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 :هقذهِ

هَفمیرت ٍتقربلی التهربزی زض     ضهرع  .هبز وكَضّبی جْبى هی ثبقٌستهَثط زض فطنِ ال یّب ٍ هَؾؿبت هبلی اظ ؾبظهبى ّب ثبًه 

ثبًه ّب ثِ فٌَاى للت قطیبى التهربزی وكرَضّب ثرب جورـ آٍضی ٍجرَُ ورن ٍ ظیربز         اهطٍظُ هسیطیت نحیح ایي ؾبظهبى ّبؾت.

ثبًه ّب ثرب تَجرِ ثرِ قرطایظ ضلربثتی هَجرَز ٍحضرَض هتٌرَؿ          هی ًوبیٌس. فول ،هقِجبهقِ ٍاًتمبل آى ثِ ثركْبی هرتلف جب

 هَؾؿبت هبلی ٍاضایِ ذسهبت گًَبگَى ٍفكطزگی ضلبثت ًیبظهٌس هسیطیت ؾبظهبًی لَی زض جْت ثمب زض ایري فطنرِ هری ثبقرٌس.    

 ثبقٌس. ؾْبهساضاى ًیع هی ًیبظهٌس ثطًبهِ ضیعی زض جْت حفؼ هٌبفـ ،ّبی ذهَنی فالٍُ ثط زغسغِ ثمب زض فطنِ ثبًه

ِ  ،هَضرَؿ ثؿریبضی اظ هجبحر     - فولىرطز هرسیطیت  -قیَُ ای وِ هسیطاى هی تَاًٌس وبض یب ٍؽیفِ ی ذَز ضا اًجبم زٌّس    تجعیر

فولىطز ؾبظهبًی ّن ثرِ   ٍضـ ٍتحلیل ّب ٍ اثْبم ّبیی اؾت وِ زض ایبالت هتحسُ آهطیىب ٍ ثؿیبضی اظ وكَضّبی زیگط ٍجَز زاضز.

هرب ثرطای    ثٌربثطایي  ؛ؾبظهبى ثتَاًس وبضّب یب ٍؽبیف ذَزضا ثِ ًحَ فربلی اًجربم زّرس    وِقیَُ ای اؾت  همهَز ،ًَِ اؾتّویي گ

 ٍانرَل ظیربزی اؾرتفبزُ ذرَاّین ورطز.      هفربّین  ، هقیربض ّرب،  اضظیبثی ٍلضبٍت زضثبضُ ی هرسیطاى ٍ ؾربظهبى ّرب اظ قربذم ّرب     

 (11 ٍ 10 ل ،1379پبضؾبییبى ٍ افطاثی، تطجوِ ،1،1935اؾتًَط)

ثیبًیِ ّبیی، ًكبى زٌّسُ زلیلی ثرطای ثمربی ؾربظهبى هری ثبقرٌس. ایري نٌریي         ّب ثِ ّسف ّبیی ًیبظهٌسًس وِ ثِ نَضت ؾبظهبى

ّوربٌّگی فقبلیتْربی    ثطای ّوبٌّگی، ّسایت ٍ ثْیٌِ ؾبظی ّسف ثطای افضبی ؾبظهبى عطح ضیعی قسُ اؾت. ثرطای  ّبیی ثیبًیِ

ضا ثطای ضؾیسى ثِ ّسفْب زًجبل  آًْب زٌّس وِ هسیطیت ؾبظهبى، اؾتطاتػی ّبیی ضا تساضن هی ؾبظهبى زض ضاؾتبی ّسفْب، ؾبظهبًْب

وٌتطل هسیطیت ٍ  ضا ثِ ذَز هی گیطًس ٍایي زٍ هجٌبی اًَاؿ هرتلف« ثطًبهِ ّب»ٍ « ذظ هكی ّب»ّب قىل  اؾتطاتػی .هی ًوبیس

ضاثغِ ثب هیل ثِ ّسف ّربی ؾربظهبى اظ عطیرك اجرطای      ضًؾبهْبی وٌتطل هسیطیت ضا تكىیل هی زٌّس. فطایٌس وٌتطل هسیطیت ز

ًؾربم ورٌتطل هسیرطیت هی ثربیؿتی ثرِ ًحَی عطح ضیرعی قرَز ورِ ثرطای اؾرتطاتػی       اؾتطاتػی ّب هوىي اؾت. تب حس هوىي،

تأثیررط   وٌتطل هسیطیت ضا تحت زضّط ؾبظهبى هٌبؾت ثَزُ ٍهسیطاى ثبیس زضیبثٌرس وِ نرگًَِ اؾترطاتػی ّب فطایٌرس ّبی هكرم

زاقتِ ٍ ثِ آًْرب   تجبًؽ ،ًؾبم ّبی وٌتطل هسیطیت ثب ّسفْبی ؾبظهبى زٌّس. عطاحربى ًؾبم ثربیؿتی اعویٌربى یبثٌس وِ لطاض هی

 (1386حیسضی ثلَوی،) هٌتْی قَز.

َضت هسیطاى ثطای اًجبم ٍؽیفِ وٌتطل ثبیس ؾبظهبى ضا زض هؿیط هكرم ٍ اظ پیف تقیریي قرسُ لطاضزٌّرس. ؾربظهبى ّرب ثرِ نر        

 .ثیفعایٌرس ( فعایٌسُ ای زضنسز تقییي ضاُ ّبی جسیسی ّؿتٌس وِ ثتَاًٌس ثساى ٍؾیلِ ثط ویفیت ایي ٍؽیفِ هْن )افوبل وٌترطل 

فولىطز ثقٌَاى اثعاضی ثطای تقییي ٍضقیت هَجَز ٍاحس ّبی تكىیل زٌّسُ ؾبظهبى ثِ وربض هیرطٍز ٍثرِ فٌرَاى ثركری       اضظیبثی

زض اهط تىویل فطایٌس هسیطیت ؾربظهبى ٍ ّرسایت هؿرتوط زض جْرت تقربلی آى ذَاّرس       ولیسی اظ ٍؽیفِ وٌتطل ًمف ثِ ؾعایی 

یي هؿیط ضٍـ ّبی هتقسزی ثرطای ؾرٌجف    زضا ،فولىطز ثِ ذبعط اثقبز ووی ٍویفی اهطی پیچیسُ ٍؾرت ثَزُ اضظیبثی زاقت.

ط ؾبظهبى ؾقی هی قَز اظ یه ًَؿ ثِ اثقبز فولىطزی ّ ثبتَجِ .ّطوسام تَاًبیی ٍضقف ّبیی زض فول زاضًس وِ فولىطز هی ثبقس

 ،1379پبضؾبییبى ٍ افطاثی، تطجوِ ،1935یب تطویجی اظ آًْب ثطای ضفـ ضقف آًْب یب زضیبفت ًتیجِ ثْتط اؾتفبزُ هی قَز. )اؾتًَط،

 (.11 ٍ 10 ل

ذهَنری ّرب   وكَض ٍ گصض اظ ٍضقیت زٍلتی ثَزى ؾبظهبى ثِ جطگرِ   زض ثیي هَؾؿبت هلی جبیگبُ ذَز ثبًه تجبضت ثب تَجِ ثِ

ٍؾبظهبى ّبیی ورِ زضایري فطنرِ ذرسهت ضؾربًی هری        هَؾؿبت ،ٍتٌگ قسى فطنِ ضلبثت ثبًه ّب ثب ٍجَز تطویجی اظ ثبًه ّب

فالٍُ ثطنبثه ؾبظی ؾبظهبى ٍوٌتطل ثْطُ ٍضی ٍوبضایی ذَز ثِ ؾَی ضقرس ٍاؾرتوطاض آى ٍاًتفربؿ ضؾربًی هربزی ٍ       ثبیس ،ًوبیٌس

 هقٌَی ذَز ثِ جبهقِ حطوت ًوبیس.

 

                                                           
1
 stoner 
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 :ى هسألِبیا

اًساظی وِ زاضًس ًْبیتبً زض یه للوطٍ هلری ٍ   ّبی اجطایی ثب ّط هبهَضیت، ضؾبلت، اّساف ٍ نكن ّب ٍ زؾتگبُ هؤؾؿبت ٍ ؾبظهبى 

قرطوتی ورِ ّرسفف     حتری  .ضجرَؿ ٍ شیٌفقربى ّؿرتٌس    گَیی ثرِ هكرتطیبى، اضثربة    وٌٌس ٍ هلعم ثِ پبؾد الوللی فول هی یب ثیي

ؾبظهبًی وِ ّسف ذَز ضا اجطای وبهل ٍ زلیك ٍؽبیف لربًًَی ٍ ووره ثرِ تحمیرك اّرساف       ؾَزآٍضی ٍ ضضبیت هكتطی اؾت ٍ

قرَز.   ثٌبثطایي، ثطضؾی ًتبین فولىطز، یه فطایٌس هْن ضاّجرطزی تلمری هری    ؛گَ ثبقٌس پبؾد ثبیس تَؾقِ ٍ تقبلی وكَض لطاض زازُ،

ّبی تَؾقِ ٍ ضفبُ جبهقِ اؾت. اضائِ ذرسهبت   ًبهِوٌٌسُ ٍ حیبتی تحمك ثط ویفیت ٍ اثطثركی هسیطیت ٍ فولىطز آى فبهل تقییي

ّب اظ هحل هٌبثـ، حؿبؾیت وبفی ضا ثطای ثطضؾی تحمك اّساف، ثْجَز هؿرتوط ویفیرت،    ٍ تَلیس هحهَالت هتقسز ٍ تبهیي ّعیٌِ

یربثی  اضتمبی ضضبیتوٌسی هكتطی ٍ قْطًٍساى، فولىطز ؾبظهبى ٍ هسیطیت ٍ وبضوٌربى ضا ایجربز ورطزُ اؾرت. زضنرَضتی ورِ اضظ      

فولىطز ثب زیسگبُ فطایٌسی ٍ ثغَض نحیح ٍ هؿتوط اًجبم قَز، زض ثرف زٍلتی هَجت اضتمب ٍ پبؾرگَیی زؾتگبّْبی اجطایری ٍ  

قَز. زض ثرف غیطزٍلتی ًیع هَجت اضتمربی هرسیطیت هٌربثـ،     افتوبز فوَهی ثِ فولىطز ؾبظهبًْب ٍ وبضایی ٍ اثطثركی زٍلت هی

 قرَز  ایجبز لبثلیتْبی جسیس، پبیساضی ٍ اضتمبی ورالؼ جْربًی قرطوتْب ٍ هؤؾؿربت هری      هكتطی، ووه ثِ تَؾقِ هلی،  ضضبیت

 (.1385 ،)هْطزاز ضوٌی ًػاز

ؾٌجف فولىطز ؾبظهبى ّب یىی اظ اثعاضّبی لسضتوٌس هسیطیتی اؾرت ورِ ثرِ ووره آى هری ترَاى اعالفربت الظم زض ذهرَل         

عطاحی قسُ اؾت وِ ّطنٌس ضؾبلت انلی توبهی آًْب تقیریي  ّبی هرتلفی ثطای ایي وبض  ضٍـ .ٍضقیت ؾبظهبى ضا ثسؾت آٍضز

زضوٌبض آى ثبیس تَاًبیی تقییي ًمبط لرَت ٍضرقف ؾربظهبى ضا ًیرع زاقرتِ ٍ ّوچٌریي        ٍلی ،وبضایی ٍ اثطثركی ؾبظهبى هی ثبقس

 (1389ثطیبیی ٍ عبلجی، ) .ثتَاًس ضاّىبضّبیی ضا ثطای ضفـ ًمبط ضقف احتوبلی هَجَز اضائِ زّس

ًیربظ   ضلبثتی اهطٍظ، ثِ ًَفی ؾیؿتن اضظیبثی فولىرطز  ٍپبیساضی زض فطنِ ضقس تَؾقِ، ثطای یب ذهَنی، زٍلتی بى ّب،ّوِ ؾبظه 

 ٍ ًیرطٍی اًؿربًی ذَزضاهَضزؾرٌجف لطاضزٌّرس.     فطایٌرس  ثتَاًٌس وبضائی ٍ اثطثركی ثطًبهرِ ّربی ؾربظهبى،    زاضًس وِ زض لبلت آى

ٌسُ ًوی وٌٌس ثلىِ اظ ایي زازُ ّب ثطای ثْجَز ؾربظهبى ٍ تحمرك ضؾربلت ّرب     ّبی وبضا ثِ جوـ آٍضی ٍتحلیل زازُ ّب ثؿ ؾبظهبى

ٍ  حؿریٌی  فرطة هربظاظ،  ) هرسیطیت فولىرطز هری پطزاظًرس.     ثِ اضظیبثی فولىطز، ثجبی ٍاؾتطاتػی ّبی ؾبظهبى اؾتفبزُ هی وٌٌس.

 (1388قفیقی،

ّربی ذهَنری    لتری ثرِ نرف ثبًره    ثب تَجِ ثِ اّساف ذهَنی ؾربظی ثركرْبی زٍ   وِ ثبًه تجبضت یىی اظ ثبًه ّبی زٍلتی

ثب تَجرِ ثرِ هبهَضیرت،     ثب یؿت ؾقی ًوبیس ثبقس. زض اضتجبط ثب اضظیبثی فولىطز، هسیطیت ّبی ققت ثبًه تجبضت هی هی پیَؾتِ،

نكن اًساظ ٍاؾتطاتػی ذَز هقیبضّبی اضظیبثی فولىطز هسیطیت ّبی ققت ضا تقیریي ًوبیرس، آًگربُ ضرطایت اّویرت هقیبضّبضاثرِ       

ي ًوبیس وِ فالٍُ ثط ضؾیسى ثِ اّساف تقییي قسُ ٍفسالت زض اضظیبثی فولىطز اجعاء فولیبتی ؾیؿتن ؾربظهبى ضا زض  نَضتی تقیی

اضائِ تطویجی اظ هقیبضّب ثرِ ضتجرِ ثٌرسی ٍ تقیریي ًمربط       ثب جْت ضقس، تَؾقِ ٍؾَز آٍضی ّسایت ًوبیس. ؾپؽ ثب الگَی هٌبؾت

ثرب هكررم قرسى     زضًْبیت هْیب ؾبظز. اجعاء( synergyظ ضا ثطای ّن افعایی )پطزاذتِ ٍ قطای ذَز لَت ٍضقف اجعاء ؾیؿتن

 ثِ هیعاى تبثیطزضزؾتیبثی ثِ اّرساف ٍضقرسول ؾربظهبى تكرَیك ٍاهتیربظات هٌبؾرت اضائرِ گرطزز.         ٍضقیت فولىطزاجعاء ثب تَجِ

ط اجرعاء ؾیؿرتن ٍ تقربلی    قطایظ ثطای اًتمبل زاًف ٍ ذاللیت هسیطیت ّبی هَفك زض ّط وسام اظ هقیبضّرب ثرطای ؾربی    ّوچٌیي

 ؾبظهبى هْیب قَز. زضپبیبى تحمیك هسل هٌبؾت جْت اضظیبثی فولىطز هسیت ّبی ققت ثبًه تجبضت اضائِ هی گطزز.

تحمیك حبضط ثِ زًجبل ثطضؾی قطایظ، ضٍـ ّب ٍ الگَّبیی اؾت وِ ثطای اضظیبثی فولىطز ثىربض ثرطزُ هری قرًَس. ترب ثرط اؾربؼ        

ٌس هقیبضُ ٍالگَ ّبی اضظیبثی فولىطز فالٍُ ثط اؾتفبزُ اظ هقیبضّبی هَجَز ثب ضاٌّوبیی ذجطگبى هغبلقِ ضٍقْبی تهوین گیطی ن

ٍ زضذَاؾت اظ اضظیبثی قًَسگبى وِ هسیطاى ققت هٌبعك ثبًه هی ثبقرٌس ثربتقییي تطویرت هقیبضّرب ٍ قربذم ّربی اضظیربثی        

ًه ضا اضظیربثی وٌرس ٍالگرَیی هٌبؾرت ثرطای اضظیربثی       فولىطز ضا تقییي ٍ اظ آى عطیك ًمبط لَت ٍضقف هٌبعك تكىیل زٌّسُ ثب

 فولىطز ثبًه تجبضت اضایِ ًوبیس.
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 :پیطیٌِ پژٍّص

اضظیبثی فولىطز نیؿت ٍّسف اضظیبثی فولىطز نیؿت؟ فولىطزهَضَؿ انلی زؾتگبّبی اجطایی هی ثبقسٍهسیطیت هَثط ثؿتگی 

تالقْبی ثؿیبضی ثرطای تقطیرف    عی نٌسزِّ گصقتِ ضٍ اظایي ز.ضیعی ٍثْجَزفولىطزؾبظهبًی زاض ثطًبهِ ،اضظیبثی گیطی، ثِ اًساظُ

 ،ٍاضائِ الگَّبیی زض ایي ذهَل نَضت گطفتِ اؾت. وبًَى تَجِ اغلت الگَّبی ؾٌتی ثط قبذم ّبی ایؿتب هی ثبقرس  قبذهْب

ثطضؾی ّربی اذیرط    اهب ؛ًتیجِ ثط ثقس وبضایی ؾبظهبى تَجِ قسُ اؾت وِ زضهحیظ ؾبزُ ٍ ًؿجتبً پبیساض هی تَاًس وبضؾبظ ثبقس زض

ثبیرس یربز    هحممیي ًكبى هی زّس، اغلت ؾبظهبى ّبی اهطٍظی زض هحیظ پیچیسُ ٍپَیب لطاضزاضًس ٍزض نٌیي هحیغی ؾربظهبى ّرب  

ِ  ،اضظیربثی  هقتمسًس وِ ثبیؿتی نبضنَثی ثطای اًرساظُ گیرطی،   ٍهحممیي گیطًسُ ٍ تحَلی ثبقٌس. ٍثْجرَز فولىرطز    ضیرعی - ثطًبهر

 .حَل آفطیي اهطٍظی تَؾقِ یبثس. ایي نبضنَة ّب ثبیس ثیبًگط ؽطفیت یربزگیطی ٍ تحرَل ؾربظهبًی ثبقرس    ؾبظهبًْبی یبزگیطًسُ ٍت

 ثطای ی ّب اجطای اؾتطاتػ ًْباظ آ ووه ثِ وِ اؾت قبذم ّبیی ؾٌجف ٍ ثِ وبضگیطی فطآیٌس فولىطز، اضظیبثی .(1378)الْی، 

 (1388بؾی ٍ هؿتقبى،حؿیي فج).ز هی گطز حبنل اعویٌبى ؾبظهبًی، اّساف ثِ ًیل

تقبضیف ثؿیبضی اضائِ قسُ اؾت. ثِ هٌؾَض زضن نحیح ّرط پسیرسُ یرب هَضرَؿ الظم اؾرت آى پسیرسُ       « اضظیبثی فولىطز»اظ ٍاغُ 

تقطیف تب ثطزاقت ٍ فْن هكتطوی حبنل قَز. هَضَؿ اضظیبثی فولىطز ًیع اظ ایي لبفسُ هؿتثٌی ًیؿت. الظم ثرِ شورط اؾرت ثرب     

ٍ ًْبیتبً زض لبلت ؾبظهبًی تقطیرف   هفَْم اضظیبثی زض ثقس وبضوٌبى، ؾپؽ زض ثقس اؾتفبزُ اظ هٌبثـ ٍ اهىبًبتتَجِ ثِ تكبثِ ًؿجی، 

 .گطزز 

قَز ٍ ٌّگبهیىِ زضؾرت اًجربم    گیطی هی هقتمسًس: اضظیبثی فولىطز فطآیٌسی اؾت وِ فولىطز قبغل ثب آى اًساظُ 1ٍضزض ٍ زیَیؽ

 .(1995ضتط، ٍ) قسهٌس ذَاّس  تبً ؾبظهبى اظ آى ثْطُقَز وبضوٌبى، ؾطپطؾتبى، هسیطاى ٍ ًْبی

زاض ًمبط لَت ٍ ضقف فولىطز فطز یب گطٍُ زض ضاثغرِ ثرب اجرطای ٍؽربیف هحَلرِ تقطیرف        اضظیبثی فولىطز ضا تَنیف ًؾبم 2وبؾیَ

 (.1995بؾیَ، و) وٌس هی

 :ؾتضٍیىطزّبی اضظیبثی فولىطز اظ یه حی  ثِ زٍ زؾتِ ظیط تمؿین ثٌسی قسُ ا

 تن ّبی اضظیبثی فولىطز ؾٌتیؾیؿ .1

ؾیؿتن ّبی اضظیبثی فولىطز ؾٌتی اغلت پطّعیٌِ ٍ هتىی ثط هسیطیت حؿبة ّب ّؿتٌس. ایي ضٍـ ّب زض اٍاذط لرطى ًرَظزّن ٍ   

اٍایل لطى ثیؿتن ثطای هَاجِْ ثب ًیبظ ضٍظافعٍى نٌبیـ تَلیسی تَؾقِ زازُ قسًس. ثب تغییطات قگطف زض فٌربٍضی ٍ تَلیرس، زیگرط    

 ّبی اضظیبثی فولىطز ؾٌتی لبثل اؾتفبزُ ًیؿتٌس. ؾیؿتن

 ؾیؿتوْبی اًساظُ گیطی فولىطز ًَیي. 2

فالٍُ ثطهكىالت ؾیؿتن ّبی اًساظُ گیطی فولىطزؾٌتی زالیل ظیبزی ثطای ًیبظ ثِ ؾیؿتن ّبی اًساظُ گیرطی فولىطزهرسضى زض   

اًقغربف   فولىرطز  یفیرت اؾرتبًساضزّبی ثربالتطی زاضًرس.    ًیبظ ثِ و هكتطیبى اظزالیل ثیي قطح اًس: ثطذی .نٌبیـ تَلیسیَجَز زاضز

عَض وِ ؾبظهبى ّب ضٍـ ّربی تَلیرسزض    ّوبى .ٍضٍقْبی هسیطیتی زض عطحْبی تَلیسی ثِ عَض لبثل هالحؾِ ای تغییط وطزُ اًس

اًرساظُ   تطاظجْبًی ضاهغطح هی وٌٌسثِ ضٍقْبی جسیسی ثطای اًساظُ گیطی ٍوٌتطل عطحْبی تَلیسی ذَز ًیبظزاضًس ؾیؿتن ّبی

فولىطز ؾٌتی ثطای اًساظُ گیطی فقبلیتْب زضوالؼ جْبًی غیط هقتجطًسظیطا ظهیٌرِ ضلبثرت زض ؾربظهبى ضاثرِ ٍجرَز ًوری         گیطی

 .آٍضًس

ؾبظهبى ّب ثِ نَضت قربذم ّربئی ًیربظ     اوٌَى زضفضبی تَلیسی اهطٍظقبذهْبی ّعیٌِ ای پبیِ تهوین گیطی ؾبظهبى ًیؿتٌس.

ثطای تَلیرس زض   ؾیؿتن ّبی اضظیبثی فولىطز ًَیي زیسگبُ نبحجٌؾطاى، اظ هبًٌسظهبى ٍویفیت ثبقس. زاضًسوِ ثطهجٌبی اثقبزضلبثتی

 .هی ثبیؿت ٍیػگی ّبی ظیط ضا زاقتِ ثبقٌس  والؼ جْبًی

                                                           
1
 -werther&davis 

2
 -cascio 
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 :همبیؿِ زیسگبُ ّبی ؾٌتی ٍ ًَیي زض اضظیبثی فولىطز 

ًؾط هی ثبقس، زض حبلی وِ زض زیسگبُ هرسضى، فلؿرفِ   زض زیسگبُ ؾٌتی، هْن تطیي ّسف اضظیبثی، لضبٍت ٍ اضظیبثی فولىطز هَضز 

 اضظیبثی ثط ضقس ٍ تَؾقِ ٍ ثْجَز ؽطفیت اضظیبثی قًَسُ هتوطوع قسُ اؾت.

 :ؾبیط تفبٍت ّبی ایي زٍ زیسگبُ ضا هی تَاى ثِ نَضت ظیط ثیبى وطز 

زض زیرسگبُ ًرَیي،    اهرب  ؛ضا ایفب هی وٌسزضزیسگبُ ؾٌتی اضظیبثی وٌٌسُ، لضبٍت ٍاضظیبثی وطزُ ٍ ًمف لبضی  :ًمف اضظیبثی وٌٌسُ

 .اضظیبثی وٌٌسُ ّبزی ٍ هكَضت زٌّسُ اؾت

زض زیسگبُ ؾٌتی توطوع ثط فولىطز گصقتِ لطاض گطفتِ اؾت ٍلی زض زیسگبُ هسضى توطوع ثط زیسگبُ آیٌسُ ٍ ثْجَز  : زٍضُ اضظیبثی 

 .اهَض هی ثبقس

طی اؾت ٍ افوبل ؾجه زؾتَضی ٍ هحبووِ ای اظ ٍیػگی ّبی ثربضظ  زض زیسگبُ ؾٌتی ّسف وٌتطل اضظیبثی قًَسُ ٍ هچ گی :ّسف

 .آى ثِ قوبض هی آیس. زض حبلیىِ زض زیسگبُ هسضى، ّسف آهَظـ، ضقس ٍ ثْجَز افطاز ٍ ؾبظهبى هی ثبقس

قرَز ٍ ثررف انرلی     ٍثط اًگیرتي افطاز زض جْت ضفتبض هغلرَة هری   اضظیبثی ٍ اًساظُ گیطی فولىطز هَجت َّقوٌسی ؾیؿتن 

ي ٍ اجطای ؾیبؾت ؾبظهبًی اؾت. اضظیبثی فولىطز هسیطاى ؾبظهبى ّب ضا اظآًچِ وِ ؾبظهبى فول وطزُ زض اضتجربط ثرب ثطًبهرِ    تسٍی

هْیب ٍ اهىبى ّسایت ٍ ثْجَز هؿتوط فولىرطز ضا   ثِ اعالفبت جْت تهوین گیطی ضا زؾتیبثی ّب، اؾتطاتػی ٍ اّساف آگبُ ؾبذتِ،

 .(1373 پیتط) ؾبظزعی قسُ هیؿط هی ثطای ؾبظهبى زض جْت اّساف ثطًبهِ ضی

رطز ؾبظهبًْب، هرسیطاى  غح فولىربیف ؾرب ًورثاظى َرهتظیبرهتیضت ابرو( زضتحمیك ذَز اقبضُ ًوَز1388ُ) فیطٍظٍُالوحوسی ٍ 

اًررس اظ تب ثتَآٍضز ّن هیافطى ضاهىبایيى اهبظؾبُ تقییي جبیگبزض  BSC زیىطضٍ .ظزهیؾبضی هطثَعِ یبز فولىطز ثْجَی ؾتبضا زضضا

 یگیطاظًُسا ایهٌبؾجی ثط یّبضهقیب بررررت زطررررو قیررررؾ ثبیس تٌْب ؾتبضا یيا زض .گطفتُثْط ْب هبًظضِیبثی ؾبضفبای ثطاض ثعایي ا

 ز.قَ گطفتِضوب ِرث ٍ فرتقطیزفولىط

اذترِ  تْرطاى پطز  اؾرتبى  زاًكگبّْبی ثطتط هسیطیت ثطای زاًكىسُ ّبی ثی اضظیب ( ثِ اضائِ یه هسل1390فطة هبظاض ٍ ّوىبضاى ) 

 اؾتفبزُ وطزُ اًس. BSC-TOPSISاًس. آًْب زض ایي پػٍّف اظ یه ضٍیىطز هٌؿجن 

( ضوي ثطضؾی پیبزُ ؾبظی الگَی وبضت اهتیبظی هتَاظى زض ؾربظهبى ّرب ایري هرسل ضا ثرطای اضظیربثی       1388) ٍّوىبضاىهَتوٌی 

 فولىطز هٌبؾت زاًؿتِ اًس.

طذی ضٍیىطزّبی جسیس ثطای اضظیربثی فولىرطز ورِ هحرسٍزیتْبی ضٍقرْبی      (، ًكبى زاز وِ ث1385یبفتِ ّبی پػٍّف وطیوی ) 

ؾٌتی ضا ثطعطف وطزُ اًس ثب ایي حبل زاضای ًمبط ضقفی ّؿتٌس. ایي ضٍیىطزّب اضائِ زٌّسُ نبضنَثْبی ولی ّؿتٌس ٍ هسیطاى ضا 

 .زض اًتربة قبذهْبی اضظیبثی ؾبظهبى یبضی هی زٌّس

وربضت   الگرَی  ،زازُ قسُ ٍ عجك ًؾط اوثط نبحت ًؾرطاى زض ظهیٌرِ اضظیربثی فولىرطز     ثب تَجِ ثِ هسل ّب ٍ نبضنَثْبی تَضیح

 اهتیبظی هتَاظى ضا جْت اضظیبثی فولىطز ؾبظهبى ّبی اؾتطاتػ ی هحَض هٌبؾت هی ثبقس.

قَز ورِ   ( اؽْبض زاقتِ وِ ایجبز یه ّطم فولىطز ؾبظهبًی ثب تقطیف نكن اًساظ ؾبظهبى زض ؾغح اٍل آغبظ هی2004تبى جبى ) 

، ٍاحسّبی وؿت ٍ وبض ثِ تٌؾین اّرساف وَتربُ هرستی    پؽ اظ آى ثِ اّساف ٍاحسّبی وؿت ٍ وبض تجسیل هی قَز. زض ؾغح زٍم

هربلی ٍ ثربظاض(. ؾیؿرتن ّربی     ) پطزاظًرس ًؾیط ؾَزآٍضی ٍ جطیبى ًمسی ٍ اّساف ثلٌس هستی ًؾیط ضقس ٍ ثْجَز ٍضقیت ثبظاض هی 

ضضربیت هكرتطیبى، اًقغربف    )ثیي قبذهْبی ؾغَح ثبال ٍ قبذهْبی فولیبتی ضٍظهطُ ّؿتٌس ، پل اضتجبعی فولیبتی وؿت ٍ وبض

ٍضی(. زض ًْبیت نْبض قبذم ولیسی فولىطز )ویفیت، تحَیل، ؾیىل وبضی ٍ اتالفْب( زض ٍاحسّب ٍ هطاوع وربضی ٍ   پصیطی ٍ ثْطُ

 ی زاضز.ثب هسل وبضت اهتیبظی هتَاظى ّورَاً وِ ؛ثِ قىل ضٍظاًِ اؾتفبزُ هی قًَس

ى هبظؾب زیبثیفولىطاضظ تػیه ثِاؾتطـ اًگط ثب وِ هسضآوبی ّبلهساظ یىی ( اؽْررربض زاقرررتِ اًرررس ورررِ 1385ؾتِ )ی ٍ آضاعجط

( یگیطزیبٍ قسٍضذلیزا ییٌسّبآفط ی،هكتط) ؾِثقساظهبلی ثقس ثِ تَجِ ثطٍُفال وِ ؾتا اظىهتَ ظاتهتیبل ورربضت اهس زاظزهیپط

 .سّزهیاضلط یبثیاضظ ضزهَضاى هبظؾب ًیع
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ثب هقطفری ؾیؿرتن اضظیربثی فولىرطز      ثِ ّط حبل ًَضتَى ٍ وبپالى( اقبضُ زاقتِ اًس وِ 1390) آلبؾیسحؿیٌیضضبیی لْطهبى ٍ  

تط هرَضز  ًگطاًِثب یه ضٍـ ول ضا( ( تَجِ هسیطاى ضا ثِ ایي ًىتِ جلت وطزًس وِ ثْتط اؾت فولىطز وبضوٌبى )ؾبظهبىBSC) ذَز

بظی هتَاظى یه ؾیؿتن اؾت ٍ ًِ یه ؾیؿتن اضظیبثی نِطف. وبضت اهتیبظی هتَاظى، اثعاضی اؾرت  ثطضؾی لطاض زّین. وبضت اهتی

ورِ وربضت اهتیربظی هترَاظى یره ؾیؿرتن        ترَاى گفرت  زض جْت تٌؾین ٍ زؾتیبثی ثِ اّساف اؾتطاتػیه ؾبظهبى. ثِ اذتهبض هی

ًوبیرس.  اؾرتطاتػیه ذرَز حوبیرت هری     یربثی ثرِ اّرساف ولیرسی     وِ ؾبظهبى ضا زض جْرت تٌؾرین هؿریط ٍ زؾرت     هسیطیتی اؾت

وٌٌسگبى وبضت اهتیبظی هتَاظى نْبض هٌؾط یب ٍجِ اؾبؾی ضا هغطح ًوَزًس. ایي نْبض هٌؾط، ؾبظهبى ضا اظ وؿت هَفمیت یب  ذلك

 ًوبیس. هی  قىؿت، آگبُ

 ظ نْبض زیسگبُ فوسُ هسیطیتیاهتیبظی هتَاظى اظ ًَ آٍضی ّبی اذیط هسیطیتی اؾت وِ ؾبظهبى ضا ا وبضت( 1390) ّوىبضاىآشض ٍ 

 .اظ وؿت ٍ وبض ثطای هسیطاى فبلی هی ثبقس س جبهقی، فطاّن آٍضزى زیهَضز اضظیبثی لطاض هی زّس ٍ ّسف آى

ثِ جبی توطوع تٌْب ثط لؿوتی اظ فولىطز یه زیس ولی اظ فولىرطز هجوَفرِ ثرطای هرسیطاى ایجربز      الگَی وبضت اهتیبظی هتَاظى 

ّبی هبلی ثِ تجبضة هكتطیبى، ضقرس وبضوٌربى ٍ ثْجرَز ٍ ثْرطُ ٍضی فطآیٌرس تَجرِ زاضز. وربضت         ثط ؾٌجِ وٌس. زض ٍالـ فالٍُ هی

وٌس. وبضت اهتیبظی هترَاظى   اهتیبظی هتَاظى اظ ثطٍظ هكىالت زض یه لؿوت ثِ ٍاؾغِ ًبزیسُ گطفتي ؾبیط لؿوتْب جلَگیطی هی

ّربی هرسیطیت    َیی ثِ ًیبظ هكتطیبى فبهرل حیربتی زض ؾیؿرتن   وٌس. زضن ٍ پبؾرگ اًتؾبضات هكتطیبى ضا ثطای هب هكرم تط هی

وٌٌرس، زض   ویفیت اؾت ٍ الظهِ ثْجَز فطآیٌسّب ٍ هحهَالت اؾت. ثِ فالٍُ هسیطاًی وِ اظ وبضت اهتیربظی هترَاظى اؾرتفبزُ هری    

ضبیت وبضوٌربى  ّبی ضقس ٍ یبزگیطی اعالفبت الظم زض هَضز ض وٌٌس. ؾٌجِ ذهَل تجبضة وبضوٌبى ذَز ثیٌف الظم ضا وؿت هی

 ضضبیی لْطهبى،) زٌّس ٍضی ٍ ؾَز ثیكتط اؾت، ثِ هسیطاى هی ٍ فسم جبثجبیی آًْب اظ ؾبظهبى وِ ّط زٍ ایي فَاهل هٌجط ثِ ثْطُ

 (1390، آلبؾیسحؿیٌی

 ّبی یه ؾیؿتن اضظیبثی فولىطز هٌبؾت فجبضتٌس اظ: (، اؽْبض زاقتِ ٍیػگی1385وطیوی ) 

 وٌس اظ اّساف اؾتطاتػیه پكتیجبًی -

 ته ثقسی ًجبقس(ثبقس )هتَاظى -

 ول ًگط() یؿتسثبزض همبثل ثْیٌِ ؾبظی ثركی -

 اثْبم ثط اًگیع ًجبقس(ثبقس )تقساز قبذهْبی فولىطز آى هحسٍز -

 ، زض ظهبى هٌبؾت ٍ ثِ قرم هٌبؾت(لبثلیت زازى اعالفبت هْنثبقس )زؾتطؾی ثِ آى آؾبى -

 بًی هكرم(.، ظهّسف هكرمثبقس )قبهل قبذهْبی فولىطز جبهـ -

ّبی هسیطیت ثیبى قسُ وِ اؾتطاتػی ضاُ ضؾیسى ثرِ   وبضت اهتیبظی هتَاظى ثب ایي قطایظ ّن ذَاًی زاضز. ّوچٌبى وِ زض تئَضی

اّساف اؾت هیتَاى گفت وبضت اهتیبظی هتَاظى اهىبى پیبزُ ؾبظی اؾتطاتػی ؾبظهبى ضا لَت هی ثركس تحمرك آى ضا هْیرب هری    

 ؾبظز.

 

 :رٍش پژٍّص

 ؿًَ ثِ ثبتَجِ .هیثبقس پیوبیكی -تَنیفی ضٍـ ًؾط اظ ٍ زُثَ زیثطضبرر و تبرر تحمیم ؿَرر ً اظ هبّیت ثِ تَجِ ثبحبضط،  تحمیك

 ِرر تْی ٍ( ای وتبثربًِ ضٍـ) بلیره زٌبرؾا طرًؾی زهَجَ اضنهس ٍ زؾٌبا ؾیضثط ضٍـ اظ تحمیك یيا مًجبا زض ظًیب ضزهَ تعالفبا

هسیطیت ّربی   جبهقِ آهبضی زض ایي پػٍّف فجبضت اؾت اظؾت. ا ُقس زُؾتفبا تبعالفثركی اظا آٍضی ـرجو ایطرث كٌبهِرپطؾ

زض اؾتبى ّب ٍثطذی هٌبعك  وِ ثبًه تجبضت وكَض ایطاى. ًوًَِ زض تحمیك حبضط هسیطیت ّبی ققت ثبًه تجبضت ّؿتٌس ققت

وِ هَضز اضظیبثی لطاض گطفتِ اًرس.  ثبقس  ٍاحس هی 37اؾتبى تْطاى هؿتمط ّؿتٌس. تقساز هسیطیت ّب ی ققت هٌبعك ثبًه تجبضت 

هرسیطیت   ٍاحرس  37 یقٌری توربم   ؛جبهقِ آهبضی اظ ضٍـ ؾطقوبضی اؾتفبزُ قسُ اؾت زض تحمیك حبضط ثب تَجِ ثِ هحسٍز ثَزى

فرالٍُ ثرط اؾرتفبزُ اظ آهربض ٍ      ققت هٌبعك ثبًه زض وكَض ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتربة قسًس. ثطای جوـ آٍضی اعالفربت هرَضز ًیربظ   
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فطم ثطًبهِ اضظیبثی فولىطز ثبًره تجربضت    وِ ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ اؾتفبزُ گطزیسُاظت هَجَز ثبًه تجبضت اعالفب

ثطضؾی ًگطـ هرسیطاى   جْت قسُ اؾت ٍ اظ عطیك اضؾبل الىتطًٍیه زض اذتیبض هسیطاى ققت لطاض گطفتِ، تٌؾین 1392 لزض ؾب

ی هَضرَؿ تحمیرك عطاحری ٍ ترسٍیي قرسُ       ؾین ٍ زض ظهیٌِییي قسُ ثبًه تٌهَضز اضظیبثی زض اضتجبط ثب قبذم ّبی اضظیبثی تق

قب ذم ّبی هَجَز ثبًه ضا هَضز ؾٌجف اظ ًؾط هسیطاى لطاض زازُ ٍ هیعاى پصیطـ هقیبضّرب ضا   اؾت. ایي پطؾكٌبهِ ثطًبهِ ّب ٍ

زض ًؾرط گطفترِ   ورِ   پبیبى اظ هسیطاى ذَاؾتِ قسُ وِ هقیبضّربی  زض ثطای تقییي نحت اًتربة آًْب هَضز ؾٌجف لطاض هی زّس.

ًكسُ ضا ثیبى وٌٌس. ثطای تقییي ضٍایی پطؾكٌبهِ آى ضا هَضز لضبٍت ٍ زاٍضی نٌس اظ اؾربتیس ٍ نربحت ًؾرطاى اظ جولرِ اؾرتبز      

ضاٌّوب لطاض زازُ ٍ ضٍایی نَضی ٍ هحتَایی آى ؾٌجیسُ قس ٍ ثطای تقییي پبیبیی پطؾكٌبهِ اثتسا زض یه هغبلقرِ همرسهبتی ّرط    

اجطا گطزیس ٍ پبیبیی آى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ هحبؾرجِ قرس ورِ     ًفطی 30ثط ضٍی ًوًَِ ّبی وسام اظ پطؾكٌبهِ ّب 

هحبؾجِ گطزیس وِ حبوی اظ پبیبیی لبثل لجَل ؾئَاالت پطؾكٌبهِ اؾت. ثطای عجمرِ ثٌرسی ٍ    85/0همساض ضطیت هطثَعِ ثطاثط ثب 

نیفی قبهل جساٍل تَظیـ فطاٍاًی ٍ ًوَزاضّبی هطثرَط ٍ ّوچٌریي   تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّبی آهبضی جوـ آٍضی قسُ اظ آهبض تَ

، ثرب اؾرتفبزُ اظ ًرطم    قبذم ّبی هطوعی ٍ پطاوٌسوی ًؾیط هیبًگیي ٍ اًحطاف هقیبض اؾتفبزُ گطزیس ٍ زض ثرف آهربض اؾرتٌجبعی  

1افعاضّبی
SPSS  ٍ2TOPSIS اظ آظهَى ضوي ثطضؾی ًگطـ هسیطاى ًؿجت ثِ هقیبضّبی اضظیبثی فولىطز ثب اؾتفبز ُt  ًَِیه ًو

 ت ّبی ققت پطزاذتِ قس.یای، ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تبپؿیؽ ثِ ضتجِ ثٌسی هسیط

 

 :ّا یافتِ 

ثطای اؾتفبزُ  SPSS ٍ TOPSISپػٍّف ثب ثْطُ گیطی اظ ًطم افعاضّبی  ؾئَاالتتجعیِ ٍتحلیل زازُ ّبی آهبضی ٍ ثطضؾی  ثطای

، ًطهبل ثَزى تَظیـ هتغیطّربی هرَضز هغبلقرِ    3اؾویطًَف -ُ اظ آظهَى ولوَگطٍفّبی اؾتٌجبعی هٌبؾت اثتسا ثب اؾتفبز اظ آظهَى

ّربی اضظیربثی    ّربی هطثرَط ثرِ قربذم     یه گطٍّی(، هیبًگیي پبؾد) 4ای یه ًوًَِ tثطضؾی گطزیس، ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى 

ِ حس ٍؾظ عیرف پبؾررگَیی(، همبیؿرِ گطزیرس ٍ ثرط ایري اؾربؼ ًؾرطات پبؾر         ) یبؼهمفولىطز ثب هتَؾظ  ی  رگَیبى زض ظهیٌر

ّبی هَجَز زض ثبًه هَضز تحلیل لطاض گطفت ٍ زض ازاهِ ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه تبپؿیؽ هرسیطیت قرقت ثبًره تجربضت اظ      قبذم

 لحبػ اضظیبثی فولىطز ضتجِ ثٌسی گطزیس.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Statistical Package for the Social Sciences 

2 - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

3 - Kolmogorov-Smirnov 

4 -one sample t test 
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 (3 عذد) هعیاری هیاًگیي ًظرات پاسخگَیاى با هتَسط  ای برای هقایسِ یک ًوًَِ t(: ًتایج آزهَى 1جذٍل )

 tآهبض  هیبًگیي قبذم ّب ثطًبهِ ضزیف
ؾغح 

 زاضی هقٌی
 ًتیجِ

1 
ّبی ضیبلی  افعایف هبًسُ ؾپطزُ

 انلی

  **0.001 8.708 4.11 هیعاى تحمك ّسف هیبًگیي هبًسُ
  **0.001 6.400 3.86 هیعاى افعایف هیبًگیي هبًسُ

همساض ٍ هیعاى ثْجَز ًؿجت ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾٌل ثِ 

 ًگیي ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾٌل پٌن ثبًههیب
3.08 0.572 0.571  

همساض ٍ هیعاى ثْجَز ًؿجت ؾطاًِ ؾپطزُ ققت ثِ 

 هیبًگیي ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾٌل پٌن ثبًه
3.16 1.183 0.245  

  **0.001 5.295 3.49 زضنس ققت ثِ ّسف ضؾیسُ ّب ضقس هتَاظى ؾپطزُ 2

3 
ّبی اضظی  افعایف هبًسُ ؾپطزُ

 انلی

  **0.001 3.903 3.30 عاى تحمك ّسف هیبًگیي هبًسُهی
  **0.001 6.164 3.51 هیعاى افعایف هیبًگیي هبًسُ

 ّبی افتجبضی ضفبیت ؾیبؾت 4

  **0.001 4.681 3.38 ًطخ ثبظزُ تؿْیالت
انالح پطتفَی تؿْیالت ثطاؾبؼ هست )وَتبُ هست 

 ٍ ثلٌسهست(
2.41 -7.266 0.001**  

  **0.001 11.004- 1.78 یت ؾمف تؿْیالتیهیعاى ضفب

 وبّف هغبلجبت 5

  **0.001 6.082 3.81 هیعاى تحمك ّسف هبًسُ
  **0.001 7.820 4.03 هیعاى وبّف هبًسُ

هبًسُ ٍ هیعاى ثْجَز ًؿجت هغبلجبت ثِ ذبلم 

 ههبضف
3.11 1.000 0.324  

6 
ّبی  افعایف تقْسات ضوبًتٌبهِ

 ضیبلی

 **0.001 7.010 3.84 سف هیبًگیي هبًسُهیعاى تحمك ّ
 

 0.160 1.434- 2.84 هیعاى افعایف هیبًگیي هبًسُ
 

7 
ّبی  افعایف تقْسات ضوبًتٌبهِ

 اضظی

 0.095 1.715- 2.76 هیعاى تحمك ّسف هیبًگیي
 

 **0.001 4.303- 2.54 هیعاى افعایف هیبًگیي هبًسُ
 

8 
افعایف تقْسات افتجبضات 

 لیاؾٌبزی زاذ

 **0.001 5.013 3.46 هیعاى تحمك ّسف هیبًگیي هبزُ
 

 0.134 1.535 3.14 هیعاى افعایف هیبًگیي هبًسُ
 

9 
افعایف تقْسات افتجبضات 

 اؾٌبزی ذبضجی

 1.00 0.000 3.00 هیعاى تحمك ّسف گكبیف
 

 **0.001 5.295- 2.51 هیعاى گكبیف
 

 0.110 1.640- 2.84 ققت هیعاى ثْجَز قجىِ ؾبظی قجىِ ققت ثْیٌِ 10
 

11 
اضتمبی ؾغح فقبلیتْبی 

 ثبظاضیبثی ٍ ثبًىساضی الىتطًٍیه

 0.324 1.000- 2.89 ّبی ثبظاضیبثی فولىطز ثطًبهِ
 

 0.324 1.000 3.11 ّب تقساز ول وبضت
 

 **0.001 3.723- 2.68 تقساز وبضتْبی آؾبى ذطیس
 

 **0.001 9.224- 2.30 تقساز فطٍقگبّْبی فضَ قجىِ آؾبى ذطیس
 

 **0.001 4.416 3.35 تقساز ذَزپطزاظ
 

 **0.006 2.898 3.19 زض هبُ ATMؾطاًِ هجلغ تطاوٌف ّط زؾتگبُ 
 

 0.136 1.527- 2.84 زض هبُ POSؾطاًِ هجلغ تطاوٌف ضُ زؾتگبُ 
 

 **0.001 6.874- 2.43 تقساز زضگبُ پطزاذت
 

 1.00 0.000 3.00 الىتطًٍیهتقساز هكتطیبى ثبًىساضی 
 

 0.201 1.303- 2.86 ّبی ههطفی جَیی زض ّعیٌِ هیعاى نطفِ ّب ثْجَز هسیطیت ّعیٌِ 12
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 ّب ثْجَز ویفیت ؾپطزُ 13

 **0.001 6.508- 2.46 ای همساض ٍ هیعاى ثْجَز ًطخ ؾجس ؾپطزُ
 

 **0.001 7.266- 2.41 ای همساض ٍ هیعاى ثْجَز تطویت ؾپطزُ
 

ّبی ون ّعیٌِ اظ  همساض ٍ هیعاى ثْجَز ؾْن ؾپطزُ

 ّبی ون ّعیٌِ پٌن ثبًه ؾپطزُ
2.65 -3.375 0.002** 

 

 **0.001 4.416 3.35 هیعاى تحمك ّسف ؾَز ثْجَز ٍضقیت ؾَزآٍضی 14
 

 افعایف زضآهس ذسهبت ثبًىی 15
هیعاى تحمك ّسف وبضهعز ٍ همساض ٍ هیعاى ثْجَز 

 زضآهسّب ؾْن زضآهس وبضهعزی اظ ول
3.38 4.681 0.001** 

 

**sig< 0.01 

 

گرطٍُ لرطاض    3ّبی اضظیربثی فولىرطز زض    ، اظ ًؾط هسیطیت ققت ثبًه تجبضت، قبذم(1جسٍل )اظ  ثطاؾبؼ ًتبین ثِ زؾت آهسُ 

ًؾرط هرسیطیت    ّب اظ ثبقس. ایي قبذم هی 3زاضی ثیكتط اظ  ّبیی وِ هیبًگیي ًوطات آًْب ثِ عَض هقٌی گطٍُ اٍل قبذم اًس، گطفتِ

هیرعاى   ،(11/4) هبًرسُ هیرعاى تحمرك ّرسف هیربًگیي     : ثبقٌس وِ فجبضتٌس اظ ققت زض حس ثبالی هتَؾظ تب ظیبز هَضز پصیطـ هی

هیرعاى افرعایف    ،(30/3هیعاى تحمك ّسف هیبًگیي هبًسُ ) ،(49/3) ضؾیسُزضنس ققت ثِ ّسف  ،(86/3) هبًسُافعایف هیبًگیي 

هیعاى تحمك  (،03/4) هبًسُهیعاى وبّف  ،(81/3) هبًسُهیعاى تحمك ّسف  (،38/3) تؿْیالتثبظزُ  ًطخ (،51/3هیبًگیي هبًسُ )

ؾرطاًِ هجلرغ ترطاوٌف ّرط      (،35/3) ذرَزپطزاظ تقرساز   ،(46/3) هبًرسُ هیعاى تحمك ّسف هیبًگیي  ،(84/3) هبًسُّسف هیبًگیي 

ّسف وبضهعز ٍ همساض ٍ هیعاى ثْجَز ؾْن زضآهرس  تحمك  ٍهیعاى (35/3هیعاى تحمك ّسف ؾَز ) ،(19/3) هبُزض  ATMزؾتگبُ 

 (.sig<01/0) .(38/3) زضآهسّبوبضهعزی اظ ول 

ّب اظ ًؾرط هرسیطیت قرقت     . ایي قبذمزاض ٍجَز ًساضز تفبٍت هقٌی 3ّبیی وِ ثیي هیبًگیي ًوطات آًْب ثب فسز  گطٍُ زٍم قبذم

جَز ًؿجت ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾرٌل ثرِ هیربًگیي ؾرطاًِ ؾرپطزُ      همساض ٍ هیعاى ثْ :ثبقٌس وِ فجبضتٌس اظ زض هتَؾظ هَضز پصیطـ هی

، (11/3) ثبًره همساض ٍ هیعاى ثْجَز ًؿجت ؾطاًِ ؾپطزُ ققت ثِ هیبًگیي ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾٌل پرٌن   ،(08/3) ثبًهپطؾٌل پٌن 

تحمرك ّرسف    هیرعاى  ،(76/2) هبًرسُ هیرعاى افرعایف هیربًگیي     ،(84/2) ههربضف هبًسُ ٍ هیعاى ثْجَز ًؿجت هغبلجبت ثِ ذبلم 

 ،(89/2) قرقت هیرعاى ثْجرَز قرجىِ     ،(84/2) گكربیف هیعاى تحمك ّسف  ،(3) هبًسُهیعاى افعایف هیبًگیي  (،14/3) هیبًگیي

تقرساز   ( 3ٍزض هربُ )  POSؾطاًِ هجلرغ ترطاوٌف ّرط زؾرتگبُ      ،(84/2) ّب تقساز ول وبضت ،(11/3) ثبظاضیبثیّبی  فولىطز ثطًبهِ

 (.sig>05/0. )(86/2) الىتطًٍیههكتطیبى ثبًىساضی 

ّب اظ ًؾط هسیطیت قرقت ورن ترب     ووتط اؾت. ایي قبذم 3 زاضی اظ ّبیی وِ هیبًگیي ًوطات آًْب ثِ عَض هقٌی گطٍُ ؾَم قبذم

انرالح پطتفرَی تؿرْیالت     (،41/2) ضؾریسُ زضنرس قرقت ثرِ ّرسف     ثبقٌس وِ فجبضتٌس اظ:  تط اظ هتَؾظ هَضز پصیطـ هی پبییي

، (68/2) هبًرسُ هیعاى افرعایف هیربًگیي    ،(51/2) تؿْیالتیهیعاى ضفبیت ؾمف  ،(78/1ٌسهست()ثطاؾبؼ هست )وَتبُ هست ٍ ثل

تقرساز زضگربُ    ،(46/2) ذطیستقساز فطٍقگبّْبی فضَ قجىِ آؾبى  ،(43/2) ذطیسّبی آؾبى  تقساز وبضت ،(30/2) گكبیفهیعاى 

ای ٍ قربذم همرساض ٍ    اض ٍ هیعاى ثْجَز تطویرت ؾرپطزُ  همس ،(65/2) ای همساض ٍ هیعاى ثْجَز ًطخ ؾجس ؾپطزُ ،(41/2) پطزاذت

 (.sig<01/0) .ّبی ون ّعیٌِ پٌن ثبًه ّبی ون ّعیٌِ اظ ؾپطزُ هیعاى ثْجَز ؾْن ؾپطزُ

 

 (: رتبِ بٌذی هعیارّا ارزیابی عولکرد از رٍش تاپسیس2جذٍل )

19 هقیبض 15ضتجِ  0.500817  16 هقیبض  1 ضتجِ 0.959907   

8 هقیبض 16ضتجِ  0.482658  11 هقیبض  2 ضتجِ 0.93993   

12 هقیبض 17ضتجِ  0.445813  15 هقیبض  3 ضتجِ 0.921216   

17 هقیبض 18ضتجِ  0.419497  6 هقیبض  4 ضتجِ 0.864023   

20 هقیبض 19ضتجِ  0.410985  10 هقیبض  5 ضتجِ 0.813986   

27 هقیبض 20ضتجِ  0.379569  28 هقیبض  6 ضتجِ 0.792218   
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7 هقیبض 21ضتجِ  0.287716  24 هقیبض  7 ضتجِ 0.732751   

21 هقیبض 22ضتجِ  0.251189  9 هقیبض  8 ضتجِ 0.730141   

4 هقیبض 23ضتجِ  0.249004  25 هقیبض  9 ضتجِ 0.715302   

23 هقیبض 24ضتجِ  0.192509  26 هقیبض  10 ضتجِ 0.694589   

1 هقیبض 25ضتجِ  0.177381  14 هقیبض  11 ضتجِ 0.641151   

3 هقیبض 26ضتجِ  0.12416  13 هقیبض  12 ضتجِ 0.564528   

18 هقیبض 27ضتجِ  0.106092  22 هقیبض  13 ضتجِ 0.559151   

2 هقیبض 28ضتجِ  0.043461  5 هقیبض  14 ضتجِ 0.522817   

ًكبى هی زّس وِ هقیبضّب ثبتَجِ ثِ اهتیبظات هسیطیت ّب زض ایي هقیبضّب نِ همساض اّویت زاقتِ ٍ زض نرَضت  ( 2)جسٍل ًتبین 

 فولىطز اًجبم قَز. ت افعایف اهتیبظ ایي هقیبضّب زضضتجِ پبییي ثبیؿتی هسیطیت ثطًبهِ ضیعی الظم زض جْ

 

 :ًتیجِ گیری

 : الگَی هٌبؾت ثطای اضظیبثی فولىطز هسیطیت ّبی ققت ثبًه تجبضت نیؿت؟سَال اصلی تحقیق

، ثبتَجِ ثِ ًتبین هغبلقبت اًجبم قسُ ٍ ثطاؾبؼ همبیؿِ ًمبط لَت ٍضرقف هرسل ّربی اضظیربثی فولىرطز      زض پبؾد ثِ ؾَال فَق 

ثبزض ًؾط گطفتي قطایظ ٍاثقبز هَضز ًیربظ  ثطضؾی قسُ ثِ ًؾط هی ضؾس وِ ثطای اضظیبثی فولىطز هسیطیت ّبی ققت ثبًه تجبضت 

، ًیربظ  ثطای ؾٌجف فولىطز وِ ثبتَجِ ثِ ثبظاض ضلبثتی ٍقطایظ هتغییط هحیظ فقبلیت زض نَضت فسم تَاى تغجیك ثب ٍضقیت ثبظاض

ثِ زلیل اًقغبف پصیطی ٍزض ًؾرط گرطفتي اثقربز ووری ٍ      1كارت اهتیازی هتَازى الگَی جب، ٍقطایظ زاذلی ٍ قطایظ ضلهكتطی

 وربضت اهتیربظی هترَاظى    ویفی زض اضظیبثی فولىطز ٍتغجیك زازى اثقبز اضظیبثی ثب اّساف ٍ اؾتطاتػی ؾبظهبى زض ًؾط گطفترِ قرس.  

ثلىرِ ایري    ضًٍرس،  فولىرطز گصقرتِ ثرِ وربضًوی     نطفب زض ًمف یه ؾیؿتن وٌتطلی ًیؿت ٍ هقیبضّبی آى ًیع فمظ ثطای تَنیف

ثبًره   ؾتَُ هرتلرف زض  اؾتفبزُ اظ ایي هسل .ثَز ذَاّس (اّساف ٍهقیبضّب) ؾبظهبى اؾتطاتػی هقیبضّب اثعاضی ثطای تجییي ٍاًتمبل

ی آًْرب  گرطزز ورِ اظ ثطضؾر    هسیطیت ٍ ... زضعی نٌس ؾبل هٌجط ثِ ایجبز یه ثبًه اعالفبتی هری  –هقبًٍت  –ؾتبز  –هثل نف 

ّب ثِ ؾوت ضقس  ّب زض جْت ضفـ ٍ تمَیت لَت ثطز ٍ اظ عطیك توطوع ضٍی وبؾتی ضقف ٍ لَت پی تَاى ثِ ضًٍس فقبلیت، ًمبط هی

 ّبی ایي فطنِ ضا فطاّن ًوَز. ای اؾتَاض ثطای ٍضٍز ثِ ثبظاضّبی جْبًی ٍ ضلبثت ثب اثط لسضت ٍ ثبلٌسگی حطوت ًوَز ٍ ظهیٌِ
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 BSC اؾتطاتػی ٍ فولثیي  اضتجبعی پلی 

 

 
 

 

 ّبی ققت ثبًه تجبضت وساهٌس؟ : هقیبضّبی هٌبؾت ثطای اضظیبثی فولىطز هسیطیتتحقیق سَال دٍم

 ثب تَجِ ثِ ًتبین ثِ زؾت آهسُ زض آهبض اؾتٌجبعی وِ ثیبى هی ًوبیس وِ: 

( ًكبى زاز ورِ گرطٍُ اٍل   3) هقیبضظ ی هیبًگیي ًؾطات پبؾرگَیبى ثب هتَؾ ای ثطای همبیؿِ یه ًوًَِ tثب تَجِ ثِ ًتبین آظهَى 

 ضؾریسُ زضنس ققت ثرِ ّرسف    ،(3.86) هبًسُهیعاى افعایف هیبًگیي  ،(4.11) هبًسُهیعاى تحمك ّسف هیبًگیي : قبذم 14وِ 

هیرعاى   ،(3.38) تؿرْیالت ًرطخ ثربظزُ    ،(3.51هیعاى افعایف هیبًگیي هبًسُ ) (،3.30هیعاى تحمك ّسف هیبًگیي هبًسُ ) ،(3.49)

هیعاى تحمك ّرسف هیربًگیي    ،(3.84) هبًسُهیعاى تحمك ّسف هیبًگیي  (،4.03) هبًسُهیعاى وبّف  ،(3.81) هبًسُّسف  تحمك

 (3.35هیعاى تحمك ّرسف ؾرَز )   ،(3.19) هبُزض  ATMؾطاًِ هجلغ تطاوٌف ّط زؾتگبُ  ،(3.35) ذَزپطزاظتقساز  ،(3.46) هبًسُ

ًتیجرِ   ثرب  0.999اعویٌربى   ثرب  (3.38) زضآهسّبز ؾْن زضآهس وبضهعزی اظ ول تحمك ّسف وبضهعز ٍ همساض ٍ هیعاى ثْجَ ٍهیعاى

 (sig<01/0) زاضایهی زّس وِ ایي قربذم ّرب    ًكبى tآهبضُ  ًتبین .ثبالتط اظ هیبًگیي هَضز تَجِ هسیطاى ققت لطاض گطفتِ اًس

اظ ًؾرط هرسیطاى قرقت هرَضز الجربل       پؽ هی تَاى ًتیجِ گطفت قبذهْبی ثبال ضا هقیبض هٌبؾجی ثطای اضظیبثی فولىطز ثبقٌس.هی

 ٍپصیطـ آًْب ثَزُ اًس.

( 4.03 ٍ 4.11) هیربًگیي هیعاى وربّف هبًرسُ هغبلجربت ثرب      ،هیعاى تحمك ّسف هیبًگیي هبًسُ ،ثب تَجِ ثِ قبذم ّب ی آهبضی

 تهربل زازُ اًرس.  ٍذیلی ظیبز ضا ثِ ذرَز اذ  ظیبز ،اهتیبظ زازُ قسُ اظ عطف هسیطاى ققت اظ ًؾط فطاٍاًی پبؾد هتَؾظ ٍثیكتطیي
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افرعایف هبًرسُ    ّربی ضیربلی،   ضقرس هترَاظى ؾرپطزُ    ،ّبی ضیربلی انرلی   : افعایف هبًسُ ؾپطزُّبی هطثَط ثِ ثطًبهِ ّبی ٍقبذم

افعایف زضآهس ذسهبت ثبًىی زاضای ثیكتطیي فطاٍاًی پبؾرد   ، ثْجَز ٍضقیت ؾَزآٍضی ٍوبّف هغبلجبت ،ّبی اضظی انلی ؾپطزُ

 سیطاى هی ثبقس.ثبالتط اظ هتَؾظ تَؾظ ه

 ثبًره : همساض ٍ هیعاى ثْجَز ًؿجت ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾٌل ثِ هیبًگیي ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾٌل پرٌن  قبذم 12گطٍُ زٍم قبذم ّب 

، هبًسُ ٍ هیعاى ثْجَز (3.11) ثبًههمساض ٍ هیعاى ثْجَز ًؿجت ؾطاًِ ؾپطزُ ققت ثِ هیبًگیي ؾطاًِ ؾپطزُ پطؾٌل پٌن  ،(3.08)

هیرعاى   (،3.14) هیربًگیي هیعاى تحمرك ّرسف    ،(2.76) هبًسُهیعاى افعایف هیبًگیي  ،(2.84) ههبضفبلم ًؿجت هغبلجبت ثِ ذ

ِ   ،(2.89) قرقت هیرعاى ثْجرَز قرجىِ     ،(2.84) گكبیفهیعاى تحمك ّسف  ،(3.00) هبًسُافعایف هیبًگیي  ّربی   فولىرطز ثطًبهر

تقرساز هكرتطیبى ثبًىرساضی     ( 3.00ٍزض هبُ ) POSط زؾتگبُ ؾطاًِ هجلغ تطاوٌف ّ ،(2.84) ّب تقساز ول وبضت ،(3.11) ثبظاضیبثی

ثب تَجِ ثِ ًتبین ثِ زؾت آهسُ ثرِ   پؽ پبؾد زازُ قسُ هسیطاى ققت ّؿتٌس، هیبًگیي هتَؾظ اظ ًؾط زاضای ،(2.86) الىتطًٍیه

 هٌبؾت هی ثبقٌس. ًؾط هی ضؾس وِ ایي قبذم ّب زض اضظیبثی فولىطز اظ ًؾط هسیطاى ققت

انرالح پطتفرَی تؿرْیالت ثطاؾربؼ هرست )وَتربُ هرست ٍ         ،: زضنس ققت ثِ ّسف ضؾریسُ (قبذم 11ّب ) گطٍُ ؾَم قبذم

تقرساز   ،تقرساز وبضتْربی آؾربى ذطیرس     ،، هیعاى گكربیف هیعاى افعایف هیبًگیي هبًسُ ،هیعاى ضفبیت ؾمف تؿْیالتی ،ثلٌسهست(

همرساض ٍ هیرعاى ثْجرَز     ،ای ٍ هیعاى ثْجَز ًرطخ ؾرجس ؾرپطزُ   همساض  ،تقساز زضگبُ پطزاذت ،فطٍقگبّْبی فضَ قجىِ آؾبى ذطیس

ّبی ون ّعیٌِ پٌن ثبًره زاضای هیربًگیي    ّبی ون ّعیٌِ اظ ؾپطزُ ای ٍ قبذم همساض ٍ هیعاى ثْجَز ؾْن ؾپطزُ تطویت ؾپطزُ

پرصیطـ ًجرَزُ اًرس.    هی تَاى ًتیجِ گطفت وِ اظ ًؾط هسیطاى ققت ثطای اضظیبثی فولىرطز هرَضز    وِ ؛ووتط اظ هتَؾظ ثَزُ اؾت

زضحرس   قربذم  12،قبذم ثبالتط اظهتَؾرظ اهتیربظ آٍضزُ   14ًتبین ثِ زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ًگطـ هسیطاى ققت ًكبى زاز وِ 

ثیبًگط هیعاى اّویت قبذهْبی تقییي قسُ ثطای اضظیبثی فولىرطز   وِ ؛قبذم پبییي تط اظهتَؾظ اهتیبظ آٍضزُ اًس 11هتَؾظ ٍ 

 اؾت. طاى هَضز ثطضؾیهسیطیت ّبی ققت اظ ًؾط هسی

 

ثرب تَجرِ    ثِ نِ نَضت اؾت؟ ّبی هٌبؾت اضظیبثی فولىطز ضتجِ ثٌسی هسیطیت ّبی ققت ثط اؾبؼ هقیبض سَال سَم تحقیق:

ثِ ازثیبت تحمیك ٍقطایظ قبذم ّبی هَض ز ًؾط زض ثبًه ضٍـ تبپؿیؽ ثطای ضتجِ ثٌسی هسیطیت ّبی قرقت زض ًؾرط گطفترِ    

 ثٌسی ضا ًكبى هی زّس.قس. ًتیجِ حبنل اظ ضتجِ 

نطا وِ ثب تَجِ ثِ هطاحل اًجبم هحبؾجبت تبپؿیؽ هیعاى اّویت هقیبضّب ضا ثب احتؿبة ٍظى هرَضز ًؾرط هؿرئَالى اضقرس ثبًره      

ثرب اؾرتفبزُ اظ ایري ٍظى ّرب اهتیربظ       ثقرس  ،ثبتَجِ ثِ اّویت ثطًبهِ ٍقطایظ اؾتطاتػیه اضائِ قسُ اؾت ضا تقییي ٍضتجِ ثٌسی وطز

ب تَجِ ثِ هیعاى اهتیبظات زض ّط هقیبض ثِ زؾت هی آیس ٍ هسیطیت ّب ضا هی ترَاى ضتجرِ ثٌرسی ًورَز. ایري ضٍـ ثرب       هسیطیت ّب ث

تطویت اّویت هقیبضّبی ثسؾت آهسُ اظ هسیطیت ّب ٍ ٍظى تقییي قسُ ٍظى الظم ثطای هیبًگیي ٍظًی هَضز ًیربظ زض ضتجرِ ثٌرسی    

 ٍجوـ ثٌسی اهتیبظ قبذم ّبی تطویجی ثِ زؾت آٍضز.

وِ تفبٍت ضتجِ ثٌسی ثِ زؾت آهسُ زض ضٍـ تبپؿیؽ قطایغی ضا ثِ ٍجَز آٍضزُ وِ ثرب تَجرِ ثرِ     تحلیل ّبی هطثَعِ ًكبى زاز

زض ًؾط گطفتي هیبًگیي ٍظًی اّویت هقیبضّب )هقیبض ّب ضا ضتجِ ثٌسی هی وٌس( ٍ ضطایت هَضز ًؾط ثبًه اهتیبظ ول ّرط هرسیطیت   

ثرطای هرسیطیت    100ٍ زض هحبؾجِ ثبًه اهتیبظ ضا ثِ ًؿجت ثرِ   ّط هقیبض ضا ثِ زؾت هی آٍضز ضا ثِ زؾت هی آٍضز ٍ ثب زلت اهتبظ

وِ ایي فسم زلت زض اهتیربظزّی زضهحبؾرجِ    نطا ّب اهتیبظ ثِ زؾت آهسُ ّط هقیبض زازُ قسُ ٍ ًتَاًؿتِ ًوطُ زلیمی اضائِ ًوبیس.

هَضز قبذم هیعاى ؾپطزُ ّرسف هیربًگیي هبًرسُ هرسیطیت جٌرَة      هٌبؾجی اضائِ ًوبیس. هثالً زض  هقیبض هی تَاًس ضتجِ ثٌسی 28

 100ضا زاقرتِ ورِ اهتیربظ     847.4 زضنرس ضا زاقتِ ٍهسیطیت قرقجِ هطورعی    100 اهتیبظضازاقتِ وِ  453.6 زضنس قطق تْطاى

ٍجرَز   بپؿریؽ ضازاضز. ثب زض ًؾط ًگطفتي نٌیي فَانل اهتیبظی زض ًْبیت ضتجِ ثٌسی فبزالًِ ای ًرَاّین زاقت. ایي ًمرم زض ت 

تَجِ ثِ ًتبین هیتَاى گفت ضٍـ تبپؿریؽ هٌبؾرت ٍ اظ زلرت ثیكرتطی      ثب ًساضز، ّوچٌبًىِ زض تمبٍت ضتجِ ثٌسی هكَْز اؾت.

یره اضظیربثی    هَفمیرت  ثِ زؾت آهسُ ًیبظ ثِ ثبظثیٌی ٍ حتی تغییط ضٍـ اضظیبثی ثبًه ضا ًكربى هری زّرس.    ًتبین ثطذَضزاضاؾت.
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ضٍـ وبضت اهتیبظی هتَاظى ثب  وِ ؛حؿبؼ ٍزلیك هی ثبقس ب تَجِ ثِ اّساف ٍاثعاض اًساظُ گیطیهقیبض هٌبؾت ث تقییي فولىطز ثِ:

 تطویت تبپؿیؽ ثِ ذَثی اظ فْسُ ایي اهط ثط هی آیس ٍاثعاض ذَثی زض جْت اضظیبثی فولىطز اضائِ هی ًوبیس.

 

 

 هٌابع:

 اًف.، ًكط ًگبُ ز، تهوین گیطی وبضثطزی(1381) فلی ،ظازُ ضجت ،فبزل ،آشض .1

 بُ، تْطاى.ضٍـ ّبی تحمیك زض فلَم ضفتبضی، اًتكبضات آگ (،1378الِْ ) .2

، EFQM تىٌیره  اظ اؾرتفبزُ  ثب هبظًسضاى اؾتبى هؿىي ثبًه فولىطز اضظیبثی(، 1389) هجتجیثطیبیی، فلی ٍ عبلجی،  .3

 ّبی ایطاًی. ّبی هلی نبلكْبی هسیطیت ٍ ضّجطی زض ؾبظهبى ّوبیف

 اًتكبضات ضؾب-فجسالطضبضضبیی ًػازتْطاى  تطجوِ ."ُهسیطیت آیٌس"1373،پیتط زضاوط، .4

زٍاظزُ گبم تب تسٍیي ٍ پیبزُ ؾبظی وبضت اهتیربظی هترَاظى ٍ   "، ؾیس هْسی؛آلبؾیسحؿیٌی ؛هحوسضضب ضضبیی لْطهبى، .5

 1390ثطگب؛ 1390ثطگب: اًتكبضات ؛"تقییي قبذم ّبی فولىطزی

اضظیبثی فولىطز اهرَض هبلیربتی قرْط تْرطاى ثرط       (،1387) ظیٌتٍ قفیقی،  حؿیٌی، هیطظا حؿي فطة هبظاض، فلی اوجط، .6

 52قوبضُ  - 1388ثْبض  ،پػٍّكٌبهِ هبلیبت ًكطیِ اؾبؼ هسل وبضت اهتیبظی هتَاظى،
 GPآضهربًی   ثطًبهِ ضیعی هسل اظ اؾتفبزُ ثب ّب ثبًه زض ّب ثسّی ٍ ّب زاضایی ثْیٌِ هسیطیت( »1385) ؛هٌْبظ وطیوی، .7

هربلی،   هسیطیت اضقس وبضقٌبؾی هًِب وبضآفطیي(، پبیبى ثبًه هَضزی )هغبلقِ ،«(AHPهطاتجی ) ؾلؿلِ تحلیل ضٍـ ٍ

 .تْطاى ،زاًكگبُ العّطاء التهبزی، ٍ اجتوبفی فلَم زاًكىسُ

(، اضظیبثی فولىطز ؾبظهبًی ثب اؾرتفبزُ اظ تىٌیره وربضت اهتیربظی هترَاظى      1388ٍ فیطٍظُ، ًگیي ) نٌگیع ٍالوحوسی، .8

 .18 قوبضُ ّفتن، ؾبل هسیطیت، فهلٌبهِ (پػٍّكگط)

9. cascio.w."managing human Resource, productivity, quality of work life, profit", 4thed, 

Mc Graw_Hill, Inc,1995 
10. Hunjak, Tihomir; (2001), "AHP based model for bank performance evaluation and 

rating ", ISAHP, pp149-157. 

11. Johnson, S. (2003) “EFQM and Balanced Scorecard for improving organizational 

performance”, Research Report,1:35. 

12. Martinsons, M. Davison, R. and Dennis, T (1999), “The balanced scorecard: a 

foundation for the strategic management of information systems”, Decision support 

systems. 

13. Wang,Ying-Ming;Luo,Ying; (2006), "DEA efficiency assessment using werther, 

B.w&Davis, tr, K."Human esource and personnel management”, prentice_Hall, 

Inc,1995. 

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1028
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1028
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/46863
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/46863


سیطیت ٍ وبضآفطیٌیهغبلقبت ه  

62 -75، نفحبت 1396 تبثؿتبى، 1/2، قوبضُ 3زٍضُ   

75 

 

Provide a model to assess the Tejarat bank branches performance 

management using multi-criteria decision 
 

1*
Farhad Godarzy, 

2 
Mostafa Haddady 

 
1Phd management student – Hamedan university – Hamedan Iran (Corresponding author) 

2 Phd production management –faculty member of payame noor university 

 

 

 

Abstract 
 
This research aims to "provide a model to assess the Tejarat bank branches performance management using 

multi-criteria decision" has been made. The goal of this research is the method of application and the nature and 

description of the survey. The population studied in this research, all branches of Directors of the Bank will 

manage 37. Due to the limited sample size of the census method was used to determine the population size. To 

collect data, a questionnaire was used. Questionnaire was used to assess the validity and reliability of the 

questionnaire was assessed using Cronbach's alpha. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire, 0/ 85, 

respectively. For data analysis and hypothesis testing in addition to descriptive statistics such as mean and 

standard deviation of a sample t test was used for statistical inference. The TOPSIS technique was used for 

ranking. Also, to compare and rank - TOPSIS technique has been proposed. 
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