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چکیذه
سمینه و هذف :أطٚظ ٜؾطٔبیٞٝبی ٘بٔكٟٛز ثبعث ایدبز اضظـ  ٚضلبثتپصیطی ؾبظٔب٘ی ٔیق٘ٛس .ثط ایٗ اؾابؼ
آٌبٞی اظ اِٛٚیت  ٚإٞیت ایٗ ؾطٔبیٞٝب ٔیتٛا٘س زض تسٚیٗ ضاٞجطز  ٚؾیبؾتٞب اِٛٚیتٞب  ٚتمسْ  ٚتأذط فعبِیتٞب
ثٔ ٝسیطاٖ عبِی ؾبظٔبٖ وٕه ٕ٘بیس.
روشضنبسی :ایٗ پػٞٚف اظ ٘ظط ٞسف تٛنیفی  ٚاظ ٘ظط ٘ا ٛاؾاافبز ٜپػٞٚكای وابضثطزی اؾات .قٙبؾابیی ٚ
اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی فىطی ثب وٕه تىٙیه تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی فبظی ٌطٞٚی زض ؾبظٔبٖٞبی فٙابٚضی
ٔحٛض ا٘دبْ قس .زض اثاسا ثب وٕه ازثیبت ٔٛضٔ ٚ ٛهبحجٞٝبی ذجطٌی اثعبز ٔ ٚؤِفٞٝابی وّیاسی ؾاطٔبی ٝفىاطی
احهبء ٌطزیس  ٚؾپؽ پطؾكٙبٔٔ ٝمبیؿبت ظٚخی ثط اؾبؼ ٘ظط ذجطٌبٖ تىٕیُ  ٚتحّیُ قس٘س.
یبفتههب :ؾطٔبی ٝفىطی ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضی ٔحٛض اظ ؾ ٝؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾبذابضی  ٚاخإبعی تكىیُ قس٘س.
٘ابیح حبنُ اظ اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝب ٘كبٖ زاز ؤ ٝؤِف ٝؾطٔبیٝی ا٘ؿب٘ی اظ ثیكاطیٗ إٞیت زض ؾبظٔبٖٞابی
فٙبٚضیٔحٛض ثطذٛضزاض اؾت.
نتیجه گیزی :ضضابیت اٍ٘یاعـ  ٚزا٘اف وبضوٙابٖ ٘مكای وّیاسی زض وؿات ٔعیات ضلابثای ٛٔ ٚفمیات
ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضی ٔحٛض زاضز .ثطای پیكجطز اٞساف ثبیس تٛخ ٝظیبزی ث ٝؾطٔبی ٝزا٘كای زاقات  ٚوٙىابـ
عٛأُ ضضبیت  ٚاٍ٘یعـ ؾطٔبی ٝزا٘كی نٛضت پصیطز.
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مقدمه

خٟب٘ی قسٖ ثبظاضٞب ثبعث قس ٜاؾت تب ؾبظٔبٖٞب ث ٝؾٛی وؿت ٔعیت ضلبثای اظ عطیاك ایدابز
زاضاییٞبی ٘بٔكٟٛز زاذّی و ٝث ٝضاحای تٛؾظ ؾبظٔبٖٞبی زیٍط لبثاُ تمّیاس ٘یؿااٙس حطوات
وٙٙس (ثبض٘ی ٛٞ 1991 1ؾٛی .)2008 2ٛایٗ ٔٛض ٛزض ایٗ ٔیابٖ ؾابظٔبٖٞابی فٙابٚضیٔحاٛض
(ٌطا٘ساؾاطا٘س )1998 3ث ٝزِیُ ٚیػٌیٞبی ذبل ذٛز اظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .ثیقاه
آٌبٞی اظ ؾغح  ٚویفیت ؾطٔبی ٝفىطی ٔٛخٛز ؾبظٔبٖ زض ٔاسیطیت آٖٞاب ٘مكای اؾبؾای زاضز
(فبیٗ  ٚتٛضیٍط .)2008 4اظ آ٘دبئی و ٝؾطٔبی ٝفىطی ث ٝعٛٙاٖ ٔٙبثع ٘بٔكٟٛز ؾبظٔبٖ ٞؿااٙس
5
ا٘ساظٌٜیطی آٖ تٛؾظ ٔمیبؼٞبی ؾٙای حؿبثساضی ٔابِی ٔیؿاط ٘یؿات (ازٚیٙؿأ ٚ ٖٛابِٖٛ
 1997شیٍبَ .)2000 6ثط اؾبؼ قٛاٞس ٔٛخٛز ؾطٔبی ٝفىطی زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾاع ٝاظ
خّٕ ٝوكٛض ایطاٖ ٘یبظٔٙس تٛخ ٝثیكاطی اؾت .اظ آ٘دبییو ٝؾبظٔبٖٞابی فٙابٚضی ٔحاٛض ٘ماف
ٕٟٔی زض تٛؾع ٝوكٛض ایفب ٔیوٙٙس ثبیس ث ٝؾطٔبیٞٝبی فىطی  ٚزا٘كای ذاٛز تٛخا ٝثیكااطی
قٛز .ثب ایٗ ٚخٛز ضٚیىطزٞبی ٔعٕ َٛزض ؾبظٔبٖٞابی فٙابٚضی ٔحاٛض ثاٌ٘ٛ ٝاٝای اؾات واٝ
ثیكاطیٗ تبویس ثط اؾافبز ٜوبضآٔس  ٚاثطثرف اظ ٔٙبثع  ٚأىب٘ابت ّٕٔاٛؼ ثاٛز ٚ ٜثا ٝتٛؾاعٚ ٝ
تٛإ٘ٙسی زاضاییٞبی ٘بّٕٔٛؼ تٛخ ٝظیبزی ٕ٘یقٛزٞ .طچٙس زض ؾبَٞبی اذیط ٌبْٞبی ذاٛثی
زض ظٔی ٝٙتٛخ ٝث ٝؾطٔبیٞٝبی ٘بٔكٟٛز ثطزاقا ٝقس ٜاؾات ثاب ایاٗ ٚخاٛز ثطضؾای اؾاٙبزی ٚ
ٔیسا٘ی اظ ٔسیطاٖ ٔحممیٗ  ٚوبضوٙبٖ ثبؾبثمٔ ٚ ٝغّعایٗ حابوی اظ آٖ اؾات وا ٝزض ذهاٛل
قٙبؾبیی  ٚإٞیت قبذم ٞاب  ٚعٛأاُ ؾاطٔبی ٝفىاطی ٘ ٚماف آٖ زض اٞاساف ضاٞجاطزی زض
ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضی ٔحٛض وبض ٔكٟٛزی ا٘دبْ ٘كس ٜاؾت .اظ عطفی اِٛٚیتثٙسی ایٗ قبذمٞب
ٔیتٛا٘س وٕه قبیب٘ی ثٔ ٝسیطاٖ ؾبظٔبٖٞب ٕ٘بیس؛ ظیطا آٌبٞی اظ اِٛٚیات  ٚإٞیات ٞاط ٔؤِفاٝ
اؾاطاتػیؿتٞبی ؾبظٔب٘ی ضا لبزض ذٛاٞس ؾبذت و ٝزض تاسٚیٗ ضاٞجطزٞاب  ٚتعیایٗ ؾیبؾاتٞاب
اِٛٚیتٞب  ٚتمسْ  ٚتأذط فعبِیتٞب ضا ِحبػ ٕ٘ٛز ٚ ٜؾبظٔبٖ ضا ٞط چ ٝثٟااط  ٚثیكااط زض ضاؾاابی
٘یُ ث ٝاٞسافف یبضی ضؾب٘ٙس .اظایٗضٔ ٚیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ ٔمبِ ٝث ٝز٘جبَ یبفاٗ پبؾاری ثاطای
پطؾفٞبی ظیط ٔیثبقس:
1. Barney
2. Hsu,Chieh
3. Granstrand
4. Finn & Torgeir
5. Edvinsson and Malone
6. Ze´gal
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اثعبز ٔ ٚؤِفٞٝبی وّیسی ؾطٔبی ٝفىطی ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض وسأٙس؟
اِٛٚیت  ٚإٞیت ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی فىطی ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض چٍٔ ٝ٘ٛیثبقس؟
ثطای پبؾد ث ٝایٗ پطؾفٞب اثاسا ؾطٔبی ٝفىطی  ٚعٙبنط آٖ ٔعطفی ٔیقا٘ٛس .ؾاپؽ اظ
عطیك ٔطٚض ٔمبالت  ٚپػٞٚفٞبی ٔطتجظ اثعبز ٔ ٚؤِفاٞٝابی ٞاط یاه اظ عٙبناط قٙبؾابیی
ذٛاٙٞس ٌطزیس .زض ازأ٘ ٝیع ث ٝاِٛٚیتثٙسی  ٚضتجٝثٙسی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی فىطی ؾبظٔبٖٞبی
فٙبٚضیٔحٛض ثب وٕه تىٙیه تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی 1فبظی ٌطٞٚی پطزاذأ ٝیقٛز.
ادبیات و پیشینه موضوع

سزمبیۀ فکزی
اؾاٛاضت )1997( 2ؾطٔبی ٝفىطی ضا ث ٝعٛٙاٖ ٔدٕٛعٝای اظ زا٘ف اعالعبت زاضایی فىطی ٚ
تدطث ٝافطاز زض ؾبظٔبٖ ٞب تعطیف ٕ٘ٛز و ٝثطای ثاطٚتآفطیٙای  ٚذّاك ٔعیات ضلابثای ٔاٛضز
اؾافبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س.
عال ٜٚثط ایٗ ؾبیط پػٞٚكٍطاٖ ٘یع تعبضیف ٔراّفی ضا ثطای ؾاطٔبی ٝفىاطی اضائاٝ
ٕ٘ٛز ٜا٘س و ٝثط ذی اظ ٕٟٔاطیٗ آٖ ٞب عجبضتٙس اظ :ؾطٔبی ٝفىاطی اظ زیاس ؾای تبضأابٖٚ 3
ٕٞىبضاٖ ( ) 2002تفابٚت ثایٗ اضظـ ثابظاضی یاه قاطوت ٞ ٚعیٙا ٝخابیٍعیٙی وّیاٝ
زاضایی ٞبی آٖ اؾتٔ .بضٔ ) 2005( 4عامس اؾات ؾاطٔبی ٝفىاطی ثا ٝناٛضت ٌطٞٚای اظ
زاضایی ٞبی زا٘كی تعطیف ٔی ق٘ٛس  ٚخعء ٚیػٌی ٞبی آٖ ؾابظٔبٖ ٔحؿاٛة قاس ٚ ٜثاٝ
نٛضت لبثُ ٔالحظ ٝا ی اظ عطیك افعایف ؾاغح اضظـ افاعٚز ٜثاطای شیٙفعابٖ وّیاسی
ؾبظٔبٖ ث ٝثٟجٛز ٚضعیت ضلبثای ؾبظٔبٖ ٔٙدط ٔی قا٘ٛس .ضٚؼ ٕٞ ٚىابضا٘ف)1997( 5
ٔعامس ٞؿاٙس و ٝؾطٔبی ٝی فىطی ٔدٕ ٛزاضایی ٞبی پٟٙبٖ قطوت اؾت و ٝث ٝناٛضت
وبُٔ زض تطاظ٘بٔ٘ ٝیبٔس ٜا٘س؛ ثٙبثطایٗ ؾطٔبی ٝی فىطی قبُٔ آٖ چیعٞابیی اؾات وا ٝزض
ش ٗٞوبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٚخٛز زاقإٞ ٚ ٝچٙیٗ آ٘چ ٝثب تطن ؾبظٔبٖ تٛؾاظ وبضوٙابٖ زض
ؾبظٔبٖ ثبلی ذٛاٞس ٔب٘س.

)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
2. Stewart
3. Seetharaman, Sooria, and Saravanan
4. Marr
5. Roos et al.
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ابعبد سزمبیۀ فکزی
اثعبز ٔراّف ؾطٔبی ٝفىطی ثیبٍ٘ط ضٚیىطزٞابی ٔراّاف اؾاافبز ٚ ٜثاٝوابضٌیطی زا٘اف زض
ؾبظٔبٖ اؾت .زض ٔدٕ ٛزض ازثیبت تحمیك ؾ ٝثعس ؾطٔبی ٝا٘ؿاب٘ی 1ؾاطٔبیٝی ؾابذابضیٚ 2
ؾطٔبیٝی اخإبعی 3ث ٝقطح ظیط ثطای ؾطٔبی ٝفىطی تعییٗ قس ٜاؾت.
سزمبیۀ انسبنی؛ ث٘ ٝظط ث٘ٛایؽ  ٚضیچبضزؾ )2000( 4ٖٛزض ثیٗ اخعای ؾطٔبی ٝفىطی ؾاطٔبیٝ
ا٘ؿااب٘ی إٞیاات ثیكاااطی زاضز؛ ظیااطا ؾااطٔبی ٝا٘ؿااب٘ی ٔٙجااع ٘ااٛآٚضی  ٚثبظؾاابظی ضاٞجااطزی
ؾبظٔبٖ ٞبؾت و ٝاظ عطیك ثٟجٛز ٟٔبضتٞبی ا٘ؿب٘ی حبنُ ٔی قٛز .اؾاٛاضت اظٟبض ٔیوٙاس زض
یه ؾبظٔبٖ یبزٌیط٘س ٜوبضوٙبٖ ث ٝعٛٙاٖ ٕٟٔاطیٗ زاضایی زض ٘ظاط ٌطفاأ ٝای قا٘ٛس .ؾاطٔبیٝ
ا٘ؿب٘ی ؾجت قس ٜاؾت و ٝؾبظٔبٖ ٞب تب حس ظیبزی ث ٝزا٘ف ٟٔ ٚبضت ٞبی وبضوٙابٖقابٖ ثاطای
ایدبز زضآٔس ضقس ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛز وبضایی  ٚثٟطٜٚضی ٔاىی ق٘ٛس (ٕٞای ٕٞ ٚىبضاٖ .)1389
سزمبیۀ سبختبری؛ ضٚؼٕٞ ٚ 5ىبضاٖ (ٔ )1997عامس٘س وا ٝؾاطٔبی ٝؾابذابضی قابُٔ ٕٞاٝ
شذبیط غیط ا٘ؿب٘ی زا٘اف زض ؾابظٔبٖ اؾات وا ٝزض ثطٌیط٘اس ٜپبیٍابٜٞابی زازٕٛ٘ ٜزاضٞابی
ؾبظٔب٘ی زؾاٛضاِعُٕٞبی اخطایی فطایٙسٞب اؾاطاتػیٞب ثط٘بٔٞٝبی اخطایی  ٚثا ٝعاٛض وّای
ٞط آٖ چیعی اؾت و ٝاضظقف ثطای ؾبظٔبٖ ثبالتط اظ اضظـ ٔبزیاـ اؾت .زض تحمیك ٔبزاٖ
الَ ثٟبؾیٗ 6خٟت تحّیُ ٔحاٛای ٌعاضقابت ؾابال٘ ٝؾاطٔبی ٝفىاطی  16قاطوت ثاعضي
فٙبٚضی اعالعبت ٘ابیح ٘كبٖ زاز و ٝاثعبز ؾطٔبی ٝؾبذابضی آٟ٘ب قبُٔ فطآیٙاسٞبی وؿات ٚ
وبض ؾیبؾت  ٚضٚیٞٝب ؾیؿآٞبی اعالعبت یبفاٞٝبی پػٞٚكای عالئآ تدابضی  ٚثط٘اسٞب
ثٛزٕٞ .چٙیٗ ایٙى ٝؾطٔبی ٝفىطی ؾ٘ ٟٓبچیعی زض ٌعاضقبت قطوتٞب زاضز  ٚقاطوتٞابی
ٔٛضز ٔغبِع ٝتٕبیّی ث ٝاضائٚ ٝضعیت ؾطٔبی ٝفىطی ذٛز زض ٌعاضقبتقبٖ ٘ساض٘س.
سزمبیۀ اجتمبعی؛ ؾطٔبی ٝاخإبعی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝعٛٙاٖ قجىٞٝبی اخإبعی ٙٞ ٚدبضٞابی
ٔطثٛط ث ٝاعإبز  ٚعُٕ ٔامبثُ زٚخب٘ج ٝو ٝاظ عطیك ایٗ قجىٞٝب ضقس ٔ ٕٛ٘ ٚیٕ٘بیس تعطیف
ٕ٘ٛز (ؾٙسض ِ٘ٛ ٚی .)2006 7آزِط  )1999( 8ٖٚٚ ٚإٞیات ؾاطٔبی ٝاخإابعی ضا اظ زٙٔ ٚظاط

1. Human Capital
2. Structural Capital
3. Social Capital
4. Bontis and Richardson
5. Roos
6. Madan Lal Bhasin
7. Sander & Lowney
8. Adler & Wookwon
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ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜا٘س .یىی اظ آٟ٘ب ثٙٔ ٝابفع فاطزی ؾاطٔبی ٝاخإابعی اقابض ٜزاضز؛ ٔثاُ
پیكطفت زض ٔؿیط قغّی و ٝثبظیٍطاٖ ٔؿامیٕبً اظ ؾطٔبی ٝاخإبعیقبٖ ثا ٝزؾات ٔایآٚض٘اس.
عطفساضاٖ ایٗ ضٚیىطز ؾطٔبی ٝاخإبعی ضا ٕٞچ ٖٛیه وبالی ذهٛنی زض اذایابض افاطاز زض
٘ظط ٔیٌیط٘س٘ .جٛؼ )1998( 1زض تحمیمی ثب عٛٙاٖ تأثیط ؾطٔبی ٝاخإبعی زض تؿاٟیُ ا٘امابَ
زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞبی نٙعای ث ٝایٗ ٘اید ٝضؾیس و٘ ٝاطْٞاب ٙٞ ٚدبضٞابی ٔكااطن عبٔاُ
انّی تكىیُ زٙٞس ٜؾطٔبی ٝاخإبعی ٞؿاٙس.
سبسمبنهبی فنبوریمحور
ؾبظٔبٖ فٙبٚضیٔحٛض ؾبظٔب٘ی اؾت و ٝث ٝعّت تٛؾعٝی ٔاسا ْٚفٙابٚضیٞابی ٔحها َٛیاب فطآیٙاس
خسیس ثٔ ٝعیتٞبی ضلبثای ثؿیبضی زؾت ٔییبثس (پٛضتط1980 2؛ اؾپٙؿط .)1990 3ایٗ ؾبظٔبٖٞب ثاٝ
تٛا٘بیی ذٛز زض قٙبؾبیی  ٚپبؾد ؾطیع ث ٝتغییطات ثبظاض فٙبٚضیٞابی ٔٛخاٛز  ٚقاطایظ ٔحیغای ثاٝ
تجبزَ آظازا٘ٝی اعالعبت  ٚایسٜٞب زض زض ٖٚؾبظٔبٖ ث ٝیبزٌیطی اظ ٔٛفمیتٞب  ٚقىؿتٞاب ثا٘ ٝاٛآٚض
ثٛزٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝافعٚزٖ اضظـ  ٚاثطثركای ٞعیٙا ٝزض عطاحای تٛؾاع ٚ ٝؾابذت ٔحهاٛالت ٚ
فطآیٙسٞبی خسیس ذٛز ٚاثؿاٞ ٝؿاٙس (إِؽ ٚ ٚیّٕ .)1991 4ٖٛث ٝعجبضت زیٍط قطوت فٙبٚضیٔحاٛض
قطوای اؾت وٞ ٝط وساْ اظ اخعا ٔ ٚكرهٞٝبی آٖ اظ ثطذی خٟبت ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾبؾای قابُٔ  ٚیاب
تحت تأثیط فٙبٚضی اؾت؛ ثٙبثطایٗ فٙبٚضی ثرف ٕٟٔی اظ ٔٙبثع ضا زض ایٗ قطوتٞب تكىیُ ٔایزٞاس.
ثرف عٕسٜای اظ تعبٔالت قطوت ثب ٔحیظ تحت تأثیط تغییطات تٟسیسات  ٚفطناتٞابی ٔاطتجظ ثاب
تىٙیهٞب  ٚفٙبٚضیٞبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی قطوت ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اظ ثرفٞبی ٔطتجغی اظ ٔحیظ واٝ
فٙبٚضیٔحٛض ثٛز ٚ ٜحبقی ٝفٙبٚضا٘ ٝقطوت ضا تكىیُ ٔیزٙٞس ٔاأثط ٔیٌطزز.
مذلهبی عمومی سنجص سزمبیه فکزی سبسمبن
أطٚظ ٜعطاحی ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ؾطٔبی ٝفىطی ثٔ ٝكىُ ثعضٌی ثطای اوثط قطوتٞب  ٚثٚ ٝیاػٜ
قطوتٞبیی ؤ ٝیذٛاٙٞس اِعأبت الاهبز زا٘فثٙیابٖ خٟاب٘یقاس ٜضا ثاطآٚضز ٜؾابظ٘س تجاسیُ
ٌطزیس ٜاؾت چطا و ٝتٛؾع ٝضٚـٞبی ؾٙدف  ٚاضظیابثی ؾاطٔبی ٝفىاطی ثا ٝوٙاسی ناٛضت

1. nebous
2. Porter
3. Spencer
4. M. Elmes and D. Wilemon
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پصیطفا ٝاؾت (ثطوی .)1996 1ًٙخس 1 َٚؾیط تىبُٔ ٔسَٞبی عٕٔٛی ؾٙدف ؾطٔبی ٝفىطی
ؾبظٔبٖٞب  ٚاثعبز انّی ٔغطح قس ٜثطای ٞط یه اظ ایٗ ٔسَٞب ضا اضائٔ ٝیٕ٘بیس.
جذول  .1مذلهبی مختلف سنجص سزمبیه فکزی سبسمبنهب

ٔسَٞب
ثطٌٔ ٝاٛاظٖ ٘بٔحؿٛؼ
وبضت أایبظی ٔاٛاظٖ
ٞسایتٌط اؾىب٘سیب

ٔطخع
)(Sveiby, b, 1989
(Kaplan & Norton,
)1992
& (Edvinsson
)Sullivan, b, 1996

اثعبز ؾطٔبیٝ
ؾطٔبی ٝفطزی؛ ؾبذابضی
ٔبِی؛ ٔكاطی؛ فطآیٙسٞبی زاذّی؛ آٔٛظـ  ٚضقس
ٔبِی؛ ٔكاطی؛ فطآیٙس؛ ٘ٛآٚضی؛ ا٘ؿب٘ی

ٚاؾظ فٙبٚضی

)(Brooking, 1996

زاضاییٞبی ثبظاض؛ زاضاییٞبی ٔبیّٕه فىطی؛
زاضاییٞبی ا٘ؿبٖٔحٛض؛ زاضاییٞبی ظیطؾبذای

ٕ٘بیكٍط زاضایی ٘بّٕٔٛؼ

)(Sveiby, a, 1997

ؾبذابض زاذّی؛ ؾبذابض ذبضخی؛ ؾبذابض نالحیت

ٔسَ ؾطٔبی ٝفىطی

& (Edvinsson
)Malone, 1997
)(Roos & Roos, 1997

ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی؛ ؾطٔبیٔ ٝكاطی؛ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی
ؾطٔبی ٝؾبذابضی؛ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

)(Stewart, 1997

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی؛ ؾطٔبی ٝؾبذابضی؛ ؾطٔبیٔ ٝكاطی

)(Bontis, b, 1998

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبی ٝؾبذابضی ؾطٔبیٔ ٝكاطی

(Bernnan & Connell,
)a, 2000

ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی ٔكاطیبٖ فٙبٚضی فطآیٙسٞب

قطوت آی ؾیاْ

(Liebowitz & Suen,
)2000

اؾارطاج اضظـ ؾطٔبیٔ ٝكاطی ؾطٔبیٝ
ؾبذابضی ایدبز اضظـ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

ٌٛتطی  ٚپای

(Petty & Guthrie,
)2000

ؾطٔبی ٝزاذّی ؾطٔبی ٝذبضخی ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

ٌعاضـزٞی ؾطٔبیٝ
فىطی قطوتٞبی ایطِٙس

)(Bernnan, b, 2001

ؾبذابضٞبی زاذّی (ؾبظٔبٖ) ؾبذابضٞبی ثیط٘ٚی
(ٔكاطی/اضتجبعی) نالحیت وبضوٙبٖ (ا٘ؿب٘ی)

٘مك ٝزاضاییٞبی زا٘ف

(Marr & Schiuma, b,
)2001

ٔٙبثع ؾبذابضی ٔٙبثع شیٙفعبٖ

ضٚـ ٔبِی ا٘ساظٌٜیطی
زاضاییٞبی ٘بّٕٔٛؼ
زپبثّٛؼ

(Rodov & Leliaert,
)2002

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبیٔ ٝكاطی ؾطٔبی ٝؾبذابضی

)(De Pablos, 2002

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبی ٝاضتجبعی ؾطٔبی ٝؾبذابضی

قبذم ؾطٔبی ٝفىطی
ٕ٘بیكٍطٞبی ؾطٔبیٝ
فىطی
ث٘ٛایؽ
ا٘دٕٗ تٛؾع ٝنٙعای ٚ
تدبضی زإ٘بضن

1. Brooking
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ٔسَٞب

ٔطخع

ؾیٙؿب ِٔٛیٙط ٚ ٚوٛیطٚظ

& (Cinca, Molinero,
)Queiroz, 2003

ٌِ ٚ ٜٛیٓ

)(Goh & Lim, 2004

ِیٓ  ٚزاِیٕٛض

(Lim & Dallimore,
)2004

چٗ غ ٚ ٚوی
زا٘كٍب ٜغٞٚب٘ؿجٛضي

(Chen, Zhu, & Xie,
)2004
(Wang & chang,
)2005
)(Kok, 2007

چً٘ٛ

)(Choong, 2008

زاضایی ثبظاض زاضایی ٔبیّٕه فىطی زاضایی
ا٘ؿبٖٔحٛض زاضایی ظیطؾبذای

)(Grajkowska, b, 2008

ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی ؾبظٔب٘ی فط ٚ ًٙٞخ ٛؾبظٔب٘ی
اضتجبعی ٔحیظ ثبظاض

& (Sánchez, Susana,
)Rocío, 2009

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی ؾطٔبی ٝاضتجبعی

)(Abhayawansa, 2011

ؾطٔبی ٝذبضخی ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبی ٝزاذّی

 ٚ ً٘ٚچًٙ

ؾطٔبی ٝفىطی
ؾبظٔبٖٞبی زا٘فثٙیبٖ
پٛیبیی ؾطٔبی ٝفىطی زض
زا٘كٍبٜٞب
اضظیبثی اعالعبت ؾطٔبیٝ
فىطی ٌعاضقبت تحّیّی

اثعبز ؾطٔبیٝ
زاذّی ؾبظٔبٖ ؾطٔبی ٝؾبذابضی ثیط٘ٚی ؾطٔبیٝ
ا٘ؿب٘ی تعٟس ٔحیغی  ٚاخإبعی
ؾبذابض زض٘ٚی ؾبذابض ثیط٘ٚی قبیؿاٍی ا٘ؿب٘ی
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی قطوت وؿت ٚوبض وبضوطزی
ٔكاطی ؾطٔبی ٝتأٔیٗوٙٙس ٜؾطٔبی ٝقطاوت
ؾطٔبی ٝؾطٔبیٌٝصاض
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾبذابضی ٘ٛآٚضی ٔكاطی
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ٔكاطی ٘ٛآٚضی ؾطٔبی ٝفطآیٙس
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبیٔ ٝكاطی ؾطٔبی ٝؾبذابضی

ثطای اضائٔ ٝسَ ؾٙدف ؾاطٔبی ٝفىاطی ؾابظٔبٖٞابی فٙابٚضی ٔحاٛض  ٚقٙبؾابیی اثعابز ٚ
ٔؤِفٞٝبی وّیسی ایٗ ٔسَ ثطذی پػٞٚفٞبی ؾطٔبی ٝفىطی ٔغبِع ٝقس .چاٗ ٕٞ ٚىابضاٖ
( )2004زض پػٞٚف ذٛز ثط ضٚی قطوتٞبی چیٙی ثب تىِٛٛٙغی ثابال ؾاطٔبی ٝفىاطی ضا ثاٝ
چٟبض ثعس ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبی ٝؾبذابضی ؾطٔبیٔ ٝكاطی  ٚؾطٔبیٛ٘ ٝآٚضی تمؿیٓ ٕ٘ٛز٘س.
قبیؿاٍی ٍ٘طـ  ٚذاللیت وبضوٙبٖ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفىطی فط ًٙٞؾابذابض یابزٌیطی
ؾبظٔب٘ی فطآیٙس عّٕیبت  ٚؾیؿآٞبی اعالعبتی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝؾابذابضی زؾاابٚضزٞبی
٘ٛآٚضا٘ ٝفطٛ٘ ًٙٞآٚضی ٔ ٚىب٘یعْٞبی ٘ٛآٚضی ٔؤِفٞ ٝبی ؾطٔبیٛ٘ ٝآٚضی  ٚزض ٟ٘بیات ٘یاع
تٛا٘بیی ثبظاضیبثی پبی ٝقست ثبظاض  ٚقبذمٞبی ضضبیت ٔكاطی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٔ ٝكااطی

1

1. Chen et al.
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ثٛز٘س .تیؾ )2005( 1ٌٚٛ ٚ ًٙزض ثطضؾای ؾاطٔبی ٝفىاطی تِٛیسوٙٙاسٌبٖ الاهابز ٘ٛظٟاٛض
تبیٛاٖ چٟبض ثعس ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾبذابضی اضتجبعی ٛ٘ ٚآٚضی ضا قٙبؾبیی ٕ٘ٛز٘س.
وبالثطؼ ٕٞ ٚىبضاٖ )2013( 2زض ٔغبِع ٝذٛز ثطای ثطضؾی إٞیت ٘ؿجی ٔؤِفاٞٝابی ؾاطٔبیٝ
فىطی زض قطوتٞبی فعبَ ثرف  ICTایابِیب ؾطٔبی ٝفىطی ضا ث ٝز ٚثعس ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی  ٚؾابذابضی
تمؿیٓ ٕ٘ٛز٘س .زض تمؿیٓثٙسی آٖٞب قبیؿاٍی ٍ٘طـ  ٚچبثىی فىطی وبضوٙبٖ ٔؤِفٞٝابی ؾاطٔبیٝ
ا٘ؿب٘ی  ٚاضتجبعبت ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی  ٚؾطٔبی ٝتٛؾعٝای ٛ٘ ٚؾبظی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝؾبذابضی ثٛز٘س.
ٚاً٘  ٚچبً٘ )2005( 3ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبیٔ ٝكااطی ؾاطٔبی٘ ٝاٛآٚضی  ٚؾاطٔبیٝ
فطآیٙس ضا ث ٝعٛٙاٖ اثعبز ؾطٔبی ٝفىطی زض ٘ظط ٌطفاٝا٘س.
روش تحقیق
ایٗ پػٞٚف اظ ٘ظط ٘ ٛاؾافبز ٜوبضثطزی  ٚاظ ٘ظط ٞسف پػٞٚكی تٛنایفی  ٚپیٕبیكای اؾات .ایاٗ
ٔغبِع ٝزض زٌ ٚبْ انّی زض زٌ ٚبْ ظیط ا٘دبْ قس؛  -1قٙبؾابیی اثعابز ٔ ٚؤِفاٞٝابی وّیاسی ؾاطٔبیٝ
فىطی -2اِٛٚیت  ٚإٞیت ٔؤِفٞٝبی قٙبؾبییقس ٜثطای ؾطٔبیٝی فىطی ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض
خٟت تعییٗ اِٛٚیت  ٚإٞیت ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی فىطی ؾبظٔبٖٞابی فٙابٚضیٔحاٛض اظ ضٚـ
تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی فبظی ٌطٞٚی اؾافبز ٜقس .ثطای ایٗ ٔٙظاٛض پطؾكاٙبٔٔ ٝمبیؿابت ظٚخای ثاطای
ٔؤِفٞٝب عطاحی  ٚزض اذایبض ذجطٌبٖ لطاض ٌطفت .ثاطای اِٛٚیاتثٙاسی ٔؤِفاٞٝابی ؾاطٔبیٝی فىاطی
ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض پبؾدزٙٞسٌبٖ ث ٝا٘دبْ تعسازی ٔمبیؿبت ظٚخی ثیٗ ٔؤِفٞٝابی ؾاطٔبیٝی
فىطی پطزاذاٙس .ثسیٗ ٔٙظٛض عیفی اظ اعساز ث ٝنٛضت ٔثبَ ظیط زض ٘ظط ٌطفا ٝقس ٜاؾت.
ثطای ٔثبَ زض ٔمبیؿ ٝثیٗ زٛٔ ٚض B ٚ A ٛاٌط ٔٛض A ٛاظ ٔٛض٘ B ٛؿجابً ٟٔٓتط
اؾت ثبیس ٔثُ قىُ  1ذب٘ ٝقٕبض 3 ٜضا اظ عطف  Aپط ٕ٘ٛز.
A

9 B8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ضکل  .1پزسطنبمه طیفی مؤلفههب

ثٕٞ ٝیٗ تطتیت اٌط ٔثالً ٔٛض B ٛاظ ٔٛض A ٛذیّی ٟٔٓتط اؾت ثبیس ذب٘ ٝقٕبض 7 ٜضا

1. Tseng & Goo
2. Calabrese et al.
3. Wang & chang
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اظ عطف  Bپط ٕ٘ٛز (قىُ .)2
A

9 B8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ضکل  .2پزسطنبمه طیفی مؤلفههب ()2

اعساز ظٚج نطفبً ث ٝایٗ زِیُ زض ٘ظط ٌطفا ٝقسٜا٘س تب پبؾدزٙٞسٌبٖ آظازی عُٕ ثیكااطی زض
أایبظزٞی زاقا ٚ ٝلبزض ثبقٙس ٕ٘طات زلیكتطی ضا ثطای ٔمبیؿ ٝزض ٘ظط ثٍیط٘اس .خٟات خٕاعآٚضی
زازٜٞب اظ وبضقٙبؾبٖ آٌب ٜثٛٔ ٝضٕٞ ٚ ٛچٙیٗ آقٙب ث ٝؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض اؾافبز ٜقاس .ثاب
تٛخ ٝث ٝترههی ثٛزٖ ٔٛض ٛتعییٗ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٕٞ ٚچٙیٗ تعییٗ حدآ ٕ٘٘ٛا ٝوابضایی
چٙسا٘ی ٘ساقت  ٚتالـ ٌطزیاس وا ٝثیكااط ثاط ضٚی احاطاظ ناالحیت افاطاز  ٚآقاٙبیی آٖٞاب ثاب
ٔٛضٛعبت ٔطثٛع ٝتأویس ٌطزز .زض ٔدٕ ٛزض ایٗ تحمیك اظ ٘ظاطات ٘ 34فاط اظ ذجطٌابٖ آٌاب ٜثاٝ
ٔٛض ٛاؾافبزٌ ٜطزیس ٜاؾت؛ اوثط ذجطٌبٖ اظ زا٘ف آٔٛذاٍبٖ ٌطایفٞبی ٔراّف ضقأ ٝاسیطیت
ثٛز٘س  ٚیب زض ضقاٞٝبی ٔطتجغی ٕٞچٔ ٖٛسیطیت ؾیؿآ  ٚثٟاطٜٚضی حؿابثساضی  ٚیاب ٔاسیطیت
ٔبِی تحهیُ ٕ٘ٛز ٜثٛز٘س  ٚزض ؾبظٔبٖٞابی فٙابٚضی ٔحاٛض اقااغبَ زاقااٙس .ثطضؾای اعالعابت
زٌٔٛطافیه پبؾدزٙٞسٌبٖ ثیابٍ٘ط آٖ اؾات وا 97.5 ٝزضناس اظ آ٘ابٖ زاضای تحهایالت عابِی ٚ
ٕٞچٙیٗ  75زضنس آٖٞب ثیف اظ  10ؾبَ تدطث ٝوبضی زاقاٙس .اعالعبت ٔطثٛط ث ٝؾٗ خٙؿایت
ٔسضن تحهیّی  ٚؾبثمٝی وبضی ایٗ ذجطٌبٖ زض خس 2 َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
جذول  .2اطالعبت دموگزافیک
تحهیالت
زواطا
وبضقٙبؾی اضقس
وبضقٙبؾی
ؾبثم ٝوبض
ثبالتط اظ  20ؾبَ
 20-15ؾبَ
 15-10ؾبَ
 10 -5ؾبَ
ؾٗ
ثبالتط اظ  50ؾبَ
 50-40ؾبَ
 40-30ؾبَ
ظیط  30ؾبَ

زضنس
45
52/5
2/5
زضنس
27/5
37/5
10
25
زضنس
20
45
35
0
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خٟت اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝب اظ فطٔت ٔ ٚمیبؼ اؾاب٘ساضز ثٝوبضضفا ٝزض ٔمبِِ ٝایٕٞ ٚ 1ىابضاٖ
( )2010ؤ ٝاغیطٞبی ثیب٘ی ضا ث ٝاعساز فبظی ٔثّثی تجسیُ ٔیٕ٘بیس اؾافبز ٜقس ٜاؾت (خس.)3 َٚ
جذول  .3مقیبس تبذیل اعذاد فبسی مثلثی (اقتببسضذه اس لی و همکبرانص)2010 ،

ٔاغیط ثیب٘ی
تأثیط فٛقاِعبز ٜظیبز
تأثیط ثؿیبض ظیبز تب فٛقاِعبز ٜظیبز
تأثیط ثؿیبض ظیبز
تأثیط ظیبز تب ثؿیبض ظیبز
تأثیط ظیبز
تأثیط ٘ؿجابً ظیبز تب ظیبز
تأثیط ٘ؿجابً ظیبز
تأثیط یىؿبٖ تب ٘ؿجابً ظیبز
تأثیط یىؿبٖ

اعساز فبظی ٔثّثی
()9 ٚ 9 ٚ 9
()7 ٚ 8 ٚ 9
()6 ٚ 7 ٚ 8
()5 ٚ 6 ٚ 7
()4 ٚ 5 ٚ 6
()3 ٚ 4 ٚ 5
()2 ٚ 3 ٚ 4
()1 ٚ 2 ٚ 3
()1 ٚ 1 ٚ 1

اعسا فبظی ٔثّثی ٔعىٛؼ
()1/9 ٚ 1/9 ٚ 1/9
()1/9 ٚ 1/8 ٚ 1/7
()1/8 ٚ 1/7 ٚ 1/6
()1/7 ٚ 1/6 ٚ 1/5
()1/6 ٚ 1/5 ٚ 1/4
()1/5 ٚ 1/4 ٚ 1/3
()1/4 ٚ 1/3 ٚ 1/2
()1/3 ٚ 1/2 ٚ 1/1
()1 ٚ 1 ٚ 1

ضٚایی پطؾكٙبٔ٘ ٝیع ثب اؾافبز ٜاظ ٘ظط ذجطٌبٖ ثطضؾی  ٚتأییس ٌطزیاسٕٞ .چٙایٗ پبیابیی
پطؾكٙبٔ ٝثب اؾافبز ٜاظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ( )α ;0/847تبییس قس.
فطآیٙس تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی زض ؾبَ  1980تٛؾظ ؾبعای اثسا  ٚاضائ ٝقس ٜاؾات .ایاٗ ضٚـ
یىی اظ تىٙیهٞبی تهٕیٌٓیطی چٙسٔعیبض 2ٜاؾت و ٝثٙٔ ٝظٛض تهٕیٌٓیطی  ٚا٘اربة یاه
ٌعی ٝٙاظ ٔیبٖ ٌعیٞٝٙبی ٔاعسز تهٕیٓ ث ٝوبض ٔیضٚز(آَذّیّای .)2002 3ثاٝوابضٌیطی ایاٗ
ضٚـ ٔؿاّعْ چٟبض ٌبْ عٕس ٜظیط ٔیثبقس؛
 -1ؾبذاٗ یه ؾبذابض ؾّؿّٔٝطاتجی اظ ٔؿئّ ٝتهٕیٓ و ٝقبُٔ ٞسف ٔعیبض ظیط ٔعیبض
ٌ ٚعیٞٝٙبی تهٕیٓ اؾت.
 -2ثط اؾبؼ ٔمبیؿبت ظٚخی إٞیت ٘ؿجی ٔعیبضٞب  ٚظیط ٔعیبضٞب تعییٗ  ٚإٞیت آٖٞاب
ضا زض اضتجبط ثب ؾغح ثبالتط ثیبٖ ٔیقٛز.
 -3ثط اؾبؼ ٔمبیؿبت ظٚخی ٚظٖ  ٚإٞیت ٔٙبؾت ٌعیٞٝٙبی تهٕیٓ زض اضتجبط ثب ظیط
ٔعیبضٞب ثیبٖ ٔیٌطزز.

1. Lee
)2. Multiple Attribute Decision Making (MADM
3. Al Khalil
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 -4ضتج ٝوّی ٌعیٞٝٙبی تهٕیٓ ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٘ؿجی ٔعیبضٞب  ٚظیط ٔعیبضٞب ٔحبؾجٝ
ٔیقٛز.
یافتههای پژوهش

زض ایٗ پػٞٚف خٟت قٙبؾبیی اثعبز ٔ ٚؤِفٞٝبی وّیسی ؾطٔبی ٝفىاطی اظ ضٚـ ثطضؾای
اؾٙبز ٔ ٚساضن وابثرب٘ٝای اؾافبز ٜقس .ثسیٗ ٔٙظٛض خؿادٞٛبی الظْ زض پبیٍبٜٞبی اعالعابتی
 ٚوابثرب٘ٞٝب نٛضت پصیطفت  ٚپؽ اظ ثطضؾی ٔ ٚغبِعٝی ٔمبالت ٔاعاسز ٔ 26اغیاط قٙبؾابیی
ٌطزیااسٕٞ .عٔاابٖ ثااب ثطضؾاای ٔماابالت ٙٔ ٚاابثع ٔطثااٛط ثاا ٝؾااطٔبی ٝفىااطی زض ؾاابظٔبٖٞاابی
فٙبٚضیٔحٛض ٔهبحجٞٝبی ذجطٌی ثب ذجطٌبٖ ٔطثٛع٘ ٝیع ا٘دبْ پصیطفت .ایٗ ٔهبحجٞٝاب عٕاستبً
ثب ٞسف ٘ظطذاٛاٞی اظ ذجطٌابٖ زض ذهاٛل ٔاغیطٞاب  ٚاثعابز ؾاطٔبی ٝفىاطی ؾابظٔبٖٞابی
فٙبٚضیٔحٛض ٔؿارطج اظ ازثیبت ٔ ٚهبحجٛٔ ٚ ٝاضزی ثٛز و ٝزض ٔغبِعبت اؾٙبزی ٔغفأ َٛب٘اسٜ
ثٛز٘س .خسٔ 4 َٚاغیطٞبی حبنُ اظ ٔغبِعبت وابثرب٘ٝای ٔ ٚهبحجٞٝبی ذجطٌی ثاطای ؾاطٔبیٝ
فىطی ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
جذول  .4متغیزهبی سزمبیه فکزی سبسمبنهبی فنبوریمحور حبصل اس ادبیبت و مصبحبههبی خبزگی

ٔاغیط
تدطث ٚ ٝترهم
قبیؿاٍیٞب
ٟٔبضتٞب
آٔٛظـ
اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ
تغجیك ثب اضظـٞبی ؾبظٔبٖ
ضٚحیٝی وبض تیٕی
ضٞجطی
ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی
لبثّیت حُ ٔؿئّٝ
ا٘عغبفپصیطی شٙٞی
ض٘ٚسٞب  ٚفطآیٙسٞب
ؾبذابض ؾبظٔب٘ی
فطًٙٞ

ٔؿارطج اظ
ازثیبت ٔهبحجٝ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ٔاغیط
ؾیؿآٞبی اعالعبتی
یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی
ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔب٘ی
ٔسیطیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی
تحمیك  ٚتٛؾعٝ
٘ٛآٚضی ٔحهٛالت  ٚفطآیٙسٞب
ٔبِىیت ٔعٛٙی
اضظـٞبی ٔكاطن
ظثبٖ ٔكاطن
اعإبز
تعٟس
عُٕ ٔامبثُ  ٚزٚخب٘جٝ
تعبٔالت ٔٛخٛز زض قجىٝ
تعسز تعبٔالت

ٔؿارطج اظ
ازثیبت ٔهبحجٝ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ثب تٛخ ٝثٕٞ ٝپٛقب٘ی ؾٙدٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝزٔ ٚاغیط قبیؿاٍی ٞب ٟٔ ٚبضت ٞب اظ ثعس
قبیؿاٍی وبضوٙبٖ زض ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ثٟاط ثٛز و ٝایٗ زٔ ٚاغیط ثب یىسیٍط ازغبْ ٌطزیسٜ
 ٚزض لبِت ٔاغیط قبیؿاٍی ٞب ٟٔ ٚبضت ٞب ؾٙدیس ٜق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ اظ ٘ظط ذجطٌبٖ ٔیابٖ
زٔ ٚاغیط لبثّیت حُ ٔؿئّ ٚ ٝا٘عغبف پصیطی شٙٞای اظ ثعاس چابثىی فىاطی وبضوٙابٖ زض
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ٘یع ٕٞپٛقب٘ی ٚخٛز زاقت ِ ٚصا ایاٗ زٔ ٚاغیاط ٞآ ثاب یىاسیٍط ازغابْ
ٌطزیس٘س .اظ عطف زیٍط ثب تٛخ ٝث ٝضطٚضت ثطذٛضزاضی اظ ٟٔبضت تهٕیٓ ٌیطی ایٗ ٚخاٝ
اظ چبثىی فىطی ٘یع زض ٔاغیط ٟ٘بیی ز ض ٘ظط ٌطفا ٝقس  ٚایٗ ٔاغیط ث ٝنٛضت لبثّیت حُ
ٔؿئّ ٚ ٝتهٕیٓ ٌیطی ٔغطح قس .زض ازثیبت ٔٛضٔ ٛاغیط السأبت ٔسیطیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی
ٔغطح ٘كس ٜثٛز أب ث ٝاعامبز ذجطٌبٖ ایٗ ٔاغیط ٔاغیطی ثب إٞیت اؾات وا ٝثطذای اظ
ٔاغیطٞبی ٔٛخٛز زض ٔجب٘ی ٘ظطی ازثیبت ٕٞچ ٖٛآٔٛظـ ضا پٛقف ٔی زٞسِ .اصا ٔاغیاط
آٔٛظـ اظ ثعس قبیؿاٍی وبضوٙبٖ زض ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی حصف  ٚث ٝخبی آٖ ٔاغیط الاسأبت
ٔسیطیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی ثٔ ٝاغیطٞبی ٔطثٛط ث ٝثعس ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی زض ؾطٔبی ٝؾابذابضی
اضبفٌ ٝطزیس .اظ ٘ظط ذجطٌبٖ ٔاغیط تغجیك پصیطی ثب اضظـ ٞبی ؾابظٔبٖ وا ٝزض ازثیابت
ٔطتج ظ ثب ثعاس ٍ٘اطـ وبضوٙابٖ زض ؾاطٔبی ٝا٘ؿاب٘ی تكاریم زاز ٜقاس ٜاؾات زاضای
ؾٙدٞ ٝبیی اؾت و ٝزاضای ٕٞپٛقب٘ی فطاٚاٖ ثب ثعس قٙبذای ؾطٔبی ٝاخإابعی ؾابظٔبٖ
ثٛز ِصا ایٗ ٔاغیط ٘یع اظ ایٗ ثعس حصف ٌطزیس  ٚزض لبِت ٔاغیطٞبی ؾطٔبی ٝاخإبعی اضائٝ
قسٕٞ .چٙیٗ ٔاغیط ضٞجطی و ٝزض ازثی بت ٔطتجظ ثب ثعس ٍ٘طـ وبضوٙبٖ زض ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی
تكریم زاز ٜقس ٜاؾت حصف ٌطزیس چطا و ٝاظ ٘ظط ذجطٌبٖ ایٗ ٔاغیط ٔفٚ ْٟٛؾایعی
ثٛز ٕٞ ٚپٛقب٘ی ظیبزی ثب ثطذی زیٍط اظ ٔاغیطٞبی تحمیك زاقات ٔ ٚای تاٛاٖ آٖ ضا زض
لبِت ٔاغیطٞبی زیٍط اضائٕٛ٘ ٝزٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝؾٙدٞ ٝبی ٔاغ یط یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی
اظ ثعس ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی زض ؾطٔبی ٝؾبذابضی ایٗ ٔاغیط ثب عٛٙاٖ ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔب٘ی
ٔغطح قس .زض ٟ٘بیت ذجطٌبٖ اعامبز زاقاٙس ؤ ٝاغیط حمٛق ٔبِىیت ٔعٛٙی و ٝثط اؾبؼ
ازثیبت ثب ثعس ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی اظ ؾطٔبی ٝؾبذابضی ٔطتجظ ثٛز زاضای اضتجبط ثیكااطی ثاب
ثعس ؾطٔبی ٝتٛؾع ٝای ٛ٘ ٚؾبظی زض ؾطٔبی ٝؾبذابضی اؾت ِصا ایاٗ ٔاغیاط ٘یاع ثا ٝثعاس
ؾطٔبی ٝتٛؾع ٝای ٛ٘ ٚؾبظی ٔٙامُ ٌطزیس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ظاطات  ٚاناالحبت ناٛضت
پصیطفا ٝاثعبز ٔ ٚؤِفٞ ٝبی وّیسی ؾطٔبی ٝفىطی ثطای ؾابظٔبٖ ٞابی فٙابٚضی ٔحاٛض زض
خس 4 َٚاضائٌ ٝطزیس.
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جذول  .4ابعبد و مؤلفههبی کلیذی سزمبیه فکزی بزای سبسمبنهبی فنبوریمحور

ؾطٔبی ٝفىطی

ظثبٖ ٔكاطن
ثعس قٙبذای
اضظـٞبی ٔكاطن
اعإبز
تعٟس
ثعس اضتجبعی
ؾطٔبی ٝاخإبعی
عُٕ ٔامبثُ زٚخب٘جٝ
تعبٔالت ٔٛخٛز زض قجىٝ
ثعس ؾبذابضی
تعسز تعبٔالت
تدطث ٚ ٝترهم
قبیؿاٍی وبضوٙبٖ
قبیؿاٍیٞب ٟٔ ٚبضتٞب
اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ
ٍ٘طـ وبضوٙبٖ
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی
ضٚحی ٝوبض تیٕی
ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی
چبثىی فىطی وبضوٙبٖ
لبثّیت حُ ٔؿئّ ٚ ٝتهٕیٌٓیطی
٘ٛآٚضی زض ٔحهٛالت  ٚفطآیٙسٞب
ؾطٔبی ٝتٛؾعٝای ٛ٘ ٚؾبظی
تحمیك  ٚتٛؾعٝ
ٔبِىیت ٔعٛٙی
السأبت ٔسیطیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی
ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔب٘ی
ؾطٔبی ٝؾبذابضی
ؾیؿآ اعالعبتی
ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی
فط ًٙٞؾبظٔب٘ی
ؾبذابض ؾبظٔب٘ی
ضٚیٞٝب  ٚفطآیٙسٞب

تطکیل درخت تصمیم
اِٚیٗ لسْ زض تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی تكىیُ یه ؾبذابض ؾّؿّٔٝطاتجی اظ ٔؿئّٔ ٝایثبقاس واٝ
ایٗ ؾبذابض ثطای ایٗ پػٞٚف ث ٝنٛضتی اؾت و ٝزض قىُ  3ث ٝتهٛیط وكایس ٜقاس ٜاؾات.
ٕٞب٘غٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز زض اِٚیٗ ؾاغح ؾاطٔبیٝی فىاطی یعٙای ؾاطٔبیٝی ا٘ؿاب٘ی
ؾطٔبیٝی ؾبذابضی  ٚؾطٔبیٝی اخإبعی لطاض زاضز .ؾغح ز ْٚقبُٔ اثعبز ٞط یه اظ ایٗ ؾاٝ
ؾطٔبی ٝثٛز ٚ ٜزض ٟ٘بیت زض ؾغط ؾٔ ْٛؤِفٞٝبی ٞاط یاه اظ ایاٗ اثعابز اضائا ٝقاس ٜاؾات.
اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی فىطی ثب ا٘دبْ ٔمبیؿبت ظٚخی زض ٞط ؾاغح  ٚتعیایٗ ٚظٖ
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ٞط یه اظ عٙبنط آٖ ؾغح ث ٝنٛضت ظیط ا٘دبْ قس؛
 -1تعییٗ ٚظٖ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اظ الی ٝاثعبز ؾطٔبی ٝفىطی .ایاٗ ٚظٖ اظ عطیاك ٔمبیؿاٝ
ظٚخی ٔیبٖ ؾ ٝؾطٔبیٝی ا٘ؿب٘ی ؾبذابضی  ٚاخإبعی تعییٗ ٔیقٛز.
 -2تعییٗ ٚظٖ ثعس قبیؿاٍیٞب اظ الی ٝاثعبز ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی .ایٗ ٚظٖ اظ عطیك ٔمبیؿاٝ
ظٚخی ٔیبٖ ؾ ٝثعس قبیؿاٍیٞب ٍ٘طـ  ٚچبثىی فىطی تعییٗ ٔیقٛز.
 -3تعییٗ ٚظٖ ٔؤِف ٝتدطث ٚ ٝترهم اظ الیٔ ٝؤِفاٞٝابی قبیؿااٍیٞاب .ایاٗ ٚظٖ اظ
عطیك ٔمبیؿ ٝظٚخی ٔیبٖ ؾٔ ٝؤِف ٝتدطثٚٝترهم ٟٔبضت  ٚقبیؿاٍی تعییٗ ٔیقٛز.
 -4زض ٟ٘بیت ٚظٖ ٔؤِفٝی تدطث ٚ ٝترهم اظ حبنُضطة ایٗ ؾاٚ ٝظٖ ثا ٝزؾات
ذٛاٞس آٔس.

ضکل  .3سبختبر سلسلهمزاتبی مذل سنجص سزمبیهی فکزی سبسمبنهبی فنبوریمحور

6

1. KM: Knowledge Management/ IS: Information Systems/ IP: Intellectual Property/ HRM: Human Resource Management
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مقبیسه سوجی معیبرهب
ثطای ٔكرم وطزٖ ٚظٖٞبی ٘ؿجی اظ ذجطٌبٖ زضذٛاؾات قاس وا ٝتطخیحابت ذاٛز ضا ثاٝ
نٛضت ٘ؿجی ثط ٔجٙبی ٔمیبؼ  1تب ٔ 9كرم ؾبظ٘س .ؾاپؽ اظ فطٔات ٔ ٚمیابؼ اؾااب٘ساضز
ٔمبِِ ٝی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2010خٟت ا٘دبْ ٔحبؾجبت فبظی  ٚتجسیُ تطخیحبت ثیب٘ی ثا ٝاعاساز
فبظی ٔثّثی اؾافبز ٜقس.
جذول  .6مقیبس تبذیل اعذاد فبسی

ٔاغیط ثیب٘ی

اعساز فبظی ٔثّثی

اعسا فبظی ٔثّثی ٔعىٛؼ

تأثیط فٛقاِعبز ٜظیبز

()9 ٚ 9 ٚ 9

()1/9 ٚ 1/9 ٚ 1/9

تأثیط ثؿیبض ظیبز تب فٛقاِعبز ٜظیبز

()7 ٚ 8 ٚ 9

()1/9 ٚ 1/8 ٚ 1/7

تأثیط ثؿیبض ظیبز

()6 ٚ 7 ٚ 8

()1/8 ٚ 1/7 ٚ 1/6

تأثیط ظیبز تب ثؿیبض ظیبز

()5 ٚ 6 ٚ 7

()1/7 ٚ 1/6 ٚ 1/5

تأثیط ظیبز

()4 ٚ 5 ٚ 6

()1/6 ٚ 1/5 ٚ 1/4

تأثیط ٘ؿجابً ظیبز تب ظیبز

()3 ٚ 4 ٚ 5

()1/5 ٚ 1/4 ٚ 1/3

تأثیط ٘ؿجابً ظیبز

()2 ٚ 3 ٚ 4

()1/4 ٚ 1/3 ٚ 1/2

تأثیط یىؿبٖ تب ٘ؿجابً ظیبز

()1 ٚ 2 ٚ 3

()1/3 ٚ 1/2 ٚ 1/1

تأثیط یىؿبٖ

()1 ٚ 1 ٚ 1

()1 ٚ 1 ٚ 1

تبذیل نظزات تزجیحی به نظزات فبسی
زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ تحمیك ٘ظطات تطخیحی ذجطٌبٖ ث ٝاعساز فبظی تجسیُ قس٘س تب ثاطای ا٘دابْ
ٔحبؾجبت فطآیٙس تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی فبظی ٔبتطیؽ تهإیٌٓیاطی تعیایٗ قاس ٜثبقاس .ثاٝ
عٛٙاٖ ٔثبَ ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ٔبتطیؽ تهٕیٓ فبظی (اؾارطاج اظ پطؾكٙبٔ ٝذجطٌابٖ) زض خاس7 َٚ
اضائٌ ٝطزیس ٜاؾت .زض ایٗ خس َٚزازٜٞب ث ٝنٛضت اعساز فبظی ٔثّثی ٔ ٚعىٛؼ اعاساز فابظی
ٔثّثی ٞؿاٙس.
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جذول  .9نمونهای اس مبتزیس مقبیسه سوجی فبسی مستخزج اس پزسطنبمه نظزات خبزگبن

اثعبز ؾطٔبیٝی فىطی
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی
ؾطٔبی ٝؾبذابضی

ؾطٔبی ٝاخإبعی
0/1429 0/1667

ؾطٔبی ٝؾبذابضی
0/125

6

5

4

0/1111 0/1111 0/1111

1

1

1

9

9

9

1

ؾطٔبی ٝاخإبعی

1

1

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی
1

1

1

0/1667 0/2 0/25
8

6

7

تزکیب نظزات فبسی خبزگبن
زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ فطآیٙس تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی فبظی پؽ اظ تجسیُ ٚاغٌبٖ ثیب٘ی ث ٝاعساز فبظی
ٔاٙبظط اظ ضٚی ٔدٕٛع٘ ٝظطات ذجطٌبٖ و ٝث ٝنٛضت فبظی ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾت ٔیبٍ٘یٗ
ٙٞسؾی آٖ ٞب ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ٘ابیح تطویت ٘ظطات افطاز ذجاطٜ
ٔ ٚحبؾجٝی ٔیبٍ٘یٗ ٙٞسؾی ایٗ ٘ظطات ثطای ٔمبیؿبت نٛضت پصیطفاا ٝزض خاسا 8 َٚاضائاٝ
ٌطزیس ٜاؾت.
جذول  .9تزکیب نظزات خبزگبن در مقبیسهی سوجی ابعبد سزمبیهی فکزی

اثعبز
ؾطٔبیٝ
فىطی
ؾطٔبیٝ
ا٘ؿب٘ی
ؾطٔبیٝ
ؾبذابضی
ؾطٔبیٝ
اخإبعی

ؾطٔبی ٝاخإبعی

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

ؾطٔبی ٝؾبذابضی

2/9726

2/4770

2/0307

6/4045

5/5060

4/5352

1

1

1

2/5270

0/4268

0/3474

1

1

1

0/2190

0/1816

0/15611

1

1

1

2/8782

2/3428

1/8974

0/4892

0/4037

0/3364

محبسبهی ضزایب سبسگبری
زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ تحمیك ضطایت ؾبظٌبضی پبؾدٞبی ٔٛخٛز زض پطؾكٙبٔٔ ٝمبیؿابت ظٚخای ٔحبؾاجٝ
قسٜا٘س .ایٗ ضطایت ث ٝقطط آٖ و ٝاظ حس ٔدبظ ثبالتط ٘ط٘ٚس ثیبٍ٘ط ثجبت ٘ظطات ٔٛخٛز زض پطؾكاٙبٔٝ
ٔمبیؿبت ظٚخی ذٛاٙٞس ثٛز .ثسیٗ ٔٙظٛض ٔحبؾجبتی ٔغابثك ثاب ض٘ٚاس ظیاط ناٛت پاصیطفت .اِٛٚیات
عٛأُ ضا ٔیتٛاٖ اظ عطیك ٔحبؾجٝی اضظـٞب  ٚثطزاضٞبی ٔكرهٔ ٝمبیؿٕٛ٘ ٝز.
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ثعضيتطیٗ ٔمساض ٚیػٔ ٜابتطیؽ
و w ٝثطزاض ٚیػ ٜیب ٚظ٘ی ٔطثٛط ثٔ ٝبتطیؽ ٚ A
 Aاؾت .ؾپؽ قبذم ؾبظٌبضی ٔبتطیؽ ثطای اعٕیٙبٖ اظ ا٘ؿدبْ لضبٚتٞب زض ٔمبیؿ ٝظٚخی
ثطضؾی ٌطزیس .قبذم ؾبظٌبضی٘ ٚ )CI( 1طخ ؾبظٌبضی )CR( 2ث ٝنٛضت ظیط تعطیف ٔایقا٘ٛس
(ِی ٕٞ ٚىبضاٖ .)2010

و n ٝتعساز الالْ ٔمبیؿ ٝقس ٜزض ٔبتطیؽ  RI ٚقبذم تهبزفی ثٛزٖ اؾات .اِجاا ٝثبیاس
تٛخ ٝزاقت و ٝضطیت ؾبظٌبضی تٟٙب ثطای ٔبتطیؽٞبی ثعضيتاط اظ ٔ 2*2حبؾاجٔ ٝایٌاطزز.
ؾبعای پیكٟٙبز وطز ٜاؾت و ٝؾمف ثبالی اضظـٞبی  CRثطای ٔبتطیؽ  3*3ثطاثاط ثاب 0.05
ثطای ٔبتطیؽ  ٚ 0.08 4*4ثطای ٔبتطیؽٞبی ثعضيتط  0.1اؾات .اٌاط آظٔابیف ؾابظٌبضی ضز
قٛز تهٕیٌٓیط٘س ٜثبیس اضظـٞبی اِٚی ٝزض ٔبتطیؽ ٔمبیؿ ٝضا انالح ٕ٘بیس (ِایٕٞ ٚ 3ىابضاٖ
٘ .)2010ابیح حبنُ ٘كبٖ زاز و ٝتٕبٔی ضطایت ؾبظٌبضی لبثُ لجٔ َٛیثبقٙس.
محبسبۀ Si

ثطای ٞط یه اظ ؾغطٞبی ٔبتطیؽ ٔمبیؿبت ظٚخای ٔماساض  Siوا ٝذاٛز یاه عاسز ٔثّثای
ٔیثبقس ٔحبؾجٌ ٝطزیس٘ .ابیح ایٗ ٔحبؾجبت زض خسا 9 َٚاضائٌ ٝطزیسٜا٘س.
جذول  .7اعذاد فبسی مثلثی  siمزبوط به مقبیسبت ابعبد سزمبیهی فکزی

S
0/4588 0/6265 0/8434

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

0/0912 0/1122 0/1419

ؾطٔبی ٝؾبذابضی

0/1961 0/2613 0/3550

ؾطٔبی ٝاخإبعی

0/2864 0/3673 0/4674

قبیؿاٍی

0/2403 0/3037 0/3823

ٍ٘طـ

اثعبز ؾطٔبی ٝفىطی

اثعبز ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

1. Consistency index
2. Consistency ratio
3. Lee
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0/2633 0/3290 0/4161

چبثىی فىطی

0/4548 0/6067 0/7973

ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی

0/3164 0/3933 0/4994

ؾطٔبی ٝتٛؾعٝای ٛ٘ ٚؾبظی

0/2443 0/3302 0/4396

ثعس قٙبذای

0/3333 0/4374 0/5718

ثعس اضتجبعی

0/1835 0/2324 0/3025

ثعس ؾبذابضی

0/3927 0/4535 0/4982

تدطث ٚ ٝترهم

0/4647 0/5465 0/6682

قبیؿاٍیٞب ٟٔ ٚبضتٞب

0/5623 0/6958 0/8051

اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ

0/2777 0/3042 0/3854

ضٚحی ٝوبض تیٕی

0/4398 0/5172 0/5745

ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی

 0/4121 0/4827 0/5993لبثّیت حُ ٔؿئّ ٚ ٝتهٕیٌٓیطی
0/4345 0/5141 0/5697

تحمیك  ٚتٛؾعٝ

0/4169 0/4859 0/6050

٘ٛآٚضی زض ٔحهٛالت  ٚفطآیٙسٞب

0/0499 0/0794 0/1051

ضٚیٞٝب  ٚفطآیٙسٞب

0/1760 0/2826 0/3923

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی

0/0939 0/1528 0/2061

ؾبذابض ؾبظٔب٘ی

0/0612 0/0916 0/1236

ؾیؿآ اعالعبتی

0/0785 0/1240 0/1766

ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔب٘ی

0/1437 0/2270 0/3327

السأبت ٔسیطیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی

0/0688 0/1120 0/1518

ٔبِىیت ٔعٛٙی

0/2433 0/2804 0/3167

ظثبٖ ٔكاطن

0/5616 0/7196 0/9257

اضظـٞبی ٔكاطن

0/2136 0/2950 0/3932

اعإبز

0/3311 0/4795 0/7055

تعٟس

0/1713 0/2255 0/2977

عُٕ ٔامبثُ زٚخب٘جٝ

0/5271 0/6413 0/7326

تعبٔالت ٔٛخٛز زض قجىٝ

0/3168 0/3587 0/4523

تعسز تعبٔالت

اثعبز ؾطٔبی ٝؾبذابضی

اثعبز ؾطٔبی ٝاخإبعی

ٔؤِفٞٝبی قبیؿاٍی
ٔؤِفٞٝبی ٍ٘طـ
ٔؤِفٞٝبی چبثىی فىطی
ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝتٛؾعٝای

ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی

ٔؤِفٞٝبی ثعس قٙبذای

ٔؤِفٞٝبی ثعس اضتجبعی

ٔؤِفٞٝبی ثعس ؾبذابضی
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محبسبۀ بشرگی Siهب نسبت به هم و وسن ضبخصهب
زض ازأ ٝاعساز فبظی ٔثّثی  Siثب ٔ ٓٞمبیؿ ٝقسٚ ٚ ٜظٖٞبی غیطٙٞدبض ث ٝزؾت آٔاس ٜاؾات.
ؾپؽ ثب ٘طٔبِیعٕٛ٘ ٜزٖ اٚظاٖ ٘بٔٛظ ٖٚث ٝزؾت آٔسٚ ٜظٖٞبی ٟ٘بیی ٔحبؾج ٝقاس٘س٘ .اابیح
ایٗ ٔحبؾجبت زض خسا 10 َٚاضائٌ ٝطزیسٜا٘س.
جذول  .10اوسان غیزموسون و موسون اعذاد فبسی مثلثی مزبوط به مقبیسبت سوجی

ٚظٖ ٘طٔبَ قسٚ ٜظٖ غیط٘طٔبَ
0/6253

0/6388

ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

0/1119

0/1144

ؾطٔبی ٝؾبذابضی

0/2627

0/2684

ؾطٔبی ٝاخإبعی

0/3670

0/3721

قبیؿاٍی

0/3033

0/3075

ٍ٘طـ

0/3298

0/3344

چبثىی فىطی

0/6061

0/6164

ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی

0/3939

0/4006

ؾطٔبی ٝتٛؾعٝای ٛ٘ ٚؾبظی

0/3299

0/3361

ثعس قٙبذای

0/4368

0/4450

ثعس اضتجبعی

0/2333

0/2377

ثعس ؾبذابضی

0/4468

0/4495

تدطث ٚ ٝترهم

0/5532

0/5565

قبیؿاٍیٞب ٟٔ ٚبضتٞب

0/6845

0/6897

اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ

0/3155

0/3179

ضٚحی ٝوبض تیٕی

0/5089

0/5122

ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی

0/4911

0/4942

لبثّیت حُ ٔؿئّ ٚ ٝتهٕیٌٓیطی

0/0726

0/0784

ضٚیٞٝب  ٚفطآیٙسٞب

0/2624

0/2834

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی

0/1402

0/1514

ؾبذابض ؾبظٔب٘ی

0/0852

0/0920

ؾیؿآ اعالعبتی

0/1165

0/1258

ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔب٘ی

اثعبز ؾطٔبی ٝفىطی

اثعبز ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی

اثعبز ؾطٔبی ٝؾبذابضی

اثعبز ؾطٔبی ٝاخإبعی

ٔؤِفٞٝبی قبیؿاٍی
ٔؤِفٞٝبی ٍ٘طـ
ٔؤِفٞٝبی چبثىی فىطی

ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝؾبظٔب٘ی
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0/2201

0/2376

السأبت ٔسیطیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی

0/1029

0/1111

ٔبِىیت ٔعٛٙی

0/5048

0/5081

تحمیك  ٚتٛؾعٝ

0/4952

0/4984

٘ٛآٚضی زض ٔحهٛالت  ٚفطآیٙسٞب

0/2769

0/2802

ظثبٖ ٔكاطن

0/7231

0/7316

اضظـٞبی ٔكاطن

0/2910

0/2992

اعإبز

0/4853

0/4989

تعٟس

0/2237

0/2300

عُٕ ٔامبثُ زٚخب٘جٝ

0/6310

0/6356

تعبٔالت ٔٛخٛز زض قجىٝ

0/3690

0/3716

تعسز تعبٔالت

ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝتٛؾعٝای
ٔؤِفٞٝبی ثعس قٙبذای

ٔؤِفٞٝبی ثعس اضتجبعی

ٔؤِفٞٝبی ثعس ؾبذابضی

زض ٟ٘بیت ثب تٛخ ٝثٚ ٝظٖٞبی ٘طٔبَقس ٜالیٞٝبی ٔراّف ٚظٖ ٟ٘بیی ٞط ٔؤِف ٝتعیایٗ
قس ٚ ٜاِٛٚیتثٙسی آٖٞب ا٘دبْ ٔی پصیطز .پؽ اظ ا٘دبْ ایٗ ٔحبؾجبت ثطای تٕبٔی ٔؤِفٞٝاب ٚ
ث ٝزؾت آٚضزٖ ٚظٖ ٟ٘بیی ٞط ٔؤِفٔ ٝیتٛاٖ ث ٝاِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝب پطزاذت وا٘ ٝاابیح آٖ
زض خس 11 َٚآٔس ٜاؾت.
جذول  .11اولویتبنذی نهبیی مؤلفههبی سزمبیهی فکزی سبسمبنهبی فنبوریمحور

ٚظٖ ٟ٘بیی
ٔؤِفٞٝب

اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝبی
ؾطٔبی ٝفىطی

0/1298

اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ

0/0240

ظثبٖ ٔكاطن

0/1269

قبیؿاٍیٞب ٟٔ ٚبضتٞب

0/0226

تعسز تعبٔالت

0/1049

ذاللیت ٛ٘ ٚآٚضی

0/0223

تحمیك  ٚتٛؾعٝ

0/1025

تدطث ٚ ٝترهم

0/0218

٘ٛآٚضی زض ٔحهٛالت ٚ
فطآیٙسٞب

0/1013

لبثّیت حُ ٔؿئّ ٚ ٝتهٕیٌٓیطی

0/0178

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی

0/0627

اضظـٞبی ٔكاطن

0/0149

السأبت ٔسیطیت ٔٙبثع
ا٘ؿب٘ی

0/0598

ضٚحی ٝوبض تیٕی

0/0095

ؾبذابض ؾبظٔب٘ی

0/0557

تعٟس

0/0079

ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔب٘ی

ٚظٖ ٟ٘بیی ٔؤِفٞٝب اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفىطی
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ٚظٖ ٟ٘بیی
ٔؤِفٞٝب

اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝبی
ؾطٔبی ٝفىطی

0/0387

تعبٔالت ٔٛخٛز زض قجىٝ

0/0070

ٔبِىیت ٔعٛٙی

0/0334

اعإبز

0/0058

ؾیؿآ اعالعبتی

0/0257

عُٕ ٔامبثُ زٚخب٘جٝ

0/0049

ضٚیٞٝب  ٚفطآیٙسٞب

ٚظٖ ٟ٘بیی ٔؤِفٞٝب اِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝفىطی

ٕٞبٖ عٛض و ٝزض ایٗ خسٔ َٚكرم اؾت ث ٝعٛض وّی ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝؤِفاٞٝابی
ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اظ ثیكاطیٗ إٞیت زض ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض ثطذٛضزاض ٞؿااٙس .پاؽ اظ آٖ
ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝاخإبعی لطاض ٔی ٌیط٘اس .اِجاأ ٝؤِفا ٝاضظـٞابی ٔكااطن اظ ؾاطٔبیٝی
اخإبعی ا٘سوی ثبالتط اظ ٔؤِف ٝضٚحیٝی وبض تیٕی لطاض ٔیٌیاطز .زض ٟ٘بیات ٘یاع ٔؤِفاٞٝابی
ؾطٔبیٝی ؾبذابضی لطاض ٔیٌیط٘س و ٝایٗ ثساٖ ٔعٙبؾت ؤ ٝؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی ؾبذابضی زض
ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض اظ وٕاطیٗ إٞیت ثطذٛضزاض ٔیثبقٙس.
بحث و نتیجهگیری
ٞسف انّی ایٗ پػٞٚف قٙبؾبیی  ٚاِٛٚیتثٙسی ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی فىطی زض ؾبظٔبٖٞبی
فٙبٚضیٔحٛض ثٛز٘ .ابیح ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝؾطٔبی ٝفىطی زض ایٗ ؾبظٔبٖٞب ضا ٔیتٛاٖ ث ٝؾٝ
ثعس انّی ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ؾطٔبی ٝؾبذابضی  ٚؾطٔبی ٝاخإبعی تمؿیٓ ٕ٘ٛز .ؾاطٔبی ٝا٘ؿاب٘ی
ذٛز زاضای ؾ ٝثعس قبیؿاٍیٞبی وبضوٙبٖ ثب ِٔٛفٞٝبی تدطثا ٚ ٝترهام قبیؿااٍیٞاب ٚ
ٟٔبضتٞبی وبضوٙبٖ؛ ٍ٘طـ وبضوٙبٖ ثب ِٔٛفٞٝبی اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ  ٚضٚحیا ٝوابض
تیٕی؛ چبثىی فىاطی وبضوٙابٖ ثاب ِٔٛفاٞٝابی ذاللیات ٘ ٚاٛآٚضی لبثّیات حاُ ٔؿائّٚ ٝ
تهٕیٌٓیطی اؾت .ؾطٔبی ٝؾبذابضی ٘یع زاضای ز ٚثعس ؾطٔبیٞٝبی ؾابظٔب٘ی ثاب ٔؤِفاٞٝابی
ضٚیٞٝب  ٚفطآیٙسٞب ؾبذابض ؾبظٔب٘ی فطٙٞاً ؾابظٔب٘ی ٔاسیطیت زا٘اف ؾابظٔب٘ی الاسأبت
ٔسیطیت ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی ٔبِىیت ٔعٛٙی  ٚؾطٔبی ٝتٛؾعٝای ٛ٘ ٚؾبظی ثب ٔؤِفٞٝابی تحمیاك ٚ
تٛؾعٛ٘ ٚ ٝآٚضی زض ٔحهٛالت  ٚفطآیٙسٞب اؾت .ؾطٔبی ٝاخإبعی ٘یع زاضای ؾ ٝثعس قاٙبذای
ثب ٔؤِفٞٝبی اضظـ ٞبی ٔكاطن ظثبٖ ٔكاطن ثعس اضتجبعی ثب ٔؤِفٞٝبی اعإبز تعٟس عُٕ
ٔامبثُ زٚخب٘ج ٚ ٝثعس ؾبذابضی ثب ٔؤِفٞٝبی تعبٔالت ٔٛخٛز زض قجى ٚ ٝتعسز تعبٔالت ثٛز٘س.
٘ابیح حبنُ اظ اِٛٚیت ثٙسی ٔؤِفٞٝب ٘یع ثیبٍ٘ط آٖ اؾات وأ ٝؤِفاٞٝابی ؾاطٔبیٝی
ا٘ؿب٘ی اظ ثیكاطیٗ إٞیت زض ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض ثطذٛضزاض ٞؿااٙس؛ اِجاا ٝثاٝاؾااثٙبی
ٔؤِفٝی ضٚحی ٝوبض تیٕی وٚ ٝظٖ آٖ ا٘سوی اظ ٕٟٔاطیٗ ٔؤِفٝی ؾطٔبی ٝاخإبعی یعٙی ظثبٖ
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ٔكاطن وٕاط اؾت .پؽ اظ آٖ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝاخإبعی لاطاض ٔایٌیط٘اس .زض ٟ٘بیات ٘یاع
ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٝی ؾبذابضی لطاض ٔیٌیط٘س و ٝایٗ ثساٖ ٔعٙبؾت ؤ ٝؤِفٞٝابی ؾاطٔبیٝی
ؾبذابضی زض ؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض اظ وٕاطیٗ إٞیت ثطذٛضزاض ٔیثبقٙس .ضٕٙبً تٛخا ٝثاٝ
ایٗ ٘ىا ٝثؿیبض حبئع إٞیت اؾت و ٝضضبیت  ٚاٍ٘یعـ وبضوٙبٖ اظ ثیكاطیٗ إٞیت ثطذٛضزاض
ثٛز ٚ ٜزض ٘ایدٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ ٔؤِف٘ ٝمكی وّیسی زض وؿت ٔعیت ضلبثای ٛٔ ٚفمیات
ایٗ ؾبظٔبٖٞب ایفب ٔیٕ٘بیسٞ .ط چٙس ث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝزض ؾبظٔبٖٞابی فٙابٚضیٔحاٛض ثبیاس
ِٔٛفٞ ٝبیی ٕٞچ ٖٛتحمیك  ٚتٛؾع ٝاظ ٚظٖ ثبالیی ثطذٛضزاض ثبقٙس چطا و ٝایٗ ِٔٛفٞٝب ٘ماف
ثطخؿاٝای ضا زض تٛؾعٝی فٙبٚضیٞبی ٔحه ٚ َٛیب فطآیٙس ثا ٝعٙاٛاٖ یىای اظ زاضایایٞابی
٘بٔكٟٛز ثؿیبض ثب إٞیت ؾبظٔبٖ زاض٘س .أاب ٘اابیح ایاٗ پاػٞٚف ٘كابٖ زاز وا ٝحاای ایاٗ
ِٔٛفٞٝبی ثؿیبض ثب إٞیت ٘یع تٟٙب زض نٛضت ثطذٛضزاضی ؾبظٔبٖ اظ ؾطٔبیٞٝابی ا٘ؿاب٘ی ثاب
اٍ٘یعٜای و ٝاظ ؾطٔبی ٝاخإبعی ثبالیی ٘یع ثطذٛضزاض ثبقٙس قىٛفب ذٛاٞس ٌطزیس .اِٛٚیتثٙسی
نااٛضت ٌطفااا ٝثااطای ٔؤِفااٞٝاابی ؾااطٔبی ٝفىااطی ثیاابٍ٘ط آٖ اؾاات واا ٝزض ؾاابظٔبٖٞاابی
فٙبٚضیٔحٛض اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ اظ ثیكااطیٗ إٞیات ثطذاٛضزاض ٔایثبقاٙسِ .اصا ثاٝ
ٔسیطاٖ تٛنیٔ ٝیٌطزز و ٝث ٝایٗ ٔؤِف ٝتٛخٚ ٝیػٜای زاقأ ٚ ٝدٕٛعاٝای اظ الاسأبت واٝ
ٔیتٛا٘س اٍ٘یع ٚ ٜضضبیت وبضوٙبٖ ضا اضتمب زٞس اتربش ٕ٘بیٙس٘ .ظبْ پبزاـ  ٚخجطاٖ ذاسٔبت ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘ظبْ اضتمبی قغّی عبزالٟ٘ٓٔ ٝتطیٗ عٛأّی ٞؿاٙس ؤ ٝایتٛا٘ٙاس ٔٛخات ایدابز
اٍ٘یع ٚ ٜضضبیت ثطای وبضوٙبٖ ٌطز٘س .پیكٟٙبز ٔیٌطزز ؤ ٝسیطاٖ تالـ ٚافطی ضا زض خٟت
عطاحی ٔٙبؾت ایٗ ز٘ ٚظبْ  ٚثطلطاضی ٞط چ ٝثیكااط عاساِت زض ؾابظٔبٖ ناطف ٕ٘بیٙاس .اظ
عطفی ٘ابیح ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اظ إٞیای فطاٚاٖ ثطذٛضزاض اؾت .زض تحمیمابت
پیكیٗ ٘یع ثط ٘مف ثطخؿا ٝؾطٔبیٝی ا٘ؿب٘ی  ٚتأثیطٌصاضی آٖ ثط ؾبیط ؾطٔبیٞٝابی ؾابظٔبٖ
تأویس فطاٚا٘ی ٌطزیس ٜاؾت (چٗ ٕٞ ٚىبضاٖ  .)2004زض پػٞٚفٞابی ٔاعاسزی ٞآ وا ٝزض
حٛظ ٜؾبظٔبٖٞبی فٙبٚضیٔحٛض نٛضت پصیطفا ٝاؾت ؾاطٔبی ٝا٘ؿاب٘ی ؾاطٔبی ٝؾابذابضی ٚ
ؾطٔبی ٝاضتجبعی ث ٝعٛٙاٖ اثعبز انّی ؾطٔبی ٝفىطی تعییٗ قسٜا٘س و ٝثطذی اظ آٖٞب عجبضتٙاس
اظ )1 :زی وبؾاط ٚ ٚؾبئع )2008( 1زض ثطضؾی قطوتٞبی ثب تىِٛٛٙغی ثبالی اؾپب٘یبیی و ٝزض
ثرف ٞبی تِٛیس لغعابت اِىاط٘ٚیىای  ٚوابٔپیٛتطی ٌؿااطـ ایٙاط٘ات ٔرابثطات اضائاٝی

1. De Castro & Sáez
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ذسٔبت ایٙاط٘ای پطتبَ ٞابی خؿاادٛی ایٙاط٘اای  ٚذاسٔبت پاطزاظـ زاز ٜفعابَ ثٛز٘اس؛ )2
پبالؾیٛؼ ٔبضوع ٌ ٚطیٍابؼ -ؾایٕ )2003( 1ٖٛزض ثطضؾای قاطوتٞابی فعابَ زض ثراف
ثیٛتىِٛٛٙغی ٔ ٚربثطات اؾپب٘یب؛  )3ؾٛضاج  ٚث٘ٛایؽ )2012( 2زض ثطضؾی تأثیط ؾطٔبی ٝفىطی
ثط عّٕىاطز قاطوتٞابی ٔرابثطاتی ٘یدطیاٝای  )4پبیاه ٕٞ ٚىابضاٖ )2005( 3زض ثطضؾای
ٔحطنٞبی اضظـ زض ؾبظٔبٖٞابی تحمیاكٚتٛؾاعٝ؛ ِ )5یاٙاط )2005( 4زض ٔاسِی وا ٝثاطای
ٔسیطیت ٌ ٚعاضـ ؾطٔبی ٝفىطی زض ؾبظٔبٖٞبی تحمیمبتی فٙبٚضی اضائٕٛ٘ ٝز؛ ٟٔ )6طعّیبٖ ٚ
ٕٞىبضاٖ ( )2013زض اِٛٚیتثٙسی قبذم ٞبی ؾطٔبی ٝفىطی و ٝزض نٙعت زاضٚؾبظی ایاطاٖ
ا٘دبْ زاز؛ ٌ )7طاخىٚٛؾىب )2011( 5زض اضظیبثی ؾاطٔبی ٝفىاطی اؾاابضت-آحٞابی ٘اٛآٚض )8
ٙٞطی )2012( 6زض ثطضؾی ؾطٔبی ٝفىطی قطوتٞبی وٛچه ٔ ٚاٛؾاظ ثطیاب٘یابیی زض زٚضاٖ
ضوٛز  ٚزض ٟ٘بیت ٘یع ٔیتٛاٖ اظ پػٞٚف چیٕٞ ٚ ٛىابضاٖ )2006( 7ثاب عٙاٛاٖ تاأثیط ؾاطٔبیٝ
فىطی ثط ذّك اضظـ ضا زض ؾبظٔبٖٞبی تحمیك  ٚتٛؾع ٝتبیٛا٘ی ٘بْ ثطز.
ٛٞا٘ااً  )2010( 8ٚٚ ٚزض ثطضؾاای اضتجاابط ٔیاابٖ ؾااطٔبی ٝفىااطی  ٚثٟااطٜٚضی زا٘ااف زض
قطوتٞبی فعبَ زض ثرف ثیٛتىِٛٛٙغی وكٛض تبیٛاٖ اظ ؾطٔبی ٝا٘ؿاب٘ی ؾاطٔبی ٝؾابذابضی ٚ
9
ؾطٔبی ٝاخإبعی ث ٝعٛٙاٖ ؾ ٝثعس ؾطٔبی ٝفىطی ٘بْ ثطز٘سٕٞ .چٙایٗ ی٘ٛاسٚت  ٚؾابثطأب٘یبٖ
(٘ )2004یع زض پطٚفبیّی و ٝثطای ؾطٔبی ٝفىطی اضائٕ٘ ٝاٛزٜا٘اس ٕٞایٗ ؾا ٝثعاس ضا قٙبؾابیی
وطزٜا٘سٚ .اً٘  ٚچٗ٘ )2013( 10یع زض ثطضؾی ٘مف ؾطٔبی ٝفىاطی ثا ٝعٙاٛاٖ ٔاغیاط ٔیاب٘دی
ضاثغ ٝثیٗ ؾیؿآٞبی وبضی زاضای عّٕىطز ثبال  ٚا٘ٛا ٘ٛآٚضی زض قطوتٞابی چیٙای ٕٞایٗ
ؾ ٝثعس ضا ثطای ؾطٔبی ٝفىطی زض ٘ظط ٔیٌیطز .پیكٟٙبز ٔیٌطزز وٞ ٝط چٙس تبو ٖٛٙزض ثطذی اظ
تحمیمبت چٍٍ٘ٛی تأثیطٌصاضی ایٗ ؾ ٝؾطٔبی ٝثط یىسیٍط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفا ٝاؾت أاب زض
تحمیمبت آتی ثطضؾی ایٗ ضٚاثظ ثبیس ثب زلت ثیكاطی نٛضت پصیطز.
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت فطاٚاٖ اٍ٘یعـ  ٚضضبیت وبضوٙبٖ پیكٟٙبز ٔیٌاطزز وا ٝزض تحمیمابت
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ٝضز ٔغبِعاٛ ٔاٝی اخإبعی ثط ایٗ ٔؤِفٝ ؾطٔبیٚ ی ؾبذابضیٍٝ٘ی تأثیطٌصاضی ؾطٔبیٍٛآتی چ
ضتٛ ناٝخی ذجطٌبٖ ثٚی ظٝب ثط اؾبؼ ٔمبیؿٞٝسی ٔؤِفٙیتثِٛٚف اٞٚ زض ایٗ پػ.لطاض ٌیط٘س
 زض ثطذای. اؾتٝضت ٌطفاٛفمیت ؾبظٔبٖ نٛٔ ٗ ؾبذاٜضزٚب زض ثطآٖٞ ٘مف آٝ ثٝخٛ ثب تٚ وّی
ٝابیی واٞنبً ٔعیبضٛب ٔرهٞای اظ ٔعیبضٝعٕٛسی ثط اؾبؼ ٔدٙیتثِٛٚاظ تحمیمبت پیكیٗ ایٗ ا
. اؾاتٜس ا٘دبْ قاسٙساف اؾاطاتػیه ؾبظٔبٖ تعییٗ ٔیٕ٘بیٞ اٝب ضا زض زؾتیبثی ثٞٝ٘مف ٔؤِف
.زٛ قٝبی پیكیٗ ٔمبیؿٞفٞٚف ثب ٘ابیح پػٞٚ ٘ابیح حبنُ اظ ایٗ پػٝبز ٔیٌطزز وٟٙپیك
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