ ؿبَذ

رٍشضٌبسی :ایي پژٍّص تر هثٌا رٍشّا اسٌاد ٍ پیوایطی تِ اًجام رسیذُ ٍ تخص اصلی
اطالعات ایاي پاژٍّص از طریاص هباادثِ ددرای دریافات ٍ ارا اِ ضاذُ اسات .رٍایای ٍ پایاایی
پرسطٌاهِّا تِصَرت صَر ٍ هحتَایی اًجام ضذُ استً .وًَِ پژٍّص ً 41رار از خثراااى ایاي
دَزُ هَضَعی هیتاضٌذ.

حمزهعلی نورمحمدی

 .1وبسؿىبػی اسؿذ فلمػىجی ،فلم اعالفبت ي داوؾؿىبػی ،داوـگبٌ ؿبَذ (وًیؼىذٌمؼئًل)

ّدفّ :ذف اصلی ایي پژٍّص ضٌاسایی هْنتریي هذلّا ٍ ضاخصّا در ارزیاتی علن ٍ فٌااٍر
در ضرکتّا داًصتٌیاى ایراًی است.
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شىاسایی مهمتریه مدلها ي شاخصها در ارزیابی علم ي فىايری در شرکتهای داوشبىیان ایران

هقدهِ ٍ ییبى هسئلِ
فلم ي فىبيسی ممذمٍ اػبػی ي ثىیبدیه تًػقٍ پبیذاس ي پیؾویبص ضشيسی پیـشفت ي افتالی وـًسَب اػتَ ،مچىیه
امشيصٌ اكلیتشیه مؤلفٍ تًاومىذی وـًسَب سا میتًان فلم ي فىبيسی داوؼت وٍ دس ممبیؼٍ ثب ػبیش تًاومىدذیَدب مبوىدذ:
التلبد ،تًاومىذیَبی ػیبػی ي وؾبمی ،ثُشٌمىذی اص مًاَت عجیقی ي غیشٌ ثٍمشاتت ثیـتش دس وبوًن تًجٍ ديلتَب لشاس
داسد .لزا ثشسػی ي دػتیبثی ثٍ ایىىٍ يضقیت ي تحًالت فلم ي فىبيسی وـدًس دس ػدغ ودالن ي دس ممبیؼدٍ ثدب ػدبیش
وـًسَب چگًوٍ اػت ،اَمیت فشاياوی داسد (افـبسویب ي الُیبسیفشد .)1385 ،پیـشفت ػشیـ فىبيسی ي فشاگیدشی داودؾ،
صمیىٍػبص يسيد ثٍ فلش اعالفبت ي تـىیل جًامـ داوؾثىیبن اػت .ایه مؼئلٍ ثبفث ایجبد فضدبی جذیدذی دس ػدغ
جُبن ؿذٌ اػت وٍ يیظگیَبی خبف خًد سا ثٍ َمشاٌ میآيسد .پیچیذگیَدبی پدیؾسي ثدٍخلدًف دس وـدًسَبی
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دسحبلتًػقٍ ،مؼئلٍ مذیشیت جبمقٍ سا ثب چبلؾَبی جذیذی مًاجٍ میوىذ .داوؾ ي فىبيسی پبیٍَبی اسصؿدی جًامدـ
جذیذ سا میػبصوذ ي ثىبثشایه مذیشیت داوؾ ي فىبيسی صیشثىبی تًػقٍ ي َذایت جبمقٍ اػت.
یىی اص مُمتشیه ي اػبػیتشیه الذامبت ثشای اػتمشاس ي وُبدیىٍػبصی التلبد داوؾثىیدبن ،تًػدقٍ صیشػدبختَدبی
ًَؿمىذی اػت وٍ ایه حشوت سا تؼُیل ي امىبنپزیش میػبصد .ؿشوتَدبی داودؾثىیدبن ،ومـدی اػبػدی ي مُدم دس
تجبسیػبصی وتبیج پظيَؾ ي تًػقٍ فىبيسی داسوذ ي ثب ایجبد ي تًػقٍ وؼت ي وبسَبی مجتىی ثش فىبيسیَبی ودًیه دس
التلبدَبی دس حبل كىقتیؿذن ،جبیگبٌ خبكی مییبثىذ .دس وؾدب ودًآيسی ،تیویدذ يیدظٌای ثدش فشایىدذ تًلیدذ ایدذٌ ي
پظيَؾ ي تجذیل آوُب ثٍ وبالَب ي محلًالت مًسد ویبص جبمقٍ يجًد داسد (مُذی.(2009 ،1
داوؾ ي فىبيسی می سيوذ تب ػىًی ايل فبملیت سا دس مىبػجبت التلبدی ،اجتمبفی ي فشَىگدی جًامدـ اص آن خدًد
وىىذ؛ وـًسَبیی وٍ ثٍ ایه مُم پی ثشدٌاوذ ثب دسن كدحی اص اَمیدت جبیگدبٌ مدذیشیت داودؾ ي فىدبيسی ي اَمیدت
ػبختبسػبصی ي تحلیل ي سكذ دائمی فًامل تقییهوىىذٌ دس ایه فشكٍ ،خًاَبن آن َؼتىذ وٍ دس فشكٍ جُبوی وىـدگش
ثبؿىذ.
فقبلیت ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثٍفىًان مًتًس تًػقٍ التلبدی وـًسَبی دسحبلتًػقٍ مغشح ثًدٌ ي ثٍفىًان مىـی
اكلی اؿتغبلصایی ي تؼُیل محیظ وبسآفشیىی ثشؿمشدٌ ؿدذٌ اػدت ي داسای پتبوؼدیل تؼدشیـ دس خاللیدت ،ودًآيسی ي
گـبیؾ فشكتَبی تجبسیػبصی وًیه ثٍ ؿمبس میسيوذ .تًجٍ ثٍ مضیت ؿجىٍ ؿشوتَبی داودؾثىیدبن ثدشای ودبَؾ
ياثؼتگی َب فاليٌ ثش خًدثبيسی ،ثٍ خًدوفبیی دس وـًس ویض ومه میوىذ ي دس محیظ وًآيس ي سیؼهپدزیش مدیتًاودذ
ثشای اَذاف التلبد ممبيمتی مؤثش ثبؿذ (تبسی ،مشادی ي اثشاَیمپًس.)1394 ،
داوؾ ي فىبيسی اص محًسَبی اكلی التلبد ممبيمتی اػت .دس َمدیه ساػدتب ،یىدی اص ػشفلدلَدبی مُدم التلدبد
ممبيمتی ،التلبد داوؾثىیبن میثبؿذ .التلبد داوؾ ثىیبن وٍ دس آن داوؾ ي فىبيسی ،فبمل اكلی سؿذ التلدبدی ي تًلیدذ
ثشيت ثشای یه وـًس محؼًة میؿًد ،یىی اص مؤلفٍَب ي ساٌحلَبی مؤثش ثشای دػتیبثی ثٍ التلبد ممبيمتی اػدت
(ريالفمبسصادٌ ،محمذی ي َبجشی .)1393 ،دس ػىذ چـماوذاص جمًُسی اػالمی ایشان آوچٍ ثدیؾ اص َدش چیدض دیگدشی
خًدومبیی میوىذ تًػقٍ َمٍجبوجٍ وـًس اػت وٍ یىی اص مُدم تدشیه اثقدبد آن سؿدذ التلدبدی ثدب تىیدٍ ثدش التلدبد
داوؾثىیبن اػت.

اص عشفی ؿبخقَب ي مذل َبی اسصیبثی فلم ي فىبيسی ثؼیبسی َمچًن :ؿبخق تشویجی دػتیبثی ثٍ فىبيسی ،مدذل
اعلغ فىبيسی ،ؿبخق تشویجی فملىشد سلبثتی كىقتی ،مذل وبسلؼًن ،ؿبخق تشویجی التلبد داوؾ ي ؿبخق داوؾ
1 . Mahdi
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مهىاز شمسی ي حمسٌعلی وًرمحمدی

يجًد داسد وٍ ثشای مذیشان ؿشوتَبی داوؾثىیبن اثُب ثشاوگیض اػت وٍ اص وذا مذل ي ؿدبخق تحدت چدٍ ؿدشایغی
می ثبیؼت اػتفبدٌ وىىذ ي وبمالً غیشممىه اػت وٍ اص َمٍ آوُب ثٍعًس َمصمبن اػتفبدٌ ؿًدَ .شچىذ ثشخی اص آوُب كشفبً
ثشای اسصیبثی فملىشد فلم ي فىبيسی ؿشوتَبی داوؾثىیبن عشاحی ؿذٌ ثبؿىذ یب ثٍفىًان چبسچًة مدذیشیتی متدذايل
مًسد اػتفبدٌ لشاس گیشوذ .ولیذ اكلی مًفمیت مذیشان ؿشوتَبی داوؾثىیبن دس جُت پیـجشد اَذاف ،ثٍوبسگیشی مدذل
ي ؿبخقَبی دسػت ي حزف افضيوگی ي َمپًؿبویَبی غیشضشيسی ثیه چبسچًةَبی گًوبگًن میثبؿذ.
ثب تًجٍ ثٍ آوچٍ پیؾتش گفتٍ ؿذ میتًان گفت ؿشوتَبی داوؾثىیبن ي فلم ي فىبيسی ثٍفىًان فًاملی اػبػدی دس
جُت سؿذ ي تًػقٍ وـًسَب ثٍ ؿمبس میآیىذ ثٍ َمیه ػجت اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ایه ؿشوتَب اص اَمیت ثبالیی
ثشخًسداس اػت .وتبیج ایه اسصیبثی مىجش ثٍ ثُجًد فملىدشد ي دس كدًست ویدبص ثدبصوگشی مؼدتمش اَدذاف ،ػدبختبسَب،
ثٍوبسگیشی مذلَب ي ؿبخقَبی مىبػت ثشای اسصیبثی فملىشد فلم ي فىبيسی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثٍ ثُجًد يضقیت
ایه ؿشوتَب ومه وشد .ثب تًجٍ ثٍ اَمیت ؿشوتَبی داودؾثىیدبن دس سؿدذ ي تًػدقٍ وـدًس ي وًپذیدذ ثدًدن ایده
ؿشوتَب دس ایشان دس صمیىٍ اسصیبثی فلم ي فىبيسی ایه ؿشوتَب تالؿی ؿبیؼتٍ اوجب وـذٌ اػت .ایه پظيَؾ دسكذد
پبػخ ثٍ ایه ػؤال اػت وٍ مُمتشیه مذلَب ي ؿبخقَب دس اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَبی داوؾثىیبن دس ایشان
وذا اػت؟
سؤالّبی پصٍّص
 .1ثش اػبع وؾشات خجشگبن ،مُمتشیه مذلَب دس اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَبی داوؾثىیبن ایشان وذا اوذ؟
 .2ثش اػبع وؾشات خجشگبن ،مُمتشیه ؿبخقَب دس اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَبی داوؾویبن ایشان وذا اوذ؟
چبرچَة ًظری
علن ٍ فٌبٍری

مغبثك گضاسؿبت اُ.ای.ػی.دی 1دس ػبل  ،2000دس وؾشیٍ التلبد مجتىی ثش داوؾ ،داوؾ ثٍ چُبس وًؿ داوؾ چیؼدتی،
داوؾ چشایی ،داوؾ چگًوگی ،ي داوؾ چٍ وؼی تمؼیم ؿذٌ اػت .دس ایده چدبسچًة فلدم مقدبدل داودؾ چشایدی ي
تىىًلًطی مقبدل داوؾ چگًوگی اػت (وچًئیبن .)1389 ،فىبيسی ،داوؾ وؾشی ي فملی ،مُبستَب ي اثضاسی َؼتىذ وٍ
میتًاوىذ دس ایجبد ي تًػقٍ محلًالت ي خذمبت ثٍ وبس سيوذ (ياوگ ،تبوش ي ساحیل.)2011 ،2
فلم ي فىبيسی ممذمٍ اػبػی ي ثىیبدیه تًػقٍ پبیذاس ي پیؾویبص ضشيسی پیـشفت ي افتالی وـًسَبػت؛ َمچىیه
امشيصٌ اكلیتشیه مؤلفٍ تًاومىذی وـًسَب سا میتًان فلم ي فىبيسی داوؼت وٍ دس ممبیؼٍ ثب ػبیش تًاومىدذیَدب مبوىدذ
التلبد ،تًاومىذیَبی ػیبػی ي وؾبمی ،ثُشٌمىذی اص مًاَت عجیقی ي غیشٌ ثٍمشاتت ثیـتش دس ودبوًن تًجدٍ ديلدتَدب
لشاس داسد (افـبسویب ي الُیبسی فشد.)1385 ،
ارزیبیی

دس تقشیف ولی اسصیبثی فجبست اػت اص ثشسػی وؾب مىذ مًضًؿ مًسد وؾدش .لشاسگدشفته اسصیدبثی دس مشودض چشخد
1 . OECD
2 . Wang, Tucker & Rahill
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سيؽَبی اجشایی ي اص َمٍ مُمتش اكالح سيؽَب متىبػت ثب ویبصَبی وـًس ي تحًالت جُبوی میگشدد .مدیتدًان ثدب
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ػیبػتگزاسی وـبن میدَذ وٍ ػیبػت مًسد وؾش میتًاوذ دس َش یه اص مشاحل چشخٍ ،مًضًؿ چىیه اسصیبثیای لشاس
گیشد .اصایهسي ثش خالف تلًس سایج اسصیبثی وٍ فمظ یه مشحلٍ اص فشایىذ ػیبػتگزاسی اػت ي وٍ فمظ پبیبندَىذٌ ایه
فشایىذ ،ثلىٍ ثُقذی اص فشایىذ اػت وٍ دس تهته اجضای چشخ ػیبػتگزاسی حضًس ي تدیثیش داسد .مغبلقدٍ ػدبختبس ي
فشایىذ استجبط خبف اسصیبثی ثب َش یه اص ایه اجضاء مدب سا ثدٍ تشػدیم «وؾدب اسصیدبثی ػیبػدتَدب» سَىمدًن مدیوىدذ
(عجبعجبئیبن ي دیگشان.)26 :1391 ،
ضرکتّبی داًصیٌیبى

ؿشوت داوؾثىیبن ،ؿشوت َب ي مؤػؼبت حمًلی َؼتىذ وٍ ثب ایجبد وؼت ي وبس داوؾمحًس ثٍمىؾًس تجذیل پبیذاس
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داوؾ ثٍ ثشيت تـىیل ؿذٌ ي فقبلیتَبی التلبدی آوُب مجتىی ي َمشاٌ ثب فقبلیتَبی تحمیك ي تًػدقٍ دس صمیىدٍَدبی
فىبيسی َبی وً ي پیـشفتٍ اػت ي ثٍ تًػقٍ التلبد داوؾمحًس دس جبمقٍ ومه میوىىذ (لبوًن حمبیت اص ؿشوتَدبی
داوؾثىیبن .)2010،1دس ادثیبت ثیهالمللی ،مفبَیم «ػبصمبنَبی داوؾ ثىیبن« ،»2ؿشوتَبی داوؾآفشیه« ،»3ػدبصمبنَدبی
یبدگیشوذٌ »4ي «ػبصمبن ًَؿمىذَ »5ممقىبی ػبصمبنَبی داوؾثىیبن دس وؾش گشفتٍ میؿًد.
ؿشوتَبی داوؾثىیبن ،ؿشوت َب ي مؤػؼبت حمًلی خلًكی یب تقبيوی َؼتىذ وٍ ثب ایجدبد یده وؼدت ي ودبس
داوؾمحًس ثٍمىؾًس تجذیل پبیذاس داوؾ ثٍ ثشيت تـىیل ؿذٌ ي فقبلیتَبی التلبدی آوُب مجتىی ي َمشاٌ ثب فقبلیتَبی
تحمیك ي تًػقٍ دس صمیىٍَبی فىبيسی وً ي پیـشفتٍ اػت ي ثٍ تًػقٍ التلبدی داوؾمحًس دس جبمقٍ ومه میوىىدذ .اص
جملٍ ملبدیك ایه فقبلیتَب ،تجبسی ػبصی وتبیج تحمیك ي تًػقٍ ،ؿبمل عشاحی ،ػدبخت ي فشضدٍ ودبال ،خدذمبت ي
وش افضاس ،تًلیذ ،اوتمبل ي فشضٍ فىبيسی ،ثٍوبسگیشی فىبيسی َدبی پیـدشفتٍ ي ثدب اسصؽ افدضيدٌ ثدبال ي اسائدٍ مـدبيسٌ ي
خذمبت تخللی ي داوـی اػت (مشوض ػیبػتگزاسی ي ثشوبمٍسیضی فىبيسی .)1391 ،وؼت ي وبسَبی داوؾثىیدبن دس
ممبیؼٍ ثب دیگش كىبیـ داسای تمبیضَبیی اص جملٍ :مُبست ثبال ي تحلیالت فدبلی ویدشيی ودبس ،ػدغ ثدبالی تحمیدك ي
تًػقٍ ،گشایؾ صیبد ثٍ كبدسات ،داساثًدن دسكذ ثبالیی اص داساییَبی وبمـًُد (ػشمبیٍ فىشی) ،محلًالت ي خذمبت
ثب مىحىی فمش وًتبٌ ي حبؿیٍَبی ػًد وبخبلق ثبال َؼتىذ (ػمپبیً ،ػبسیًا ي مًوتیشي.)2012 ،6
دس ایشان آخشیه تقشیف اسائٍؿذٌ دس مًسد ؿشوتَبی داوؾثىیبن؛ دس «آئیهوبمٍ تـدخیق ؿدشوتَدب ي مؤػؼدبت
داوؾثىیبن» ،تًػظ وبسگشيٌ اسصیبثی ي تـخیق كالحیت ؿشوتَب ي مؤػؼبت داوؾثىیبن ي وؾبست ثش اجدشا (مدًس
 ،)1392/2/1ثٍفىًان مشجـ سػمی سػیذگی ثٍ كالحیت فلمی ي فىی ایه ؿشوتَب فجبست اػدت اص .1 :ؿدشوتَدبی
تًلیذوىىذٌ وبالَبی داوؾثىیبن .2 ،ؿشوتَبی تحمیك ي تًػقٍ ي خذمبت عشاحی مُىذػی ي  .3ؿشوتَبی اسائٍدَىذٌ
خذمبت تخللی داوؾثىیبن (وبسگشيٌ اسصیبثی كالحیت ؿشوتَب ي مؤػؼبت داوؾثىیبن .)1392 ،ثش َمیه مجىب عجدك
آخشیه اسصیبثی وٍ تًػظ وبسگشيٌ مًسد وؾش ثٍ اوجب سػیذٌ تقذاد  2402ؿشوت مًسد حمبیت ایه وبسگشيٌ لدشاس داسد
وٍ تقذاد  768دس گشيٌ ؿشوتَبی داوؾثىیبن «تًلیذوىىذٌ ودبال ي خدذمبت داودؾثىیدبن» 2390 ،ؿدشوت «داودؾثىیدبن
كىقتی» ي  171ؿشوت اص وًؿ «ؿشوتَبی وًپب» میثبؿىذ.
ضبخصّب ٍ هدلّبی ارزیبیی علن ٍ فٌبٍری

1 . Supportive Rules in knowledge-based company
)2 . Knowledge-Based Organization (KBO
3 . Knowledge Creating Company
4 . Learning Company
5 . Intelligent Organization
6 . Sampaio & Saraiva & Monteiro.
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مذلَبی اسصیبثی فلم ي فىبيسی ثٍ دلیل وًؿ وگشؽؿبن ثٍ ممًلٍ اسصیبثی ي تحلیل تًاومىذیَدبی فلدم ي فىدبيسی،
مىـی دسوی جبمـ تش اص ػغ تًاومىذی فىبيساوٍ ي تیثیش َش چٍ ثیـتش دس حًصٌ اسصیبثی فلم ي فىبيسی وـًس ؿدذٌ ي ثدٍ
ثُجًد وتبیج حبكل اص آن ومه میوىىذ .ثش ایه اػبع اػت وٍ ػبصمبن َدبی مقتجدش التلدبدی جُدبن ثدٍ ػدمت اسائدٍ
مذلَبی جبمـ تشی سفتىذ تب وحًٌ ي میضان ایه تقبمالت ي اثشات متمبثل آوُب سا مًسد ػدىجؾ لدشاس دَىدذَ .مچىدیه اص
مُمتشیه دالیل تذيیه ایه َمٍ مذلَبی مختلف ،ضقف مذلَبی لجلی اػت .اصآوجبودٍ فلدم ي فىدبيسی داسای اثقدبد
فشاياوی ي دسن مبَیت آوُب مـىل اػت ،تذيیه ؿبخلی جبمـ وٍ َمٍ اثقبد فلم ي فىبيسی سا دس وؾش گشفتٍ ي ثؼىجذ
وبسی ثؼیبس يلتگیش ي مـىل اػت (عجبعجبئیبن ،ومیصادٌ ي خبلذی)1389،؛ اسصیبثی فىبيسی ویبصمىذ ؿبخقَبی مشتجظ
ثب حًصٌ فىبيسی ي چبسچًة مفًُمی مىبػت اػت ثٍعًسی وٍ جبمقیدت ي دلدت ایده اسصیدبثی حفدؼ ؿدًد (فشلدبوی،
ي فىبيسی تمشوض داسوذ ي متىبػت ثب ممتضیبت صمبوی ي مىبوی ي جُت اَذاف خبكی تذيیه ؿذٌ ي وبسثشد داؿتٍاوذ.
پیطیٌِ پصٍّص
پیطیٌِ پصٍّص در داخل

مُذیصادٌ ( )1392دس ممبلٍای ثب فىدًان «چدبسچًة اسصیدبثی ؿدشوتَدبی داودؾثىیدبن ثدشای پدزیشؽ دس پدبسن
فىبيسیَبی كىبیـ ًَایی» ثب َذف اسائٍ چبسچًة اسصیبثی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثشای پزیشؽ دس پبسن فىبيسی ثٍ 27
ؿبخق دس  8دػتٍ ؿبمل :خشيجیَب ،مبلی ،تحمیك ي تًػقٍ ،ویشيی اوؼبوی ،تًاومىذیَبَ ،مىبسیَب ،ثشوبمدٍسیدضی ي
ثبصاسیبثی ثٍفىًان فًامل پزیشؽ ؿشوتَبی داوؾثىیبن دس پبسن فىبيسی ًَایی ثدٍفىدًان چدبسچًة پدزیشؽ دػدت
یبفت.
سثیقی ي فلیضادٌ ( )1393پظيَـی ثب فىًان « اسصیبثی فملىشد ػبصمبنَبی داوؾثىیدبن ثدب سيیىدشد تشویجدی ،BSC
 AHPي  TOPSISدس حًصٌ تجبسیػبصی فىبيسی وبوً دس ایشان» ثب َذف اسصیبثی فملىدشد ػدبصمبنَدبی داودؾثىیدبن
اػتبن تُشان ثٍ سيؽ تشویجی  AHP ،BSCي  TOPSISدس حًصٌ تجبسیػبصی فىبيسی وبوً دس ایدشان اوجدب دادودذ .اص
وتبیج ایه پظيَؾ ،افضين ثش ایىىٍ میتًان ثٍعًس وبسثشدی ثشای ثشوبمٍسیضی ي ثُجًد فملىشد ػبصمبنَبی مـبثٍ اػتفبدٌ
وشد ،دس تًػقٍ مذل  BSCدس حًصٌ فىبيسی وبوً ،تشویجی مىبػت اص دي تىىیه سا ثشای جمـثىذی وتبیج اسصیبثی مىدبؽش
مختلف  BSCاسائٍ وشد.
سصثبن ي اكغشیصادٌ ( )1393پظيَـی ثب فىًان « اسصیبثی تىىًلًطی دس ؿدشوت فىدبيسی اعالفدبت خدًاسصمی» ثدب
َذف مغبلقٍ تًاومىذی فىبيسی ثب اػدتفبدٌ اص سيؽ اعلدغ تىىًلدًطی ي سيؽ  TAMثدٍ اوجدب سػدبوذوذ .امتیدبصات
ثٍدػدتآمدذٌ ثدشای تًاومىدذی  4ثقدذ تىىًلدًطی دس سيؽ اعلدغ ( 58.0فدهافدضاس)( 45.0 ،اعالفدبتافدضاس)66.0 ،
(ػبصمبنافضاس) ي ( 53.0اوؼبنافضاس) ثش اػبع ممیبع كفش تب یه میثبؿذ.
لمبؿجی ،فبثذی ي مىغمی ( )1393پظيَـی ثب فىًان «ثشسػی تًاومىذیَبی تىىًلًطیه ؿشوتَدبی داودؾثىیدبن
(مغبلقٍ مًسدی :ؿشوتَبی فقبل دس صمیىٍ عشاحی ي تًلیدذ تجُیدضات پضؿدىی)» ثدب َدذف ثشسػدی ي تقیدیه میدضان
تًاومىذیَبی تىىًلًطیه ؿشوتَبی فقبل دس صمیىٍ عشاحی ي تًلیذ تجُیضات پضؿىی مؼتمش دس پبسن فىبيسی پشدیغ
ثٍ اوجب سػبوذوذ وٍ وتبیج ایه پظيَؾ ثٍ ستجٍثىذی تًاومىذیَبی تىىًلًطیه پشداخت ي ثٍ جض یه فشضدیٍ سدؿدذٌ،
ثمیٍ فشضیٍَبی تحمیك مًسد تیییذ يالـ ؿذ .دسوُبیت ثش اػبع یبفتٍَبی تحمیك پیـىُبدَبیی اص عشف محمك اسائٍ ؿذ.
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 .)1387مغبلقٍ مذلَبی مغشحؿذٌ دس ػغ ملی ي ػبصمبوی وـبن میدَذ َش یه اص ایه مذلَب ثش اثقبد خبكی اص فلم

شىاسایی مهمتریه مدلها ي شاخصها در ارزیابی علم ي فىايری در شرکتهای داوشبىیان ایران

محمذی ي دیگشان ( )1393ممبلٍای ثب فىًان «ؿىبػبیی ي اسصیبثی فملىشد ؿشوتَبی داوؾثىیبن كبدساتی» ثب َذف
اسصیبثی تًاومىذی كبدساتی ي آمًصؿی ؿشوتَبی داوؾثىیبن تذيیه ومًدٌ اػت .تًاوبیی كبدساتی ؿشوتَب ثٍ دػدت
آمذٌ ي ػغ آوُب تخمیه صدٌ ؿذ ي ثٍ ایه وتیجٍ سػیذوذ وٍ ؿشوتَبی داوؾثىیبن ،پتبوؼیل ثدبالیی ثدشای كدبدسات ي
يسيد ثٍ فشكٍَبی ثیهالملل ،ثب تًجٍ ثٍ مبَیت ي اسصؽ افضيدٌ محلًالت داسوذ .اسصیبثیَبی اوجب ؿذٌ وـبن میدَىذ

وٍ ؿشوتَبی داوؾثىیبن ایشاوی َىًص ساٌ ثؼیبسی ثشای تًاومىذؿذن ي ثبلفقلؿذن ایه پتبوؼیل دس پیؾ سي داسوذ.
پیطیٌِ پصٍّص در خبرج

چه ي ًَآوگ )2003( 1ممبلٍای ثب فىًان «مقیبسَبی چىذگبوٍ اسصیبثی كدىبیـ ثدب فىدبيسی ثدبال ثدشای ؿدشوتَدبی
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داوؾثىیبن دس پبسن تبیًان» ثب َذف تقییه اػتشاتظی اوتخبة كىبیـ ثب تىىًلًطی ثبال ثشای اػتمشاس دس پبسن تدبیًان ثدٍ
اوجب سػبوذٌاوذ .تقییه َفت مقیبس وٍ "پتبوؼیل ثبصاس" ثبالتشیه ضشیت اثش ،ػغ فىبيسی ،ػیبػتَبی ديلت ،استجبط ثب
كىقت ،حمبیت فىبيسی ي لبثلیتَبی ملشفی ثٍتشتیدت مدًاسد اثشگدزاس ثقدذی ثدًدٌاودذ ي ثیًتىىًلدًطی ي فىدغ-
الىتشيویه ثٍفىًان دي مقیبسی وٍ مغلًة تشیه مقیبسَب دس كىبیـ ثب تىىًلًطی ثدبال ثدشای مقشفدی ي تًػدقٍ دس پدبسن
جذیذ اوتخبة ؿذٌاوذ؛ اص وتبیج ایه پظيَؾ اػت.
چبن يي ،ؿیبوگ ايوگ ،ين َؼً )2008( 2دس ممبلٍای ثب فىًان «اسصیبثی ػبصمبنَبی داودؾثىیدبن» ثدب َدذف اسائدٍ
چبسچًثی ثشای اسصیبثی ػبصمبنَبی داوؾثىیبن دس ؿشایظ فذ لغقیت ،ثب اػتفبدٌ اص سيؽ گضیىٍَبی يالقی جذیدذ ثدٍ
اسائٍ مذل ي پیبدٌػبصی آن سيی ػبصمبوی دس دویبی يالقی پشداختٍ اػت.
يمیه )2013( 3دس ممبلٍای ثب فىًان «اسصیبثی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثب سؿذ ثبال دس تًػقٍ التلبدی كشثؼدتبن» ثدٍ
اسائٍ چىذ تقشیف اص ؿشوتَبی داوؾ ثىیبن ثب سؿذ ثبال ،ثشسػی ومؾ ديلت ،ثشسػی وتبیج تحمیمدبت تجشثدی دس مدًسد
وبسآفشیىی پًیب دس كشثؼتبن ،اوتمبد اص محیظ صیؼت محلی ي اسائٍ تًكیٍَبیی ثشای ثُجًد دس ػغ وـدًس ي دسوُبیدت،
مؼبئل ولیذی ویض ثشای ثحث ثیـتش پشداختٍ اػت.
4

سيحبوی ي لشاچًسلً ( )2016دس ممبلٍای ثب فىًان «اسصیبثی ي امىبنػىجی ایجبد ؿشوتَبی داودؾثىیدبن دس SID

(مغبلقٍ مًسدی SID :اػتبن آرسثبیجبن ؿشلی ایشان)» ،امىبن تـىیل ؿشوتَدبی داودؾثىیدبن (مغبلقدٍ مدًسدی :SID
داوـگبٌ اػتبن آرسثبیجبن ؿشلی) سا دس ؿُشػتبن تجشیض وـبن داد.
جوعیٌدی پیطیٌِ پصٍّص

دس مًضًؿ اسصیبثی دس ؿشوتَبی داوؾثىیبن ،چبن يي ،ؿیبوگ ايوگ ،ين َؼً ( )2008ثٍ اسصیدبثی فملىدشد ایده
ؿشوتَب ،يمیه ( )2013ثٍ اسصیبثی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثب سؿذ ثبال ،مُذیصادٌ ( )1393ثٍ اسائٍ چبسچًة اسصیدبثی
ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثشای پزیشؽ دس پبسن فىبيسی كىبیـ ًَایی ،محمذی ي دیگشان ( )1393ثٍ ؿىبػبیی ي اسصیدبثی
فملىشد ؿشوتَبی داوؾ ثىیبن كبدساتی ،لمبؿجی ،فبثذی ي مىغمی ( )1393ثٍ ثشسػدی تًاومىدذیَدبی تىىًلًطیده
ؿشوتَبی داوؾثىیبن ،سثیقی ي فلیضادٌ ( )1393ثٍ اسصیبثی فملىشد ػبصمبنَبی داوؾثىیبن ثب سيیىشدی تشویجی ،چه ي
ًَآوگ ( )2004ثٍ مقیبسَبی چىذگبوٍ اسصیبثی كىبیـ ثب فىبيسی ثبال ثشای ؿشوتَبی داودؾثىیدبن پشداختدٍاودذ .ثشخدی

1 . Chen & Huang
2 . Chuan Wu, Shyong Ong & Wen Hsu
3 . Vemic
4 . Rouhani & Gharachorloo
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َمچًن سيحبوی ي لشاچًسلً ( )2016ثیـتش ثٍ مجبوی وؾشی پشداختٍاوذ .دس سصثدبن ي اكدغشیصادٌ ( )1393ثدٍ مًضدًؿ
اسصیبثی فىبيسی دس اثقبد مختلف پشداختٍ ؿذٌ اػت.
دس ایه پیـیىٍ دیذٌ ؿذٌ وٍ تبوىًن پظيَـی دس داخل ي خبسج اص وـًس َمؼً ثب پظيَؾ حبضش اوجب وـذٌ اػت
وٍ ؿبخقَب ي مذلَبی مىبػت دس اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَدبی داودؾثىیدبن سا مقشفدی ي اسائدٍ وىدذ؛ ایده
مًضًؿ ،ضشيست اوجب چىیه پظيَـی سا وـبن میدَذ.
رٍش ضٌبسی پصٍّص
ایه پظيَؾ ثٍ لحبػ َذف وًفی تحمیك وبسثشدی اػت .ثشای اوجب ایه پظيَؾ اص سيؽَبی اػىبدی ي پیمبیـدی
اػتفبدٌ اص عیف لیىشت جمـآيسی ؿذٌ اػت .دس ایه سيؽ ،ثٍ فلت حجم ثبالی جبمقٍ آمدبسی ي فدذ دػتشػدی ثدٍ
تمبمی افشاد جبمقٍ اص سيؽ ومًوٍ گیشی ساحت اػتفبدٌ ؿذٌ اػت .ومًودٍ پدظيَؾ دس ملدبحجٍ دلفدی تقدذاد  14وفدش
میثبؿذ وٍ تقذاد  7ؿشوت اص ثیه  3399ؿشوت داوؾثىیبن ثجدتؿدذٌ دس "ودبسگشيٌ اسصیدبثی ي تـدخیق كدالحیت
ؿشوتَبی داوؾثىیبن" دس ػبل  1395ي تقذاد  7ته اص افضبی َیئت فلمی گشيٌَبی مذیشیت فىبيسی ي فلدمػدىجی
داوـگبٌَبی تُشان اوتخبة ؿذٌاوذ .جبمقٍ پظيَؾ دس سيؽ اػىبدی ،تقذادی اص ؿبخقَب ي مذلَبی اسصیبثی فلدم ي
فىبيسی دس دػتشع پظيَـگش پغ اص ثشسػی ي مغبلقبت ايلیٍ ثٍكًست َذفمىذ دس لبلت پشػـىبمٍای محمدك ػدبختٍ
مًسد وؾشػىجی اص متخللیه لشاس گشفتَ .مچىیه دس ایه پشػـىبمٍ امىبن پیـدىُبد مدذل دیگدش اص جبودت خجشگدبن
فشاَم ؿذٌ ثًد.
رٍایی ٍ پبیبیی
دس ملبحجٍ دلفی اگش افضبی ؿشوتوىىذٌ دس مغبلقٍ ،ومبیىذٌ گشيٌ یب حًصٌ داوؾ مًسد وؾش ثبؿىذ ،افتجبس محتدًی
تضمیه میؿًد (داوُب 2002 ،1؛ ومل دس :اػدپشاییه ،)106 :1393 ،ثدذیه تشتیدت دس اثجدبت سيایدی پشػـدىبمٍ دس ایده
پظيَؾ ػقی ثش آن ؿذٌ وٍ پشػـىبمٍَبی عشاحیؿذٌ اص سيایی مىبػجی ثشخًسداس ثبؿىذ ي دس عشاحی ايلیٍ پشػـدىبمٍ
مًاسدی وؾیش ػبختبس پشػـىبمٍ ،ثٍ وبسثشدن جمالت لبثل فُم ي جلًگیشی اص اػتفبدٌ اص مفبَیم مجُم مذوؾش گشفتٍ ؿًد.
ثىبثشایه میتًان گفت دس ایه پظيَؾ ،سيایی كًسی (ؽبَشی) ي محتًایی (غىبی اعالفبت) سفبیت ؿذٌ اػت.
پبیبیی پشػـىبمٍَب ثٍ فلت اػتفبدٌ اص پشػـىبمٍ ػبختبسیبفتٍ ي مًسد تیییذ خجشگبن ي ویل ثٍ َذف پدظيَؾ؛ مدًسد
پبیبیی كًسی (ؽبَشی) اػت ،ثٍ َمیه جُت اص آلفبی وشيوجب اػتفبدٌ وـذ.
وىتٍ مُمی وٍ ثبیذ ثذان اؿبسٌ ومًد ایه اػت وٍ اص ثخـی اص وتبیج ملبحجٍ دلفدی ثدشای پبػدخ ثدٍ ػدؤاالت ایده
پظيَؾ اػتفبدٌ ؿذٌ اػت .پشػـىبمٍ دس چُبس مشحلٍ اوجب ؿذٌ اػت وٍ دس مشحلٍ ايل مذلَدبی مدًسد وؾدش تحدت
وؾشػىجی لشاس گشفتٍاوذ ،دس مشحلٍ دي  ،ؿبخقَبی تمبمی مذلَب اػتخشاج ؿدذٌ ي پدغ اص تمبثدل ي حدزف مدًاسد
تىشاسی ي داسای َمپًؿبوی تقذادی اص ؿبخقَب اوتخبة ؿذٌاوذ .مشحلٍ ػً پشػـىبمٍ ثشای امتیبصدَی ثٍ ؿبخقَب
عشاحی ؿذٌ ي مُمتشیه ؿبخقَب اػتخشاج ي اسائٍ ؿذٌ اػت.
یبفتِّبی پصٍّص
دس تمبمی مشاحل پشػـىبمٍ مجىبی حزف یدب تیییدذ َدش مدذل یدب ؿدبخق ثدشای مشحلدٍ ثقدذ ،میدبوگیه دادٌَدبی
1 . Danham
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اػتفبدٌ ؿذٌ اػت .دس سيؽ پیمبیـی ثخؾ اكلی اعالفبت اص عشیك ملبحجٍ دلفی ثش مجىبی پشػـىبمٍ محمك ػبختٍ ثب

شىاسایی مهمتریه مدلها ي شاخصها در ارزیابی علم ي فىايری در شرکتهای داوشبىیان ایران

ثٍدػتآمذٌ اػت .دس ایه تجضیٍ ي تحلیلَب ثش اػبع وؾشات خجشگبن ،ومغٍ ثشؽ  3/5مذوؾش ثًدٌ اػت ،مدًاسدی ودٍ
میبوگیىی ومتش اص  3/5وؼت وشدٌاوذ دس َش مشحلٍ حزف ي مبثمی ثشای مشاحل ثقذ اػتفبدٌ ؿدذٌاودذَ .مچىدیه تمدبمی
پشػـىبمٍَب ثٍكًست ػبختبسیبفتٍ ي اص عیف 5تبیی لیىشت جُت امتیبصدَی ي ستجٍثىذی ؿبخقَب ي اسائٍ آن ثٍ ومًوٍ
آمبسی  14وفش خجشٌ اػتفبدٌ ؿذٌ اػت.
سؤال اٍل :یر اسبض ًظرات خبرگبى ،هْنتریي هادلّاب در ارزیابیی علان ٍ فٌابٍری در ضارکتّابی
داًصیٌیبى ایراى کداماًد؟

ثشای یبفته مُمتشیه مذلَب دس اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَبی داوؾثىیبن اص یبفتٍَبی پشػـىبمٍ مشحلدٍ ايل
اػتفبدٌ ؿذٌ اػت .پظيَـگش  17مذل ؿىبػبییؿذٌ سا جُت وؾشػىجی دس پشػـىبمٍ اسائٍ وشد .ثٍ جُت افمبل وؾشات
دٍفصلٌبهِ علوی -پصٍّطی داًطگبُ ضبّد /دٍرُ  /4ضوبرُ  /2پبییس ٍ زهستبى ( 7931پیبپی  )8پصٍّصًبهِ علنسٌجی

خجشگبن ي اسائٍ مذل پیـىُبدی تًػظ آوُب ػؤالی ثٍكًست ثبص دس اوتُبی پشػـدىبمٍ دس وؾدش گشفتدٍ ؿدذ .جدذيل ()1
تجضیٍ ي تحلیل دادٌَبی ایه پشػـىبمٍ سا ومبیؾ میدَذ.
جديل .1وتایج آزمًن تی تک ومًوٍای پیرامًن مدلَای ارزیابی علم ي فىايری
هدلّبی ارزیبیی علن ٍ فٌبٍری

هیبًگیي

عدد تی

درجِ آزادی

سطح هعٌیداری

ؿبخق تشویجی التلبد داوؾ ي ؿبخق داوؾ

3.9286

16.032

13

0.000

ؿبخق تشویجی دػتیبثی ثٍ فىبيسی

3.7143

19.135

13

0.000

چبسچًة تحلیلی اسصیبثی ػغ تًاومىذی فىبيسی

3.7143

16.837

13

0.000

ؿبخقَبی فلم ي فىبيسی یًوؼىً

3.7143

19.135

13

0.000

ؿبخقَبی خشد اسصیبثی فلم ي فىبيسی ایشان

3.7143

16.837

13

0.000

ؿبخق تشویجی سلبثتپزیشی جُبن (مذل مجمـ جُبوی التلبد)

3.6429

16.297

13

0.000

مذل اسصیبثی ویبص تىىًلًطیه

3.7143

19.135

13

0.000

دػتًسالقمل اػلً
ؿبخقَبی اسصیبثی فلم ،فىبيسی ي وًآيسی دس"ومیؼیًن التلبدی
ي اجتمبفی آػیبی غشثی"
ؿبخقَبی وتبةػىجی ػبصمبن َمىبسی التلبدی ي تًػقٍ

3.6429

18.297

13

0.000

3.6429

18.297

13

0.000

3.6429

16.190

13

0.000

مذل وبسلؼًن

3.6429

16.190

13

0.000

ؿبخق تشویجی فملىشد سلبثتی كىقتی

3.6429

16.190

13

0.000

مذل اسصیبثی ػغ تًاومىذی فىبيسی آسوً

3.4286

19.852

13

0.000

وًآيسی دس وـًسَبی سي ثٍ تًػقٍ (دػتًسالقمل ثًگًتب)
ؿبخقَبی تشاص فىبيسی دس پشداخت ػبصمبن َمىبسی التلبدی ي
تًػقٍ
مذل اعلغ فىبيسی

3.3571

25.262

13

0.000

3.3571

16.862

13

0.000

3.3571

16.862

13

0.000

مذل اسصیبثی ؽشفیت تًاومىذی فلم ي فىبيسی سوذ

3.3571

16.862

13

0.000

عجك جذيل ( ،)1جُت تقییه مُمتشیه مذلَبی اسصیبثی فلم ي فىبيسی مىبػت ثشای ػدىجؾ ي اسصیدبثی فملىدشد
فلم ي فىبيسی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ،اص آصمًن تی ته ومًوٍای اػتفبدٌ ؿذ .ثدشای تقیدیه ستجدٍ مدذلَدب اص مـخلدٍ
میبوگیه اػتفبدٌ میؿًد .ثب تًجٍ ثٍ ایىىٍ ومغٍ ثشؽ میبوگیه  5.3تقییه ؿذٌ ،تقذاد  12مذل میدبوگیىی ثدبالتش اص ومغدٍ
ثشؽ ( )5.3ي  5مذل میبوگیه پبییهتش اص ومغٍ ثشؽ داسوذ.
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مهىاز شمسی ي حمسٌعلی وًرمحمدی

مذلَبی «ؿبخق تشویجی التلبد داوؾ ي ؿبخق داوؾ»« ،ؿدبخق تشویجدی دػدتیبثی ثدٍ فىدبيسی»« ،چدبسچًة
تحلیلی اسصیبثی ػغ تًاومىذی فىبيسی»« ،ؿبخقَبی فلم ي فىبيسی یًوؼىً» ي «ؿبخقَبی خشد اسصیدبثی فلدم ي
فىبيسی ایشان» ثٍتشتیت مُمتشیه ي مذلَبی « مذل اسصیبثی ػغ تًاومىذی فىبيسی آسوً» « ،وًآيسی دس وـدًسَبی سي
ثٍ تًػقٍ (دػتًسالقمل ثًگًتب)»« ،ؿبخقَبی تشاص فىبيسی دس پشداخت ػبصمبن َمىبسی التلبدی ي تًػدقٍ»« ،مدذل
اعلغ فىبيسی» ي «مذل اسصیبثی ؽشفیت تًاومىذی فلم ي فىبيسی سوذ» ثٍتشتیت وماَمیتتشیه مذلَبی اسصیبثی فلم ي
فىبيسی مىبػت ثشای ػىجؾ ي اسصیبثی فلم ي فىبيسی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثٍ ؿمبس میآیىذ .لبثل روش اػت  5مدذلی
وٍ میبوگیىی ومتش اص ومغٍ ثشؽ داؿتىذ ثٍ فلت فذ دسیبفت امتیبص وبفی اص جبوت خجشگبن دس ایده مشحلدٍ اص پدظيَؾ
حزف ؿذوذ .ایه ساثغٍ ثٍ لحبػ آمبسی ویض تیییذ ؿذٌ اػت صیشا ػغ مقىیداسی ثٍدػتآمذٌ ومتش اص  0/05میثبؿذ.

ضبخصّبی اًسبًی

هیبًگیي

پشػىل تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ ؿغل

3.9286

تقذاد محممبن ثٍ تفىیه گشيٌَبی تخللی ي مذسن فلمی

3.9286

ػشمبی اوؼبوی

3.9286

اوقغبفپزیشی ي اػتفبدٌ مؤثش اص اػتقذاد

3.8571

تقذاد وبسؿىبػبن پظيَـی

3.8571

مُبست مذیشیت دس تذيیه اػتشاتظی تىىًلًطی

3.8571

پظيَـگشان ثٍ تفىیه حًصٌَبی فلمی

3.7143

اؿتغبل دس خذمبت ػغ ثبال (دسكذ تمب ویشيی وبس)

3.6429

پظيَـگشان ثٍ تفىیه مذسن تحلیلی ي ثخؾ اػتخذا

3.6429

دسكذ ؿبغالن تحمیمبتی اص ول وبسوىبن

3.6429

تقذاد تىىؼیهَبی ؿبغل دس تحمیمبت

3.5000

پظيَـگشان ثٍ تفىیه مذسن تحلیلی ي جىغ

3.5000

اؿتغبل دس كىبیـ ػغ ثبال ي ػغ متًػظ ثبال (دسكذ تمب ویشيی وبس)

3.4286

پشػىل تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه ثخؾ اػتخذا ي جىغ

3571.3

پشػىل تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه ثخؾ اػتخذا ي وًؿ ؿغل

1429.3

پشػىل تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه جىغ (مشد ي صن)

3.0000

سؤال دٍم :یر اسبض ًظرات خبرگبى ،هْنتریي ضبخصّب در ارزیبیی علان ٍ فٌابٍری در ضارکتّابی
داًصیٌیبى ایراى کداماًد؟

ثشای یبفته مُمتشیه ؿبخقَب دس اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَبی داوؾثىیدبن اص یبفتدٍَدبی پشػـدىبمٍ ديس
ػً اػتفبدٌ ؿذ .ایه مشحلٍ اص پشػـىبمٍ ثب َذف ستجٍثىذی ؿبخقَبی وُبیی وٍ دس مشحلٍ دي پشػـىبمٍ مًسد تیییذ
لشاس گشفتٍاوذ كًست میگیشد .جُت دسن ثُتش وتیجدٍ ایده پشػدؾ اثتدذا وتدبیج ثدٍكدًست جضئدی دس َدش گدشيٌ اص
ؿبخقَب ثٍكًست جذيل ثیبن ؿذ .جذيلَبی  5 ،4 ،3 ،2ي  6ثٍتشتیت آمبسٌَبی تًكیفی ستجٍثىدذی ؿدبخقَدبی
اوؼبوی ،مبلی ،ػبختبسی ،فملىشدی ي ثُشٌيسی سا وـبن می دَىذ .دس جذيل ( )7ثٍ  5مًسد اص مُمتشیه ؿبخقَدب ثدش
مجىبی میبوگیه اؿبسٌ ؿذٌ اػت.
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جديل  .2آمارٌَای تًصیفی رتبٍبىدی شاخصَای اوساوی

شىاسایی مهمتریه مدلها ي شاخصها در ارزیابی علم ي فىايری در شرکتهای داوشبىیان ایران

عجك جذيل  2دس ؿبخقَبی اوؼبوی  16ؿبخق مًسد ثشسػی لشاس گشفتٍ اػت .مُمتشیه ؿدبخقَدبی اوؼدبوی
فجبستاوذ اص« :پشػىل تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ ؿغل»« ،تقذاد محممبن ثٍ تفىیه گشيٌَدبی تخللدی ي مدذسن
فلمی» ي «ػشمبی اوؼبوی» َش ػٍ ثب میبوگیه .3/92

دٍفصلٌبهِ علوی -پصٍّطی داًطگبُ ضبّد /دٍرُ  /4ضوبرُ  /2پبییس ٍ زهستبى ( 7931پیبپی  )8پصٍّصًبهِ علنسٌجی

جديل .3آمارٌَای تًصیفی رتبٍبىدی شاخصَای مالی
ضبخصّبی هبلی

هیبًگیي

ول افتجبسات تحمیمبتی

4.2857

دسكذ ول افتجبسات تحمیمبتی اص ول افتجبسات

4.2857

َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ َضیىٍوشد (َضیىٍوشد جبسی ي َضیىٍوشد ػشمبیٍای)
َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ فقبلیت تحمیك ي تًػقٍ (تحمیمبت ثىیبدی ،تحمیمبت وبسثشدی ي
تحمیمبت تجشثی) ،ثٍ تفىیه َضیىٍَبی جبسی ي َمچىیه وًؿ َضیىٍَب
ػُم َضیىٍَبی كشفؿذٌ دس ثخؾ تحمیك ي تًػقٍ فمًمی اص تًلیذ وبخبلق داخلی

4.1429

4.1429

َضیىٍوشد ثخؾَبی غیشاوتفبفی خلًكی دس تحمیك ي تًػقٍ

4.0714

دسكذ افتجبسات تحمیمبت وبسثشدی ي تًػقٍای اص ول افتجبسات تحمیمبتی

4.0714

وش كبدسات فىبيسیَبی ثشتش ي متًػظ ثٍ ول كبدسات

4.0000

َضیىٍَبی وًآيسی (دسكذ فشيؽ ول تمب تًلیذات)

4.0000

دسكذ افتجبسات تحمیمبت ثىیبدی اص ول افتجبسات تحمیمبتی

3.9286

َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثشای اسصؽ افضيدٌ

3.9286

َضیىٍَبی وًآيسی (دسكذ فشيؽ ول تمب خذمبت)

3.9286

َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثىگبٌَبی تجبسی ،ثٍ تفىیه صمیىٍ (كىقت) فقبلیت التلبدی

3.8571

دسكذ افتجبسات غیشديلتی تحمیمبت اص ول افتجبسات ديلتی

3.8571

دسكذ افتجبسات پـتیجبوی تحمیمبت ثٍ تفىیه فمشاوی ي پشػىل دفتشی خذمبتی اص ول افتجبسات تحمیمبتی

3.8571

دسكذ ومهَب ي دسآمذَبی تحمیمبتی اص ول افتجبسات تحمیمبتی ثٍ تفىیه

3.8571

دسآمذ حبكل اص فشيؽ ي اوتمبل فىبيسی

3.8571

َضیىٍوشد وبخبلق داخلی تحمیك ي تًػقٍ

3.8571

َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه حًصٌَبی فلمی

3.7857

وؼجت َضیىٍوشد وبخبلق داخلی تحمیك ي تًػقٍ ػشمبیٍگزاسیؿذٌ اص ػًی ػبصمبنَبی خبسجی

3.7857

ػُم َضیىٍ تحمیك ي تًػقٍ دس ثىگبٌَبی تجبسی اص تًلیذ وبخبلق داخلی

3.7143

جمـ َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه ثخؾ اجشا

3.7143

جمـ َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه مىجـ ػشمبیٍگزاسی

3.7143

ثجبت التلبد والن

3.7143

ػُم اسصؽ افضيدٌ تًلیذات دس تًلیذ وبخبلق داخلی (دسكذ)

3.6429

َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه اَذاف اكلی التلبدی -اجتمبفی

3.6429

4.1429

عجك جذيل  ،3دس ؿبخقَبی مبلی 27 ،ؿبخق مًسد ثشسػی لشاس گشفتٍ اػدت .مُدمتدشیه ؿدبخقَدبی مدبلی
فجبستاوذ اص« :ول افتجبسات تحمیمبتی» ي «دسكذ ول افتجبسات تحمیمبتی اص ول افتجبسات» َش دي ثب میبوگیه .28.4
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ضبخصّبی سبختبری

هیبًگیي

آگبَی اص مىبثـ تىىًلًطیه داخل ي خبسج

3.9286

داؿته پبیگبٌَب ي ؿجىٍَبی سایبوٍای اعالؿسػبوی فلمی ي استجبط ثب ؿجىٍَبی ایىتشوت

3.9286

آمبدگی فىبيساوٍ

3.9286

ؿىبخت ايلًیتَبی اػبػی تىىًلًطیه

3.9286

تقذاد ي وًؿ تجُیضات ي امىبوبت فلمی ي تقذاد سایبوٍَبی مًجًد دس مؤػؼٍَب ي غیشٌ

3.8571

وُبدَبی فىبيسی

3.8571

َمىبسی ثب داوـگبٌَب

3.8571

حمًق مبلىیت فىشی

3.8571

اسصیبثی فشكتَبی تىىًلًطیه

3.7857

ؿجىٍَب ي كىبیـ َمبیتوىىذٌ

3.7857

داؿته چـماوذاص جُت تًػقٍ تىىًلًطی

3.7857

صیشػبختَبی ولی

3.7143

تقذاد مشاوض تحمیمبتی

3.7143

تًجٍ ثٍ پشيطٌَبی آیىذٌ

3.7143

ؿفبفثًدن فشایىذ اوجب پشيطٌَبی تىىًلًطیه

3.7143

صیشػبختَبی خبف

3.6429

استجبط ثب فشضٍوىىذگبن خبسجی تىىًلًطی

3.6429

اسصیبثی ضقفَبی تىىًلًطیه

3.5714

تقذاد تفبَموبمٍَب ثب دیگش مشاوض فلمی ي تحمیمبتی ثشای اوجب ثشوبمٍَب ي پشيطٌَبی مـتشن تحمیمبتی

3.5000

آگبَی اص تىىًلًطیَبی تجبست

3.5000

وُبدَبی كىقتی

3.4286

عجك جذيل  4دس ؿبخقَبی ػبختبسی  21ؿبخق مًسد ثشسػی لدشاس گشفتدٍ اػدت .مُدمتدشیه ؿدبخقَدبی
ػبختبسی فجبستاوذ اص« :آگدبَی اص مىدبثـ تىىًلًطیده داخدل ي خدبسج»« ،داؿدته پبیگدبٌَدب ي ؿدجىٍَدبی سایبودٍای
اعالؿسػبوی فلمی ي استجبط ثب ؿجىٍَبی ایىتشوت»« ،آمبدگی فىبيساوٍ» ،ي «ؿىبخت ايلًیدتَدبی اػبػدی تىىًلًطیده»
َمگی ثب میبوگیه .92.3
عجك جذيل  5دس ؿبخقَبی فملىشدی  14ؿبخق مًسد ثشسػی لدشاس گشفتدٍ اػدت .مُدمتدشیه ؿدبخقَدبی
فملىشدی فجبستاوذ اص« :فشيؽ محلًالتی وٍ ثشای ثىگبٌ جذیذ محؼًة میؿًد ،امدب ثدشای ثدبصاس جذیدذ ثدٍ ؿدمبس
ومیسيد (دسكذ فشيؽ ول تمب تًلیذات)» ي «تقذاد تًلیذات فلمی» َش دي ثب میبوگیه .61.4
عجك جذيل  6دس ؿبخقَبی ثُشٌيسی  14ؿبخق مًسد ثشسػدی لدشاس گشفتدٍ اػدت .مُدمتدشیه ؿدبخقَدبی
ثُشٌيسی فجبستاوذ اص« :وؼجت افتجبسات تحمیمبتی ثٍ تقذاد محممبن ي ؿبغالن تحمیمبتی ثٍ تفىیه» ثب میبوگیه .4
جذيل  ،7اص َش یه اص  5ثخؾ ؿبخقَبی اوؼدبوی ،مدبلی ،ػدبختبسی ،فملىدشد ي ثُدشٌيسی تقدذاد  5مدًسد اص
مُمتشیه ؿبخقَب سا عجك امتیبصی وٍ دس وؾشػىجی وؼت وشدٌاوذ سا اسائٍ وشدٌ اػت.
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جديل  .4آمارٌَای تًصیفی رتبٍبىدی شاخصَای ساختاری

شىاسایی مهمتریه مدلها ي شاخصها در ارزیابی علم ي فىايری در شرکتهای داوشبىیان ایران

دٍفصلٌبهِ علوی -پصٍّطی داًطگبُ ضبّد /دٍرُ  /4ضوبرُ  /2پبییس ٍ زهستبى ( 7931پیبپی  )8پصٍّصًبهِ علنسٌجی

جديل  .5آمارٌَای تًصیفی رتبٍبىدی شاخصَای ساختاری
ضبخصّبی عولکردی

هیبًگیي

فشيؽ محلًالتی وٍ ثشای ثىگبٌ جذیذ محؼًة میؿًد ،امب ثشای ثبصاس جذیذ ثٍ ؿمبس ومیسيد (دسكذ
فشيؽ ول تمب تًلیذات)

6111.4
4.6111

تقذاد تًلیذات فلمی
وًآيسی تًلیذ (ؿبمل تًلیذات فىبيسی جذیذ مقشفی ؿذٌَ ،ضیىٍوشد تًلیذات فىبيسی جذیذ ،ػُم
كبدسات تًلیذات مشثًط ثٍ فىبيسی جذیذ اص ول كبدسات" ،وفًر ثٍ ثبصاس" تًلیذاتی وٍ داسای دسين
دادَبیی اص فىبيسی جذیذ َؼتىذ)
تقذاد لشاسدادَبی فشيؽ ي اوتمبل فىبيسی

4.4444

دسكذ عشحَبی تحمیمبتی وبسثشدی ي تًػقٍای اص ول عشحَبی تحمیمبتی فقبل

4.4444

تقذاد پشياوٍَبی ثجت اختشافبت

3333.4

دسكذ عشحَبی تحمیمبتی ثىیبدی اص ول عشحَبی تحمیمبتی فقبل

4.2778

اوتمبل فىبيسی (كبدسات فىبيسی ثشتش ،كبدسات فىبيسی متًػظ ،كبدسات فىبيسی ػغ پبییه)

2222.4

تقذاد عشحَبی تحمیمبتی پبیبنیبفتٍ وٍ اص وتبیج آن اػتفبدٌ ؿذٌ اػت.

4.1111

تقذاد لشاسدادَبی تحمیمبتی اجشاؿذٌ ثب دیگش مشاوض فلمی ثٍ تفىیه داخل ي خبسج

7222.3

تقذاد ممبالت مىتـشؿذٌ دس مجالت مقتجش فلمی -تشيیجی ي فلمی پظيَـی ایشاوی ثٍ تفىیه

5556.3

سلبثت خبسجی

4706.3

سلبثت داخلی

2.6667

وًآيسی فشایىذ (پیـشفتَبی فشایىذ مقشفیؿذٌ ،ػشمبیٍگزاسی دس تجُیضات پشداصؿی جذیذ ،میضان
خًدوبسػبصی فشایىذَب دس لؼمت ،ثخؾ یب كىقت)

5000.1

4.5556

جديل  .6آمارٌَای تًصیفی رتبٍبىدی شاخصَای بُرٌيری
ضبخصّبی یْرٍُری

هیبًگیي

وؼجت افتجبسات تحمیمبتی ثٍ تقذاد محممبن ي ؿبغالن تحمیمبتی ثٍ تفىیه

4.0000

ػُم كبدسات وبالَبی تًلیذی دس ول كبدسات (دسكذ)

9286.3

ػُم محلًالت ثب فىبيسی ثشتش ي متًػظ دس ول كبدسات (دسكذ)

3.9286

وؼجت تقذاد عشحَبی تحمیمبتی پبیبنیبفتٍ وٍ وتبیج آن ثٍ ثُشٌثشداسی سػیذٌ ثٍ ول عشحَبی تحمیمبتی ملًة

9286.3

ػُم ػشمبیٍگزاسی خبلق مؼتمیم خبسجی اص تًلیذ وبخبلق داخلی

8571.3

وؼجت تقذاد عشحَبی تحمیمبتی پبیبنیبفتٍ ثٍ عشحَبی تحمیمبتی ملًة

3.7857

ػُم ػشمبیٍگزاسی وبخبلق داخلی اص تًلیذ وبخبلق داخلی

3.7143

ػُم فقبلیتَبی ثب فىبيسی ثشتش ي متًػظ دس اسصؽ افضيدٌ تًلیذات (دسكذ)

7143.3

ػُم ػشمبیٍگزاسی خلًكی اص ػشمبیٍگزاسی ثبثت وبخبلق داخلی

7143.3

وؼجت تقذاد عشحَبی تحمیمبتی فقبل ثٍ تقذاد محممبن

6429.3

وؼجت افتجبسات تحمیمبتی ثٍ ول عشحَبی تحمیمبتی پبیبنیبفتٍ

6429.3

وؼجت َضیىٍوشد وبخبلق داخلی ثٍ "تًلیذ وبخبلق داخلی"

3.6429

سؿذ تًلیذ وبخبلق داخلی

3.5714

وؼجت تقذاد ممبالت مىتـشؿذٌ ثٍ تقذاد محممبن

3.4286

12

مهىاز شمسی ي حمسٌعلی وًرمحمدی
جديل  .7مُمتریه شاخصَا برای سىجش ي ارزیابی عملکرد علم ي فىايری شرکتَای داوشبىیان

ؿبخقَبی اوؼبوی

گرٍُ اصلی

هْنتریي ضبخصّب

پشػىل تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ ؿغل
تقذاد محممبن ثٍ تفىیه گشيٌَبی تخللی ي مذسن فلمی
ػشمبی اوؼبوی
اوقغبفپزیشی ي اػتفبدٌ مؤثش اص اػتقذاد
تقذاد وبسؿىبػبن پظيَـی
دسكذ ول افتجبسات تحمیمبتی اص ول افتجبسات
َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ َضیىٍوشد (َضیىٍوشد جبسی ي َضیىٍوشد ػشمبیٍای)
َضیىٍوشد تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ فقبلیت تحمیك ي تًػقٍ (تحمیمبت ثىیبدی ،تحمیمبت وبسثشدی ي
تحمیمبت تجشثی) ثٍ تفىیه َضیىٍَبی جبسی ي َمچىیه وًؿ َضیىٍَب

ؿبخقَبی ػبختبسی

ػُم َضیىٍَبی كشفؿذٌ دس ثخؾ تحمیك ي تًػقٍ فمًمی اص تًلیذ وبخبلق داخلی
آگبَی اص مىبثـ تىىًلًطیه داخل ي خبسج
داؿته پبیگبٌَب ي ؿجىٍَبی سایبوٍای اعالؿسػبوی فلمی ي استجبط ثب ؿجىٍَبی ایىتشوت
آمبدگی فىبيساوٍ
ؿىبخت ايلًیتَبی اػبػی تىىًلًطیه
تقذاد ي وًؿ تجُیضات ي امىبوبت فلمی ي تقذاد سایبوٍَبی مًجًد دس مؤػؼٍَب ي غیشٌ

ؿبخقَبی فملىشدی

فشيؽ محلًالتی وٍ ثشای ثىگبٌ جذیذ محؼًة میؿًد ،امب ثشای ثبصاس جذیذ ثٍ ؿمبس ومیسيد (دسكذ
فشيؽ ول تمب تًلیذات)
تقذاد تًلیذات فلمی
وًآيسی تًلیذ (ؿبمل تًلیذات فىبيسی جذیذ مقشفی ؿذٌَ ،ضیىٍوشد تًلیذات فىبيسی جذیذ ،ػُم
كبدسات تًلیذات مشثًط ثٍ فىبيسی جذیذ اص ول كبدسات" ،وفًر ثٍ ثبصاس" تًلیذاتی وٍ داسای
دسيندادَبیی اص فىبيسی جذیذ َؼتىذ)
تقذاد لشاسدادَبی فشيؽ ي اوتمبل فىبيسی
دسكذ عشحَبی تحمیمبتی وبسثشدی ي تًػقٍای اص ول عشحَبی تحمیمبتی فقبل
ؿبخقَبی ثُشٌيسی

وؼجت افتجبسات تحمیمبتی ثٍ تقذاد محممبن ي ؿبغالن تحمیمبتی ثٍ تفىیه
ػُم كبدسات وبالَبی تًلیذی دس ول كبدسات (دسكذ)
ػُم محلًالت ثب فىبيسی ثشتش ي متًػظ دس ول كبدسات (دسكذ)
وؼجت تقذاد عشحَبی تحمیمبتی پبیبنیبفتٍ وٍ وتبیج آن ثٍ ثُشٌثشداسی سػیذٌ ثٍ ول عشحَبی تحمیمبتی
ملًة
ػُم ػشمبیٍگزاسی خبلق مؼتمیم خبسجی اص تًلیذ وبخبلق داخلی

ثش مجىبی اعالفبت فًق میتًان وتیجٍ گشفت دي مًسد ؿبخق فملىشدی «فشيؽ محلًالتی وٍ ثشای ثىگبٌ جذیذ
محؼًة میؿًد ،امب ثشای ثبصاس جذیذ ثٍ ؿمبس ومیسيد (دسكذ فشيؽ ول تمب تًلیذات)» ي «تقذاد تًلیذات فلمی» ثب
اختلبف ثیـتشیه میضان میبوگیه مُمتشیه ؿبخقَب دس مذل پیـىُبدی پظيَؾ ثٍ ؿمبس میآیىذ.
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ؿبخقَبی مبلی

ول افتجبسات تحمیمبتی

شىاسایی مهمتریه مدلها ي شاخصها در ارزیابی علم ي فىايری در شرکتهای داوشبىیان ایران
یحث ٍ ًتیجِگیری

ثب تًجٍ ثٍ وتبیج تجضیٍ ي تحلیلَبی دادٌَبی ديس ايل پشػـىبمٍ وٍ دس آن مذلَبی اسصیبثی فلم ي فىدبيسی مدًسد
وؾش جُت وؾشػىجی اص خجشگبن پظيَؾ اسائٍ ؿذٌ ثًد .میتًان گفت ثش اػدبع ستجدٍ میدبوگیه مُدمتدشیه مدذلَدبی
اسصیبثی فلم ي فىبيسی وٍ مىبػت ثشای ػىجؾ ي اسصیبثی فلم ي فىبيسی ؿشوتَبی داوؾثىیبن َؼدتىذ فجدبستاودذ اص:
«ؿبخق تشویجی التلبد داوؾ ي ؿبخق داوؾ» ثب میبوگیه « ،92.3ؿبخق تشویجی دػتیبثی ثدٍ فىدبيسی»« ،چدبسچًة
تحلیلی اسصیبثی ػغ تًاومىذی فىبيسی»« ،ؿبخقَبی فلم ي فىبيسی یًوؼىً» ي «ؿبخقَبی خشد اسصیدبثی فلدم ي
فىبيسی ایشان» َمگی ثب میبوگیه ثشاثش .3.71
مذلَبی «اسصیبثی ػغ تًاومىذی فىبيسی آسوً» ثب میبوگیه « ،42.3وًآيسی دس وـًسَبی سي ثٍ تًػقٍ (دػتًسالقمل
دٍفصلٌبهِ علوی -پصٍّطی داًطگبُ ضبّد /دٍرُ  /4ضوبرُ  /2پبییس ٍ زهستبى ( 7931پیبپی  )8پصٍّصًبهِ علنسٌجی

ثًگًتب)»« ،ؿبخقَبی تشاص فىبيسی دس پشداخت ػبصمبن َمىبسی التلبدی ي تًػقٍ»« ،مذل اعلغ فىدبيسی» ي «مدذل
اسصیبثی ؽشفیت تًاومىذی فلم ي فىبيسی سوذ» َمگی ثب میبوگیه  35.3ثٍتشتیت وماَمیتتشیه مذلَبی اسصیبثی فلدم ي
فىبيسی ثًدٌاوذ.
وتبیج وـبن میدَىذ وٍ مُمتشیه ؿبخقَب دس اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثٍ ؿشح ریل اػت:
 مُمتشیه ؿبخق َبی اوؼبوی :پشػىل تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ ؿغل ،تقذاد محممبن ثدٍ تفىیده گدشيٌَدبی
تخللی ي مذسن فلمی ،ػشمبی اوؼبوی ،اوقغبفپزیشی ي اػتفبدٌ مؤثش اص اػتقذاد ،تقذاد وبسؿىبػبن پظيَـی؛
 مُمتشیه ؿبخقَبی مبلی :ول افتجبسات تحمیمبتی ،دسكذ ول افتجدبسات تحمیمدبتی اص ودل افتجدبساتَ ،ضیىدٍودشد
تحمیك ي تًػقٍ ثٍ تفىیه وًؿ َضیىٍوشد (َضیىٍوشد جبسی ي َضیىٍوشد ػشمبیٍای)َ ،ضیىٍوشد تحمیك ي تًػدقٍ ثدٍ
تفىیه وًؿ فقبلیت تحمیك ي تًػدقٍ (تحمیمدبت ثىیدبدی ،تحمیمدبت ودبسثشدی ي تحمیمدبت تجشثدی) ثدٍ تفىیده
َضیىٍَبی جبسی ي َمچىیه وًؿ َضیىٍَب ،ػُم َضیىٍَبی كشفؿذٌ دس ثخؾ تحمیك ي تًػدقٍ فمدًمی اص تًلیدذ
وبخبلق داخلی.
 مُمتشیه ؿبخق َبی ػبختبسی :آگبَی اص مىبثـ تىىًلًطیه داخل ي خبسج ،داؿته پبیگبٌَب ي ؿجىٍَبی سایبودٍای
اعالؿسػبوی فلمی ي استجبط ثب ؿجىٍَبی ایىتشوت ،آمبدگی فىبيساوٍ ،ؿىبخت ايلًیتَبی اػبػی تىىًلًطیه ،تقذاد
ي وًؿ تجُیضات ي امىبوبت فلمی ي تقذاد سایبوٍَبی مًجًد دس مؤػؼٍَب ي غیشٌ.
 مُمتشیه ؿبخقَبی فملىشدی :فشيؽ محلًالتی وٍ ثشای ثىگبٌ جذیذ محؼًة میؿًد ،امب ثشای ثبصاس جذیذ ثٍ
ؿمبس ومی سيد (دسكذ فشيؽ ول تمب تًلیذات) ،تقذاد تًلیذات فلمی ،وًآيسی تًلیدذ (ؿدبمل تًلیدذات فىدبيسی
جذیذ مقشفی ؿذٌَ ،ضیىٍ وشد تًلیذات فىبيسی جذیذ ،ػُم كبدسات تًلیذات مشثدًط ثدٍ فىدبيسی جذیدذ اص ودل
كبدسات" ،وفًر ثٍ ثبصاس" تًلیذاتی وٍ داسای دسين دادَبیی اص فىبيسی جذیذ َؼتىذ) ،تقذاد لشاسدادَدبی فدشيؽ ي
اوتمبل فىبيسی ،دسكذ عشحَبی تحمیمبتی وبسثشدی ي تًػقٍای اص ول عشحَبی تحمیمبتی فقبل.
 مُمتشیه ؿبخقَبی ثُشٌيسی :وؼجت افتجبسات تحمیمبتی ثٍ تقذاد محممبن ي ؿبغالن تحمیمبتی ثدٍ تفىیده ػدُم
كبدسات وبالَبی تًلیذی دس ول كبدسات (دسكذ) ،ػُم محلًالت ثب فىبيسی ثشتدش ي متًػدظ دس ودل كدبدسات
(دسكذ) ،وؼجت تقذاد عشحَبی تحمیمبتی پبیبنیبفتٍ وٍ وتبیج آن ثٍ ثُشٌثشداسی سػیذٌ ثٍ ول عشحَدبی تحمیمدبتی
ملًة ،ػُم ػشمبیٍگزاسی خبلق مؼتمیم خبسجی اص تًلیذ وبخبلق داخلی.
دس تحلیل وتبیج پظيَؾ میتًان گفت :مُذیصادٌ ( )1393دس پظيَـی ثب َذف اسائٍ چدبسچًة اسصیدبثی ؿدشوت
َبی داوؾثىیبن ثشای پزیشؽ دس پبسن فىبيسیَبی ًَایی 27 ،ؿبخق دس لبلت  8دػدتٍ (خشيجدی ،مدبلی ،تحمیدك ي
تًػقٍ ،ویشيی اوؼبوی ،تًاومىذیَبَ ،مىبسیَب ،ثشوبمٍسیضی ي ثبصاسیبثی) ثٍفىًان فًامل پزیشؽ ؿشوتَبی داوؾثىیبن
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دس پبسن فىبيسی ًَایی اسائٍ ؿذٌ اػت وٍ ثؼیبسی اص ایه ؿبخقَب مبوىذ ؿبخقَبی اوؼبوی ،مبلی ،خشيجی ،تحمیك
ي تًػقٍ ثب ؿبخقَبی مقشفیؿذٌ دس پظيَؾ حبضش داسای َمپًؿبوی اػت.
دس پظيَؾ حبضش ثؼیبسی اص مذل َبی اسصیبثی فلم ي فىبيسی ثشسػی ؿذ ي ثب تًجٍ ثٍ استجدبط مًضدًفی آوُدب ثدب
ؿشوتَبی داوؾثىیبن تقذاد  17مذل تًػظ پظيَـگش اسائٍ ؿذ .ایه مذلَب جُت تیییذ ي دسیبفت وؾشات متخللدیه
دس لبلت پشػـىبمٍ مًسد وؾشػىجی لشاس گشفت وٍ تقذاد  12مذل تیییذ ؿذ .مُمتشیه يیظگی ایه مذلَب ایده ثدًد ودٍ
فاليٌ ثش ؿبخقَبی فلم ي فىبيسی ثٍ ثشخی اص جىجٍَبی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ویض تًجٍ وشدٌ ثًدوذ.
پیطٌْبدّبی اجرایی پصٍّص
 ثب تًجٍ ثٍ اَمیت ؿبخقَبی ثُشٌيسی مقشفی ؿذٌ دس ایه پظيَؾ ،الص اػت ثٍ ایده ودًؿ ؿدبخقَدب تًجدٍيیظٌای مجزيل داؿتٍ ؿًد.
فْرست هٌبیع
اػپشاییه ،فشؿتٍ .)1393( .پیـىُبد وحًٌ اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس حًصٌ التلبد ،پبیبنوبمٍ وبسؿىبػدی اسؿدذ .داوـدگبٌ
ؿبَذ ،داوـىذٌ فلً اوؼبوی ،گشيٌ فلم اعالفبت ي داوؾؿىبػی.

افـبسویب ،ػقیذ ،الُیبسیفشد ،وجف ( .)1385تجییه جبیگبٌ فلم ي فىبيسی (ثشسػی يضدقیت ایدشان ممبیؼدٍ آن ثدب ػدبیش
وـًسَب) پیؾویبص اػبػی تذيیه اػتشاتظی ي تشػیم مؼیش سؿذ ي ثُجًد وؾب فلم ي فىبيسی .وىفشاوغ ثدیهالمللدی
اػتشاتظیَب ي تىىیهَبی حل مؼئلٍ.
تبسی ،مُذیٍ ،مشادی ،محمًد ي اثشاَیمپًس ،ملغفی .)1394( .ثشسػی فًامل مدؤثش ثدش سؿدذ ي مًفمیدت ؿدشوتَدبی
داوؾثىیبن .فللىبمٍ سؿذ فىبيسی.36-44 :)45(12 ،

ريالفمبسصادٌ ،محمذمُذی ،محمذی ،مُذی ي َبجشی ،مُذی .)1393( .تجییه ومؾ دیپلمبػی فلم ي فىبيسی دس پیـدجشد
التلبد ممبيمتی ،چُبسمیه وىفشاوغ ثیهالمللی ي َـتمیه وىفشاوغ ملی مذیشیت فىبيسی ،ویؾ ،اوجمده مدذیشیت
فىبيسی ایشان.

سثیقی ،فلی ،فلیضادٌ ،وؼیم .)1393( .اسصیبثی فملىدشد ػدبصمبنَدبی داودؾثىیدبن ثدب سيیىدشد تشویجدی  AHP ،BSCي
 TOPSISدس حًصٌ تجبسیػبصی فىبيسی وبوً دس ایشان .چُبسمیه وىفشاوغ ثیهالمللدی ي َـدتمیه وىفدشاوغ ملدی
مذیشیت فىبيسی ،تُشان ،اوجمه مذیشیت فىبيسی ایشان.
سصثبن ،ػیىب ،اكغشیصادٌ ،فضتالٍ .)1393( .اسصیدبثی تىىًلدًطی دس ؿدشوت فىدبيسی اعالفدبت خدًاسصمی .چُدبسمیه
وىفشاوغ ثیهالمللی ي َـتمیه وىفشاوغ ملی مذیشیت فىبيسی ،تُشان ،اوجمه مذیشیت فىبيسی ایشان.
عجبعجبئیبن ،ػیذ حجیتالٍ ي دیگشان .)1391( .اسصیبثی ػیبػت َبی فلم ،فىدبيسی ي ودًآيسی .تُدشان :مشودض تحمیمدبت
ػیبػت فلمی وـًس.

عجبعجبئیبن ،ػیذ حجیتالٍ ،ومیصادٌ ،سضب ي خبلذی ،آسمبن .)1389( .مشيسی ثش مذلَبی اسصیبثی تًاومىدذی فىدبيسی دس
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 -ثشای اسصیبثی فلم ي فىبيسی دس ؿشوتَبی داوؾ ثىیبن ،اص ؿبخقَبی پیـىُبدی دس ایه ممبلٍ اػتفبدٌ ؿًد.

شىاسایی مهمتریه مدلها ي شاخصها در ارزیابی علم ي فىايری در شرکتهای داوشبىیان ایران

. مشوض تحمیمبت ػیبػت فلمی وـًس: تُشان.ػغ ملی
 اسائٍؿدذٌ دس وىفدشاوغ.1404 اسصیبثی وؾب تًػقٍ فىبيسی دس ایشان دس ساػتبی تحمك چـماوذاص.)1387( . فلی،فشلبوی
.مذیشیت فىبيسی

 ثشسػی تًاومىذیَبی تىىًلًطیه ؿشوتَبی داودؾثىیدبن.)1393( . مىًچُش، صَشا ي مىغمی، فبثذی، محمذ،لمبؿچی
 چُبسمیه وىفدشاوغ ثدیهالمللدی ي.) ؿشوت َبی فقبل دس صمیىٍ عشاحی ي تًلیذ تجُیضات پضؿىی:(مغبلقٍ مًسدی
. اوجمه مذیشیت فىبيسی ایشان، تُشان،َـتمیه وىفشاوغ ملی مذیشیت فىبيسی

 آییهوبمٍ تـخیق.)1392( .وبسگشيٌ اسصیبثی ي تـخیق كالحیت ؿشوتَب ي مؤػؼبت داوؾثىیبن ي وؾبست ثش اجشا

. وـش وی: تُشان، وًؿتٍ مبیىل مًلی. فلم ي جبمقٍؿىبػی مقشفت.)1389( .ٍ تشجم، حؼیه،وچًئیبن
. چبسچًة اسصیبثی ؿشوتَبی داوؾثىیبن ثشای پزیشؽ دس پبسن فىبيسیَبی كىبیـ َدًایی.)1392(  حبمذ،ٌمُذیصاد
 اوجمه مذیشیت فىبيسی، تُشان،ػًمیه وىفشاوغ ثیهالمللی ي َفتمیه وىفشاوغ ملی مذیشیت فىبيسی
 چُدبسمیه وىفدشاوغ، ؿىبػبیی ي اسصیبثی فملىشد ؿشوتَبی داوؾثىیبن كدبدساتی.)1393( . وقیمٍ ي دیگشان،محمذی
. اوجمه مذیشیت فىبيسی ایشان، تُشان،ثیهالمللی ي َـتمیه وىفشاوغ ملی مذیشیت فىبيسی
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