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چکيده

پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي ًْازي زض خْ حواي نظ قطو ّاي فٌاٍض هیتاقٌس .زض خْ وااضوطز ننالی نياي ًْااز ،نضظيااتی فولىاطز
قطو ّاي فٌاٍض هٌدط تِ نضتماء فولىطز آىّا ٍ ّسفوٌسي حواي ّاي پاضن فلن ٍ فٌاٍضي هیقَز .پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز تِفٌاَنى
يىی نظ پاضنّاي پیكطٍ زض وكَض زنضني قطو ّاي فٌاٍض ظيازي نؾ وِ نضظياتی آىّا يىی نظ نٍلَيا ّااي وااضي پااضن هایتاقاس.
تٌاتطنيي ّسف نيي همالِ عطنحی ٍ تثییي هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز ٍ تحلیل ًتاايح حانال نظ
نخطني آى هیتاقس .هسل نضظياتی پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز هثتٌی تط هسلّا ٍ تئَضيّاي نضظياتی فولىطز ٍ ّوچٌیي نظ عطيك تطگاعنضي
خلؿات عَفاى فىطي تا هسيطنى پاضن فلن ٍ فٌاٍضي ٍ قطو ّاي فٌاٍض هؿتمط زض آى تسٍيي گطزيسُ نؾ  .نيي هسل قاطو فٌااٍض ضن
زض  4حَظُ هاّی قطو  ،ؾاذتاض ٍ هٌاتـ نًؿاًی ،نيسُ ٍ فٌاٍضي ٍ تاظنض نضظياتی هیوٌس .فطنيٌس نضظياتی ًیع تِ زٍ نَضت ووای بتطؾای
هؿتٌسنت ٍ غیطحضَضي) ٍ ویفی بحضَضي ٍ نظ عطيك ههاحثِ) عطنحی قس .ؾپؽ تطنؾاؼ نيي هاسل نعالفاات قاطو ّااي فٌااٍض
خوـآٍضي گطزيسً .تايح حانل نظ نضظياتی تا نؾتفازُ نظ نيي هسل ًكاى زنز وِ ّط چٌس ٍضقی قطو ّا ًؿث تِ نًتؾااضنت ٍ نّاسنف
پاضن فانلِ زنضز ٍلی ًؿث تِ خاهقِ بنؾتاى ٍ هتَؾظ وكَض) نظ ًؾط نضظـ نفعٍزُ ًیطٍي نًؿاًی ٍ ّعيٌِ نقتغال زض ٍضاقی ذاَتی
لطنض زنضزّ .وچٌیي نضظياتی ٍ تحلیل ًتايح هسل تیاًگط نفتثاض ٍ خاهقی هسل زض نضظياتی قطو ّاي فٌاٍض تَز.
واشگاى کليدی
نضظياتی فولىطز؛ فطنيٌس نضظياتی؛ قطو ّاي فٌاٍض؛ زٍضُ پؿاضقس؛ پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز.

عثك تقطيف نًدوي تیي نلوللی پاضن ّاي فلوی ٍ هٌاعك ًاَآٍضي؛ ّاط

 -1مقدمه

پاضن "ؾاظهاًی نؾ وِ تٍِؾایلِ هترههااى حطفاِني نزنضُ هایقاَز ٍ

يىی نظ پیكطنىّاي ننلی زض نلتهاز زنًايی هحَض ،قطو ّااي فٌااٍض ٍ
زنًفتٌیاى هی تاقٌس وِ ّن تؿتط تَؾقِ فٌاٍضيّااي ًَؽْاَض 1ضن فاطنّن

ّسف ننلی آى نفعنيف ثاطٍت خاهقاِ نظ عطياك تكاَيك ٍ نضتماا فطٌّا
ًَآٍضي ٍ نفعنيف تَنى ضلات زض هیاى قطو ّاي فٌاٍضي نؾ واِ هتىای

هیوٌٌس ٍ ّن ؾثة نيداز نقتغال تا هْاضت تاال 2هیقًَس .تا نيي حال نياي

تط فلن ٍ زنًف زض هحیظ پاضن فقالی

قطو ّا وِ هقوَالً وَچه ٍ هتَؾظ ّؿاتٌس ذهَنااً زض زضٍنى تَلاس ٍ

ّسف ،يه پاضن فلوی تا نيداز نًگیعـ ٍ هسيطي خطياى زنًف ٍ فٌااٍضي

هیوٌٌس .تاطني زؾاتیاتی تاِ نياي

ضقس بهطحلِ ًَپايی) 3تكست آؾیةپصيط تَزُ ٍ ًیاظ تِ حواي ّاي هرتلف

زض هیاى زنًكگاُّا ،هطنوع تحمیك ٍ تَؾقِ ،قطو ّاي ذهَنای ٍ تااظنض،

هازي ٍ هقٌَي خْ ضقس ٍ تما زنضًس .تطني نيي هٌؾاَض زض زًیاا ًْازّااي

نيداز ٍ ضقس قاطو ّااي هتىای تاط ًاَآٍضي ضن نظ عطياك هطنواع ضقاس ٍ

هرتلفی خْ حواي ٍ نيداز قطو ّاي فٌاٍض ٍ زنًفتٌیاى تكىیل قسُ

فطنيٌسّاي ظنيكی تؿْیل هیًوايس .پاضنّاي فلوی ّوچٌیي ذاسهاتی تاا

نؾ  .يىی نظ نيي ًْازّا پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي هیتاقٌس وِ زض ؾالّاي

نضظـ نفااعٍزُ تاااال ٍ فضاااّاي واااضي ٍ تأؾیؿااات هٌاؾااة ٍ ویف ای تااِ

نذیط ّن زض زًیا ٍ ّن زض نيطنى ضقس لاتل تَخْی زنقتِنًس [.]2 ٍ 1

قطو ّاي هؿتمط زض پاضن نضنئِ هیًوايٌس" [.]23
هؿألِ نضظياتی فولىطز بفاهال هاَضز تطضؾای ٍ ضٍـ نضظيااتی) ؾاالیاى

1. Hi-Tech
2. High Skill Jobs
)3. Introduction and Growth (Seed Stage

ًَ يؿٌسُ هؿئَل -پػٍّكگط پؿازوتطي پَيايی قٌاؾی ؾیؿتن ّاا ،زنًكاىسُ هاسيطي
نلتهاز زنًكگاُ نٌقتی قطيف ،تْطنى ،نيطنى

ٍ

ظيازي نؾ وِ هحمماى ٍ واضتطنى ضن تِ چالف ٍنزنقتِ نؾ [ ]3چاطن واِ
نضظياتی فولىطز يىی نظ هؤلفِّاي هْن زض هَفمی زض نتقاز فطزي ،گطٍّای
ٍ ؾاظهاًی هیتاقس [ .]4لصن نيي هؤلفِ ّویكِ نظ زغسغِّااي هاسيطي

زض

2

عطنحی ٍ پیازُؾاظي هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض بهغالقِ هَضزي قطو ّاي فٌاٍض )...
حاخی غالم ؾطيعزي
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ؾاظهاىّاي هرتلف تَزُ ٍ هغالقات ظيازي زض نياي تااضُ تَؾاظ هحممایي
خْ

عطنحی هسل هٌاؾة تطني ّط ؾاظهاى نَضت گطفتِ نؾ  .زض ضنتغاِ

تا پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي نظ آى خْ واِ پااضنّاا ًْاازي تاا هأهَضيا
ووه تِ نيداز قطو ّاي فٌاٍض ًَپا ٍ حواي

نظ آىّاا زض خْا

ضقاس ٍ

ضؾیسى تِ تلَك ٍ نؾتمالل هایتاقاٌس نّویا نضظيااتی تاِفٌاَنى يىای نظ
حواي ّاي پايِنيی ٍ نؾاؾی زٍ چٌسنى هیقَز چطنوِ نياي نضظيااتی ّان تاِ
پاضن تِفٌَنى ياه ؾااظهاى وواه واطزُ ٍ هٌااتـ ٍ حوايا ّااي پااضن ضن
ّسفوٌستط ٍ هؤثطتط هیوٌس [ّ ٍ ]6 ،5ن تِ قطو ّاي هؿتمط زض آى تِفٌاَنى
قطو ّاي فٌاٍض ذهَنی زض وؿة هَفمی ووه هیوٌس [.]24 ،6
تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف پیطنهَى نضظياتی فولىطز زض پااضنّااي فلان ٍ
فٌاٍضي ًكاى هیزّس وِ نيي هَضَؿ زنضني نّوی تَزُ نؾا [،24 ،6 ،5
 .]25زض پیكیٌِ پػٍّف تقضی نظ هغالقاات هطتاَط تاِ نضظيااتی فولىاطز
پاضنّا ٍ تقضی هطتَط تِ نضظياي فولىطز قطو ّا فٌاٍض تَزُ ٍ ّوچٌایي
تقضی نظ هغالقات فمظ تِ عطنحی هسل نضظياتی پطزنذتِنًاس .تاا نياي حاال
ّیچ وسنم نظ تحمیمات تاِ عطنحای ٍ نخاطني هاسل هٌاؾاة تاطني نضظيااتی
قطو ّا تِ ّوطنُ تحلیل ًتايح حانل نظ نضظياتی ًپطزنذتِنًس.
تٌاتطنيي تِ زٍ زلیل ظيط ،عطنحی ٍ نخطني هسل نضظياتی فولىطز هتٌاؾة
تا قطنيظ قطو ّاي هؿتمط زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز ضطٍضي هیتاقس:
 .1نّوی

هضافف نضظياتی زض پاضنّاي فلن ٍ فٌااٍضي ٍ ضاطٍضت آى

زض هَفمی قطو ّاي هؿتمط زض آى [.]7
 .2فسم تسٍيي هسل تَهی ٍ هتٌاؾة تا ٍضقی قطو ّاي هؿتمط زض پاضن فلن
ٍ فٌاٍضي يعز تا ٍخَز نيٌىِ نيي پاضن خع پاضنّاي پیكطٍ زض نيطنى هیتاقس ٍ
نظ ًؾط تقسنز ٍ تٌَؿ واضي قطو ّا نظ ٍضقی ذَتی تطذَضزنض نؾ .
تا تَخِ تِ هَنضز فَق ٍ ّواًغَض وِ هَؾَي ٍ ّوىاضنًف تیااى هایوٌٌاس
يىی نظ چالفّاي هْن پاضنّا ٍ قطو ّاي هؿتمط زض آىّا نضظياتی فولىاطز
آىّا نؾ وِ نخطن ٍ تَؾقِي آى هؿتلعم قٌاؾايی فَنهل فلّی نضظياتی فولىطز
پاضنّا هتٌاؾة تا قطنيظ تَهی نيطنى هیتاقس [ .]8تٌاتطنيي زض نياي همالاِ تاِ
عطنحی ٍ نخطني هسل نضظياتی تطني قطو ّاي هؿتمط زض پاضن فلن ٍ فٌااٍضي
يعز تا تطضؾی ًتايح آى ٍ تْثَز هسل عطنحی قسُ پطزنذتِ قسُ نؾ .
زض نزنهِ ؾاذتاض ولی همالِ تكطيح هایقاَز .زض لؿاو تقاس هغالقاات
پیكیي زض ظهیٌِ نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض تطضؾی قسُ نؾ  .ؾاپؽ
تِ تثییي زلیك ضٍـ پػٍّف ،نّسنف ٍ ؾاؤنالت پاػٍّف پطزنذتاِ ٍ ًْايتااً
ًتايح پػٍّف چِ نظ حیث آهاض تَنیفی ٍ چِ نؾتٌثاعی نضنئِ قسُ نؾ .
 -2پیشینه پژوهش
نضظياتی فولىطز نظ ًؾط پیكیٌِ پػٍّف تِ ؾالّاي  1930تط هیگطزز.
نظ نضظياتی فولىطز تقاضيف هرتلفی نَضت گطفتِ نؾ  .تغَض هثال ،نضظيااتی
فولىطز ضن فطنيٌسي وِ تِ ؾٌدف ٍ نًسنظُ گیاطي ،نضظـ گاصنضي ٍ لضااٍت
زضتاضُ فولىطز عی زٍضُني هقیي هیپطزنظز تقطيف وطزُنًس [ ٍ ]5ياا نضظيااتی
فولىطز ضن فثاضت نظ نًسنظُگیطي فولىطز نظ عطياك همايؿاِ ٍضاـ هَخاَز تاا

ٍضـ هغلَب يا نيسُآل تطنؾاؼ قاذمّاي نظ پایف تقیایيقاسُ واِ ذاَز
ٍنخس ٍيػگیّاي هقیي تاقس زنًؿتِ نًس .تِعَض ولی ًؾام نضظيااتی فولىاطز ضن
هیتَنى فطنيٌس ؾٌدف ٍ نًسنظُگیطي ٍ همايؿِ هیاعنى ٍ ًحاَُ زؾاتیاتی تاِ
ٍضقی هغلَب تا هقیاضّا ٍ ًگطـ هقیي زض زنهٌاِ ٍ حاَظُ تحا پَقاف
هقیي تا قاذمّاي هقیي ٍ زض زٍضُ ظهاًی هقیي تا ّسف تاظًگطي ،نناال ٍ
تْثَز هؿتوط آى زنًؿ [ .]9تقثاضت زيگط عثك نيي تقطياف زض ياه فطنيٌاس
نضظياتی ًیاظ نؾ تا نتتسن قاذمّا تقطيف ٍ ٍظىزّی قاَز ٍ ؾاپؽ هیاعنى
ّسف يا ٍضـ هغلَب هكرم گاطزز ٍ تاط نياي نؾااؼ ؾااظهاى هاَضز ًؾاط
نضظياتی ٍ ًتايح تحلیل ٍ ضنّىاضّايی خْ تْثَز فولىطز نضنئِ قَز [.]5
نظ آًدا وِ نضظياتی فولىطز يىی نظ هؤلفِّاي هْن زض هَفمی چاِ زض تقاس
فطزي ٍ چِ زض تقاس ؾااظهاًی هایتاقاس [ ]10لاصن نياي هؤلفاِ ّویكاِ خاع
زغسغِّاي هسيطي زض ؾاظهاىّاي هرتلف تَزُ ٍ هغالقات ظيازي زض نيي تاضُ
تَؾظ هحممیي خْ عطنحی هسل هٌاؾة تطني ّاط ؾااظهاى ناَضت گطفتاِ
نؾ  .زض نيي ضنؾتا عثمِتٌسيّاي هرتلفی نظ زيسگاُّاي نضظياتی نَضت گطفتِ
نؾ وِ زض خسٍل قواضُ  1نضنئِ قسُ نؾ  .نضظياتی فولىطز زض پاضنّاي فلن
ٍ فٌاٍضي نظ ؾال  1988هغط قسُ نؾ [ ٍ ]25 ،11 ،6نظ آى ظهااى تااوٌَى
هغالقات هرتلفی ّن زض ظهیٌِ نضظياتی پاضنّا ٍ ّن قطو ّاي فٌاٍض هؿاتمط
زض آىّا نَضت گطفتِ نؾ  .هغالقات ًكاى هیزّس وِ يىی نظ فَنهل هَفمی
پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي نضظياتی ٍضقی فولىطزي قطو ّاي هؿاتمط زض آى
هیتاقاس [ .] 5زض نزنهاِ تاِ هغالقاات هرتلاف پیطنهاَى نضظيااتی فولىاطز زض
پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي پطزنذتِ ٍ زؾتِتٌسي نظ نيي هغالقات نضنئِ هیقَز.
خسٍل  -1زيسگاُّاي هرتلف زض هَضز نضظياتی فولىطز
ضزيف ًام زيسگاُ

تَضیحات

هٌاتـ

زض نيي زيسگاُ نضظياتی هیتَنًس تِ نضظياتی فولىطز نلتهازي
زيسگاُ
بتا قاذمّايی هاًٌس ًطخ نقتغال قطو ّا ،ضقس ٍ ًطخ تما)
[،10 ،6
هثتٌی تط
تپطزنظز ٍ يا نيٌىِ ًَآٍضي ٍ تداضيؾاظي فٌاٍضي بتا
1
]27 ،26
ًَؿ
قاذمّايی چَى واالّا ٍ ذسهات خسيس نضنئِ قسُ ،ثث
ؾٌدف
پتٌ  ،نضتثاط تا زنًكگاُّا) ضن هَضز ؾٌدف لطنض زّس.
زض نيي زيسگاُ تیكتط ضٍـّاي نضظياتی ضن هَضز تطضؾی لطنض زنزُ
نؾ وِ تقضی نظ نيي ضٍـّا فثاضتٌس نظ :هاتطيؽ نضظياتی
[،26 ،6
زيسگاُ فولىطزّ ،طم نؾواضت ،چاضچَب ًتايح ٍ تقییي وٌٌسُّا ،واضت
،28 ،27
 2هثتٌی تط نهتیاظي هتَنظى ،هٌكَض فولىطز ،نلگَي تطذاؾتِ نظ ضٍيىطز هثتٌی
،29
ضٍـ تط هسيطي  ،نلگَي نضظياتی پطٍغُ ،نلگَي هثتٌی تط ذثطگی ،نلگَي
]30
هثتٌی تط فولىطز ،نلگَي ؾیپ ،هسل  ،ECDهسل  ،OPASهسل
تقالی فولىطز ،هسل  ،EFQMهسل ؾیؿتوی ٍ ...
زٍ زيسگاُ ؾٌتی ٍ ًَيي ٍخَز زنضز .زض زيسگاُ ؾٌتی لضاٍت ٍ
يازآٍضي فولىطز ٍ وٌتطل نضظياتی قًَسُ ضن ّسف لطنض زنزُ ٍ
ؾثه زؾتَضي زنضز .نيي زيسگاُ نطفاً هقغَف تِ فولىطز زٍضُ
ظهاًی گصقتِ نؾ  .زيسگاُ ًَ ،آهَظـ ،ضقس ٍ تَؾقِ
زيسگاُ
[،4 ،3
 3هثتٌی تط ؽطفی ّاي نضظياتی قًَسُ ،تْثَز ٍ تْؿاظي نفطنز ٍ ؾاظهاى ٍ
]12 ،9
ّسف فولىطز آى ،نضنئِ ذسهات هكاٍضُني ٍ هكاضو فوَهی شيٌفقاى،
نيداز نًگیعـ ٍ هؿئَلی پصيطي تطني تْثَز ویفی ٍ
تْیٌِؾاظي فقالی ّا ٍ فولیات ضن ّسف لطنض زنزُ ٍ هثٌاي آى ضن
قٌاؾايی ًماط ضقف ٍ لَت ٍ تقالی ؾاظهاًی تكىیل هیزّس.
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هْسٍي ٍ ذسنتٌسُ تِ نضنئِ نلگَيی تطني فطنيٌس نضظياتی قطو ّا وَچه

فعيعي زض پػٍّف ذَز تِ نضظياتی فولىطز  33قطو فٌاٍض هؿاتمط زض

ٍ هتَؾظ زض هطنوع ضقس فٌاٍضي نظ عطيك قاذمّاي هكرم پطزنذتِنًس.

پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز تاا نؾاتفازُ نظ تطویاة زٍ ضٍـ تحلیال پَقكای

نيي قاذمّا زض فطنيٌس وٌتطل ٍ نضظياتی قاطو ّااي وَچاه ٍ هتَؾاظ

زنزُ ّا ٍ قف ؾیگوا پطزنذتِ نؾ ٍ .ي تا تطضؾی تحمیمات نَضت گطفتاِ

فثاضتٌس نظ :قاذم ؾاظهاًی ٍ ؾاذتاضي بهقیااض ؾاٌدف تَنًاايی قاطو

زض ظهیٌِ ي نضظياتی فولىطز پاضن ّاي فلن ٍ فٌاٍضي ،هقیاضّاي هؤثط خْ

تطني نزنهِ حیات هؿتمل تا تكىیل يه ؾاظهاى تا نخعن هكرم ٍ تىویال

نضظياتی فولىطز قطو ّاي ٍنلـ زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز ضن تقییي ٍ تاِ

ًیطٍي نًؿاًی) ،قاذم ضقاس فلوای ٍ فٌااٍضي بهقیااض ؾاٌدف تَنًاايی

نضظياتی قطو ّاي آى پطزنذتِ نؾ

ٍ تط نيي نؾاؼ قطو ّاي فٌاٍض واضن

قطو زض تثسيل يه نيسُ تِ هحهَل ٍ نًدام هَفك عط ّاي وااضتطزي اا

ٍ ًاواضني هؿتمط زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز قٌاؾايی قسُنًس [.]14

تَؾقِني زض تٌگاُّاي نلتهازي تاظنض ّسف) ٍ قاذم ضقس هالی بنلتهاز ٍ

ؾلغاى هحوسي ،هالئی ٍ پاضؾا فَنهل هاؤثط زض هَفمیا قاطو ّااي

هٌااتـ

زنًفتٌیاى ٍنلـ زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي ننفْاى ضن قٌاؾاايی ٍ تاِ وواه

هالی)ّ .وچٌیي هحَضّاي ننلی نضظياتی زض نياي ؾیؿاتن تاِ ؾاِ زؾاتِ،

تىٌیه زنزُ واٍي ،تِ تطضؾی ضنتغِ فاوتَضّاي نضظياتی فولىطز پاضن فلان

تاظنض) بهقیاض ؾٌدف تَنًايی قاطو

زض وؿاة زضآهاس ٍ هاسيطي

هؤلفِّا ٍ نخعني قطو بّسف قطو  ،تاظنض ،نفطنز ،هٌاتـ ،تقْسنت ،هحیظ،

ٍ فٌاٍضي تط هَفمی

ؾاظهاى) ،فطنيٌس فقالی ّاي قطو بچكننًسنظ ،تاظنضياتی ،تَلیس ،هاسيطي ،

ووه تِ قطو ّاي زنًفتٌیاى هقطفی ٍ قاذمّاي هَخَز ضن ضتثِتٌسي

زضٍى ؾااظهاًی ٍ

وطزُ نًس [ .]15زض نيي پػٍّف زض ضنتغِ تا هسل نضظياتی فولىطز ياا نخاطني

هالی ،ؾاظهاًی ٍ تحمیك ٍ تَؾاقِ) ٍ فطٌّا
فطٌّ

بفطٌّا

تاطٍى ؾااظهاًی) تمؿاین قاسُ نؾا  .آىّاا تطنؾااؼ هحَضّاا ٍ

هقیاضّاي نضظياتی حسٍز  260ؾؤنل عط واطزُ واِ تَؾاظ نضظيااب زنضني

قطو ّا پطزنذتِنًس .زض ًْاي

تْتاطيي نتاعنض خْا

آى تحثی ًكسُ نؾ .
حاخی غالم ؾطيعزي ٍ هٌغمی تا تطضؾی نثطنت ٍخاَز ياه ؾیؿاتن
پاضنّا ٍ قطو ّاي آىّا؛ تِ عطنحی هاسل

ترهم ٍ قطنيظ الظم تاا ضٍـ تاظزياس ٍ ههااحثِ تاا هاسيطفاهل قاطو

نضظياتی فولىطز تط هَفمی

هطتَط نضظياتی ضن نخطن وطزًس [.]7

نضظياتی فولىطز هؤؾؿِ هحَض پَيا خْ

ؾٌدف فولىاطز قاطو ّااي

ؾویـظنزُ ٍ چْاضؾَلی تاِ نضنئاِ هاسلی تاِ هٌؾاَض نضظيااتی فولىاطز

هؿتمط زض پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي تاا نؾاتفازُ نظ ضٍيىاطز پَياايیّااي

ؾاظهاىّاي وَچه ٍ هتَؾظ زض نترااش تدااضت نلىتطًٍیاه پطزنذتاِنًاس.

ؾیؿتوی پطزنذتِ نًس .آى ّا تیاى های وٌٌاس واِ ؾاٌدف هیاعنى تحماك

هسل آىّا قاهل فَنهل فٌی ،ؾاظهاًی ٍ تیي ؾاظهاًی هایتاقاس .آىّاا زض

نّسنف ولی زض پاضن زض ؾايِ پیازُؾااظي ناحیح ٍ لسضتوٌاس ؾیؿاتن

پػٍّف ذَز تِ نضتثاط تیي فَنهل هسل يا فَنهل فولىطزي بهالی ،فطنيٌاس

نضظياتی فولىطز پاضن هیؿط هی قَز .آى ّاا زض هاسل پیكاٌْازي ذاَز،

زنذلی ،هكتطي ٍ ضقس ٍ يازگیطي) ًیع پطزنذتِنًس [.]13

تقییي قاذم ّا ٍ همازيط نضظياتی ضن هثتٌی تط ؾِ پاضنهتط :قطنيظ ٍنلقی

هْسٍي ،قید ظيينلسيي ٍ ذسنتٌاسُ تاِ نضنئاِ نلگاَي نضظيااتی فولىاطز

هحیظ وؿة ٍواض ،تطًاهِ واضي ٍ نّسنف هؤ ؾؿاِ ٍ ّوچٌایي نّاسنف ٍ

قطو ّاي زنًفتٌیاى تطنؾاؼ تداضب قْطن فلوی ٍ تحمیماتی ننافْاى

نًتؾاضنت پاضن زنًؿتِ نًسّ .وچٌیي تیاى هی وٌٌس واِ زض عای ظهااى تاا

پطزنذتِنًس .هسل آى ّا نظ چْاض هحَض ننلی قااهل زؾاتاٍضزّاي فٌااٍضي،

تغ ییط نيي ؾِ پاضنهتط ،همازيط قاذم ّا ًیع تغییط هایوٌاس [ .]6تاا نياي

فقالی ّاي نلتهازي تط پايِ فٌاٍضي ،تطًاهاِضياعي ٍ هاسيطي  ٍ ،تقاهال ٍ

حال زض پػٍّف آى ّا؛ قاذم ّا ٍ نتعنضّاي نضظياتی قطو ّاا هكارم

وِ ّط يه نظ نيي هحَضّا زنضني قاذمّااي

عطنحای ؾیؿاتنّااي

نضتثاعات تكىیل قسُ نؾ

هطتَط تِ ذَز هیتاقس .فطنيٌس نضظياتی آىّا تهَضت ؾااالًِ ٍ زنضني چْااض

ًكسُ نؾ

ٍ تٌْا تِ پیكٌْاز هاسل ولای خْا

نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍضي پطزنذتِنًس.

هطحلِ قاهل تىویل نعالفات تَؾظ قطو ّا ،تاظزيس حضَضي تین نضظياتی

هَؾَي ضوي عطنحی ٍ تسٍيي هسل نضظياتی فولىطز پاضنّااي فلان ٍ

ٍ تىویل پطؾكٌاهِ ،خواـ تٌاسي ًتاايح ٍ نضنئاِ ًتاايح نضظيااتی تاِ ؾاتاز

فٌاٍضي تا نؾتفازُ نظ ضٍـ ًؾطيِ زنزُ تٌیاز تِ نخطني آى زض قْطن فلوای

هسيطيتی پاضن هیتاقس [ .]5نيي همالِ تِ هقطفی هسل ٍ قااذمّااي آى

ٍ تحمیماتی ننفْاى تِفٌَنى يىی نظ پاضنّااي فلان ٍ فٌااٍضي وكاَض تاِ

نها ًتايح حانل نظ آى زض نضظياتی قطو ّا ضن هاَضز تطضؾای

نَضت هغالقِ هَضزي تَنیفی پطزنذتِ نؾ ً .تايح نضظياتی ًكااى زنز واِ

پطزنذتِ نؾ

لطنض ًسنزُ نؾ  .زض فیي حال تِ نضتثاط تیي هحَضّا تا ّن ٍ تیي فٌاناط ٍ

فولىطز قْطن فلوی ٍ تحمیماتی ننفْاى زض حس ًعزيه تِ هتَؾظ نؾا

قاذمّا ًیع نقاضُني ًكسُ نؾ .

ٍ ًماط ضقف فواسُ آى زض زٍ هحاَض نتقااز نضظيااتی فولىاطز ٍ پیاهاسّاي

ضهضاًی تِ نضنئِ هسلی تاطني نضظيااتی فولىاطز پااضنّااي فلان ٍ فٌااٍضي
تطنؾاؼ فطنيٌس تحلیل ؾلؿلِ هطنتثی فاظي ٍ تاپؿیؽ فااظي پطزنذتاِ نؾا .

نضظياتی فولىطز هیتاقس .تا نيي حاال زض ضنتغاِ تاا قاطنيظ فلّای ،قاطنيظ
ظهیٌِني ٍ قطنيظ هسنذلِگط ٍضقی فولىطزي ًؿثتاً ذَتی زنضز [.]16

ؾپؽ تطنؾاؼ آى ضتثِ فولىطز پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي 13گاًِ زض هقیاضّااي

هَؾَي ٍ ّوىاضنى تِ قٌاؾايی فَنهال فلّای نضظيااتی فولىاطز پااضنّاا

ننلی تسؾ آهسُ نؾ وِ تِ تطتیة فثاضتٌس نظ :پاضن فلن ٍ فٌاٍضي ننفْاى-

هتٌاؾة تا قطنيظ تَهی نيطنى تا نؾتفازُ نظ ضٍـ ًؾطياِ زنزُ تٌیااز پطزنذتاِ

فاضؼ -ذطنؾاى -نضنن -زنًكاگاُ تْاطنى -ذلایح فااضؼ -پاطزيؽ -گایالى-

نؾ ً .تايح تحمیك ًكاى زنز وِ فَنهل فلّی هؤثّط زض نضظياتی فولىطز پاضنّا

آشضتايداى قطلی -يعز -وطهاى -وطهاًكاُّ -وسنى [.]22 ،1

قاهل هأهَضيا گطنيای پااضن ،تٌاَؿ پیچیاسگی وااضوطز پااضن ،فكااضّاي

عطنحی ٍ پیازُؾاظي هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض بهغالقِ هَضزي قطو ّاي فٌاٍض )...
حاخی غالم ؾطيعزي
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هحهظًی ٍ ّعيٌِني ٍ نضظـآفطيٌی پاضن نؾ ًْ .ايتااً آىّاا پیكاٌْازّايی

قطو ّاي زنًفتٌیاى ،تِ زٍ زؾاتِ قااذمّااي فواَهی ٍ نذتهانای

تطني تَؾقِي نضظياتی فولىطز پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي نضنئِ وطزُنًس [.]8

تمؿین هیقَز .زض قاذمّاي فوَهی؛ ًیطٍي نًؿاًی بهاسضن تحهایلی،

نفتوازي ًیع زض پػٍّف ذَز تاِ نضظيااتی فولىاطز پااضنّااي فلان ٍ

ؾاتمِ واض ،تیوِتَزى) ،ثث نذتطنؿ ،فطٍـ فٌاٍضي يا ذسهات زنًافتٌیااى

فٌاٍضي زض زٍ حَظُ حواي نظ ًَآٍضي ٍ تداضيؾاظي نيسُّا تاا نؾاتفازُ نظ

هسًؾط ّؿتٌس .زض قاذمّاي نذتهانی؛ واالّاي خسيس ياا نضتمااءيافتاِ،

هسل تحلیل پَقكی زنزُّاي قاثىِني پطزنذتاِ نؾا  .زض نياي همالاِ 9

نًتمال يا نيداز زنًف فٌی نظ عطيك فقالی ّاي تحمیاك ٍ تَؾاقِ ،زنقاتي

قاذم تِفٌَنى ٍضٍزيّا ٍ ذطٍخایّااي هاسل ٍ تاِ تفىیاه زٍ حاَظُ

تأيیسيِ ّا ٍ نؾتاًسنضزّاي زنذلی يا خْاًی يا تأيیس تْاطُتاطزنض شيناال ،

نظ ًَآٍضي ٍ تداضيؾاظي نيسُّا ،تقییي قسًسً .تايح ًكاى زنز واِ

ًیطٍي نًؿاًی توامٍل  ،فولىطز تحمیك ٍ تَؾقِ فقال هسًؾاط نؾا  .الظم

زض هدوَؿ پاضنّاي هَضز تطضؾی زض حَظُ تداضيؾاظي نيسُّاا ،فولىاطز

تِ شوط نؾ

وِ واضگطٍُ نظ عطيك واضگعنضّاي ذَز آيیيًاهاِ ضن ًیاع نخاطن

تْتطي ًؿث تِ حَظُ حواي نظ ًَآٍضي زنضًسّ .وچٌیي ،تا نييوِ تقسنزي

وطزُ ٍ تِ نضظياتی قطو ّاي زنًفتٌیاى هیپطزنظز.

حواي

نظ پاضنّا زض حَظُ حواي نظ ًَآٍضي ٍ تقسنزي ًیع زض حَظُ تداضيؾااظي

زض پاياى ،تا تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف هیتَنى عثك خسٍل  2زؾتِتٌسي
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نيسُّا واضن ّؿتٌسّ ،یچيه تِعَض ّوعهاى زض ّط زٍ حَظُ واضن ًكاسُنًاس.

هٌاؾثی ضن نظ واضّاي تحمیماتی پیكیي نضنئِ ًوَز .نيي زؾاتِتٌاسي زنضني

ٍضٍزيّا ٍ ذطٍخیّاي هسل ًكاى زنز وِ

زٍ تقس هیتاقس .زض تقس نفمی هماالت زض ؾِ زؾتِ عثمِتٌسي قسُنًاس واِ

فالٍُ تط نيي ،تحلیل حؿاؾی

ٍضٍزيّاي فضاي نذتهال زنزُ قسُ تِ قاطو ّااي هؿاتمط ٍ حوايا

فثاضتٌس نظ :هماالتی وِ تٌْا تِ عطنحی هسل پطزنذتِنًس؛ هماالتی وِ تٌْا تِ

هالی پاضن نظ نيي قطو ّا ،هقیاضّاي هؤثطي تط فولىاطز پااضنّاا تلمای

نخطني نضظياتی تطنؾاؼ هسلّاي هَخَز پطزنذتِنًس؛ ٍ هماالتی وِ ّن هسل

هیقًَس وِ الظم نؾ تَخِ ٍيػُني تِ آىّا قَز [ّ .]10وچٌیي گٌسهىاض

نضظياتی ضن عطنحی ٍ ّن آى ضن نخطن وطزُنًس .زض تقس فوَزي زٍ زؾتِ ٍخَز

ٍ نهیطظنزُ تِ نضظياتی واضنيی  30پاضن فلن ٍ فٌااٍضي ٍ هطنواع ضقاس تاتقاِ

زنضز وِ فثاضتٌس نظ :همااالتی واِ تاِ نضظيااتی پااضنّااي فلان ٍ فٌااٍضي

آىّا زض نيطنى تا نؾتفازُ نظ هسل تحلیل پَقكی زنزُّا پطزنذتِنًس [.]17

پطزنذتِنًس؛ ٍ هماالتی وِ تِ نضظياتی قاطو ّااي زنًافتٌیااى هؿاتمط زض

هحوااسي ٍ ّوىاااضنى تااا ّااسف نضنئااِ ذااسهات هاؤثط تااِ قااطو ّاااي
زنًفتٌیاى خْ

پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي پطزنذتِنًس.

تَؾقِ نازضنت ،نلسنم تِ نضظياتی نيي قطو ّاا نظ حیاث

خسٍل  -2زؾتِتٌسي هماالت زض ظهیٌِ نضظياتی فولىطز

تَنًوٌسي نازضنتی ٍ آهَظقی ًوَزُنًاس .تاِ ّوایي هٌؾاَض 400 ،قاطو

نخطني هسل نضظياتی عطنحی هسل نضظياتی
ب)Design
ب)Implementation

زنًفتٌیاى هؿتمط زض پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي ٍ هطنوع ضقس زض زٍ هطحلاِ
نظ ًؾط تَنًوٌسي نازضنتی ٍ آهَظقای آىّاا نضظيااتی قاسُنًاس [ .]18نياي
پػٍّف ّط چٌس تِ نخطني نضظياتی ٍ نضنئِ ًتايح پطزنذتِ نؾ نهاا تٌْاا تاِ
نضظياتی يه خٌثِ قطو

پطزنذتاِ نؾا ٍ زض ضنتغاِ تاا ًتاايح حانال نظ

نخطني نضظياتی تا هسل نضظياتی ًپطزنذتِ نؾ .
زض ذیلی نظ هغالقات فَنهل هَفمی قطو ّااي فٌااٍض هاَضز تطضؾای
لطنض گطفتِنًس وِ آًْا ضن هثٌاي نضظياتی لطنض زنزُنًس .تِفٌَنى هثال گاَـ ٍ
ّوىاضنى ٍ 1نٍالضٍ ٍ ّوىاضنى 2تِ قٌاؾايی فَنهل هَفمی زض قطو ّااي

پاضن فلن ٍ
فٌاٍضي
ب)Park

[]17

قطو ّاي
زنًفتٌیاى
ب)Tenants

[]18

عطنحی ٍ نخطن
ب & Design
)Implementation

[]8

[]13 ،6 ،5

[]22 ،16 ،10 ،1
[]26 ،14 ،7
 آئیيًاهِ نضظياتی ٍ تكریمقطو زنًفتٌیاى

تا تَخِ تِ زؾتِتٌسي فَق ،نيي پاػٍّف زض زؾاتِ چْااضم لاطنض زنضز.
تقثاضت زيگط زض نيي همالاِ نظ ياه عاطف ّان تاِ عطنحای هاسل نضظيااتی

وَچه ٍ هتَؾظ پطزنذتِنًس [.]32 ،31
ولٍَيي ٍ نؾپعيال تِ هطٍض پیكیٌِ پػٍّف زض ظهیٌِ نضظيااتی فولىاطز

پطزنذتِ قسُ ٍ ّن نيي هسل نخاطن قاسُ نؾا ٍ ًتاايح نخاطن ًیاع تحلیال
گطزيسُ نؾ ٍ نظ عطف زيگط فاهل بهَضَؿ) هاَضز نضظيااتی ،قاطو ّااي

قطو ّاي وَچه ٍ هتَؾظ پطزنذتِ نؾ [.]33
زض نًتْا زض ؾاغح هلای ًیاع تاطنؾااؼ لااًَى حوايا نظ قاطو ّاا ٍ
قطو ّاي فٌاٍض زنًفتٌیاى ٍ تداضيؾاظي ًَآٍضيّا ٍ نذتطنفات ،وااضگطٍُ
نضظياتی ٍ تكریم نالحی قطو ّا ٍ قطو ّااي فٌااٍض زنًافتٌیااى ٍ
ًؾاضت تط نخطن زض هقاًٍ فلوی ٍ فٌاٍضي ضياؾ خوْاَضي نيدااز گطزياسُ
نؾ وِ نيي واضگطٍُ آيیيًاهِنيی ضن خْ تكریم قطو ّا ٍ قطو ّاي
فٌاٍض زنًفتٌیاى تهَية وطزُ نؾ  .زض نيي آيیيًاهِ قاذمّاي تكریم

1. Ghosh et al.
2. Olaru et al.

زنًفتٌیاى هؿتمط زض پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي هیتاقس.
 -3روششناسی پژوهش
نيي پػٍّف تِ لحااػ ّاسف ،نظ ًاَؿ تحمیماات وااضتطزي ا تَؾاقِني
هحؿَب هی قَز چطن وِ ّن هسل نضظياتی فولىطز عطنحی قسُ ٍ ّن نياي
هسل تهَضت فولی نخطن قسُ ٍ ًْايتاً نظ ذطٍخی نضظياتی تاِ تَؾاقِ هاسل
پطزنذتِ قسُ نؾ ّ .وچٌایي نظ ًؾاط پااضنزنيوی نظ پااضنزنين وثاطتگاطني
3. Taxonomy
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طراحی هدل

نًتمازي خْ تسٍيي هسل نضظياتی فولىطز تْطُ گطفتِ نؾ تاسيي ناَضت

Model Designing

وِ ًؾطنت هتفااٍت نفاطنز تاا تحلیال ٍ ًماس هاسلّااي هَخاَز نضظيااتی ٍ
آيیيًاهِ نخطنيی نضظياتی پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز خوـآٍضي ٍ هثتٌی تط آى
هسل نضظياتی عطنحی قسُ نؾ  .زض نيي ضّیاف  ،ضٍـ تحمیك پیوايكای ٍ
ههاحثِ فویك ًیوِ ؾاذتاضهٌس تِ نَضت گطٍّی زض خْ تسٍيي هاسل ٍ

5

اجرا و پياده سازی هدل

تحليل و اصالح هدل
Analysing and Model Modifying

Model Implementing

فطنيٌس نضظياتی فولىطز قاطو ّااي فٌااٍض زض پااضن فلان ٍ فٌااٍضي ياعز
هی تاقس .نظ ًؾط ضنّثطز تحمیك تهَضت آهیرتاِ هتاَنلی بویفای ٍ ؾاپؽ
ووی) هیتاقس .تسيي نَضت وِ زض تسٍيي هسل نظ ضٍـ ویفی ٍ زض تحلیل
ًتايح حانل نظ نضظياتی نظ ضٍـ ووی نؾتفازُ قسُ نؾ  .نظ لحاػ ظهاًی ًیع

قىل  -1هطنحل ولی پػٍّف

تا تَخِ تِ نيٌىِ زض يه همغـ ظهاًی ذال ٍ هقیي نًدام قسُ نؾ نظ ًَؿ

فاز  -1طراحی هدل ارزیابی عولکرد شرکتهای فناور

تحمیمات ته همغقی هیتاقس.

 .1عطنحی هسل نضظياتی :زض نياي هطحلاِ هثتٌای تاط تطضؾای پیكایٌِ

 -1-3اهداف و سؤاالت پصوهش
تا تَخِ تِ نيٌىِ نيي همالِ تِ زًثال عطنحی ٍ نخطني هسل نضظياتی تطني
قطو ّاي هؿتمط زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز تا تطضؾی ًتايح آى ٍ تْثاَز
هسل عطنحی قسُ هیتاقس لصن نّسنف ظيط زض نيي همالِ زًثال هیگطزز:
 عطنحی هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز
 عطنحی فطنيٌس نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز
 تطضؾی ًتايح نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز
 تْثَز هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز
تطنؾاؼ نّسنف فَق ؾؤنالت پػٍّف فثاضتٌس نظ:
 .1هسل تَهی نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پاضن فلان ٍ فٌااٍضي
يعز چیؿ ؟ نيي هسل نظ چِ قاذمّايی تكىیل قسُ نؾ ؟
 .2فطنيٌس نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز
چگًَِ نؾ ؟
ً .3تايح حانل نظ تطضؾی ذطٍخیّاي نضظيااتی فولىاطز قاطو ّااي
فٌاااٍض زض پاااضن فلاان ٍ فٌاااٍضي ي اعز چیؿ ا ٍ چااِ پیاهااسّاي
هقٌیزنضي ضن نضنئِ هیوٌٌس؟
 .4تا تَخِ تِ ًتايح نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض زض پااضن فلان ٍ
فٌاٍضي يعز هَنضز ننالحی هسل چیؿ ؟
 -2-3فرایند پصوهش
عثك قىل قواضُ  1هطنحل ولی نخطني پاػٍّف زض ؾاِ فااظ تهاَضت
تاظذَضزي ٍ ضف ٍ تطگكتی نَضت گطفتِ نؾ واِ زض نزنهاِ تاِ ناَضت
تفهیلی تیاى هیگطزًس .نيي فطنيٌس تطنؾااؼ فطنيٌاس نضظيااتی قاطو ّااي
فٌاٍض زض پاضنّا هیتاقس وِ هقوَالً تهَضت زٍضُني ٍ تا تىویل نعالفاات
تَؾظ قطو ّاا قاطٍؿ ٍ نظ عطياك نضظيااتی هاسنضن ٍ ّوچٌایي تاظزياس
حضَضي نزنهِ پیسن وطزُ ٍ ؾپؽ ًتايح ،خوـتٌسي ٍ نفالم هیگطزز [.]5

پػٍّف ،هسل ّاي هرتلف نضظياتی ،آيیيًاهِّاي لثلی پاضن فلن ٍ
فٌاٍضي يعز زضتااضُ نضظيااتی ٍ زض خلؿاات گطٍّای؛ هاسل نضظيااتی
فولىطز قطو ّاي فٌااٍض زض پااضن فلان ٍ فٌااٍضي ياعز عطنحای
گطزيس .زض نيي فاظ نتتسن تاین ً 3فاطُ عطنحای هاسل تاا نؾاتفازُ نظ
هغالقات وتاتراًِني ٍ هطٍض پیكیٌِ پاػٍّف ،هاسلّااي هرتلاف
نضظي ااتی ضن تطضؾ ای ٍ قاااذمّاااي هااطتثظ تااا نضظي ااتی فولىااطز
قطو ّاي فٌاٍض ضن نحها وطزًس .يافتِّاي حانل نظ هاطٍض نزتیاات
تِفٌَنى زنزُّاي نٍلیِ ٍ پايِ تئَضيه تطني تسٍيي هسل هسًؾط لطنض
گطف  .ؾپؽ تا تطضؾی ٍ تحلیال ًمازنًاِ آيایيًاهاِّااي نضظيااتی
هَخَز ٍ ٍيطنيفّااي لثلای آى ٍ زض  5خلؿاِ واضقٌاؾای هاسل
نضظياتی فولىطز تسٍيي گطزيس.
 .2ننال آيیي ًاهِ نضظياتی :هثتٌای تاط هاسل نضظيااتی ،زض  25خلؿاِ
گطٍّی بتا حضَض هتَؾظ ً 6فط نظ هسيطنى پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز،
ًوايٌسگاى قطو ّاي فٌاٍض ٍ هكااٍض تیطًٍای) تاا هكااضو تواام
هسيطنى پاضن ،آيیيًاهِ نضظياتی فولىطز قاطو ّااي فٌااٍض پااضن
فلن ٍ فٌاٍضي يعز ننال قس .زض نيي هطحلِ زض آيایيًاهاِ؛ فطنيٌاس
نخطني نضظياتی ًیع تسٍيي گطزيس .ؾپؽ آيیيًاهاِ زض پااضن فلان ٍ
فٌاٍضي يعز تهَية گطزيس.
 .3تقییي گطيستٌسي :زض نيي هطحلِ تین ً 3فاطُ پاطٍغُ نضظيااتی تاا
نؾتفازُ نظ تطضؾی زنزُ ّاي گصقتِ ٍ ترویي ّاي واضقٌاؾای ٍ
ّوچٌیي ّسف گصنضي پاضن تِ تطآٍضز نهتیاظ ّط ظياط قااذم ٍ
قاذم زض گطيسّاي هرتلف بنظ  Aتا  ٍ ) Fتقییي نهتیااظ ولای
ّط گطيس پطزنذ .
 .4نعالؿضؾاًی :زض نيي هطحلِ تا تطگعنضي خلؿِ تَخیْی آيیيًاهِ ،تِ
توام قطو ّااي فٌااٍض آهاَظـّااي الظم زضتااضُ هاسل نضظيااتی،
آيیي ًاهاِ ٍ فطنيٌاس نخطنيای بفاطمّااي نعالفااتیً ،حاَُ تىویال
نعالفات ٍ  )...زنزُ قس.
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پیكٌْازنت قطو ّا تَز .الظم تِ شوط نؾ  ،تطذی نظ تاظزياسّا تٌاا

فاز  -2اجرای پروشه ارزیابی
 .1پیازُؾاظي فطنيٌاس نضظيااتی عطنحایقاسُ زض فااظ لثال زض ؾااهاًِ

تِ زضذَنؾ

قطو

تا تاظزيس نظ واضگاُ آى قطو

ًیع ّوطنُ قاس.

نلىتطًٍیىی پاضن :زض نيي هطحلِ فطنيٌس نضظياتی عطنحیقسُ قااهل

پؽ نظ ّط تاظزيس ،تین نضظياب عی خلؿِني ،نعالفات نذص قاسُ زض

فااطمّاااي نعالفاااتی ،فطنيٌااس نلىتطًٍیىاای ،هحاؾااثات ٍ ًحااَُ

تاظزيس ضن زض فطمّاي ؾاهاًِ نلىتطًٍیىی پاضن ٍنضز هیًوَز .فاالٍُ

نح ؾٌدی نعالفات ٍ نضظياتی تین نضظياب زض ؾاهاًِ نلىتطًٍیىای

تط نيي ،زض نيي خلؿِ هَنضز ویفای واِ ًیااظ تاِ ًؾاط تاین نضظيااب

پاضن پیازُؾاظي قس .نيي فطنيٌس  5هاُ تغَل نًداهیس.

زنق  ،تا تثازلًؾط تیي نفضا ٍ هثتٌی تط تاظزيس نًدامقسُ ،تطضؾای

 .2تطًاهِضيعي ٍ ظهاىتٌسي پطٍغُ نضظياتی :زض نيي هطحلاِ تاین پاطٍغُ
نضظياتی ٍ هقاٍى فٌاٍضي ٍ ًَآٍضي پاضن تِ عطنحی ؾاذتاض قىؿ
واض 1پطزنذتِ ٍ فقالی ّاي ننلی ضن قٌاؾايی ٍ ظهاىتٌسي پطٍغُ ٍ

ٍ تهویوات الظم نتراش هیگطزيس.
 .6نفالم ًتايح نٍلیِ نضظياتی :زض نيي هطحلِ ضياع ًتاايح نضظيااتی قااهل
نهتیاظ ولی ٍ نهتیاظنت توام قاذمّا تِ قطو ّا نفالم قس.
 .7ضؾیسگی تِ نفتطنضات قطو ّاا ٍ نناال ًتاايح :زض نياي هطحلاِ

فقالی ّاي آى ضن تقییي وطزًس.
 .3تىویل نعالفات تَؾظ قطو ّاي فٌااٍض :عثاك ظهااىتٌاسي پاطٍغُ،

هْلتی خْ نفتطنو تِ ًتايح نضنئِقسُ تقییي گطزيس وِ حسٍز 32

قطو ّاي فٌاٍض تِ هست  30ضٍظ تِ تىویل نعالفات زض ؾاهاًِ نلىتطًٍیىی

نفتطنو تِ تین نضظياب ٍننل قس .تِ تواهی نفتطنضاات تواست 15

پاضن پطزنذتٌس .نلثتِ نيي ظهاى تِ هست  10ضٍظ ًیع توسيس گطزيس.

ضٍظ ضؾیسگی ٍ زض لالة گعنضـ تِ ّط قطو پاؾد زنزُ قس.

 .4نح ؾٌدی نعالفات تاضگصنضي قسُ :زض نيي هطحلِ ،پؽ نظ تقییي

 .8نفالم ًْايی ًتايح نضظياتی تِ ّواطنُ پیكاٌْازنت نناال فولىاطز تاِ

تین نح ؾٌح ،فقالی نح ؾٌدی آغااظ قاس .زض نياي فقالیا ،

قطو ّا :پؽ نظ ننال نهتیاظّا ٍ تْیِ فطها گاعنضـ نضنئاِ ًتاايح

تغاتك نعالفات تىویلقسُ تَؾظ قطو ّا تا هؿتٌسنت تاضگصنضي

نضظياتی تِ قطو ّا ،تین نضظياب ًؿث تِ تىویل نعالفاات آى تاطني

قسُ ٍ نلعنهات آيیيًاهِ ،تَؾظ تین نح ؾاٌح تطضؾای ٍ ناح

ّط قطو نلسنم ًوَز ٍ ًتايح ًْايی تطني ّط قطو نضؾال گطزيس.

آىّا تأيیس يا ضز گطزيس .الظم تِ شوط نؾ

عثك تطًاهِضيعي نًداام

قسُ ،تهوین تط نيي قس وِ پؽ نظ نح ؾٌدی ّط قطو  ،نهىاى
هكاّسُ هَنضز تأيیس يا ضز قسُ فطنّن گطزز ٍ زض نَضت لعٍم نضنئاِ
هؿتٌسنت خسيس تَؾظ قطو نهىاىپصيط تاقس.
 .5تاظزيااس حضااَضي نظ قااطو ّااا ٍ نهتیاااظزّی ًْااايیّ :وعهاااى تااا
نح ؾٌدی نعالفات ،ظهاىتٌسي تاظزيس حضَضي تَؾظ تین نضظيااب
تطني قطو ّايی وِ نح ؾٌدی قسُ تَزًس تطًاهِضياعي قاس .الظم
تِ شوط نؾ عثك تهوین تین پطٍغُ همطض قس هاسيطفاهل قاطو ياا
ًوايٌسُ هقطفیقسُ نظ عطف هسيطفاهل ،عثك ظهااىتٌاسي نًداامقاسُ
تطني تاظزيس تین نضظياب ،زض قطو حضَض زنقتِ تاقٌس .ؾاپؽ عثاك
تطًاهِ ظهاىتٌسي ،ضٍظنًِ نظ زٍ قطو تاظزيس تِ فول آهاس .زض نتتاسني
فطن يٌس خْ تؿالظ تاین نضظيااب تاط چگاًَگی تطضؾای نعالفاات زض
تاظزيس ،پیف خلؿِني لثل نظ ّط تاظزيس تكاىیل هایگطزياس .زض نياي
خلؿات ،هتي ضنٌّوايی تح فٌَنى هطنحل وااض تاین نضظيااب خْا
تؿْیل تاظزيس حضَضي عطنحی گطزيس .پؽ نظ تكىیل چٌاسيي پایف
خلؿِ ٍ تِ زلیل تؿلظ واهل تین نضظياب تط هَضَفات لاتل تطضؾی زض
تاظزيس ،لعٍهی تاط نزنهاِ تكاىیل پایف خلؿاات زياسُ ًكاس .عثاك
آيیيًاهِ ّسف ولای نظ تاظزياس حضاَضي ،وؿاة قاٌاذ تیكاتط نظ
فقالی قطو ٍ نضظياتی ویفی زض وٌااض نضظيااتی ووای تاَز .نظ زيگاط
نّسنف نياي تاظزياسّا ،نًتماال تدااضب ،قٌاؾاايی فَنهال هَفمیا ٍ
چالفّاي هَخَز زض قاطو  ،نضنئاِ هكااٍضُّااي الظم ٍ زضيافا
)1. Work Breakdown Structure(WBS

فاز  -3تحليل نتایج و اصالح هدل
 .1تحلیل ًتايح نضظياتی :زض پی نًداام نضظيااتی ٍ تاِ هٌؾاَض تحلیال ًتاايح
نضظياتی ٍ تحمك نّسنف نضظياتیً ،یاظ تِ تسٍيي قاذمّايی تَز وِ زنضني
ٍيػگیّايی نظ خولاِ :خاهقیا  ،زنضني لاتلیا همايؿاًِ ،كااىزٌّاسُ
تهَيطي قفاف نظ فولىطز قطو ٍ پاضنّ ،سني گط ٍ ظهیٌِؾااظ نضنئاِ
نعالفات تِ شيٌفقاى هرتلف تاقس .نعالفات حانل نظ نياي قااذمّاا
تیاًگط تركی نظ ٍضقی پاضن فلن ٍ فٌاٍضي هطتثظ تا قطو ّاي فٌاٍض
نؾ وِ هیتَنًس زض وٌااض ؾاايط نعالفاات ،هثٌااي ؾیاؾا گاصنضي ٍ
تطًاهِضيعيّاي آتی لطنض گیطز .تاسٍيي قااذمّاا عای زٍ خلؿاِ زٍ
ؾافتِ نًدام قس .تقضی نظ نيي قاذمّا فثاضتٌس نظ :ول حدان فاطٍـ
قااطو ّااا تااِ تفىیااه ًااطم ٍ ؾاار  ،زضنااس فااطٍـ تااِ تفىیااه
ظيطقاذمّاي تقاهل بّننفعنيی ،وٌؿطؾیَم ٍ  ٍ )...همايؿاِ زض حاَظُ
فٌاٍضي ًطم ٍ ؾر  ،همسنض ٍ زضنس فطٍـ تِ تفىیه نؾتاًی ،وكَضي ٍ
نازضنتی ،نضظـ نيداز قسُ تَؾاظ ّاط ًیاطٍي نًؿااًی ٍ ّاط قاطو ،
ّعيٌِّاي ول قطو ّا ٍ تفىیه آى بذطيس ذسهات ،هكاٍضُ ،آهاَظـ
ٍ  ،)...نضتثاط تیي ّعيٌِّا ٍ زضآهسّا تطني ّط قطو بيا گطيس) ،نضتثااط
تیي زضآهس ٍ ّعيٌِ هكاٍضُ ٍ آهاَظـ بًاطم ٍ ؾار  ،گطياس) ،تقیایي
نضتثاط نهتیاظ قاذمّاي وؿة ٍواض تا زضآهس ٍ ،تقسنز قطو ّا زض ّاط
گطيس .تقس نظ تسٍيي قاذم ،تین نضظياب نلسنم تاِ هحاؾاثِ قااذمّاا
تطنؾاؼ ًتايح نضظياتی ٍ تحلیل آى تا نؾتفازُ نظ ضٍـّاي ووی پطزنذ .
 .2ننال هسل ٍ نخطني زٍتاضُ فاظ  :1زض نيي هطحلِ تا تَخِ تِ تحلیل
ًتايح نضظياتی ٍ قاذمّاي هطحلِ لثل ،عثك هطنحل فااظ  ،1هاسل
نضظياتی ٍ ّوچٌیي آيیيًاهِ ٍ فطنيٌس نخطنيی آى ننال گطزيس.
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 -4یافتههای پژوهش
زض نيي لؿو ذطٍخی پػٍّف قاهل هاسل نضظيااتی فولىاطز ،آهاضّااي
تَنیفی ،ذطٍخیّاي هطتَط تِ تحلیل ًتايح نضظياتی ٍ ننالحات نفوال قسُ
زض هسل ٍ آيیيًاهِ نضظياتی زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز آٍضزُ قسُ نؾ .
 -1-4هدل ارزیابی عولکرد شرکت هاای فنااور در پاارل علان و
فناوری یسد
ّواًغَض وِ لثالً تیاى قس تطني تسٍيي هسل نضظياتی فولىاطز قاطو ّااي
فٌاٍض زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز نتتسن پیكیٌِ پػٍّكی ٍ هسلّاي هرتلاف نظ
خولِ هسل  ،BSCنضظيااتی پااضن ّااي فلان ٍ فٌااٍضي ،خاايعُ قایدتْاايی،
خكٌَنضُ نيسُّاي تطتط ،خاايعُ هاسيطي فٌااٍضي ٍ ًاَآٍضي ،پال ب،)IBridge
خايعُ هسيطي زنًف ب ،)MAKEواضآفطيي تطتط ،نيعٍّاي ؾاظهاًی ٍ آيیيًاهاِ
تكریم ٍ نضظياتی قطو ّااي زنًافتٌیااى تطضؾای ٍ ؾاپؽ هاسل خسياس
عطنحی گطزيس وِ زض قىل قواضُ  2هسل ولی نضظياتی هكرم قسُ نؾ .
حلمِ هطوعي قىل قواضُ  2تیاًگط نيي نؾ واِ ّاسف نظ نياي هاسل،
نضظياتی فولىطز قطو فٌاٍض هیتاقس تقثاضت زيگط زض نياي هاسل ،نضظيااتی
ول قطو فٌاٍض هسًؾط هیتاقاس واِ نياي تاطنؾااؼ هاّیا ٍ هأهَضيا
پاضن ّاي فلن ٍ فٌاٍضي هثٌای تاط حوايا

نظ نيدااز ٍ ضقاس ّواِخاًثاِ

قطو ّاي فٌاٍض نؾ  .نظ عطف زيگط نيي هسل تطذالف ضٍـّا ٍ هسلّاي
ؾٌتی وِ تط فولىطز هالی هتوطوع ّؿتٌس تِ تطضؾی حَظُّاي هرتلف يه
قطو هثتٌی تط ٍيػگیّاي هسل  BSCهیپطزنظز.
تطني تطضؾی وال قاطو  4حاَظُ هاّیا قاطو  ،ؾااذتاض ٍ هٌااتـ
نًؿاًی ،نيسُ ٍ فٌاٍضي ٍ تاظنض ضن تايس هَضز تَخِ لطنض زنز واِ زٍ حاَظُ نٍل
تیكتط قاذمّاي تَنًوٌسؾاظ 1ضن تطضؾی وطزُ ٍ زٍ حَظُ زٍم توطواع تاط
ًتايح 2هیتاقس .تِفثاضت زيگاط نياي هاسل تهاَضت تَأهااى قااذمّااي
تَنًوٌسهحَض ٍ ًتايحهحَض ضن هَضز نضظيااتی لاطنض هایزّاس .حاَظُ هاّیا
قطو

هطتاَط تاِ هاّیا حماَلی ،هدَظّااي الظم ٍ تطًاهاِضياعيّااي

تلٌسهست ٍ وَتاُهست آى هیتاقس .زضحالیوِ ؾاذتاض ٍ هٌااتـ نًؿااًی تاط
ؾاذتاض زضًٍی ٍ تٌؾین ضٍنتظ تیي نفطنز ،تطًاهِضيعي هٌاتـ نًؿاًی ،هؿاائل
نًگیعقی ٍ زض ول هسيطي

هٌاتـ ًیطٍّاي زنًكی توطوع زنضز .حَظُ نيسُ ٍ

فٌاٍضي هطتَط تِ ؾغح نيسُ ٍ فٌاٍضي ،ؾاذتاضّاي  ،R&Dنًتمال فٌااٍضي
ٍ ؾیؿتنّاي حواي نظ ًَآٍضي ٍ زض ول هسيطي فٌاٍضي هیقاَز .حاَظُ
تاظنض ًیع تِ فولىطز قطو زض تاظنض ّسف قاهل فطٍـ ،ضٍـّاي تاظنضياتی،
ذسهات پؽ نظ فطٍـ ٍ زض ول هسيطي تاظنضياتی هیپطزنظز.
تطني نضظياتی  4حَظُ فَق وِ ول قطو

ضن زض تط هیگیاطز  4قااذم

والى عطنحی قسُ نؾ وِ فثاضتٌس نظ:
 ووی ٍ ویفی هحهَل :نيي قاذم تِ تطضؾی هحهاَالت بوااال ياا
ذسهات) يه قطو هیپطزنظز .نظ آًدا وِ زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي ياعز
1. Enabelers
2. Results
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قطو ّا زض زٍ زؾتِ فٌاٍضيّااي ؾار ٍ ًاطم لاطنض زنضًاس تیكاتط
هحهَالت قطو ّاي تا فٌاٍضي ًطم ذسه تَزُ ٍ تیكتط هحهاَالت
قطو ّاي تا فٌاٍضي ؾر واال هیتاقس .نياي قااذم تاا ٍظى %50
تیكتطيي ٍظى ضن زض هیاى قاذمّا زنقتِ ٍ قااهل  12ظيطقااذم نظ
خولِ هیعنى فطٍـ ّط هحهَل ،هیعنى ًَآٍضي ّط هحهَل ،هدَظّاي
ّط هحهَل ،ؾغح فٌاٍضي ّط هحهَل ،تقاهالت قطو  ،ذسهات پؽ
نظ فطٍـ ٍ  ...هیتاقس وِ تِ تطضؾی حَظُّاي هاّی قاطو  ،نياسُ ٍ
فٌاٍضي ٍ تاظنض پطزنذتِ ٍ هتوطوع تط ًتايح قطو هیتاقس.
 هسيطي فٌاٍضي :نيي قااذم تاِ تطضؾای فولىاطز قاطو زض حاَظُ
هسيطي فٌاٍضي ٍ ّعيٌِ فقالی ّاي  R&Dهیپاطزنظز .نياي قااذم
زنضني ٍظى  %10تَزُ ٍ قاهل  7ظيطقاذم نظ خولِ زنًف فٌی ،نًتمال
فٌاٍضي ،تطٍىؾپاضي ،واضّاي پػٍّكای تاط ضٍي نياسُ ،وؿاة خاَنيع،
زضياف هكاٍضُ ،آهَظـ ترههی ًیطٍّا ٍ ،خاصب ؾاطهايِ تحمیاك ٍ
تَؾقِ هیتاقس وِ تِ تطضؾی حَظُّاي نيسُ ٍ فٌاٍضي ،ؾاذتاض ٍ هٌاتـ
نًؿاًی ٍ هاّی قطو پطزنذتِ ٍ هتوطوع تط ًتايح قطو هیتاقس.
 هااسيطي وؿااة ٍواااض :نيااي قاااذم تااِ تطضؾاای ؾاااذتاضّا ٍ
ؾاظٍواضّاي هسيطيتی قطو هی پاطزنظز .نياي قااذم زنضني ٍظى
 %20تَزُ ٍ قاهل  10ظيطقاذم نظ خولِ هسيطي هالی ،ضنّثطزي،
فولیاتی ،ؾاذتاضؾاظهاًی ٍ هسيطي تاظنض هیتاقاس واِ تاِ تطضؾای
حَظُ ّاي هاّی قطو  ،تاظنض ،ؾاذتاض ٍ هٌاتـ نًؿااًی پطزنذتاِ ٍ
هتوطوع تط تَنًوٌسؾاظّاي قطو هیتاقس.
ً یطٍي نًؿاًی :نيي قاذم تِ تطضؾی هسيطي هٌاتـ نًؿاًی قطو
فٌاٍض تِفٌَنى يه هحَض نؾاؾی قطو ّاي زنًفتٌیاى هیپاطزنظز.
نيي قاذم زنضني ٍظى  %20تَزُ ٍ قااهل  5ظيطقااذم نظ خولاِ
ووی ٍ ویفی ًیطٍي نًؿاًی بتقسنز ،هاسضن تحهایلی ،تدطتاِ ٍ
ؾاتمِ) ٍ ضنّثطزّاي خصب ٍ ًگْسنق واضگطنى زنًكی هیتاقس وِ
تٌْا تِ تطضؾی حَظُ ؾاذتاض ٍ هٌاتـ نًؿاًی پطزنذتِ ٍ هتوطواع تاط
تَنًوٌسؾاظّاي قطو هیتاقس.
قاذمّاي والى فَق ٍ فطنيٌس نضظياتی تا حسٍزي تا هسل هْاسٍي ،قاید
ظيينلسيي ٍ ذسنتٌسُ [ ]5يىؿاى نؾ تا نيي تفاٍت وِ هحَض ًیطٍي نًؿاًی زض
نيي هسل ٍظى تیكتطي زنقتِ ٍ زض لالة يه قاذم والى هغط قسُ نؾ .
عثك قىل قواضُ  2زض نيي هاسل نضظيااتی ،تاطذاالف ضٍـّااي ؾاٌتی،
فطنيٌس ٍ ضٍـ نضظياتی فولىطز تِ زٍ نَضت ووی ٍ ویفی هایتاقاس .زض ضٍـ
ووی تطنؾاؼ نعالفات ٍ زنزُّاي تاضگصنضي قاسُ تَؾاظ قاطو نهتیااظ ّاط
قطو هحاؾثِ هیقَز .تقثاضت زيگط زض نياي ضٍـ ،هتغیطّااي ووای هاًٌاس
هیعنى فطٍـ ،تقاسنز هدَظّااّ ،عيٌاِ  ... ٍ R&Dهحاؾاثِ ٍ تطنؾااؼ ٍظى ٍ
نهتیاظ ّط هتغیط ،نهتیاظ ول هحاؾاثِ هایقاَز .نظ عاطف زيگاط تاا نؾاتفازُ نظ
ضٍـّاي ویفی ٍ تطنؾاؼ تاظزيس ٍ ههاحثِ فویك تا ّاط قاطو نعالفاات ٍ
زنزُّاي ویفی ًیع تطضؾای ٍ هاَضز ؾاٌدف لاطنض هایگیاطز .تقثااضت زيگاط
هتغیطّاي ویفی هاًٌس ضضاي واضوٌااى ،خااضيتاَزى تفىاط ضنّثاطزيً ،ؾان
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ؾاظهاًی ٍ  ...تا تاظزيس ٍ ههاحثِ ٍ تطنؾاؼ ًؾط تین نضظياب هحاؾثِ هیگاطزز.
حضَض تین نضظياب ٍ تطضؾی ویفی تِ ؾِ زلیل نّوی زنضز وِ فثاضتؿ نظ:

حَظُ ًطم لطنض زنقتٌسً .وَزنض قىل  3تیاًگط تَظيـ قطو ّا تطنؾااؼ گطياس

 )1هحاؾثِ هتغیطّاي ویفی وِ تا قاذمّاي ووی لاتل نحهاء ًیؿاتٌس،

هیتاقس .الظم تِ شوط نؾ وِ عثاك آيایيًاهاِ پااضن فلان ٍ فٌااٍضي ياعز

 )2زضياف ًؾطنت قطو ّا ٍ نضنئِ تاظذَضز تِ هسيطي پاضن )3،نضنئِ هكاٍضُ تِ

قطو ّا تطنؾاؼ نهتیاظ نذصقسُ زض گطيسّاي  Aتا  Fزؾتِتٌسي هیقاًَس.

قطو ّا ٍ ّوچٌیي نًتمال ًؾطنت ٍ ؾیاؾ ّاي هسيطي پاضن تِ آىّا.

ّواًغَض وِ نظ ًوَزنض هكرم نؾ تَظيـ تهَضت ًطهال هیتاقسّ .وچٌایي

تطنتط  69قطو وِ نظ نيي تقسنز  51قطو زض حَظُ ؾر ٍ  18قاطو زض

ّوچٌیي زض نيي هسل تطذالف ضٍـّاي ؾٌتی ،قاذمّا نظ ًؾط ظهااًی

زض همايؿِ ًتايح نضظياتی زٍ زٍضُ هتَنلی هیتَنى گف واِ عثاك آيایيًاهاِ

ًیع هَضز تطضؾی لطنض گطفتِ ٍ قاذمّا تِ زٍ زؾتِ گصقتًِگاط ٍ آيٌاسًُگاط

خسيس ٍ زض نضظياتی 5نم تقسنز قطو ّاي گطيسّاي تااالتط ووتاط قاسُ ٍ تاط

تمؿین قسُنًس .تقثااضت زيگاط تقضای نظ قااذمّاا هاًٌاس هیاعنى فاطٍـ،

تقسنز قطو ّاي تا گطيس پايیيتط نفعٍزُ قسُ نؾ .

هدَظّاي وؿةقسُ ،ووی ٍ ویفی ًیاطٍي نًؿااًی هَخاَز ،ؾااذتاضّاي
قطو هاًٌس ؾاذتاض هاالی ،تااظنض ٍ  ...تاِ تطضؾای فولىاطز گصقاتِ قاطو
پطزنذتِ ٍ تقضی نظ قاذمّا هاًٌس تطًاهِّاي آتی قطو ذهَناً زض حاَظُ
 ٍ R&Dهٌاتـ نًؿاًی ،واضّاي تحمیماتی تطًاهِضيعي قاسُ ،تحلیال تااظنض زض
نفك  5ؾالِ ٍ  ...تِ تطضؾی ٍ ترویي فولىطز آيٌسُ قاطو هایپاطزنظز .نياي
هَضز تا هسل حاخی غالم ؾطيعزي ٍ هٌغمی [ ]6هغاتم زنضز.

قىل ٍ -3ضقی قطو ّا تِ تفىیه گطيس ٍ همايؿِ آىّا زض زٍ زٍضُ هتَنلی نضظياتی
بزٍضُ چْاضم ٍ پٌدن)

تا تطضؾی قاذم فطٍـ هكرم قس وِ زضآهسظنيی قطو ّاي فٌاٍض زض
پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز زض ّط ثاًیِ تطنتط قف ّعنض ٍ زٍيؿ ٍ ؾی ٍ ّفا
ضيال ب 63237ضيال) هیتاقس وِ حَظُ ؾر  6تطنتاط حاَظُ ًاطم زضآهاسظنيی
زنضز .تقسنز ول ًیطٍي نًؿاًی بنقتغال) قطو ّاي فٌااٍض تطنتاط ً 13113فاط
هیتاقس وِ هیعنى نقتغالظنيی حَظُ ؾر  2.6تطنتط حَظُ ًطم هایتاقاس .زض
قىل قواضُ  4تَظيـ ًیطٍي نًؿاًی تِ تفىیه هاسضن تحهایلی ًكااى زنزُ
قسُ نؾ ّ .واًغَض وِ هكرم نؾ حسٍز ًیوی نظ ًیطٍي نًؿاًی قاغل زض
قىل  -2هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض

قطو ّاي فٌاٍض پاضن زنضني هسضن واضقٌاؾی هیتاقٌس.

تا تحلیل هسل فَق تا خسٍل قواضُ  ،1هیتَنى گف وِ نيي هاسل هثتٌای
تط ّط ؾِ زيسگاُ هیتاقس .تِفثاضت زيگط زض تاسٍيي هاسل ّان ًاَؿ ؾاٌدف
بنضظياتی فولىطز نلتهازي ٍ تداضيؾاظي ٍ ًَآٍضي ٍ قاذمّاي هطتثظ تا ّط
يه) لحاػ قسُ نؾ ٍ ّن ضٍـ نضظياتی زلیك تاسٍيي گطزياسُ نؾا ٍ ّان
ّسف نضظياتی بتطویثی نظ نّسنف هرتلف ؾٌتی ٍ ًَيي) لحاػ قسُ نؾ .
 -2-4آهار توصيفی
زض نيي لؿو تقضی نظ آهاضّاي ولی وِ تهَيطي نظ نضظياتی نًداامقاسُ ضن
ًكاى هیزّس آٍضزُ قسُ نؾ  .نيي آهاضّا ٍضقی فولىطزي ولی قطو ّاا ٍ
پاضن فلن ٍ فٌاٍضي يعز ضن هثتٌی تط هسل نضظياتی ًكاى هیزٌّس.
ّواًغَض وِ لثالً گفتِ قس نضظيااتی قاطو ّااي فٌااٍض زض پااضن فلان ٍ

قىل ٍ -4ضقی هٌاتـ نًؿاًی تِ تفىیه هسضن تحهیلی

تا تَخِ تِ تقسنز ًیطٍي نًؿااًی قااغل زض پااضن فلان ٍ فٌااٍضي ياعز

فٌاٍضي يعز تهَضت زٍضُني هیتاقس ٍ تاظُنيی  2ؾالِ ضن نضظياتی هایوٌاس .زض

هكرم قس وِ زضآهسظنيی ّط ًیطٍي نًؿااًی زض هااُ تطنتاط ؾای ٍ ّكا

نيي نضظياتی تا تَخِ تِ نيٌىِ هحسٍزي ّاي ظهاًی تطني نضظياتی ٍخَز زنقا

هیلیَى ٍ ؾی ٍ ًِ ّعنض ٍ ّكتاز ٍ زٍ ضيال ب 3830393082ضيال) هیتاقاس

تاظُ نضظياتی  15هاِّ تَز .تقسنز ول قطو ّااي نضظيااتی قاسُ زض نياي زٍضُ

وِ ًیطٍي نًؿاًی زض حَظُ ؾر

 2/3تطنتط حَظُ ًطم زضآهسظنيی زنضز.
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نظ ًؾط تاظنض فطٍـ ًیع ًتايح ًكاى زنز وِ نظ ول فطٍـ قطو ّاا52.76 ،
زضنس هتقلك تِ تاظنض زنذل وكَض تِ غیط نظ نؾتاى يعز 46.88 ،زضنس هتقلاك
تِ تاظنض نؾتاى يعز ٍ تٌْا  0.37زضنس هطتَط تِ نازضنت هیتاقس.

نظ آًدا وِ يىی نظ هأهَضي ّاي قطو ّاي فٌاٍضي نيداز نقتغال پايسنض تا
هْاضت تاالؾ [ ]20لصن زض پاياى ًیع قاذم هْن ّعيٌاِ نقاتغال هحاؾاثِ
گطزيسّ .عيٌِ نقتغال زض پاضن فلن ٍ فٌاٍضي ياعز تطنتاط  27هیلیاَى تَهااى
نؾ  .وِ زض همايؿِ تِ آهاضّاي هرتلف زض وكَض بنظ  70هیلیَى تَهاى تاا 1
هیلیاضز تَهاى تؿتِ تِ ًَؿ نٌق ٍ تطنؾاؼ آهاضّاي هرتلف) ذیلی پايیيتط
هیتاقس وِ نيي تیاًگط هعي پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي هیتاقس.
قىل  -5هدوَؿ فطٍـ قطو ّاي فٌاٍض حَظُ ؾر ٍ ًطم تِ تفىیه تاظنض

 -3-4نتایج حاصل از ارزیابی عولکرد شرکتهای فناور و تحليل آى
زض نيي لؿو ًوَزنضّاي تحلیلای حانال نظ ًتاايح نضظيااتی ٍ تفؿایط
آىّا آٍضزُ قسُ نؾ ً .تايح تحلیلّا ًكاى زنز وِ تا تَخِ تِ نيٌىِ زضنس
تقسنز قطو ّاي حَظُ ؾر تِ ًطم تطنتط  74زضنس تِ  26زضنس هیتاقس
نها زضنس فطٍـ تطنتط  86تِ  14تَزُ وِ تیاًگط نياي نؾا واِ فاطٍـ زض
حَظُ ؾر تیكتط نظ حَظُ ًطم هیتاقس.
نظ ًؾط تاظنض فطٍـ قطو ّاي فٌاٍض غالثاً هقغَف تِ تاظنض زنذل وكاَض

ّواًغَض وِ نظ قىل قواضُ  6هكرم نؾ تقاهل تایي قاطو ّاا زض
ٍضقی

ذَتی لاطنض ًاسنضز ٍ قاطو ّاا نظ يىای نظ هْانتاطيي ذاسهات ٍ

پتاًؿیلّاي پاضن ووتطيي نؾتفازُ ضن تطزُنًس .چالفّاي هرتلفی زض نيي
ظهیٌِ ٍخَز زنضز نظ خولاِ فاسم ٍخاَز فطٌّا

وااض گطٍّای زض نياطنى ٍ

ترهااَل يااعز [ .]19زض نيااي ظهیٌااِ ًیااع هاایتايؿ ا پاااضن نلااسنهات ٍ
ضنّثطزّاي الظم خْ نؾتفازُ تیكتط نظ نيي لاتلی ضن نيداز ًوايس.

هیتاقس وِ ؾْن تاظنض زنذل نؾتاى  46.88زضنس ٍ تاظنض زنذل وكَض بغیط
نظ نؾتاى)  52.76زضنس هیتاقس .ؾْن نازضنت ًاچیع ٍ تطنتط  0.37زضناس
هیتاقس .نيي ًكاىزٌّسُ فسم تَخِ تِ تاظنضّاي ذاضخی ٍ ًثاَز تؿاتطّاي
تقاهالت تیينلوللی زض پاضن نؾ .
ّواًغَض وِ نظ قىل  5هكرم نؾ توام ؾاْن ناازضنت قاطو ّااي
فٌاٍض هطتَط تِ حَظُ ؾر هیتاقس ٍ حَظُ ًطم ننالً زض ٍنزي نازضنت لاطنض
ًسنضزً .ىتِ خالة تَخِ نيي نؾ وِ زض حَظُ ًطم نوثطي تاظنض هطتَط تِ تاظنض
زنذل نؾتاى نؾ وِ نيي تاظنض لافاستاً زنضني زٍ ٍيػگای هایتاقاس )1 :تااظنض
هحسٍز نظ ًؾط گؿتطزگی بحدن ٍ تقسنز هكتطي) ٍ  )2تاظنض وَچه نظ ًؾط
هالی بلیو پايیي) .ذطٍخی ًتاخی ووی بقىل قواضُ  ٍ )5تحلیل ویفی
تین نضظياب ًكاى زنز وِ هیتايؿ زض حَظُ فٌاٍضي ًطم ضنّثطزّايی خْ

قىل  -6فطٍـ تِ تفىیه ظيطقاذمّاي تقاهل

ّواًغَض وِ لثالً نقاضُ قس حاسٍز ًیوای نظ ًیاطٍي نًؿااًی قااغل زض

آهَظـ ٍ هكاٍضُ زض ضنؾتاي نًگیعـ ٍ نيداز قْاه ٍ ّوچٌایي هْااضت

قااطو ّاااي فٌاااٍض زنضني هااسضن واضقٌاؾاای هاایتاقااٌس ٍ تقااس نظ آى

ٍضٍز تِ تاظنضّاي تعضگتط ذاضج نظ نؾتاى نَضت گیطز.

واضقٌاؾینضقس تا  27زضنس لطنض زنضز .زض قىل قاواضُ ٍ 7ضاقی هٌااتـ
نًؿاًی قطو ّا تِ تفىیه حَظُ فٌاٍضي ًطم ٍ ؾر تفىیه قسُنًاس .زض
حَظُ ؾر غلثِ تط هسضن واضقٌاؾی تا تیف نظ  50زضنس ؾْن هیتاقس.
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قىل  -7هدوَؿ ًیطٍي نًؿاًی حَظُ ؾر ٍ ًطم تِ تفىیه هسضن تحهیلی

نها زض حَظُ ًطم نفطنز تا هسضن واضقٌاؾینضقس تیكتطيي ؾْن ضن زنقتِ
ٍ ؾْن هسضن زوتطي زٍ تطنتط حَظُ ؾر هیتاقس وِ تیاًگط نيي نؾ وِ
زض حَظُ ًطم ویفی ًیطٍي نًؿاًی تاالتط نظ حَظُ ؾر هیتاقسّ .وچٌیي
نيي تیاًگط يه ٍنلقی هْن نؾ ٍ آى نيٌىِ زض حَظُ ؾر نفطنز تا هسضن
پايیيتط تسلیل وؿة هْاضت فٌی تَنًايی تیكتطي زنضًس ٍ ًیاظي تِ هسنضن

عطنحی ٍ پیازُؾاظي هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض بهغالقِ هَضزي قطو ّاي فٌاٍض )...
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هقازلِ ً 1یع تحلیل ضگطؾیَى نهتیاظ ول تا نهتیاظ ویفی ٍ ووی هحهَل ضن
ًكاى هیزّسّ .واًغَض واِ نظ ًوَزنضّااي  ٍ 8هقازلاِ  1هكارم نؾا ضفتااض
قاذم ووی ٍ ویفی تا ضفتاض نهتیاظ ول قثاّ زنضز .نيي هَضَؿ تِ نيي زلیل
نؾ وِ ذطٍخی تواهی قاذمّا ذَز ضن زض فطٍـ هؤؾؿِ ًكاى هیزّس ٍ نيي
قاذم ٍظى تیكتطي زض نضظياتی زنقتِ ٍ ًواياًگط ذَتی نظ ٍضقی يه هؤؾؿاِ
هیتاقس .تقثاضت زيگط نيي ًكاى هیزّس وِ قاذمّاي ًتیدِگطن تطنٍضز ذَتی نظ
نضظياتی ول قطو نضنئِ هیوٌٌس ّط چٌس نيي قاذمّا زلیل ٍضقی فولىطز ضن
ًكاى ًویزٌّس وِ ًیاظ تِ قاذمّاي تَنًوٌسؾاظ زنضًس.
y = -1.6414x + 101.71 , R² = 0.8428
هقازلِ :1
قىل قواضُ  9بًوَزنض تاال ؾو چپ) پطنوٌسگی نهتیاظ ًیاطٍي نًؿااًی ضن
ًكاى هیزّس وِ ّواًغَض وِ هكرم نؾ تهَضت تمطيثی هیتَنى گف وِ
قطو ّاي تا ضتثِ تْتط زنضني نهتیاظ تیكتط ٍ ّوچٌیي تا پطنوٌاسگی تیكاتطي
ّؿتٌس زضنَضتیوِ قطو ّاي تا ضتثِ تاالتط زنضني نهتیاظ ووتاط ٍ پطنوٌاسگی
ووتطي هیتاقٌس .تقثاضت زيگط هیتَنى ًتیدِ گطف وِ قطو ّااي تاا ضتثاِ
تاالتط بتا نهتیاظ ووتط ول) نهتیاظ ًیطٍي نًؿاًی ووتطي زنضًس.

تاالتط ًسنضًس .زض قىل قواضُ  8پطنوٌسگی قطو ّاي فٌاٍض تطنؾاؼ ضتثِ تا
نهتیاظ وال ٍ قااذم وویا ٍ ویفیا وؿاة قاسُ آٍضزُ قاسُ نؾا .
ّواًغَض وِ هكرم نؾ پطنوٌسگی نهتیاظ قطو ّاي فٌاٍض زض ضتثِّااي
تاالتط تیكتط هیتاقس .تغَضيىِ زٍ قطو نٍل تا فانلِ هقٌازنض نظ تمیِ لاطنض
زنضًس بتا نهتیاظ حسٍز  ٍ )450زٍ قطو تقسي تا فانلِ هقٌازنض نظ ّان ٍ نظ
تمیِ تا نهتیاظ  215 ٍ 350لطنض زنضًس .حسٍز  7قطو تا نهتیاظ تیي  100تا
150؛  17قطو تیي  50تا  41 ٍ 100قطو تیي  0تا ٍ 50خاَز زنضًاس.
نيي ًوَزنض ٍنلقی تلری ضن ًكاى هیزّس ٍ آى نيي نؾ وِ نوثط لطية تاِ
نتفاق قطو ّاي پاضن زنضني فولىطز ًاهٌاؾثی ّؿتٌس.

قىل ً -8وَزنض ًمغِ نيی نهتیاظنت ول ٍ قاذم ووی ٍ ویفی هحهَل

قىل ً -9وَزنض ًمغِني قاذم ًیطٍي نًؿاًی ،هسيطي فٌاٍضي ٍ هسيطي وؿة ٍ واض
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قىل قواضُ  9بًوَزنض تاال ؾو ضنؾ ) ًكاى هیزّس وِ زض قااذم
هسيطي فٌاٍضي نوثطي قطو ّا زض ٍضقی تسي لطنض زنضًس .نياي ًواَزنض

عطنحی ٍ پیازُؾاظي هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض بهغالقِ هَضزي قطو ّاي فٌاٍض )...
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نافط زنضًاس .يىای نظ زالياال نهتیااظ پاايیي نوثاط قااطو ّاا تاسلیل فااسم
ؾطهايِگصنضي زض حَظُ آهَظـ ٍ نضتماء ًیطٍي نًؿاًی ذَز هیتاقس.

تقٌَنى ّكسنض تِ پاضن هیتاقس ٍ هایتايؿا ضنّثطزّاايی خْا تمَيا
حَظُ فٌاٍضي زض پاضن تسٍيي ٍ نخطن گاطزز .نياي يافتاِ تاا ًتاايح هغالقاِ
نفتوازي [ ]10هغاتم زنضز.
قىل قواضُ  9بًوَزنض پايیي) ًكاى هیزّس وِ زض حَظُ وؿاة ٍوااض
نهتیاظنت تكست پطنوٌسُ هیتاقسّ .ط چٌس تهَضت ووطًگی قطو ّاي تاا
ضتثِ تْتط نهتیاظ تیكتط ٍ قطو ّاي تا ضتثِ تس نهتیااظ ووتاطي گطفتاِنًاس.
يىی نظ زاليل فسم ّن ضفتاضي نهتیاظنت قاذم وؿة ٍواض تا ضتثِ ٍ نهتیاظ
ول نيي نؾ

وِ نيي قاذم تیاًگط ظيطؾاذ ّاي وؿة ٍواض هیتاقس وِ

قطط الظم تطني هَفمی نؾ ًِ وافی.
زض ضنتغِ تا نضتثاط تیي نضظـنفعٍزُ ًیطٍي نًؿاًی ٍ ضتثاِ قاطو ّااي

قىل ّ -11عيٌِّاي ول قطو ّا تِ تفىیه آى بذطيس ذسهات ،هكاٍضُ ،آهَظـ ٍ )...

فٌاااٍض تااا تَخااِ تااِ قااىل قااواضُ  10نضتثاااط هقٌااازنضي ٍخااَز ًااسنضز ٍ

زض قااىل قااواضُ  12هكاارم قااسُ نؾ ا وااِ نضتثاااعی تاایي ضتثااِ

نضظـنفعٍزُ ول ًیطٍي نًؿاًی زض نوثط قطو ّاا ووتاط نظ  1000هیلیاَى

قطو ّاي فٌاٍض ٍ هدوَؿ ّعيٌِّاي آىّا ٍخَز ًسنضز.

ضيال زض هاُ هیتاقسّ .وچٌیي ضنتغِ هقٌازنضي تیي تقسنز ًیطٍي نًؿااًی ٍ
فطٍـ قطو ّاي فٌاٍض ٍخَز ًسنضز.

قىل  -12نضتثاط تیي ّعيٌِّا ٍ ضتثِ قطو ّاي فٌاٍض

 -4-4پيشنهادات اصالحی هدل ارزیابی عولکرد شرکتهای فناور
تا تَخِ تِ ًتايح نضظياتی ٍ تحلیل آى ٍ ّوچٌیي تاظذَض نظ قطو ّااي فٌااٍض،
هسل نضظياتی ٍ فطنيٌس نخطنيی نضظياتی ننال گطزيس وِ نيي ننالحات فثاضتٌس نظ:
 تقطيف قاذمّاي هحیظًگط :تا تَخِ تِ ًیاظ تاِ پاايف ٍ نضظيااتی
هحیظ نلتهازي قطو ّا ٍ تقاهال آًْاا تاا هحایظ قااذمّاايی
تقطيف گطزيس ٍ زض هسل لحااػ قاس .هاًٌاس قااذم نضظـنفاعٍزُ
قىل ً -10وَزنض ًمغِني نضظـنفعٍزُ ًیطٍي نًؿاًی ٍ نضتثاط ًیطٍي نًؿاًی تا فطٍـ
قطو ّاي فٌاٍض

ّواااًغَض وااِ نظ قااىل قااواضُ  11هكاارم نؾ ا تیكااتطيي ّعيٌااِ
قطو ّاي فٌاٍض تطني ذطيس ذسهات ٍ تدْیعنت هیتاقس ٍ ؾاپؽ ّعيٌاِ
نًتمال فٌاٍضي .زضنَضتیوِ هكاٍضُ ٍ ذهَناً نهَظـ ؾْن ًاچیع ٍ زض حس

ًیطٍي نًؿاًی قطو
هؿئَلی

فٌااٍض تاِ ًیاطٍي نًؿااًی نؾاتاى ٍ قااذم

نختوافی وِ تِ تطتیة زض قاذم والى ًیطٍي نًؿااًی ٍ

هسيطي وؿة ٍ واض نضافِ قس.
ٍ ظى تیكتط تحلیل ویفی ٍ تطضؾی فلّی زض نضظياتی :تاِفٌاَنى هثاال
واّف فطٍـ ًاقی نظ  R&Dتاا تأيیاس تاین نضظيااب هایتَنًاس زض
نضظياتی لحاػ قسُ ٍ نظ وؿط نهتیاظ قطو خلَگیطي ًوايس.
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عطنحی ٍ پیازُؾاظي هسل نضظياتی فولىطز قطو ّاي فٌاٍض بهغالقِ هَضزي قطو ّاي فٌاٍض )...
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فهلٌاهِ ضقس فٌاٍضي ،ؾال قاًعزّن ،قواضُ  ،64پائیع 1399

 تطضؼ پَيا ٍ ذَزنضظياتی :تا تَخِ تِ نيٌىِ فطنيٌس ضقس قطو ّااي

 قاذم هسيطي فٌاٍضي نوثطي قطو ّا زض ٍضقی تسي لطنض زنضز.

[ ]21فطنيٌس نضظيااتی عاَضي

 نضظـنفعٍزُ ول ًیطٍي نًؿاًی زض نوثاط قاطو ّاا ووتاط نظ 1000

فٌاٍض تسضيدی ٍ ٍنتؿتِ تِ ظهاى نؾ

عطنحی قس تا قطو ّاي فٌاٍض تتَنًٌاس تهاَضت ذاَز نضظيااتی زض
عَل زٍضُ نضظياتی بذَزنضظياتی  6هاِّ) نعالفات فولىاطز ذاَز ضن
ٍنضز ؾاهاًِ ًوَزُ ٍ تهَضت ووی نضظيااتی قاًَس ٍ ّوچٌایي نياي
نعالفات تا نضظياتی تلٌسهست زٍ ؾاالًِ زض ؾااهاًِ حفاؼ قاَز .زض
نيي حال

هیلیَى ضيال زض هاُ هیتاقس.
 -6مراجع
-1

نظ نتتسني زٍضُ ،همسنض قاذمّاي ّاط گاطزي هكارم

قسُ ٍ قطو هیتَنًس خْ وؿة گطيس تاالتط تطًاهِضيعي ًوايس.

-2
-3

 -5نتیجهگیری
ّواًغَض وِ تیاى قس هأهَضي ننلی پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي حوايا نظ
قطو ّاي فٌاٍض هیتاقس .يىی نظ حواي ّاي ننلی تطني ّاط وؿاة ٍ وااض،

-4

نضظياتی زضؾ ٍ نضنئِ تحلیلّاي زلیك هثتٌی تط آى تطني تَؾقِ وؿة ٍ واض
هیتاقس .زض نيي همالِ ،نتتسن هسل نضظياتی قطو ّاي فٌااٍض زض پااضن فلان ٍ

-5

فٌاٍضي يعز چِ نظ تقس ًحَُ تسٍيي ٍ چِ نظ تقس قاذمّا ٍ نّسنف آى تكطيح
گطزيس .ؾپؽ ًتاايح حانال نظ نضظيااتی ّان ًتاايح ًاقای نظ آهااض تَنایفی

-6

بفولىطز قطو ّا) ٍ ّان ًتاايح ًاقای نظ آهااض نؾاتٌثاعی نضنئاِ گطزياسُ ٍ
پیكٌْازنتی خْ ننال هسل نضظياتی نضنئِ ٍ زض هسل لحاػ گطزيس.
تا تَخِ تِ ًتايح نضظياتی ٍ تحلیلّاي نًدامقاسُ تاط ضٍي آًْاا واِ زض

-7

همالِ تكطيح قسً ،تايح ولی ظيط نضنئِ هیگطزز:
 نوثطي

قطو ّاي پاضن ًؿث تِ نّسنف پاضن يعز وِ زض گطيسّا

-8

هكرم قسُ تَز فانلِ زنضًس.
 تا ٍخَز فانلِ فولىطز قطو ّا تا نًتؾاضنت پاضن ،نهاا قاطو ّاا
ًؿث

تِ هتَؾظ خاهقِ نظ ٍضقی

-9

ذَتی تطذَضزنضًس .هثالً ًؿاث

تِ خاهقِ بنؾاتاى ٍ هتَؾاظ وكاَض) نظ ًؾاط نضظـنفاعٍزُ ًیاطٍي

-10

نًؿاًی فولىطز تْتط ٍ نظ ًؾط ّعيٌِ نقتغال تكست ووتط هیتاقٌس.
 فطٍـ زض حَظُ ؾر تیكتط نظ حَظُ ًطم هیتاقس.

-11

 نظ ًؾط تاظنض فطٍـ ،تیكتطيي ؾْن تِ تاظنض زنذل وكَض هایتاقاس ٍ
ؾْن نازضنت ًاچیع ٍ تطنتط  0/37زضنس هایتاقاس .واِ نياي ؾاْن
ًاچیع هطتَط تِ حَظُ ؾر

هیتاقس .زض حَظُ ًاطم نوثطيا تااظنض

هطتَط تِ تاظنض زنذل نؾتاى نؾ .
 تقاهل تیي قطو ّا زض ٍضقی

-12
-13

ذَتی لطنض ًسنضز ٍ قطو ّا نظ نيي

پتاًؿیل هْن پااضن ووتاطيي نؾاتفازُ ضن هایوٌٌاس .چاالفّااي
هرتلفی زض نيي ظهیٌِ ٍخَز زنضز نظ خولِ فسم ٍخَز فطٌّا

وااض

-14

گطٍّی زض نيطنى ٍ ترهَل يعز.
 حسٍز ًیوی نظ ًیاطٍي نًؿااًی قااغل زض هؤؾؿاات زنضني هاسضن

-15

واضقٌاؾی هیتاقٌس .زض حَظُ ًطم ویفیا هاسضن ًیاطٍي نًؿااًی
تاالتط نظ حَظُ ؾر هیتاقس .قطو ّاي تا ضتثِ تس بتا نهتیاظ ووتط

-16

واال) نهتیاااظ ًیااطٍي نًؿاااًی ووتااطي زنضًااس .تقثاااضت زيگااط فااسم
ؾطهايِگصنضي زض حَظُ ًیطٍي نًؿاًی زض قطو ّا هكَْز نؾ .

-17

ضهضاًی ،فاعوِ" ،نضظياتی فولىطز پاضنّاي فلن ٍ فٌاٍضي نيطنًی فضَ  iaspتا ضٍيىطز
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