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چنيده

أشٚص ٜػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد ٘مؾ حيبتي دس ػبصٔبٖٞب ايفب ٔيٕ٘بيذ ،صيشا ايٗ ػيؼتٓ ٔيتٛا٘ذ ٘ـبٖ دٞذ و ٝػبصٔبٖ تب چٝ
ٔيضاٖ دس سػيذٖ ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘ظش خٛد ٔٛفك ثٛد ٜاػت .اص ػٛي ديٍش حٛصٜٞبيي و٘ ٝيبصٔٙذ ثٟجٛد ٞؼتٙذٔ ،ـخق ؿذٚ ٜ
ػبصٔبٖ ٔ ٚذيشاٖ ٔيتٛا٘ٙذ ثش٘بٔٞ ٝبي اكالحي الصْ دس ايٗ ساػتب سا تذٚيٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜػّٕىشد ػبصٔبٖ سا ثٟجٛد دٙٞذ .پبسنٞبي ػّٓ
 ٚفٙبٚسي ٘يض ث ٝػٛٙاٖ ػبختبسي و ٝث ٝد٘جبَ تشٚيذ ٘ٛآٚسي دس يه ربٔؼّٔ ٝي ٔ ٚحّي اػت ،فبلذ سٚؿي اػتب٘ذاسد ثشاي اسصيبثي
ٔٛفميت يب ؿىؼت خٛد ٞؼتٙذ ،يؼٙي سٚؽٞب  ٚف ٖٛٙاسصيبثي ػّٕىشد ٔـخق  ٚسػٕي ؤ ٝجتٙي ثش يه چبسچٛة تحّيّي
ٔـخق ثبؿذ  ٚثب اػتفبد ٜاص آٖ ثتٛاٖ ٚضؼيت ػّٕىشدي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي سا ٔٛسد ػٙزؾ لشاس داد .دس ايٗ ٔمبِ ٝثب
اػتخشاد ٚيظٌيٞبي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ٘ ٚيض ا٘ٛاع ػيؼتٓٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ٔ ٚؤِفٞٝبي آٖ اص ادثيبت ٔٛرٛد ،يه
چبسچٛة اسصيبثي ػّٕىشد اسائ ٝؿذ ٜاػت و ٝؿبُٔ ؿؾ ٔؤِفٛٞ ٝيت  ٚػبختبس لب٘٘ٛي پبسن ،ا٘تظبسات ري٘فؼبٖ اكّي ،ا٘تظبسات
اص ري٘فؼبٖ ،تخلق  ٚتؼٟذ ٔذيشيت ،ثشلشاسي تؼبُٔ ثب دا٘ـٍبٜٞبٔ ،ؤػؼبت پظٞٚـي  ٚكٙبيغ ٔ ٚأٔٛسيت  ٚساٞجشدٞبي ٚالؼي
پبسن ٔيثبؿذ و ٝايٗ ٔؤِف ٝاخيش ،دس ٚالغ ثبصتبثي اص ٔؤِفٞٝبي پيـيٗ خٛاٞذ ثٛد  ٚؿبخقٞبي ػّٕىشدي اص آٖ اػتخشاد
ٔيؿٛد .اص ايٗ چبسچٛة ٔيتٛاٖ دس ساػتبي اسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ايشاٖ  ٚرٟبٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد.
واصگان مليدي

ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي؛ چبسچٛةٞبي اسصيبثي ػّٕىشد؛ پبسن ػّٓ  ٚفٙبٚسي.
 -اعالعسػب٘ي ٘تبيذ ث ٝػٟبْداساٖ  ٚتمٛيت ثش٘ذ  ٚاػتجبس؛

مقدمه
صٔب٘ي و ٝيه ػبصٔبٖ ٚػؼت ٔييبثذ٘ ،يبصٔٙذ ؿشايظ پيچيذٜتشي دس
ٔذيشيت  ٚسٞجشي اػت .يه ٔذيش ػبد ٜديٍش لبدس ٘خٛاٞذ ثٛد تب ث ٝػبدٌي
ػّٕىشد ػبصٔبٖ ٔتجٛع خٛد سا اسصيبثي ٕ٘بيذ  ٚث ٝيه ػيؼتٓ اسصيبثي
ػّٕىشد دليك ٘يبص اػت .أشٚص ٜػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد٘ 1مؾ حيبتي دس
ػبصٔبٖٞب ايفب ٔيٕ٘بيذ ،صيشا ايٗ ػيؼتٓ ٔيتٛا٘ذ ٘ـبٖ دٞذ و ٝػبصٔبٖ تب
چٔ ٝيضاٖ دس سػيذٖ ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘ظش خٛد ٔٛفك ثٛد ٚ ٜاص ػٛي ديٍش
حٛصٞ ٜبيي و٘ ٝيبصٔٙذ ثٟجٛد ٞؼتٙذٔ ،ـخق ؿذ ٚ ٜػبصٔبٖ ٔ ٚذيشاٖ
ٔيتٛا٘ٙذ ثش٘بٔٞٝبي اكالحي الصْ دس ايٗ ساػتب سا تذٚيٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜػّٕىشد
ػبصٔبٖ سا ثٟجٛد دٙٞذٔ ]5[ .غبِؼبت اسصيبثي ػّٕىشد تبو ٖٛٙثش سٚيٞٝب ٚ
اثضاسٞبيي و ٝث ٝثٟجٛد وبسايي  ٚاحشثخـي ػبصٔبٖٞب وٕه ٔيوٙذ ،پشداختٝ
اػت .تحميمبت ٘ـبٖ داد ٜاػت ،اص عشيك اسصيبثي ٔٙبػت ٔ ٚذيشيت
ػّٕىشد ،ػبصٔبٖٞب دس حٛصٜٞبي صيش ٔٙتفغ ٔيٌشد٘ذ:
 -تذٚيٗ ،پيبدٜػبصي  ٚثبصٍ٘شي ساٞجشد ػبصٔبٖ؛

)1. Performance Measurement System (PMS

 اٍ٘يضؽ وبسوٙبٖ دس تٕبٔي ػغٛح ،ايزبد فش ًٙٞثٟجٛد ػّٕىشد ٚتشغيت يبدٌيشي ػبصٔب٘ي]6[ .
پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ٘يض ػبصٔبٖٞبيي ٞؼتٙذ و ٝاسصيبثي ػّٕىشد
آٖٞب وبس پيچيذٜاي اػت ٘ ٚيبصٔٙذ اثضاسٞبي ثؼيبس ٔتفبٚتي اػت .دس
ثشخي اص ٔٛاسد ٔؼيبسٞبي ٔبِي دس ايٗ ساػتب ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔيٌيش٘ذ،
دس ثشخي ديٍش ٔؼيبسٞبي ٘ٛآٚسا٘ٔٝحٛس يب ٔؼيبسٞبي و ٝرٙجٞٝبي ٘ٛآٚسا٘ٝ
ايزبد ؿذ ٜتٛػظ پبسن سا ٔٛسد ػٙزؾ لشاس ٔيدٙٞذ]7[ .
اص آ٘زب و ٝپبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ػبختبسٞبيي ٞؼتٙذ و ٝثٙٔ ٝظٛس
تشٚيذ ٘ٛآٚسي دس يه ربٔؼ( ٝچ ٝدس ػغح ّٔي  ٚچ ٝدس ػغح ٔحّي)
ايزبد ؿذٜا٘ذ  ٚاص ػٛي ديٍش ٟ٘بدٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ٔتِٛي ايٗ ػبختبس دس
ربٔؼٞ ٝؼتٙذ ٔ ٚؼيبسٞبي ٔٛسد ٘ظش دس اسصيبثي ػّٕىشد چٙيٗ ػبختبسي
ٔتؼذد  ٚوٕي  ٚويفي ٞؼتٙذ ،عشاحي يه چبسچٛة ٔـخق و ٝدس
ثشٌيش٘ذٕٝٞ ٜي اثؼبد  ٚديذٌبٜٞبي ٔتٛٙع ري٘فؼبٖ ٔتؼذد ايٗ ػبختبس
ثبؿٙذ ،وبس ثؼيبس دؿٛاسي اػت  ٚاص ػٛي ديٍش ثذ ٖٚداؿتٗ چبسچٛة ٚ

دػتيبثي ث ٝيه چبسچٛة اسصيبثي ػّٕىشد ثشاي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي
ػؼيذ ؿبداٖ

فلّٙبٔ ٝسؿذ فٙبٚسي ،ػبَ د ،ٓٞؿٕبس ،39 ٜتبثؼتبٖ 1393

ٔؼيبسٞبي ٔـخق ٕ٘يتٛاٖ ا٘تظبس داؿت و ٝثتٛاٖ ٔيضاٖ احشثخـي ٚ
وبسايي ايٗ ػبختبسٞب سا دس ربٔؼٛٔ ٝسد اسصيبثي لشاس داد.



وؼتّغ ٞ ٚبَ )1994( 4ػ ٝاٍ٘يضٜي اكّي اص ايزبد پبسنٞبي ػّٕي
سا چٙيٗ ثيبٖ ٔيوٙٙذ :تزذيذ كٙؼتيػبصي ،تٛػؼٙٔ ٝغمٝاي  ٚايزبد
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ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو٘ ٝيّي 1ثيبٖ ٔيوٙذ «يه ػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد

ػيٙشطي ٓٞ ٚافضايي .ثش اػبع ٘ظش اػتٛسي  ٚتخش (٘ )1998مؾ پبسنٞبي

ٔزٕٛػ ٝاي اص پبسأتشٞبي ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜدس رٟت ٔحبػج ٝوبسايي ٚ

ػّٕي ،تٛإ٘ٙذػبصي آوبدٔيٞب دس دا٘ـٍبٜٞبي ٔحّي ثشاي تزبسيػبصي

احشثخـي ػّٕيبت ٌزؿت ٝاػت» « ٚايٗ ػيؼتٓ ثبػج اتخبر تلٕيٕبت

ايذٜٞبي تحميمبتي آٖٞب  ٚايزبد صٔي ٝٙثشاي فؼبِيت وؼت  ٚوبسٞبي

آٌبٞب٘ ٚ ٝا٘زبْ فؼبِيتٞبي ٔجتٙي ثش ٚالؼيبت ٔيٌشدد .صيشا احشثخـي ٚ

وٛچه ٙٔ ٚبػجي اػت و ٝاص فٙبٚسيٞبي پيچيذ ٜاػتفبدٔ ٜيوٙٙذ.
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وبسايي الذأبت ٌزؿتٛٔ ٝسد اسصيبثي لشاس خٛاٞذ ٌشفت .ايٗ اسصيبثي اص

اتحبدي ٝپبسنٞبي ػّٕي اٍّ٘ؼتبٖ ٘يض پبسن ػّٕي سا تـىيالتي ٔيدا٘ذ

عشيك رٕغ آٚسئ ،مبيؼ ،ٝدػتٝثٙذي ،تحّيُ  ٚتفؼيش دادٜٞبي ٔشثٛط

و ٝداساي ٚيظٌيٞبي صيش ثبؿذ:

ا٘زبْ ٔيٌشدد» [.]8

 -داساي سٚاثظ سػٕي  ٚػّٕيبتي ثب يه دا٘ـٍب ٜيب ديٍش ٔؤػؼبت ػّٕي

ثب ايٗ حبَ ٛٙٞص ٞيچ سٚؽ اػتب٘ذاسدي ثشاي اسصيبثي ٔٛفميت يب
ؿىؼت يه پبسن ػّٓ ٚفٙبٚسي ٚرٛد ٘ذاسد  ٚدس تحميمبت ٌزؿت ٝچيضي
و ٝث ٝآٖ وٕتش تٛر ٝؿذ ٜاػت ،اتخبر سٚؽٞب  ٚف ٖٛٙاسصيبثي ػّٕىشد

يب ٔشاوض اكّي  ٟٓٔ ٚپظٞٚـي ثبؿذ؛
 رٟت تـٛيك ايزبد  ٚسؿذ وؼت  ٚوبسٞبي دا٘ؾٔحٛس يب ديٍشػبصٔبٖٞبي ٔٛرٛد دس پبسن عشاحي ؿذ ٜثبؿذ؛

ٔـخق  ٚسػٕي اػت ؤ ٝجتٙي ثش يه چبسچٛة تحّيّي ٔـخق ثبؿذ ٚ

 -داساي وبسوشدٞب ٚ ٚظبيف ٔذيشيتي ثبؿذ و ٝفؼبال٘ ٝدس ا٘تمبَ فٙبٚسي ٚ

ثب اػتفبد ٜاص آٖ ثتٛاٖ ٚضؼيت ػّٕىشدي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي سا ٔٛسد

ٟٔبستٞبي تزبسي ث ٝػبصٔبٖٞبي ٔٛرٛد دس پبسن ٔـبسوت ٔيوٙذ

ػٙزؾ لشاس داد.

[.]9

دس ايٗ پظٞٚؾ ػؼي ثش آٖ اػت تب ثب ٔغبِؼٝي ؿشايظ ٚ ٚيظٌيٞبي
صٔيٝٙاي  ٚػبختبسي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي دس لبِت ادثيبت ٔٛرٛد دس

مؤلفههاي تأثيزگذار در عملنزد پاركها

ايٗ صٔي ٝٙدس ايشاٖ  ٚرٟبٖ ٘ ٚيض ثشسػي سٚؽٞبي ٔٛرٛد اسصيبثي ػّٕىشد

ؿشيف صاد ٚ ٜديٍشاٖ دس تحميك خٛدٞ ،فت ٚيظٌي ٔ ٚـخل ٝوّيذي

اص ادثيبت ايٗ حٛص ،ٜدس ٟ٘بيت ث ٝيه چبسچٛة ٔٙبػت دس حٛصٜي اسصيبثي

ٔؤحش ثش يه پبسن ػّٕي سا ػجبست اص ػشٔبيٌٝزاسي سيؼهپزيش ،ثبصاس،

ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي دػت يبفت.

فٙبٚسي ،دا٘ـٍبٜٞبٙٔ ،بثغ ا٘ؼب٘ئ ،ذيشيت ،صيشػبختٞبي فيضيىي ٚ
ػبصٔب٘ي ٔيدا٘ٙذ [ .] 2دس ٔغبِؼ ٝديٍشي و ٝثؼذ اص د ٚد ٝٞاص احذاث
پبسنٞبي ػّٕي دس آٔشيىب  ٚاسٚپب كٛست ٌشفت ٝاػت ،ثشخي اص ػٛأُ

مروري بر ادبيات

حيبتي ٔٛفميت و ٝدس ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي تأحيش ٌزاس٘ذ دس ػٝ

پاركهاي علم و فناوري و ويضگيهاي آنها

پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ،اص ديذٌب ٜاتحبدي ٝثيٗإِّّي پبسنٞبي
ػّٕي 2ػبصٔب٘ي اػت و ٝثٚ ٝػئّ ٝتخللبٖ حشفٝاي ٔذيشيت ؿذ ٚ ٜثٝ
ٔٙظٛس افضايؾ حشٚت ربٔؼ ،ٝث ٝتشٚيذ فشٛ٘ ًٙٞآٚسي  ٚسلبثت ٔيبٖ وؼت
 ٚوبسٞبي ٔشتجظ ثب ٟ٘بدٞبي دا٘ؾثٙيبٖ ٔيپشداصد.
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پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ػبختبسي اػت و ٝاص يه ػ ٛثب دس اختيبس لشاس
دادٖ أىب٘بت  ٚخذٔبت ثبػج وبٞؾ ٞضيٞٝٙبي اِٚي ٝثشاي ايزبد يه
حشف ٝؿذ ٚ ٜاص ػٛي ديٍش ثب اسائٝي ٔـبٚسٜٞبي الصْ ٔذيشيتي  ٚحمٛلي
ضؼف ؿشوتٞب سا رجشاٖ ٔيوٙذ .ث ٝػجبست ديٍش ٞذف اكّي ايٗ ٔشاوض،
وٕه ث ٝايزبد ؿشوتٞب ٔ ٚؤػؼبت تٛػظ افشاد ٘ٛآٚس وبسآفشيٗ اػت ثٝ
٘حٛي و ٝثتٛا٘ٙذ ثب سيؼه وٕتش ثٛٔ ٝفميت دػت يبفت ٚ ٝدس ثبصاس آصاد
ّٔي  ٚثيٗإِّّي سلبثت ٕ٘بيٙذ .پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي دس ػُٕ ثؼتش
تٛػؼٚ ٝاحذٞبي وٛچه ٔ ٚتٛػظ التلبدي اص عشيك وبسآفشيٙبٖ سا فشآٞ
ٔيوٙٙذ وٟٓٔ ٝتشيٗ اثضاس تٛػؼ ٝفٙبٚسي التلبد دس ثؼيبسي اص وـٛسٞبي

دػت ٝوّي تمؼيٓ ٔيؿ٘ٛذ:
 -1منان پارك .ايٗ دػت ٝاص ػٛأُ ٔيتٛا٘ذ دس رزة ؿشوتٞبي
دا٘ؾثٙيبٖ  ٚوبسوٙبٖ دا٘ـي ث ٝپبسن ثؼيبس تأحيشٌزاس ثبؿٙذ .آٖٞب
٘ـبٖ ٔيدٙٞذ و ٝاٌش چ ٝيه ٕ٘ب  ٚچـٓا٘ذاص اص پبسن وبفي ٘يؼت
ِٚي ثشاي رزة ؿشوتٞبي دا٘ؾثٙيبٖ  ٚوبسوٙبٖ دا٘ـي الصْ ٚ
ضشٚسي اػت.
 -2آمادگي پارك .دس ايٗ دػت ٝػ ٝػبُٔ اػبػي ٚرٛد داسد:
 اػتمشاس فيضيىي ٔٙؼغف و ٝث ٝػبختبس ػبختٕب٘ي داخّي ٕ٘ ٚبيثيش٘ٚي ٔشثٛط ثٛد ٚ ٜثبيذ ا٘ؼغبف الصْ سا دس اختيبس ؿشوتٞبي
ٔؼتمش دس پبسن لشاس ثذٞذ.
 ٔٙبثغ ٔبِي وبفي و ٝپبسن ثب اػتفبد ٜاص آٖ ثتٛا٘ذ ػشٔبيٌٝزاسيٞبيثّٙذٔذت داؿت ٚ ٝثٌ ٝؼتشؽ فؼبِيتٞب  ٚالذأبت دا٘ؾٔحٛس خٛد
ثپشداصد.

دس حبَ تٛػؼ ٝث ٝحؼبة ٔيآيٙذ]1[ .

1. Neely
2. International Association of Science Parks
3. www.techno.msrt.ir

4. Castells & Hall
5.Story & Tether
6. UK Science Park Association
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 آؿٙبيي ثب ثبصاس و ٝرٟت ؿٙبػبيي ثخؾٞبي ٔؼتؼذ دس ثبصاسٔٙغمٝاي و ٝپبسن دس آٖ دس حبَ فؼبِيت اػت ،ثبيذ ٔغبِؼبت
أىبٖػٙزي ٔب٘ٙذ ػٛأُ رزة وٙٙذ ٜػبوٙبٖ ثبِم ٜٛكٛست ٌيشد.
 -3تيم مديزيتي پاركٚ .رٛد تيٓ ٔذيشيتي وبٔالً ٔتؼٟذ  ٚحشفٝاي دس
صٔيٞٝٙبيي ٔب٘ٙذ ٔذيشيت داسايي  ٚثبصاسيبثي ٔ ٚ ٟٓضشٚسي اػت .اص
ػٛي ديٍش ػٛأُ وّيذي پبسنٞبي ػّٕي و ٝدس ادثيبت ٔٛرٛد اػت،
ثيـتش ثش ػٛأُ ٔٛلؼيتئٟ ،بستٞبي ٔذيشيت داسايي  ٚتيٓ ٔذيشيتي
ثب ويفيت تٕشوض ٕ٘ٛد ٜاػت .ايٗ ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝاٌش چ ٝػٛأُ

 -7داؿتٗ تيٓ ٔذيشيتي و ٝثب تخلقٞبي ٔبِي  ٚعشحٞبي تٛػؼٝ
التلبدي ثّٙذٔذت آؿٙب ثبؿٙذ؛
 -8داؿتٗ فؼبالٖ التلبدي لٛي ،پٛيب  ٚاػتٛاس ٔب٘ٙذ ٔؤػؼبت ٔبِي،
ٟ٘بدٞبي ػيبػي يب دا٘ـٍبٜٞبي ٔحّي؛
 -9داؿتٗ افشاد لٛي دس تيٓ ٔذيشيتي و ٝداساي ديذ ساٞجشدي  ٚعشحٞبي
ثّٙذٔذت ثبؿٙذ؛
 -10داؿتٗ ؿشوتٞبي ٔـبٚسٜاي  ٚؿشوتٞبي خذٔبت فٙي وبفي ٔب٘ٙذ
آصٔبيـٍبٜٞب  ٚؿشوتٞبي وٙتشَ ويفيت [.]11
2

ٔىب٘ي  ٚتشويت  ٚتؼبٔالت ؿشوتٞب ،ثشاي سؿذ ٔزٕٛػٞٝبي كٙؼتي

دس ٔغبِؼ ٝديٍشي چٗ  ٚديٍشاٖ ثيبٖ ٔيوٙٙذ و ٝپبسنٞبي ػّٕي

داساي فٙبٚسيٞبي ثشتش الصْ  ٚضشٚسي اػتِٚ ،ي ايٗ ػٛأُ ث ٝا٘ذاصٜ

ثبيذ داساي استجبعبت ٘ضديىي ثب دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض پظٞٚـي ٘ضديه خٛد

وبفي دس تٛػؼ ٝپبسنٞبي ػّٕي ث ٝوبس ٘شفت ٝاػت .دس ٘تيز٘ ٝىبت

ثبؿٙذ تب دس تٛػؼ ٝتٛإ٘ٙذيٞبي ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝتحميك  ٚتٛػؼٛٔ ٝفك ثبؿٙذ.

ٔغشح ؿذ ٜدس صيشٛٔ ،اسدي ٞؼتٙذ و ٝث ٝپبسن ػّٕي وٕه ٔيوٙٙذ

اص ػٛي ديٍش ثشلشاسي استجبط ٘ضديه ثب كٙبيغ ٔحّي ثٙٔ ٝظٛس تجذيُ

تب ثٔ ٝضايبي التلبدي ثيـتشي دػت يبثٙذ .ايٗ ػ٘ ٝىت ٝػجبستٙذ اص:

يبفتٞٝبي تحميك  ٚتٛػؼ ٚ ٝپظٞٚؾٞبي آٖٞب ثٔ ٝحلٛالت  ٚخذٔبت

ػٛأُ ٔٛلؼيتئٟ ،بستٞبي ٔذيشيت داسايي  ٚتشويت  ٚتؼبٔالت

ٔفيذ التلبدي ٘يض ثؼيبس ضشٚسي اػت .رشيبٖ دا٘ؾ ٔيبٖ كٙبيغ ٚ
3

فؼبالٖ ٔزٕٛػٞٝب.

پبسنٞبي ػّٕي دس ٔذَ ٔب٘ه  ٚديٍشاٖ ( )1990ث ٝكٛست ٔذَ خغي

ايٗ تؼبٔالت اؿبس ٜث ٝايٗ ٔٛضٛع داسد ؤ ٝذيشاٖ پبسن ثبيذ تالؽ

ؿىُ  1ثيبٖ ؿذ ٜاػت.
4

وٙٙذ تب تؼبٔالت دس٘ٚي  ٚثيش٘ٚي پبسنٞبيـبٖ سا افضايؾ دٙٞذ .ايٗ

ثيٍّيبسدي  ٚديٍشاٖ (ٔ )2006ؼتمذ٘ذ اص آ٘زب ؤ ٝأٔٛسيتٞبي

تؼبٔالت ٘ ٝتٟٙب ؿبُٔ دا٘ـٍبٜٞبٔ ،ؤػؼبت تحميمبتي  ٚػبصٔبٖٞبي دِٚتي

پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي دس ع َٛچٙذيٗ ػبَ دچبس دٌشٌ٘ٛي ؿذ ،ٜػٛأُ

ٔيؿٛد ثّىٞ ٝش ثخـي سا ؤٕ ٝىٗ اػت ثب ؿشوتٞبي ٔؼتمش دس پبسن

ٔؤحش ثش ػّٕىشد آٖٞب ٘يض دچبس دٌشٌ٘ٛي ٌشديذ ٜاػت .اِٚيٗ پبسنٞبي

ثٞ ٝش ٘حٔ ٛشتجظ ثبؿذ ٘يض دس ثش ٔيٌيشد .ايٗ ٔٛضٛع ٔيتٛا٘ذ ث ٝا٘تمبَ

ػّٕي دس دٞٝٞبي ٔ 60ٚ 50يالدي دس آٔشيىب دس ٘ضديىي وٕپٞبي

آػبٖتش دا٘ؾ ٔ ٚذيشيت خاللب٘ٝتش ٔ ٚؤحشتش ٔٙزش ؿذ ٜو ٝث ٝافضايؾ

دا٘ـٍبٞي و ٝداساي آصٔبيـٍبٜٞبي پظٞٚـي  ٚتٛػؼٝاي ثٛد٘ذ ٔ ٚؼٕٛالً اص

سلبثتپزيشي ثّٙذٔذت ؿشوتٞب وٕه ٔيوٙذ [.]10

ؿشوتٞبي چٙذ ّٔيتي تـىيُ ٔيؿذ٘ذ ،تأػيغ ؿذٕٞ .يٗ ٔٛضٛع

دس يىي اص ٔغبِؼبت ٔٙبػت كٛست ٌشفت ٝدس ٔٛسد ػٛأُ وّيذي

ثبػج تؼبُٔ ٔيبٖ كٙؼت  ٚپبسن ٌشديذ .دس ٕٞيٗ دٚساٖ ؿشوتٞبي

ٔٛفميت پبسنٞبي ػّٕي ،وبثشاَ  ٚداٞبةٔ ،)1998( 1غبِؼٝاي دس آفشيمبي

رذيذ٘ ،ضديه وٕپٞبي دا٘ـٍبٞي تٛػظ آصٔبيـٍبٜٞبي تحميمبتي دِٚتي

رٛٙثي  ٚدس ٔٛسد پبسنٞبي ػّٕي ايٗ وـٛس ا٘زبْ داد٘ذ .ايٗ ٔغبِؼ ٝاص

 ٚدا٘ـٍبٞي تأػيغ ؿذ٘ذ وٕٞ ٝىبسي  ٚاستجبط كٙؼت  ٚدا٘ـٍب ٜسا

ايٗ رٟت ٔٙبػت اػت و ٝثش ػىغ اوخش تحميمبت ،دس وـٛسٞبي داساي

افضايؾ داد٘ذ.

التلبد تٛػؼٝيبفت ٝكٛست ٍ٘شفت ٝاػت .دس ايٗ ٔغبِؼ ٝػٛأُ حيبتي

دس ٌبْٞبي ثؼذي پبسنٞبي ػّٕي ٘مؾ خٛد سا افضايؾ داد ٚ ٜتجذيُ

ٔٛفميت ث ٝؿىُ صيش ثيبٖ ؿذٜا٘ذ:

ث ٝاثضاسي ثشاي ارشاي ػيبػتٞبي ٘ٛآٚسي دس رٟت ؿىُدٞي ثش٘بٔٞٝبي

 -1داؿتٗ وبسوٙبٖ تحميك  ٚتٛػؼ ٝثب ويفيت دس حٛصٜٞبي دا٘ؾ ٔشثٛط

ا٘تمبَ فٙبٚسي ؿذ٘ذ .ثش ايٗ اػبع ثبيذ تٛر ٝثيـتشي كشف اسصؽافضايي ٚ
تٛػؼ ٝفش ًٙٞفٙي  ٚؿبيؼتٍيٞبي ؿغّي ٔٙغمٝاي ٕ٘بيٙذ [ٕٞ .]7ضٔبٖ

ثٛٞ ٝيت پبسن؛
 -2تٛا٘بيي ثبصاسيبثي ثشاي ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ثب اسصؽ؛

ثب تغٛس  ٚتغييش ٘مؾ پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ٔيتٛاٖ تغييش دس ري٘فؼبٖ

 -3داؿتٗ تٛا٘بيي اسائ ٝتخلقٞبي ثبصاسيبثي ٟٔ ٚبستٞبي ٔذيشيتي ثشاي

ايٗ پبسنٞب  ٚتغييشات ػبختبسي ٘بؿي اص تغييش ٘مؾٞب سا ٘يض پيؾثيٙي
ٕ٘ٛد .ث ٝعٛسيو ٝري٘فؼبٖ ٔتؼذد ٔ ٚتٛٙػي چ ٖٛدا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚؤػؼبت

ؿشوتٞب؛
 -4تٛر ٝثٔ ٝبِىيت فىشي ٔ ٚؼٛٙي ٔحلٛالت دس ربٔؼٝ؛

پظٞٚـي ،حىٔٛتٞب  ٚػبصٔبٖٞبي ٔحّي  ٚدِٚتي ،دِٚت ٔشوضي ... ٚ

 -5تزب٘غ ٕٞ ٚجؼتٍي عشحٞبي وؼت  ٚوبس ثب ٛٞيت پبسن ػّٕي؛

٘مؾ ثيـتشي سا دس ارشاي ٚظبيف پبسنٞب ايفب ٔيٕ٘ٛد٘ذ  ٚدس ايٗ

 -6داؿتٗ ٛٞيت سٚؿٗ؛

چبسچٛة ػبختبسٞبي پبسن ثب تٛر ٝث٘ ٝضديىي ث ٝدا٘ـٍبٜٞب يب وبسخب٘زبت
تبص ٜتأػيغ تغييش ٕ٘ٛد( .رذ)1 َٚ

1. Cabral & Dahab

2. Chen & et al
3. Monck & et al
4. Bigliardi & et al
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ؿىُ ٔ -1ذَ خغي رشيبٖ دا٘ؾ ٔيبٖ كٙبيغ  ٚپبسنٞبي ػّٕي []12
رذ -1 َٚتىبُٔ ػبختبس ٔ ٚأٔٛسيت پبسنٞبي ػّٕي []7

رذٚ -2 َٚيظٌيٞبي ٔؤحش ثش ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي

ثب ٔجبحج ٔغشح ؿذ ٜدس ايٗ لؼٕت ٔيتٛاٖ ٚيظٌيٞبي وّي سا ثشاي
پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ثش ؿٕشد و ٝدس ػّٕىشد آٖٞب تأحيشٌزاس اػت .ايٗ
ٚيظٌيٞب ث ٝعٛس خالك ٝثٕٞ ٝشاٙٔ ٜبثغ آٖٞب دس رذ 2 َٚثيبٖ ؿذ ٜاػت.
سيستمهاي ارسياتي عملنزد

اٌش چ ٝػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد ثشاي دٞٝٞبػت و ٝث ٝعٛس ربٔغ دس
ادثيبت حؼبثذاسي ٔذيشيتٔ ،ذيشيت ػّٕيبت  ٚاسصيبثي ػّٕىشد ٔٛسد ثحج
لشاس ٌشفت ٝاػت ،ثب ايٗ حبَ ٞيچ تؼشيف ٔـتشوي تبو ٖٛٙاص آٖ اسائ٘ ٝـذٜ
اػت .أب ارٕبع دس ٔٛسد ايٗ و ٝػيؼتٓٞبي اسصيبثي ػّٕىشد اثضاس ضشٚسي
ػٙزؾ ػّٕىشد ؿشوت ٞؼتٙذٚ ،رٛد داسد  ٚدس ٕٞيٗ ساػتب ٔؤِفٝاي اص
ٔذيشيت ػّٕىشد دس ػغح ٚػيغ اػت .ػٙزؾ ػّٕىشد ث ٝد٘جبَ فشآٞ
آٚسدٖ اعالػبت الصْ ثشاي تلٕيٌٓيشاٖ اػت و ٝث ٝآٖٞب أىبٖ ارشاي
الذأبت ٔٛحش  ٚاسصيبثي ٔيضاٖ پيـشفت ؿشوت ٕٞشاػتب ثب ساٞجشد آٖ سا
ٔيدٞذ٘ .يّي ػٙزؾ ػّٕىشد سا ايٗ ٌ ٝ٘ٛتؼشيف ٔيوٙذ« :فشايٙذ
وٕيػبصي وبسايي  ٚاحشثخـي ػُٕ» [.]13

ػيؼتٓٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ٔيتٛا٘ٙذ اٞذاف ثؼيبس ٔتٛٙػي سا دس دسٖٚ
ػبصٔبٖٞب د٘جبَ ٕ٘بيٙذٔ .غبِؼبت تزشثي و٘ ٝمؾٞبي ٔتفبٚت ايٗ ػيؼتٓٞب سا
ثشسػي ٕ٘ٛدٜا٘ذ ،دػتٝثٙذيٞبي ٔتٛٙػي سا ثشاي تؼشيف  ٚػّٕيبتيػبصي
وبسثشد ػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد اسائٕٛ٘ ٝدٜا٘ذ .ثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛآثش٘خي  ٚديٍشاٖ

1

(٘ ٚ )1999بسا٘ز ٚ ٛديٍشاٖ )2007( 2اص دػتٝثٙذي ػبيٕ )1990( ٖٛوٝ
وبسثشدٞبي تـخيلي  ٚتؼبّٔي سا اص  ٓٞتفىيه ٕ٘ٛد ٜثٛد ،پيشٚي وشد٘ذ.
ٞب٘ؼٗ  ٚديٍشاٖ (٘ 4 )2004مؾ ٔتفبٚت سا ؿٙبػبيي وشد٘ذ :ثش٘بٔٝسيضي
ػّٕيبتي ،اسصيبثي ػّٕىشد ،اثالؽ اٞذاف  ٚتذٚيٗ ساٞجشدٙٞ .شي (٘ )2006يض 4
٘ٛع وبسثشد ثشاي ػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد ثيبٖ ٕ٘ٛد أب دػتٝثٙذي ٚي ؿبُٔ
1. Abernethy & et al
2. Naranjo & et al
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ٚيظٌيٞبي پبيؾ ،تٕشوض تٛر ،ٝتلٕيٌٓيشي ساٞجشدي ٔ ٚـشٚػيت ثخـي ثٛد.
فشا٘ى ٛػب٘تٛع  ٚديٍشاٖ (٘ )2007يض دػتٝثٙذي ديٍشي اسائٕٛ٘ ٝد٘ذ .آٖٞب دس
يه ٔشٚس ٌؼتشد ٜدس ادثيبت اسصيبثي ػّٕىشد٘ 16 ،مؾ ٔتفبٚت ثشاي

رذ -3 َٚفٟشػتي اص ٔذَٞب  ٚچبسچٛةٞبي اسصيبثي ػّٕىشد []5
٘بْ ٔذَ/چبسچٛة

دٚساٖ اسائٝ

ٔ ٚ ROCE ،ROE ،ROI -1ـتمبت آٖٞب

لجُ اص دٝٞ
1980

ػيؼتٓٞبي ػٙزؾ ػّٕىشد ؤ ٝيتٛا٘ٙذ دس ػبصٔبٖ ايفب ٕ٘بيٙذ ،ؿٙبػبيي
وشد٘ذ .آٖٞب ايٗ ٘مؾٞب سا ث 5 ٝعجم ٝوّي تمؼيٓ وشد٘ذ -1 :ػٙزؾ ػّٕىشد

ٔ -2ذَ اسصؽ افضٚد ٜالتلبدي ()EVA

1980

ؿبُٔ پبيؾ پيـشفت ،ػٙزؾ  ٚاسصيبثي ػّٕىشد؛ ٔ -2ذيشيت ساٞجشد و ٝدس

ٞ -3ضي ٝٙػُٕ ٔحٛس (ٔ - )ABCذيشيت ػُٕ ٔحٛس ()ABM

1988

 -4تىٙيه تحّيُ ٌ ٚضاسؽ اسصيبثي اػتشاتظيه ()SMART

1988

ٔ -5ؼيبسٞبي حٕبيتي ػّٕىشد ()SPA

1989

ٔؤحش ٔتـىُ اص سفتبس پبداؿئ ،ذيشيت سٚاثظ  ٚوٙتشَ  -5 ٚيبدٌيشي  ٚثٟجٛد

 -6تحّيُ اسصؽ ٔـتشي ()CVA

1990

 -7پشػـٙبٔ ٝاسصيبثي ػّٕىشد ()PMQ

1990

و ٝؿبُٔ ثبصخٛسد ،يبدٌيشي د ٚحّمٝاي  ٚثٟجٛد ػّٕىشد ٔيؿٛد .تفبٚت اكّي

 -8چبسچٛة ٘تبيذ تؼييٗوٙٙذٜٞب ()RDF

1991

ٔيبٖ ايٗ عجمٝثٙذيٞبي ٔتٛٙع اص وبسثشدٞبي ػيؼتٓٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ،دس

 -9وبست أتيبصي ٔتٛاصٖ ()BSC

1992

تؼذاد ٘مؾٞبيي اػت و ٝآٖٞب ؿٙبػبيي ٔيوٙٙذ ٔ ٚشصٞبيي و ٝثيٗ ايٗ

 -10ص٘زيش ٜخذٔتٙٔ -فؼت ()SPC

1994

 -11سٚيىشد ثبصٌـت ويفيت ()ROQ

1995

 -12چبسچٛة اسصيبثي ػّٕىشد وٕجشيذ ()CPMF

1996

چارچوبها و مدلهاي ارسياتي عملنزد

 -13ػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد پبيذاس ()CPMS

1996

 -14ػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد تشويجي ()IPMS

1997

عشاحي ػيؼتٓٞبي اسصيبثي ٔ ٚذيشيت ػّٕىشد يىي اص ٔجبحج ٔٚ ٟٓ

 -15وبست أتيبصي ٔمبيؼٝاي وؼت  ٚوبس ()CBS

1998

اِٛٚيتداس دس ٔزبٔغ دا٘ـٍبٞي  ٚدس ٔيبٖ ٔتخللبٖ  ٚوبسٌضاساٖ ٔذيشيتي

 -16چبسچٛة تشويجي اسصيبثي ػّٕىشد ()IPMF

1998

اػت .ؿشوتٞب  ٚػبصٔبٖٞب ث ٝد٘جبَ ساٞجشدٞبي ٔٙبػت ،تؼييٗ اٞذاف،

ٔ -17ذَ تؼبِي وؼت  ٚوبس ()BEM

1999

ارشاي الذأبت ٔٙبػت  ٚسكذ ؿشايظ ٔٛرٛد خٛد ٔيثبؿٙذ.

 -18ػيؼتٓ پٛيبي اسصيبثي ػّٕىشد ()DPMS

2000

ٔ -19ذَ پي٘ٛذ ػُٕ -ػٛد ()APL

2001

 -20تزضي ٝعشاحي ػيؼتٓ تِٛيذ ()MSDD

2001

كٛست وّي پشداختٝا٘ذ ٔ ٚؼٕٛالً ث ٝايٗ ٔٛضٛع ث ٝكٛست وبسثشدي  ٚدس

ٙٔ -21ـٛس ػّٕىشد ()PP

2001

 -22ص٘زيش ٜاسصؽ ثش٘بٔٝسيضي ػّٕىشد ()PPVC

2004

چبسچٛةٞبي صٔيٝٙاي ٔ ٚحيغي ٔـخق پشداخت ٝؿذ ٜاػتٕٞ ]5[ .يٗ

ٔ -23ذَ اسصؽ لبثّيت التلبدي داساييٞبي ّٕٔٛع  ٚغيش ّٕٔٛع
()CEVITA

2004

عشاحي چبسچٛة ٔ ٚذَٞبي اسصيبثي ػّٕىشد وبٔالً ٔٛضٛػي التضبيي اػت

 -24ػيؼتٓ اٍِٛثشداسي ػّٕىشد ،تٛػؼ ٝدس سؿذ ()PDGBS

2006

 -25چبسچٛة تحّيُ ظشفيت ثذ ٖٚاػتفبد)UCDF( ٜ

2007

ثشٌيش٘ذٜي ثش٘بٔٝسيضي ،تذٚيٗ /پيبدٜػبصي /ارشاي ساٞجشد ،تٕشوض تٛر ٚ ٝتٛاصٖ
اػت؛  -3استجبعبت داخّي  ٚخبسري ،اٍِٛثشداسي  ٚا٘غجبق ثب لٛا٘يٗ؛  -4سفتبس

٘مؾٞب دس ٘ظش ٔيٌيش٘ذ [.]14

ثب ٚرٛد ػاليك دا٘ـٍبٞي  ٚكٙؼتي صيبد ثٛٔ ٝضٛع ٔذيشيت  ٚاسصيبثي
ػّٕىشد ،تؼذاد وٕي اص ٔذَٞبي ٔغشح ؿذ ٜدس ادثيبت ث ٝايٗ ٔٛضٛع ثٝ

تؼذد  ٚتٛٙع دس چبسچٛةٞب ٔ ٚذَٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ٘ـبٖ ٔيدٞذ وٝ
 ٚؿشايظ ٔختّف ٌ٘ٛ ٚبٌ ٖٛدس عشاحي ايٗ ػيؼتٓ تأحيشٌزاس خٛاٙٞذ ثٛد.
دس ٕٞيٗ ساػتب ثشسػي ثشخي اص ٔذَٞبي ٔٛرٛد  ٚدػتيبثي ث ٝؿٙبخت
وّي  ٚدػتٝثٙذي  ٚرٕغثٙذي ؿٟٛدي آٖٞب ٔيتٛا٘ذ ساٍٞـب ثبؿذ.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثبوّي ٕٞ ٚىبساٖ )1976( 1ثيبٖ ٔيوٙٙذ ،دا٘ؾ تشويجي
اػت اص ٔؤِفٞٝبي اػبػي  ٚتىٙيه رٕغثٙذي ثشاي عجمٝثٙذي ايٗ
ٔؤِفٞٝب دس ساػتبي حُ ٔؼبئُ پيچيذ .ٜثش ٕٞيٗ اػبع ٌشٍ٘ ٚ ٛديٍشاٖ
دس پظٞٚؾ خٛد  6دػت ٝػبُٔ التضبئي سا ثشاي ػيؼتٓٞبي اسصيبثي
ػّٕىشد ثيبٖ ٔيوٙٙذ:

دس ايٗ رب دس ساػتبي ٞذف پظٞٚؾ و ٝدػتيبثي ث ٝچبسچٛثي ثشاي
اسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ ٚفٙبٚسي اػت ثشخي اص ػٕذٜتشيٗ ٚ
پشوبسثشدتشيٗ ٔذَٞبي اسصيبثي ػّٕىشد دس ادثيبت ٔذيشيت ٔٛسد ثشسػي ٚ
ٔشٚس لشاس ٔيٌيش٘ذ .دس رذ 3 َٚفٟشػتي وّي اص ٔذَٞب  ٚچبسچٛةٞبي
ثشرؼتٝي اسصيبثي ػّٕىشد اسائ ٝؿذ ٜاػت.
تننيل تحليل و گشارش ارسياتي راهثزدي ()SMART

 .1ػبختبس حبوٕيت ؿشوتي؛

ايٗ تىٙيه تٛػظ آصٔبيـٍبٜٞبي ٚاً٘ عشاحي ؿذ .ايٗ ٔذَ ٕٞچٙيٗ

 .2ػيؼتٓ اعالػبتي ٔذيشيت؛

تحت ػٛٙاٖ ٞشْ ػّٕىشد ٘يض ؿٙبختٔ ٝيؿٛد ؤ ٝتـىُ اص  4ػغح اػت:

 .3ساٞجشد؛

دس ثبالي ٞشْ ٔأٔٛسيت ػبصٔبٖ لشاس داسد و ٝتٛػظ ػغٛح پبييٗتش ٔتـىُ

 .4فش ًٙٞػبصٔب٘ي  ٚػجه ٔذيشيت؛

اص ٚاحذٞبي تزبسي ساٞجشدي ،ػيؼتٓٞبي ػّٕيبتي تزبسي ٔ ٚشاوض وبسي ٚ

ٔ .5حيظ ثيش٘ٚي؛

اداسي حٕبيت ٔيؿٛد .ايٗ ٔذَ ٔؼيبسٞبي ػّٕىشد داخّي  ٚخبسري سا

 .6ا٘ذاص ٜػبصٔبٖ [.]15

ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔيدٞذ .اٞذاف ػيٙي ثشاي پبييٗ ٞشْ تفؼيش ٔيؿٛد
1. Buckley & et al

دػتيبثي ث ٝيه چبسچٛة اسصيبثي ػّٕىشد ثشاي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي
ػؼيذ ؿبداٖ

فلّٙبٔ ٝسؿذ فٙبٚسي ،ػبَ د ،ٓٞؿٕبس ،39 ٜتبثؼتبٖ 1393



ٚدس ػيٗ حبَ تٛػظ ػغٛح ثباليي اسصيبثي ٔيؿٛد تب استجبط ٔيبٖ

ساٞجشدٞب :دٔٚيٗ ٚر ٝايٗ ٔذَ ثش ساٞجشد تٕشوض داسد .تٟٙب دِيُ تذٚيٗ

ساٞجشدٞب  ٚػّٕيبت ثشلشاس ثبؿذ .دس لبػذٞ ٜشْ چٟبس اٞشْ ٚرٛد داسد:

ساٞجشدٞب ،ايزبد اسصؽ ثشاي ثشخي اص ري٘فؼبٖ اػت ،پغ ٘مغ ٝآغبصيٗ ثبيذ

ويفيت ،اسائ ٚ ٝتحٛيُ (خذٔت) ،صٔبٖ ٞ ٚضي ٝٙفشايٙذٔ .ذَ ٕٞچٙيٗ

ايٗ ػؤاَ ثبؿذ و« ٝري٘فؼبٖ ٔب چ ٝوؼب٘ي ٞؼتٙذ  ٚخٛاػتٞٝبي آٖٞب

داساي حّم ٝػّٕىشدي ٘يض ٞؼت و ٝػيؼتٕي اص ثبصخٛسدٞبي ػّٕىشد سا

چٔ ٝيثبؿذ ».تٟٙب پغ اص رٛاةٌٛيي ث ٝايٗ ػؤاَ ٔيتٛاٖ ث ٝا٘تخبة

ثيٗ ػغٛح ٞشْ ايزبد ٔيوٙذ.

ساٞجشد پشداخت تب ثتٛاٖ اص اسضبي ٘يبصٞبي ري٘فؼبٖ اعٕيٙبٖ حبكُ ٕ٘ٛد.
فشايٙذٞبٙٔ :ظٛس اص فشايٙذٞب ،فشايٙذٞبي ػٕٔٛي ٞش ػبصٔبٖ ؿبُٔ ايزبد

مارت امتياسي متواسن ()BSC

ٔحل ٚ َٛخذٔبت ،ثش٘بٔٝسيضئ ،ذيشيت ػبصٔبٖ ٔ ...ٚيثبؿذ .ث ٝعٛسي وٝ

ايٗ ٔذَ و ٝتٛػظ وبپالٖ ٛ٘ ٚست ٖٛعشاحي ٌشديذ ٘ـبٖ داد و ٝيه

ثتٛاٖ ثشاي ٞش يه اص ايٗ فشايٙذٞب ،ؿبخقٞبي ٔـخلي سا تؼييٗ ٕ٘ٛد.

ٔذَ ٔٛفك دس اسصيبثي ٔ ٚذيشيت ػّٕىشد ثٛد ٜاػت .وبست أتيبصي ٔتٛاصٖ

دس حبِي و ٝثؼيبسي اص ساٞجشدٞب دس ػُٕ ثب ٔـىُ سٚثشٔ ٚيؿ٘ٛذ  ٚدِيُ

داساي ديذٌب ٜربٔؼي ٘ؼجت ث ٝػبصٔبٖ اص چٙذ ثؼذ اػت:

اكّي آٖ ايٗ اػت و ٝفشايٙذٞبي ػبصٔب٘ي ثب ساٞجشدٞب ٓٞخٛا٘ي ٘ذاس٘ذ ٚ

 .1رٙجٔ ٝبِي؛

حتي اٌش ايٗ فشايٙذٞبٕٞ ،خٛا٘ي  ٓٞداؿت ٝثبؿٙذٕٔ ،ىٗ اػت

 .2رٙجٔ ٝـتشي؛

تٛإ٘ٙذيٞبي الصْ ثشاي ػّٕيبتي وشدٖ ايٗ فشايٙذٞب ٚرٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ.

 .3رٙج ٝوؼت  ٚوبس  ٚفشايٙذٞبي داخّي؛

ثٙبثشايٗ ٚر ٝثؼذي تٛإ٘ٙذيٞب اػت.
تٛإ٘ٙذيٞب :تٛإ٘ٙذيٞب تشويجي اص افشاد ،فؼبِيتٞب ،فٙبٚسي ٚ

 .4رٙجٛ٘ ٝآٚسي ،سؿذ  ٚيبدٌيشي]5[ .
وبست أتيبصي ٔتٛاصٖ ؿبخقٞبي ٔبِي سا و٘ ٝـبٖدٙٞذ٘ ٜتبيذ

صيشػبختٞبػت و ٝسٚي  ٓٞسفت ٝارشاي فشايٙذٞبي ػبصٔب٘ي سا ٕٔىٗ

فؼبِيتٞبي ٌزؿت ٝاػت ،دس ثش ٔيٌيشد  ٚػال ٜٚثش آٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ

ٔيػبص٘ذ .دس ايٗ رب ٔيثبيذ ث ٝد٘جبَ تٛإ٘ٙذيٞبيي ثٛد و ٝثشاي ارشاي

ؿبخقٞبي غيش ٔبِي و ٝث ٝػٛٙاٖ پيؾ ٘يبصٞب ٔ ٚحشن ػّٕىشد ٔبِي

فشايٙذٞب ضشٚسي ٞؼتٙذ  ٚدس ايٗ چبسچٛة ؿبخقٞبيي سا ؿٙبػبيي ٕ٘ٛد

آيٙذٞ ٜؼتٙذ ،آٟ٘ب سا وبُٔ ٔيٕ٘بيذ .دس ايٗ ٔذَ اػتمبد ثش آٖ اػت و ٝثب

و ٝايٗ تٛإ٘ٙذيٞب سا اسصيبثي ٕ٘بيذ ٓٞ ٚچٙيٗ ٘حٜٛي اػتفبد ٜاص آٖٞب ٚ

وؼت اعالع اص چٟبس رٙجٔ ،ٝـىُ افضايؾ  ٚا٘جبؿت اعالػبت اص عشيك

چٍٍ٘ٛي حفبظت اص آٖٞب سا ٔٛسد ػٙزؾ لشاس دٞذ.

ٔحذٚد وشدٖ ؿبخقٞبي ٔٛسد اػتفبد ٜاص ثيٗ ٔيسٚدٕٞ .چٙيٗ ايٗ

وٕهٞبي ٔٛسد ا٘تظبس اص ري٘فؼبٖ :ايٗ ٚر ٝدسػت ٔمبثُ ٚر ٝسضبيت

چبسچٛة ٔذيشاٖ سا ّٔضْ ٔيػبصد تب تٟٙب سٚي تؼذاد ٔحذٚدي اص

ري٘فؼبٖ لشاس داسد .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ وبسوٙبٖ ث ٝػٛٙاٖ يىي اص ري٘فؼبٖ اص

ؿبخقٞبي حيبتي  ٚثحشا٘ي تٕشوض ٕ٘بيٙذ .ث ٝػال ٜٚدس ٘ظش ٌشفتٗ چٙذيٗ

ػبصٔبٖ ا٘تظبس أٙيت ؿغّي ،حمٛق ٔ ٚضايبي ٔٙلفب٘ ،ٝتٛر ٚ ٝفشكت ثشاي

رٙجٔ ٝتفبٚت ،اص ثٟيٝٙػبصي ثخـي رٌّٛيشي ٔيوٙذ .تحميمبت ٘ـبٖ

اسائ ٝي پيـٟٙبد سا داس٘ذ .دس ػٛم ػبصٔبٖ اص وبسوٙبٖ خٛد ا٘تظبس وٕه ثٝ

ٔيدٞذ و 60ٝدسكذ اص  1000ؿشوت ٔزّ ٝفٛسچ ،ٖٛوبست أتيبصي

وؼت  ٚوبس سا داسد .ػبصٔبٖ تٛلغ اسائ ٝپيـٟٙبد اص ػٛي وبسوٙبٖٚ ،فبداسي

ٔتٛاصٖ سا تزشث ٝوشدٜا٘ذ  ٚدس ثيٗ تٕبٔي ٔذَٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ػبصٔبٖ

ث ٝػبصٔبٖٟٔ ،بستٞبي تٛػؼ ٝيبفت ،ٝلجٔ َٛؼئِٛيت وبسٞب  ٚغيش ٜسا داسد

ايٗ ٔذَ ٔف ْٟٛغبِت ثٛد ٜاػت]3[ .

[.]3
دس ٔزٕٛع ٔذَ ٔٙـٛس ػّٕىشد ٔيتٛا٘ذ تلٛيش ٔتٛاص٘ي اص يه وؼت  ٚوبس
اسائ ٝدٞذ و٘ ٝـبٖ دٙٞذٜي ٔؼيبسٞبي ثيش٘ٚي (ري٘فؼبٖ)  ٚدس٘ٚي (ساٞجشد،

منشور عملنزد ()PP
1

ايٗ ٔٙـٛس تٛػظ ٘يّي عشاحي ٌشديذ و ٝداساي پٙذ ثؼذ ػّٕىشدي ثٝ

فشايٙذ  ٚتٛا٘بيي) ٓٞ ٚچٙيٗ ٔؼيبسٞبي ٔبِي  ٚغيش ٔبِي تشويجي اػت [.]5

 ٓٞپيٛػتٔ ٚ ٝشتجظ ثٛد ٚ ٜدس ٚالغ ػؼي دس ٍ٘ب ٜربٔغتش ث ٝػّٕىشد داسد.
ٔٙـٛس ػّٕىشد ثؼذ اص وبست أتيبصي ٔتٛاصٖ پشوبسثشدتشيٗ ٔذَ  ٚچبسچٛة

مدل مارت امتياسي تطثيقي مسة و مار ()CBS
2

اسصيبثي ػّٕىشد اػت [ٚ .]5رٔ ٜٛذَ ٔٙـٛس ػّٕىشد ث ٝؿشح صيش ٔيثبؿذ:

ايٗ ٔذَ تٛػظ وب٘زي ( )1998ث ٝػٛٙاٖ ٘ؼخ ٝاكالحي ٔذَ وبست

سضبيت ري٘فؼبٖ :اص آ٘زب و ٝث ٝوبسٌيشي ساٞجشدٞب ،ػبصٔبٖ سا لبدس

أتيبصي ٔتٛاصٖ دس رٟت «تؼبِي وؼت  ٚوبس» اص عشيك ث ٝوبسٌيشي اكَٛ

ٔيػبصد تب اسصؽ ثيـتشي سا ثشاي ري٘فؼبٖ ٔختّف ايزبد ٕ٘بيذ ،ري٘فؼب٘ي

ٔذيشيت ويفيت ربٔغ اسائٌ ٝشديذٔ .ذَ وبست أتيبصي تغجيمي وؼت ٚ

٘ظيش ػشٔبيٌٝزاسأٖ ،ـتشيبٖٚ ،اػغٞٝب ،وبسوٙبٖ ،تأٔيٗوٙٙذٌبٖ،

وبس ٘يض ٕٞب٘ٙذ وبست أتيبصي ٔتٛاصٖ ،ديذٌبٞي ربٔغ ٘ؼجت ث ٝػبصٔبٖ سا

لبٌٖ٘ٛزاساٖ ٌ ٚشٜٞٚبي ارتٕبػي و ٝإٞيت ٞش يه دس ػبصٔبٖٞبي

اتخبر ٔيوٙذ و ٝث ٝعٛس ٓٞصٔبٖ ث ٝچٟبس رٙج٘ ٝظش داسد :اسصؽ ري٘فؼبٖ،

ٔختّفٔ ،تفبٚت اػت .ثٙبثشايٗ اكّيتشيٗ  ٚاِٚيٗ رٙج ٝػّٕىشد ري٘فؼبٖ

تؼبِي فشايٙذ ،يبدٌيشي ػبصٔب٘ي  ٚساضي ٍ٘ ٝداؿتٗ ري٘فؼبٖٛ٘ .آٚسي ايٗ

 ٚسضبيت آٟ٘ب اػت.

ٔذَ ٘ؼجت ثٔ ٝذَ وبست أتيبصي ٔتٛاصٖ ،ربيٍضيٙي ٔـتشي ثب ري٘فؼبٖ

1. Neely

2. Kanji



دػتيبثي ث ٝيه چبسچٛة اسصيبثي ػّٕىشد ثشاي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي
ػؼيذ ؿبداٖ

فلّٙبٔ ٝسؿذ فٙبٚسي ،ػبَ د ،ٓٞؿٕبس ،39 ٜتبثؼتبٖ 1393

 ٚاسصؽٞبي ٔبِي ثب اسصؽٞبي ري٘فؼبٖ اػت .ايٗ ٔذَ ثيٙـي سا ٘يض
٘ؼجت ث ٝسٚاثظ وٕي ٔيبٖ ايٗ چٟبس رٙج ٚ ٝديذٌب ٜاسائٔ ٝيوٙذ [.]5
مديزيت ميفيت جامع ()TQM

ٔذيشيت ويفيت ربٔغ اِٚيٗ ثبس دس ثخؾ تِٛيذ  ٚحذٚد دٝٞي1980
ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت  ٚث ٝصٚدي تجذيُ ث ٝيه فّؼفٝي وؼت  ٚوبس ثب
تأويذ ثش ثٟجٛد ويفيت ثٙٔ ٝظٛس دػتيبثي ث ٝحذاوخش سضبيت ٔـتشي اص
عشيك ايزبد يه ػبصٔبٖ ثب ويفيتٌ ،شديذ .تؼبسيف ٔتؼذدي دس ادثيبت دس
ساثغ ٝثب ايٗ چبسچٛة اسائ ٝؿذ ٜاػت وٚ ٝاضح اػت وٛٔ ٝضٛع ٔ ٚؼأِٝي

ؿىُ ٙٔ -2غك ساداس []18

اكّي دس ٔذيشيت ويفيت ربٔغ دػتيبثي ث ٝسضبيت ٔـتشيبٖ  ٚتحمك
٘يبصٞبي آ٘بٖ  ٚثٟجٛد ٔؼتٕش ٔيثبؿذ [.]16

اٌش چٔ ٝذيشيت ويفيت ربٔغ اِٚيٗ ثبس دس ثخؾ تِٛيذ ٔٛسد اػتفبدٜ

اسيىؼ ٚ ٖٛديٍشأٖ )2004( 1ذيشيت ويفيت ربٔغ سا ث ٝػٛٙاٖ «يه

لشاس ٌشفت ،ايٗ اػتمبد ٚرٛد داسد و ٝثتٛاٖ آٖ سا دس ثخؾ خذٔبت ٘يض

ػيؼتٓ ٔذيشيت تىبّٔي ٔيدا٘ٙذ و ٝاص اسصؽٞب ،سٚؽؿٙبػيٞب ٚ

ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس داد .اِجت ٝثبيذ تٛر ٝداؿت و ٝثخؾ خذٔبت داساي

اثضاسٞبيي تـىيُ ؿذ ٜاػت ٞ ٚذف آٖ افضايؾ سضبيت ٔـتشيبٖ دس٘ٚي ٚ

ٚيظٌيٞبي خبف خٛد اػت ٕ٘ ٚيتٛاٖ  ٕٝٞايٗ اكٔ َٛغشح ثشاي

ثيش٘ٚي ثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ ٔحذٚد ٔيثبؿذ» .اسصؽٞبي اكّي يه ػبصٔبٖ

ٔذيشيت ويفيت ربٔغ سا دس ثخؾ خذٔبت ٘يض ث ٝوبس ٌشفت]16[ .

ٔجتٙي ثش فش ًٙٞآٖ ٞؼتٙذ  ٚسٚؽ ؿٙبػيٞب  ٚاثضاسٞب حبٔي ايٗ
اسصؽٞبي اػبػي ٞؼتٙذ٘ ]17[ .ىتٝاي و ٝدس ٔٛسد ٔذيشيت ويفيت

مدل تعالي تنياد اروپايي تزاي مديزيت ميفيت ()EFQM

ربٔغ ثبيذ ٌفت ايٗ اػت و ٝدس ادثيبت اسصيبثي ػّٕىشد تؼبسيف ثؼيبس

ٔذَ تؼبِي ثٙيبد اسٚپبيي ثشاي ٔذيشيت ويفيت تٛػظ ثٙيبد أٛس ٔبِي

ٔتٛٙع ٔ ٚتؼذدي دس ٔٛسد آٖ اسائ ٝؿذ ٚ ٜاسصؽٞبي اػبػي آٖ ثؼيبس

ثشاي ٔذيشيت ويفيت و ٝدس ػبَ  1988تٛػظ  14ؿشوت ثضسي اسٚپبيي ٚ

ٔتٛٙع ٞؼتٙذ  ٚدس ٚالغ اسوبٖ اػبػي ايٗ چبسچٛة ثؼيبس ٌؼتشد ٜاػت.

ثب حٕبيت وٕيؼي ٖٛاسٚپب تأػيغ ٌشديذ ،عشاحي ؿذ ٜاػت .ايٗ ٔذَ دس

اص ٕٞيٗ س ٚيٛئ )2010( 2ٛٙثب ثشسػي ٌؼتشد ٜادثيبت ٔذيشيت ،اكٚ َٛ

ػبَ  1991ث ٝػٛٙاٖ چبسچٛثي ثشاي خٛداسصيبثي ػبصٔبٖٞبي ثخؾ

اسوبٖ ٔٛرٛد سا دس  15دػت ٝصيش عجمٝثٙذي ٔيٕ٘بيذ:

ػٕٔٛي  ٚخلٛكي ٔؼشفي ٌشديذ.

 .1ا٘تخبة ،تؼٟذٔ ،ـبسوت ٕٞ ٚىبسي وبسوٙبٖ؛

ٔذَ تؼبِي ثٙيبد اسٚپبيي ثشاي ٔذيشيت ويفيت ٔتـىُ اص ٔ 9ؤِفٝي

 .2آٔٛصؽ  ٚتحليُ؛

اكّي اػت و ٝدس د ٚدػت ٝعجمٝثٙذي ؿذٜا٘ذ:

 .3وبس تيٕي؛

ٔ .1ؼيبسٞبي تٛإ٘ٙذػبص ؿبُٔ سٞجشي ،خظٔـي  ٚساٞجشد ،افشاد ،ؿشوب ٚ

 .4تٛإ٘ٙذػبصي؛

ٔٙبثغ  ٚفشايٙذٞب؛

 .5اسصيبثي ػّٕىشد ،ؿٙبخت  ٚپبداؽ؛

ٔ .2ؼيبسٞبي ٘تيزٝاي ؿبُٔ ٘تبيذ ٔـتشي٘ ،تبيذ افشاد٘ ،تبيذ ربٔؼٚ ٝ

 .6اسائ ٚ ٝاثالؽ ػّٕىشد؛

٘تبيذ وّيذي ػّٕىشد.

 .7تغييش فشًٙٞ؛

ٔؼيبسٞبي تٛإ٘ٙذػبص ٘ـبٖ ٔيدٙٞذ و ٝػبصٔبٖ چٍ ٝ٘ٛػُٕ ٔيوٙذ ٚ

 .8ػجه ،ادسان ،تؼٟذٔ ،ـبسوت  ٚسٞجشي ٔذيشيت؛

٘تبيذ ثش دػتيبثي ث ٝاٞذاف ثب تٛر ٝث ٝري٘فؼبٖ ػبصٔب٘ي  ٚايٙى ٝچٍٝ٘ٛ

 .9عشاحي؛

ايٗ ٘تبيذ ٔيتٛا٘ٙذ ٔٛسد ػٙزؾ لشاس ٌيش٘ذ ،تٕشوض ٔيوٙٙذ]18[ .

 .10ثش٘بٔٝسيضي؛

ايٗ ٔذَٔ ،ذِي ٘ٛيٗ  ٚپشوبسثشد رٟت اسصيبثي ػّٕىشد ػبصٔبٖ اػت

 .11ػٙزؾ؛

و ٝػبصٔبٖ سا ٘ؼجت ث ٝسٚؽٞبي ػٙتي ث ٝكٛست ربٔغتشي ٔٛسد اسصيبثي

ٞ .12ضي ٝٙويفيت؛

لشاس ٔيدٞذ .يىي اص ثشتشيٞبي ايٗ ٔذَ اػتفبد ٜاص اثضاسي لٛي رٟت
3

 .13اثضاسٞب  ٚتىٙيهٞب؛

أتيبصدٞي ػبصٔبٖٞب ث٘ ٝبْ ٔٙغك «ساداس » ٔيثبؿذ]4[ .

 .14تٕشوض ثش ٔـتشيبٖ دس٘ٚي  ٚثيش٘ٚي؛

ايٗ اثضاس يه ٔبتشيغ أتيبصدٞي اػت و ٝاص ػبَ  1999دس ٔذَ تؼبِي

 .15ثٟجٛد ٔؼتٕش.

ثٙيبد اسٚپبيي ثشاي ٔذيشيت ويفيت ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت  ٚث ٝكٛست
ؿىُ ٔ 2يثبؿذ.
1. Eriksson & et al
2. Ueno

3. RADAR
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٘تبيذ ٘ـبٖدٙٞذٜي آٖ اػت و ٝػبصٔبٖ ث ٝد٘جبَ چيؼت  ٚس٘ٚذٞبي
ٔخجت  ٚوبسوشد خٛة  ٚپبيذاس ػبصٔبٖ سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ػال ٜٚثش آٖ حٛصٜ
٘تبيذ ؿبُٔ  ٕٝٞحٛصٜٞبي ٔتٙبػت ثب ا٘تظبسات ري٘فؼبٖ اػت.
سٚيىشد  ٚرٟت ػبصٔبٖ ث ٝايٗ ٔٛضٛع اؿبس ٜداسد و ٝػبصٔبٖ للذ داسد
چ ٝوبسي ا٘زبْ دٞذ  ٚايٙى ٝداليُ ا٘زبْ آٖ چيؼت.



اسصيبثي ػّٕىشد ٘يؼت ِٚي ٔيتٛا٘ذ دس دػتيبثي ث ٝيه چبسچٛة ٔٙبػت
دس ايٗ صٔي ٝٙساٍٞـب ٔ ٚؤحش ثبؿذ.
يىي اص ٘ىبت ٔ ٟٓدس پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسئ ،ؼأِ ٝثيب٘ئ ٝأٔٛسيت
آٖٞب اػت .ثيب٘ئ ٝأٔٛسيت ٔؼٕٛالً ثبيذ ٚاضح  ٚثشآٔذ ٜاص ٔبٞيت  ٚؿشايظ
ٚالؼي پبسن ثبؿذ ِٚي اغّت تـخيق ٔأٔٛسيت ٚالؼي پبسن دؿٛاس ثٛدٚ ٜ

ثؼذ اص آٖ ثحج پيبدٜػبصي ٛ٘ ٚع آسايؾ ػبصٔبٖ دس ساػتبي پيبدٜػبصي
سٚيىشد اػت .دس يه ػبصٔبٖ ٔتؼبِي ،سٚيىشد ٚرٟتٌيشي ػبصٔبٖ ثٝ
ؿىُ ٘ظبْٔٙذ  ٚدس حٛصٜٞبي ٔتٙبػت ارشا ٔيٌشدد.

ثيب٘ئ ٝأٔٛسيت ٔٛرٛد دس پبسنٞب ٔٙغجك ثب ٚالؼيت ٛٞ ٚيت  ٚاٞذاف راتي
آٖٞب ٘يؼت]7[ .
اص ػٛي ديٍش ساٞجشد  ٚسٚؽٞبي دػتيبثي  ٚتحمك ثخـيذٖ ثٝ

آخشيٗ ٔشحّ ٝاص ايٗ ٔٙغك ،اسصيبثي  ٚثبصٍ٘شي آ٘چ ٝػبصٔبٖ ا٘زبْ دادٜ
تب رٟتٌيشي سا پيبدٕ٘ ٜبيذٔ ،يثبؿذ]18[ .

ٔأٔٛسيت پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ٘يض دس ػّٕىشد پبسن ثؼيبس ٔؤحش ثٛدٚ ٜ
حتي ؿبخقٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ٘يض ثشآٔذ ٜاص ٕٞيٗ ساٞجشدٞب خٛاٞذ ثٛد.

ثب ثشسػي ػيش تغٛس ػيؼتٓٞبي اسصيبثي ػّٕىشد ث ٝايٗ ٘تيزٔ ٝيسػيٓ

أب ثبيذ تٛر ٝداؿت و ٝدِيُ تذٚيٗ ساٞجشدٞب ايزبد اسصؽ ثشاي ثشخي اص

وٞ ٝذف اكّي ايٗ چبسچٛةٞب وٕه ثٔ ٝذيشيت ثشاي اسصيبثي ػّٕىشد

ري٘فؼبٖ اػت پغ يىي اص ػٙبكش اكّي و ٝثبيذ دس چبسچٛة اسصيبثي

وؼت  ٚوبس  ٚثٟجٛد وبسايي تزبسي اص عشيك تلٕيٌٓيشي ثٟتش اػت.

ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ٔٛسد تٛر ٝلشاس دادٛٔ ،ضٛع ا٘تظبسات

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝوٛوب  ٚديٍشاٖ 1دس پظٞٚؾ خٛد ثيبٖ ٔيوٙٙذ ٔيتٛاٖ

ري٘فؼبٖ اػتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝپيؾ اص ايٗ دس ادثيبت ثحج ؿذ ،پبسنٞبي

ٚيظٌيٞبي ػٕٔٛي يه ػيؼتٓ اسصيبثي ػّٕىشد خٛة سا دس ٔٛاسد صيش

ػّٓ  ٚفٙبٚسي داساي ري٘فؼبٖ ٔتؼذدي ٞؼتٙذ  ٚدس ؿشايظ ٔتفبٚت

رؼت  ٚرٕٛ٘ ٛد:

ٔتِٛيبٖ ٔ ٚؼئِٛيٗ آٖٞب ٔتفبٚت خٛاٙٞذ ثٛد .اص رّٕ ٝايٗ ري٘فؼبٖ

 -ثشآٔذ ٜاص ساٞجشد؛

ٔتؼذد ٔيتٛاٖ ث ٝدا٘ـٍبٜٞب ،حىٔٛتٞبي ٔحّي (و ٝدس وـٛس ٔب ؿبُٔ

 -پي٘ٛذ اٞذاف ساٞجشدي ثب ػّٕيبت؛

اػتب٘ذاسيٞب  ٚؿٟشداسيٞب اػت) ،حىٔٛت ٔشوضي ،ؿشوتٞبي ٔؼتمش دس

 -آػب٘ي ف ٚ ٟٓاػتفبدٜ؛

ايٗ پبسنٞب ٓٞ ٚچٙيٗ ٔؤػؼبت ػّٕي  ٚپظٞٚـي ديٍش اؿبسٕٛ٘ ٜد.

ٞ -ذف سٚؿٗ ٚ ٚاضح؛

ٕٞيٗ تؼذد ري٘فؼبٖ ٔـخق ٔيوٙذ و ٝا٘تظبسات اص ػّٕىشد پبسنٞب

 -تحشيه ٔؼتٕش سفتبس ثٟجٛد دٙٞذ ٚ ٜدسػت؛

ثؼيبس ٔتٛٙع ٔ ٚتؼذد خٛاٙٞذ ثٛد ٔ ٚذيشاٖ پبسنٞب ثبيذ ػؼي دس ثشلشاسي

 -اسائ ٝثبصخٛسد ػشيغ  ٚدليك؛

تٛاص٘ي پٛيب ٔيبٖ ايٗ ا٘تظبسات ٔتؼذد ٌ٘ٛ ٚبٌ ٖٛداؿت ٝثبؿٙذ .ا٘تظبسات

 -اسائ ٝتلٛيش ٔتٛاصٖ  ٚچٙذ ثؼذي اص ػبصٔبٖ؛

ٔتؼذدي ؤ ٝيتٛاٖ ثشاي ثشخي اص ري٘فؼبٖ اكّي پبسنٞب ثشؿٕشد

 -سكذ وشدٖ ػّٕىشد ٌزؿتٝ؛

ػجبستٙذ اص:

 -ثش٘بٔٝسيضي ثشاي ػّٕىشد آيٙذٜ؛

 -دا٘ـٍبٜٞب :اػتفبد ٜاص فشكتٞبي رذيذ وؼت  ٚوبس  ٚتجبدَ دا٘ـزٚ ٛ

 -تٛر ٝثٕٝٞ ٝي ري٘فؼبٖ؛

اػبتيذ دس ايٗ استجبط ،حجت أتيبصات ٔشثٛط ث ٝاختشاػبت ٛ٘ ٚآٚسيٞبي

 -تشٚيذ  ٚتمٛيت ا٘ؼزبْ ػبصٔب٘ي؛

رذيذ؛
 -حىٔٛتٞبي ٔحّي :ثبصػبصي ٛ٘ ٚػبصي كٙبيغ ٔٙغم ،ٝثٟجٛد ٚضؼيت

 -فشَٔٞٛبي تؼشيف ؿذٙٔ ٚ ٜبثغ دادٔ ٜـخق]8[ .

تٛػؼ ٝالتلبدي ٔٙبعك وٕتش تٛػؼ ٝيبفت ،ٝاسصؽافضايي  ٚتٛػؼٝ
فش ًٙٞفٙي  ٚؿبيؼتٍيٞبي ؿغّي ٔٙغمٝاي؛

بحث
چارچوب مناسة تزاي ارسياتي عملنزد پاركهاي علم و فناوري

دس ع َٛثشسػي ادثيبت اسصيبثي ػّٕىشد ٘ ٚيض پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي،
ثٚ ٝيظٌيٞبي ٞش دٚي ايٗ ػيؼتٓٞب اؿبس ٜؿذ  ٚثب تٛر ٝث ٝايٗ ٔٛضٛع
و ٝعشاحي چبسچٛة اسصيبثي ػّٕىشد ٔٛضٛػي وبٔالً التضبئي ٔ ٚجتٙي ثش
ؿشايظ ٔتؼذدي اػت ،دس ايٗ رب ث ٝرٕغثٙذي ٔ ٚؼشفي چبسچٛثي ٔٙبػت
ثشاي اسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي خٛاٞيٓ پشداختٞ .ش چٙذ
ادثيبت خٛد داساي سٚيىشدٞبي سٚؽؿٙبػي خبف ٔ ٚـخق دس ساثغ ٝثب

1. Cocca & et al

 حىٔٛت ٔشوضي :ارشاي ػيبػتٞبي ٘ٛآٚسي دِٚت ،ا٘تمبَ فٙبٚسي ثٝؿشوتٞب  ٚايزبد تٛاصٖ تٛػؼٝاي دس وـٛس؛
 ؿشوتٞبي تزبسي ٔؼتمش دس پبسن :ا٘تمبَ فٙبٚسي  ٚاػتفبد ٜاصفٙبٚسيٞبي ٘ٛيٗ تِٛيذ ؿذ ٜدس كٙبيغ ،ا٘تمبَ ثخؾٞبي تحميك ٚ
تٛػؼٝي ؿشوتٞب ث ٝپبسن  ٚثبال ثشدٖ ػغح ٘ٛآٚسي  ٚػٛدآٚسي
آٖٞب.
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دػتيبثي ث ٝيه چبسچٛة اسصيبثي ػّٕىشد ثشاي پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي
ػؼيذ ؿبداٖ

ٕ٘ٛداس  -1چبسچٛة پيـٟٙبدي اسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي

دس ٕٞيٗ لؼٕت ٔيتٛاٖ ثٚ ٝظيف ٝدؿٛاس ٔ ٟٓٔ ٚذيشاٖ اؿبسٕٛ٘ ٜد

ٔـخق ٔيوٙذ پبسن دس چ ٝػبختبسي فؼبِيت ٔيٕ٘بيذ ،آيب دِٚتي اػت

يؼٙي تٛا٘بيي ؿٙبػبيي  ٕٝٞري٘فؼبٖ پبسنٞب  ٚدػتيبثي ث ٝا٘تظبسات

يب خلٛكي  ٚري٘فؼبٖ اكّي آٖ چ ٝاؿخبف حميمي يب حمٛلياي ٞؼتٙذ

ٚالؼي آٖٞب رٟت ٌٙزب٘ذٖ ايٗ ا٘تظبسات دس ثيب٘ئ ٝأٔٛسيت  ٚساٞجشدٞبي

 ٚآيب ثٛدرٞٝبي دِٚتي تأٔيٗوٙٙذٜي ٘يبصٞبي ٔبِي پبسن خٛاٞذ ثٛد  ٚيب

پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسئ .ذيشاٖ ػال ٜٚثش ايٗ تٛا٘بييٞب ثبيذ داساي تٛاٖ

ثٛدرٞٝبي خلٛكي  ٚدس ٘تيزٔ ٝؼأِ ٝػٛدآٚسي ٔٛسد پيٍيشي لشاس

ثشلشاسي استجبعبت ٔؤحش ٔيبٖ كٙؼت  ٚدا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚؤػؼبت پظٞٚـي

خٛاٞذ ٌشفت يب تٛػؼ ٝالتلبدي ٔٙغم ٚ ٝارشاي خظٔـيٞبي ػيبػي.

ثبؿٙذ تب دس رٟت دػتيبثي ثٔ ٝأٔٛسيتٞبي ٔٛسد ٘ظش پبسن  ٚارشاي ٔؤحش

ٔٛضٛع پبيب٘ي ايٗ اػت و ٝتٕبْ ايٗ ٔؤِفٞٝبي چبسچٛة اسصيبثي

ساٞجشدٞبي آٖٞب ٔٛفك ثبؿٙذٕٞ .يٗ ثشلشاسي استجبعبت ٘ضديه ثب

ػّٕىشد پبسن ػّٓ  ٚفٙبٚسي دس ثيب٘يٝي ٔأٔٛسيت  ٚساٞجشدٞب  ٚالذأبت

دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚؤػؼبت پظٞٚـي صٔي ٝٙسا ثشاي دػتيبثي پبسنٞب ث ٝدا٘ؾ

پبسنٞب ٕ٘ٛد خٛاٞذ يبفت ،أب ٘ ٝثيب٘يٞٝبي ٔأٔٛسيت ٔىتٛة تذٚيٗ ؿذٜ

 ٚتٛإ٘ٙذيٞبي ٘ٛآٚسا٘ ٝؤ ٝجتٙي ثش تحمك  ٚتٛػؼ ٝاػت ،فشا ٓٞخٛاٞذ

ثّى ٝثيب٘يٞٝبي ٔأٔٛسيت ٚالؼي  ٚاٞذاف  ٚخٛاػتٞٝبي ٔٛسد ٘ظش ري٘فؼبٖ

آٚسد .اص ديٍش ػ ،ٛثشلشاسي ايٗ تؼبٔالت ثبػج دػتيبثي ث٘ ٝيشٞٚبي ا٘ؼب٘ي

اكّي  ٟٓٔ ٚپبسن.

دا٘ـي  ٚثب تزشث ٝؿذ ٜو ٝدس كٙؼت  ٚدا٘ـٍبٜٞب حضٛس داس٘ذ  ٚث ٝثٟجٛد ٚ
تٛػؼٛ٘ ٝآٚسي وٕه ٔيٕ٘بيٙذ.

ثش اػبع ثحجٞبي كٛست ٌشفت ٝچبسچٛة پيـٟٙبدي ثشاي اسصيبثي
ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي دس ٕ٘ٛداس  1اسائٌ ٝشديذ ٜاػت.

ػال ٜٚثش ا٘تظبسات ري٘فؼبٖ اص پبسن ثبيذ ثٛٔ ٝضٛع تأٔيٗ ا٘تظبسات
پبسنٞب اص ػٛي ري٘فؼبٖ ٘يض تٛر ٝداؿت و ٝدس ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٕي

جمعبندي و پيشنهادها

تأحيش ٔؼتميٓ داسد .دا٘ـٍبٜٞب ث ٝػٛٙاٖ يىي اص ري٘فؼبٖ ثبيذ صٔي ٝٙسا

ٞذف اكّي ٔمبِ ٝحبضش دػتيبثي ث ٝيه چبسچٛة ٔـخق ثشاي

ثشاي تِٛيذ دا٘ؾ رذيذ  ٚث ٝسٚص فشا ٓٞآٚس٘ذ  ٚدس ا٘زبْ پظٞٚؾٞبي ٔٛسد

اسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ثٛد تب ثش ايٗ اػبع ث ٝيه ديذٌبٜ

٘يبص پبسنٞب ؿشايظ الصْ سا آٔبدٕ٘ ٜبيٙذٓٞ .چٙيٗ دِٚتٞبي ٔحّي ٚ

ٔٙبػت  ٚثٟتش ثشاي حُ ٔؼأِ ٝاسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞب دػت يبثيٓ.

ٔشوضي ٘يض ثبيذ ثب فشا ٓٞآٚسدٖ ؿشايظ لب٘٘ٛي ٔٛسد ٘يبص  ٚحٕبيتٞبي ٔبِي

چبسچٛثي و ٝدس ايٗ ٔمبِ ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت يىي اص ٔؼذٚد چبسچٛةٞبي

 ٚثٛدرٝاي اص پبسنٞب ،صٔي ٝٙسا ثشاي ػشٔبيٌٝزاسيٞبي ثّٙذٔذت پبسنٞب

اسائ ٝؿذ ٜثشاي اسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي اػت ؤ ٝيتٛاٖ

دس صيشػبختٞبي فيضيىي  ٚػبصٔب٘ي ٓٞ ٚچٙيٗ تِٛيذ فٙبٚسيٞبي ٘ٛيٗ

ثش اػبع آٖ ث ٝاسصيبثي تمشيجبً ربٔغ ثب اؿشاف ثٔ ٝبٞيت ٚالؼي ٛ٘ ٚع

آٔبدٕ٘ ٜبيٙذ.

پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي  ٚؿشايظ ٔحيغي  ٚالتضبئي آٖ پشداخت .اص آٖ رب

دس ٟ٘بيت ٔيتٛاٖ ث ٝػبختبس لب٘٘ٛي پبسنٞب اؿبس ٜداؿت .ايٗ ٔٛضٛع

و ٝدس پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي ٔؼٕٛالً اص چبسچٛةٞبي ٔتفبٚتي ث ٝايٗ

٘يض دس ٘ٛع اسصيبثي ػّٕىشد پبسنٞب ثؼيبس تأحيشٌزاس خٛاٞذ ثٛد .ػبختبس

ٔٙظٛس اػتفبدٔ ٜيٌشدد ،چبسچٛة اسائ ٝؿذ ٜدس ايٗ ٔمبِٔ ٝيتٛا٘ذ

لب٘٘ٛي پبسن اؿبس ٜثٛٞ ٝيت ٔ ٚتِٛيبٖ اكّي پبسن داسد و ٝدس ٚالغ

چبسچٛثي ربٔغ دس ايٗ ساػتب ثبؿذ .اص ػٛي ديٍش پبسنٞبي ػّٓ  ٚفٙبٚسي
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ٗالً ايٕٛ ٔؼٚ ذٙؼتٞ بػتٙٔ ؽ اسصيبثي ػّٕىشدٚدس ايشاٖ ٘يض فبلذ يه س
ٝستي وٛ دس ك،سد غفّت لشاس ٔيٌيشدٛٔ ٖع دس ايٗ ٔشاوض دس ايشاٛضٛٔ
ٝب دس ثش داؿتٟ٘بفغ ثؼيبس صيبدي ثشاي آٙٔ ا٘ذٛب ٔيتٞاسصيبثي ػّٕىشد پبسن
.ثبؿذ
 دسٜي ٌؼتشدٝ ثب ٔغبِؼِٝ دس ايٗ ٔمبٜ ؿذٝة اسائٛ چبسچٝد ايٗوٛرٚ ثب
بيٞ تزشثيبت حبكُ اص فؼبِيت ٔحمك دس ثشخي اص پبسنٚ ٜ ؿذٝادثيبت اسائ
ِي دسٚ  اػتٜدٛ وبسثشدي ثٚ ؾ ثؼيبس ٔؤحشٞٚسي ٘يض دس ايٗ پظٚبٙ فٚ ّٓػ
 دسٜ ؿذٝة ٘ظشي اسائٛذ ثب ثشسػي چبسچٙ٘اٛ ٔيتٜذٙػيٗ حبَ ٔحمميٗ آي
بػت آٖ ساٙ تٚ  ٔيضاٖ ربٔؼيت،بي آٔبسيٞ ثشسػيٚ ي ٔيذا٘يٝيه ٔغبِؼ
ٝة اسائٛبي چبسچٞ ٔؼيبسٚ بٞاٖ ؿبخقٛ ثب ايٗ ثشسػي ٔيت.ذٙثشسػي ٕ٘بي
ٝرٛ ثبيذ تٝ اِجت.دٕٛ٘ ٔيٛسي ايشاٖ ثٚبٙ فٚ ّٓبي ػٞ  دس پبسن، ساٜؿذ
بي آٔبسي ثؼيبسٞب دس ثشسػيٞ ؿبخقٚ بٞٝ تغييش ثشخي اص ٔؤِفٝداؿت و
ي ثشٙ ٔجتٚ ع وبٔالً التضبئيٛضٛٔ عجيؼي اػت صيشا اسصيبثي ػّٕىشد يه
.ؿشايظ اػت
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