به منظورشناسايي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد
(ٔغبِق ٝي ٔٛضزي :اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت قطوت ايطاٖ ذٛزض)ٚ
صديقه خورضيد
اؾتبزيبض ٔسيطيت ؾيؿتٓ ،زا٘كىس ٜالتهبزٔ -سيطيت زا٘كٍب ٜؾٕٙبٖ(٘ٛيؿٙسٔ ٜؿئm41847@yahoo.com ،)َٛ

رضا ذبيحي
وبضقٙبؾي اضقس ٔسيطيت ثبظاضيبثي

تبضيد زضيبفت * 89/2/11 :تبضيد پصيطـ89/12/18 :

چکيده
وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ،يه ؾيؿتٓ ربٔـ اضظيبثي فّٕىطز اؾت ،و ٝاظ آٖ ثطاي اضظيبثي فّٕىطز پسيسٞ ٜب ٛٔ ٚرٛزيتت ٞتبي
ٔتفبٚت اؾتفبزٔ ٜي قٛز .ارطاي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ٔؿتّعْ قٙبؾبيي  ٚتٛؾق ٝقبذم ٞبي وّيسي ثطاي اضظيبثي فّٕىطز
اؾت .ايٗ ٔمبِ ٝتحميمي وٛقف ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝثب ٞسف قٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيتبثي فّٕىتطز  ٚثٟجتٛز وتبضوطز
وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ،آٖ ضا ثب تىٙيه غطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط تّفيك ٕ٘بيس .ايٗ ٔسَ تّفيمي ثتطاي تٛؾتق ٝوتبضت أتيتبظي
ٔتٛاظٖ اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت قطوت ايطاٖ ذٛزض ٚارطا ٌطزيس .يه ٔمساض ظثب٘ي"ثؿيبض ٔ "ٟٓثتٝ
فٛٙاٖ يه ٔمساض لبثُ لج َٛثطاي فجٛض ٔقيبض اظ فطآيٙس غطثبَ  ٚثٙٔ ٝؾتٛض ايزتبز تٛافتك ثتيٗ ٔتسيطاٖ  ٚذجطٌتبٖ ثتط ضٚي
ٕٟٔتطيٗ قبذم ٞب تقييٗ ٔي قٛز٘ .تبيذ تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝزض زيسٌبٔ ٜحيظ ،ؾ ٝقبذم؛ زض زيسٌبٔ ٜتبِي ،پتٙذ
قبذم؛ زض زيسٌب ٜضقس  ٚيبزٌيطيٞ ،مت قبذم؛ زض زيسٌب ٜفطآيٙسٞبي زاذّي وؿت  ٚوبضٞ ،فتت قتبذم؛  ٚزض زيتسٌبٜ
ٔكتطي ،زٚاظز ٜقبذم ث ٝفٛٙاٖ قب ذم ٞبي وّيسي وبضت أتيتبظي ٔتتٛاظٖ اضظيتبثي اضظـ ٚيتػ٘ ٜتبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي
ٔحهٛالت اؾترطاد قس٘سٔ .عيت ايٗ ٔسَ تّفيمي ايٗ اؾت و ٝذجطٌبٖ ٔي تٛا٘ٙس اضرحيت ٞبي ذٛز زضثبض ٜزضر ٝإٞيت
قبذم ٞبي ٔتقسز وّيسي زض فطآيٙس اضظيبثي ضا ث ٝنٛضت ظثب٘ي اضائ ٝزٙٞس٘ ٚ ،يع ٔي تٛا٘ٙس ثط ضٚي قبذم ٞتب ثتط بؿتت
زضربت إٞيت قبٖ تٛافك  ٚارٕبؿ زاقت ٝثبقٙس.

واشههاي كليدي:
اضظيبثي فّٕىطز ،وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ،تىٙيه غطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ،اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي.

فهّٙبٔٔ ٝسيطيت نٙقتي زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿب٘ي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي
ٚابس ؾٙٙسد  -ؾبَ پٙزٓ  /قٕبض / 14 ٜظٔؿتبٖ 1389
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 -2مقدمه
اضظيبثي فّٕىطز ٕٛٞاض ٜيىي اظ ٕٟٔتطيٗ ٔٛضٛفبتي اؾت و ٝتٛرٔ ٝسيطاٖ وؿت  ٚوبضٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞتب ضا ثت ٝذتٛز رّتت وتطزٜ
اؾت .اضظيبثي فّٕىطز ٔي تٛا٘س ٘مف ٕٟٔي زض ٔتٕطوع وطزٖ ٔٙبثـ ثط ضٚي ٚر ٚ ٜٛاثقبز ذبل يه وؿت  ٚوبض ايفب وٙس ٚ ،تٙف
ٞبي ثيٗ تمبضبي فّٕىطز ٔبِي  ٚضطٚضت ثطاي ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض فطنت ٞبي ضقس ضا ٔسيطيت وٙس .ثٙبثطايٗ تٛؾتقٔ ٝتسَ ٞتبي
احطثرف اضظيبثي فّٕىطز وؿت  ٚوبض و ٝثتٛا٘ٙس فّٕىطز وُ وؿت  ٚوبض ضا ثؿٙزٙس  ٚآٖ ضا ثتب اٞتسافف پي٘ٛتس زٙٞتس ،ضتطٚضي
اؾت .ثسيٗ ٔقٙب و ٝيه ٔسَ اضظيبثي فّٕىطز وؿت  ٚوبض ثٙٔ ٝؾٛض تضٕيٗ ثمب  ٚضقس آٟ٘ب ٔ ٟٓاؾت.
ثغٛض ؾٙتي ،قطوت ٞب اظ قبذم ٞبي اضظيبثي فّٕىطز ٔجتٙي ثط بؿبثساضي ٔب٘ٙسزضآٔسٞب زض ٔمبيؿ ٝثب ثٛزرتٞ ٝتب ،ؾت ٟٓثتبظاض ٚ
ثبظز ٜؾطٔبيٌ ٝصاضي ثطاي اضظيبثي فّٕىطز  ٚزض ٘تيزٔ ٝسيطيت فّٕىطز اؾتفبزٔ ٜي وطز٘س ،أب ايٗ قبذم ٞب ،اعالفبت تبضيري ٚ
ٌصقتٍ٘ ٝط فطأ ٓٞي وٙٙس ،يه رٟت يبثي وٛتبٔ ٜست ايزبز ٔي وٙٙس  ٚث ٝضفتبضٞبي ٘بنحيح ٔب٘ٙسزؾتىبضي زاز ٜيب وٛتبٔ ٜست
پبزاـ ٔي زٙٞس ٘ ٚبوبٔي ٔ ٚمبٔٚت ٔسيطيت ضا ٔٛرت ٔي ق٘ٛس .زض ٘تيز ٝآٟ٘ب ثب اِٛٚيت ٞبي اؾتتطاتػيه ؾتبظٔبٖ ٘بؾتبظٌبض ٚ
٘بٕٞبٔ ًٙٞي ثبقٙس(. (Saeid et al, 2003
ضقف ؾيؿتٓ ٞبي ؾٙتي اضظيبثي فّٕىطز اظ يه ؾ ٚ ،ٛتغييط فٛأُ تبحيط ٌصاض ثط ضٚي ٔعيت ضلبثتي ؾبظٔبٖ ٞب ثت ٝفّتت ضلبثتت
قسيس ٌ ٚؿتطز ٜرٟب٘ي ،رٟب٘ي ؾبظي  ٚضقس  ٚپيكطفت فٙأٚضي .اظ ؾٛي زيٍط ،ؾبظٔبٖ ٞب ضا ث ٝرؿتزٛي ؾيؿتتٓ ٞتبي رتبٔـ
اضظيبثي فّٕىطز  ٚتٛؾق ٝقبذم ٞبيي فطاتط اظ قبذم ٞبي ٔبِي ؾٙتي ٚ ،تبويس ثيكتط ثط ضٚي ٔتطيه ٞبي فّٕىطزي ٔطتجظ ثتب
ٔٛضٛؿ ٞبي ٘طْ تط ٚالـ زض افطاز  ٚفطآيٙسٞب ثط اٍ٘يرت ٝاؾت .ؾيؿتٓ ٞبي رتبٔـ اضظيتبثي فّٕىتطز ،يته ٔزٕٛفتٔ ٝتٙتٛفي اظ
قبذم ٞبي اضظيبثي فّٕىطز ضا قبُٔ ٔي ق٘ٛس و ٝثب اؾتطاتػي ٞبي ؾبظٔبٖ پي٘ٛس ٔي ذٛض٘س  ٚاعالفبتي زضثبض ٜارتعاي ظ٘زيتطٜ
اضظـ ؾبظٔبٖ فطأ ٓٞي وٙٙسٔ .ت ٖٛاضظيبثي فّٕىطز اظ تىٙيه ٞبيي ٔب٘ٙس وبضت أتيبظي ٔتٛاظ٘ىپالٖ ٛ٘ ٚضت ،)1996a( ٖٛتتبثّٛ
زي ثٛضز ٚ 1ؾّؿّٔ ٝطاتت ٞبي فّٕىطز ث ٝفٛٙاٖ ؾيؿتٓ ٞبي ربٔـ اضظيبثي فّٕىطز ٘بْ ثطز ٜا٘تس .اظ ٔيتبٖ آٟ٘تب ،وتبضت أتيتبظي
ٔتٛاظٖ اظ قٟطت  ٚوبضثطز ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت .وپالٖ ٛ٘ ٚضت )1996b(ٖٛثب زضن ٘يبظ ث ٝيه ؾيؿتٓ ربٔـ ٔتسيطيت فّٕىتطز
و ٝثتٛا٘س قبذم ٞبي وٕي ؾٙتي  ٚويفي ا٘تعافي تط فّٕىطز ضا تّفيك وٙسٔ ،م ْٟٛوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ضا تٛؾتق ٝزاز٘تس .ايتٗ
ٔف ،ْٟٛچبضچٛثي فطأ ٓٞي وٙس و ٝاؾتطاتػي ضا ث ٝفُٕ تجسيُ ٔي وٙس ٚ ،ثب ٞط ثبض ؾٙزف  ٚا٘تساظٌ ٜيتطيٚ ،ضتقيت رتبضي ٚ
ثبِم ٜٛآيٙس ٜوؿت  ٚوبض ضا تٛنيف ٔي وٙس .اظ ظٔبٖ ٔقطفي اـ ،ضٚيىطز وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ثغٛض ٌؿتتطز ٜاي ثتطاي ٔتسيطيت
فّٕىطز زض ؾغٛح ٔرتّف زپبضتٕب٘ي ،ؾبظٔب٘ئ ،حّئّ ،ي  ٚثيٗ إِّّي ثىتبض ضفتت ٝاؾتتٕٞ ٚ ،تٛاضٔ ٜحممتبٖ ثتطاي ثٟجتٛز آٖ
وٛقف ٕ٘ٛز ٜا٘ س و ٝآٖ ضا ثب ؾبيط تىٙيه ٞب ٔب٘ٙس تحّيُ ؾّؿتّٔ ٝطاتجتي ،تحّيتُ قتجى ٝاي ،تحّيتُ پٛقكتي زاز٘ ٚ ٜؾطيتٝ
ٔزٕٛف ٝفبظي تّفيك ٕ٘ٛز ٜا٘س).(Stephen & Zouni,1998
ارطاي ٔٛفميت آٔيع وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ث ٝفٛٙاٖ يه ؾيؿتٓ اضظيبثي فّٕىطز ٘يبظٔٙس قٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي  ٚفٛأتُ
ٔٛفميت ثحطا٘ي ٞط وساْ اظ زيسٌبٞ ٜبي آٖ اؾت .ثطضؾي ٔت ٖٛتحميك ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝتبو ٖٛٙقبذم ٞبي وّيتسي زيتسٌبٜ
ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ث ٝعطيم ٝويفي قٙبؾبيي  ٚثىبض ثطزٔ ٜي قس٘س .ايٗ تحميك زض ٘ؾط زاضز ثتطاي ثٟجتٛز وتبضوطز وتبضت
أتيبظي ٔتٛاظٖ ث ٝفٛٙاٖ يه ؾيؿتٓ اضظ يبثي فّٕىطز ،آٖ ضا ثب تىٙيه غطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط تّفيك وٙس  ٚثسيٗ عطيك ثب ايزتبز
ارٕبؿ ٔيبٖ افضبي تيٓ ٔسيطيت  ٚاضظيبثي فّٕىطز ثط ضٚي قبذم ٞبي اضظيبثي فّٕىطزٕٟٔ ،تطيٗ قبذم ٞبي ٞط زيتسٌب ٜثتٝ
فٛٙاٖ قبذم ٞبي وّؿيسي  ٚفٛأُ ٔٛفميت ثحطا٘ي اضظيبثي فّٕىطز قٙبؾبيي وٙس.
ٔبثمي ٔمبِ ٝث ٝقطح شيُ ؾبظٔب٘سٞي ٔي قٛز .ثرف ز ْٚثٔ ٝجب٘ي ٘ؾطي تحميتك اذتهتبل ٔتي يبثتس .زض ثرتف ؾت ،ْٛضٚـ
قٙبؾي تحميك ث ٝاذتهبض ثيبٖ ٔي قٛز .زض ثرف چٟبضْ تحّيُ زازٞ ٜبي تحميك ٘ ٚتبيذ تحميك اضائٔ ٝي قٛز .ثرف پٙزٓ ثتٝ
٘تيزٌ ٝيطي اذتهبل يبفت ٝاؾت.

- Tableau de bord
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ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز
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 -1مواد و روش ها
كارت امتيازي متوازنوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ زض ؾبَ  1992تٛؾظ وپالٖ ٛ٘ ٚضت ٖٛاظ ٔسضؾ ٝثبظضٌب٘ي ٞبضٚاضز ٔقطفي قس .آٖ ،يته عطيمت٘ ٝؾتبْ ٔٙتس
ثطاي تّفيك شيٙفقبٖ ،فطآيٙسٞبي زض٘ٚي وؿت  ٚوبض ،زا٘ف ؾبظٔب٘ي  ٚضقس وبضوٙبٖ  ٚزازٔ ٜبِي زض زض ٖٚؾيؿتٓ اضظيبثي فّٕىتطز
 ٚزض ٘تيز ٝتبحيطٌصاضي ثط ضٚي فّٕىطز  ٚثٟجٛز ٘تبيذ ثطاي ٔسيطيت فّٕىتطز فتطأ ٓٞتي وٙتس .ضٚيىتطز أتيتبظي ٔتتٛاظٖ ،يته
چبضچٛة اضظيبثي فّٕىطز اؾت و ٝيه ٍ٘ب ٜيىپبضچ٘ ٝؿجت ث ٝفّٕىطز يه وؿت  ٚوتبض ثٛؾتئّ ٝزٕٛفت ٝاي اظ قتبذم ٞتبي
اضظيبثي فّٕىطز فطأ ٓٞي وٙس ؤ ٝتطيه ٞبي ٔبِي  ٚغيط ٔبِي ضا قبُٔ ٔي قٛز٘ .بْ أتيبظي ٔتٛاظٖ ثب ٘يت زازٖ أتيبظ ث ٝيه
ٔزٕٛف ٝقبذم ٞبي اضظيبثي فّٕىطز ثىبضثطزٔ ٜي قٛز و ٝثيٗ اٞساف وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙس ٔست ،ثيٗ قبذم ٞتبي ٔتبِي  ٚغيتط
ٔبِي٘ ،تبيذ ٔغّٛة(قبذم ٞبي فمت ٔب٘سٌي فّٕىطزي) ٔ ٚحطن ٞبي فّٕىطزي ايٗ ٘تبيذ(قبذم ٞبي فّٕىطزي ٕ٘٘ٛتٚ )ٝ
ثيٗ قبذم ٞبي وٕي -فيٙي  ٚقبذم ٞبي شٙٞي -ويفي  ٚثيٗ زيسٌبٞ ٜبي فّٕىطزي زض٘ٚي  ٚثط٘ٚي تٛاظٖ  ٚتقتبزَ ايزتبز
ٔي وٙس .آٖ قبذم ٞبي ٔتقسز ضا زض لبِت چٟبض زيسٌبٔ ٜكتطي ،فطآيٙسٞبي زاذّي وؿتت  ٚوتبض ،يتبزٌيطي ٘ ٚتٛآٚضئ ٚ ،تبِي
ٌط ٜٚثٙسي ٔي وٙسِ .صا ايٗ چٟبض زيسٌب ٜثبيس قبذم ٞبيي ضا پٛقف زٙٞس و ٝاظ يه ٚبست ٞسف ٔ ٚمهس رٟت يبفت ٝث ٝؾٕت
تحمك اؾتطاتػي ٞبي يىپبضچ ٝيه وؿت  ٚوبض ثطذٛضزاض ثبقٙسٞ ٚ ،ط قبذم اضظيبثي ا٘تربة قس ٜثبيس ثركي اظ يه پي٘ٛس ضاثغٝ
فّتٔ-قِّٛي ثبقس و ٝث ٝاٞساف ٔبِي ٔٙتذ ٌطزز ،و ٝثبالذط ٜضقس  ٚيبزٌيطي ضا ٔتتبحط ؾتبظز) .(Sarker,2003زض ازأت ٝچٟتبض
زيسٌب ٜوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ تكطيح  ٚتٛنيف ٔي ٌطزز:
اِف -زيسٌبٔ ٜكتطئ :كتطيبٖ ٔٙجـ ؾٛز ٙٔ ٚفقت وؿت  ٚوبض ٞؿتٙس .ثٙبثطايٗ تبٔيٗ ٘يبظٞبي ٔكتطيٞ ،سف تقميت قس ٜتٛؾظ
وؿت  ٚوبضٞب اؾت .اي ٗ زيسٌب ،ٜآ٘چ ٝيه ٔكتطي اظ يه ٔحه /َٛيب ذسٔت ا٘تؾبض زاضز٘ ،كبٖ ٔي زٞسٛٔ .فميت يه ٔحه/َٛ
ذسٔت ثٔ ٝيعاٖ ظيبزي ثٔ ٝكبضوت ٕٞ ٚىبضي ؾٟبٔساضأٖ ،كتطيبٖ ،تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ  ٚوبضوٙبٖ قطوت  ٚزِٚت ثؿتٍي زاضز وتٝ
ٞط وساْ اٞساف ٔتقسزٔ ٚ ،تضبز زاض٘س .ثٙبثطايٗ تٛا٘ف ٞب ثبيس ثط اؾبؼ ارٕبؿ بساوخطي زض ٔيبٖ ايٗ ٌطٞ ٜٚب اضظيبثي ق٘ٛس .آ٘چتٝ
ٔكتطيبٖ اظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ا٘تؾبض زاض٘س،ضفب ٚ ٜآؾبيف اؾت .زض ٚالـ نتساي ٔكتتطئٕٟ ،تتطيٗ ٔحتطن  ٚاٍ٘يتع ٜثتطاي
ٔسيطيت يه ٔحه٘/َٛبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي اؾتٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بيي اظ قبذم ٞبي ؾٙحف انّي زض ايتٗ زيتسٌب ٜفجبضتٙتس اظ :ضضتبيت
ٔكتطي ،بفؼ ٔكتطي .وؿت ٔكتطي رسيسٛٔ .ضـ ثبظاض .ؾ ٟٓثبظاض زض لغقبت ٞسف.
ة -زيسٌب ٜفطآيٙسٞبي زاذّي وؿت  ٚوبض :ايٗ زيسٌب ٜثيبٖ ٔي وٙس و ٝفّٕيبت  ٚالسأبت ٔسيطيت فّٕىطز ثبيؿتي زض چ ٝظٔيٙتٝ
ٞبيي ثٟجٛز يبثس و ٝثتٛا٘س ثٞ ٝسف ٔٛضز ٘ؾط ٘بئُ قٛزٞ .سف ايٗ زيسٌب ،ٜتبٔيٗ شيٙفقبٖ ٔ ٚكتتطيبٖ اظ عطيتك ٔتقتبِي قتسٖ زض
ثطذي فطآيٙسٞبي وؿت  ٚوبض اؾت و ٝثيكتطيٗ تبحيط ضا زاض٘س.
د -زيسٌب ٜضقس -يبزٌيطي :ايٗ ثقس وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ٘كبٖ ٔي زٞس ؤ ٝسيطيت فّٕىطز ٔي تٛا٘س ثت ٝايزتبز  ٚثٟجتٛز اضظـ
ثيكتط ثطاي ٔكتطيبٖ اظ عطيك ثٟجٛز وبضايي وٕه وٙس .يه ؾبظٔبٖ ٔي تٛا٘س وؿت  ٚوبضـ ضا ثطاي ذسٔت ثٟتتط ثتٔ ٝكتتطيبٖ
ٟ٘بيي ٟٔٙسؾي ٔزسز وٙسٞ .سف انّي ايٗ زيسٌب ،ٜايزبز يه ظيط ؾبذتبضي ثطاي به َٛاٞساف ؾبيط زيسٌبٞ ٜب ٚايزتبز ضقتس ٚ
ثٟجٛز ثّٙسٔست اظ عطيك افطاز ،ؾيؿتٓ ٞب  ٚضٚيٞ ٝبي ؾبظٔب٘ي اؾت .ايٗ زيسٌب ٜثط ضٚي ؾٙزف  ٚا٘ساظٌ ٜيطي فّٕىطز وبضوٙبٖ
ٔب٘ٙس ضضبيت وبضوٙبٖ ،تسا ٚ ْٚاؾتٕطاض ،آٔٛظـٟٔ ،بضت ٞب تبويس زاضز ،ضقس  ٚتقبِي وبضوٙبٖ يه زاضايي ٘بّٕٔٛؼ ثتطاي ؾتبظٔبٖ
ث ٝقٕبض ٔي ضٚز و ٝث ٝضقس وؿت  ٚوبض وٕه ٔي وٙس .زض ؾ ٝثقس زيٍط ،يه قىبف ثيٗ لبثّيت ٞبي ٞسف ٚ ٚالقي ضٚيت ٝاي ٚ
ا٘ؿب٘ي ؾيؿتٓ ٚرٛز زاضز .اظ عطيك يبزٌيطي  ٚضقس ،ؾبظٔبٖ ٔي تٛا٘سايٗ قىبف ضا وبٞف زٞس.
ز -زيسٌبٔ ٜبِي :ايٗ ثقس ٘كبٖ ٔي زٞس چٍٔ ٝ٘ٛسيطيت يه ؾبظٔبٖ ،اٞساف ٔبِي ؾٟبٔساضاٖ ضا تبٔيٗ ٔي وٙتس .آٖ ٘ٛفتب زض ثتط
ٌيط٘س ٜقبذم ٞبي ؾٙتي اضظيبثي فّٕىطز ٔبِي اؾت ؤ ٝقٕٛال ثب ؾٛزآٚضي اضتجبط زاض٘س .قبذم ٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي آٖ ٔقٕتٛال
فجبضتٙس اظ :ؾٛز ٙٔ ٚفقت ،رطيبٖ ٘مسيٍٙي ،ثبظز ٜؾطٔبيٌ ٝصاضي( ،ROI ،)ROICاضظـ افعٚز ٜالتهبزي.

21

ٔزّٔ ٝسيطيت نٙقتي زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿب٘ي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚابس ؾٙٙسد  -ؾبَ پٙزٓ  /قٕبض / 14 ٜظٔؿتبٖ 89

الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ،يه اٍِ ٛاؾت  ٚثبيس ٔتٙبؾت ثب فٙبنط ذبل يه ؾبظٔبٖ يب نٙقت ثؿتظ  ٚتٛؾتقٝ
زاز ٜقٛز)ٔ ٚ (Keptan & Norton,1996ي تٛاٖ تقساز زيسٌبٞ ٜبي آٖ ضا وٕتط يب افعايف زازٕٞ .چٙب٘ىٚ ٝيتٗ-زيتطوؽٚ 1
ٚيزيٗ( ) 2002زض ايٗ ثبض ٜاؽٟبض زاقت ٝا٘س وبضت أتيبظي ٔتٛظٖ ث ٝچٟبض زيسٌب ٜفٛق ٔحسٚز ٕ٘ي قٛز ٚ ،ا٘تربة تقساز زيسٌبٞ ٜب
ث ٝاؾتطاتػي ا٘تربة قس ٜتٛؾظ ؾبظٔبٖ ٚ ،ثركي ثؿتٍي زاضز و ٝوؿت  ٚوبض زض آٖ فقبِيت ٔي وٙس.
 تلفيق كارت امتيازي متوازن با ساير تکنيک هاثب تٛؾق ٝوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖٔ ،حممبٖ ثٙٔ ٝؾٛض ضفـ ضقف ٞب ٛ٘ ٚالم آٖ  ٚزض ٘تيز ٝثٟجٛز وبضوطز آٖ ث ٝفٛٙاٖ يه ؾيؿتتٓ
ربٔـ اضظيبثي فّٕىطز ،آٖ ضا ثب تى ٙيه ٞبي ٔرتّف اظ رّٕ ٝتىٙيه ٞبي تحّيُ چٙس ٔقيبض٘ ٚ ٜؾطئ ٝزٕٛف ٝفبظي تّفيك ٕ٘ٛز٘س
 ٚاظ آٖ زض ظٔيٞ ٝٙبي ٔرتّف اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س .ثطذي تحميمبت اذيطٔطتجظ ثب تطويت وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ٔ ٚتسِٛغي ٞتبي زيٍتط
زض ايٙزب ثطضؾي ارٕبِي قس ٜا٘س .ثب٘ىط ٕٞ ٚىبضا٘ف( )2004يه تحّيُ وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ اظ ٔتطيه ٞبي فّٕىطز زض نتٙقت
اضتجبعبت اظ ضا ٜزٚض ايبالت ٔتحس ٜا٘زبْ زاز٘س .چٟبض ٔتطيه فّٕىطز ثطاي ٔتٙبؾت وطزٖ اٍِتٛي چٟبضزيتسٌبٞي وتبضت أتيتبظي
ٔتٛاظٖ ثىبض ثطز٘س .ؾپؽ يه ٔسَ تحّيُ پٛقكي زازٞ ٜب ثطاي ثطضؾي ضاثغٔ ٝطظي ثيٗ ٔتطيه فّٕىتطز ٔتبِي  ٚؾتٔ ٝتطيته
فّٕىطز غيط ٔبِي ؾبذتٙس .ضاٚي ،قب٘ىبض  ٚتيٛاضي( )2005ثسيُ ٞبيي ضا زض ِزؿتيه ٞبي ٔقىٛؼ ثطاي پبيبٖ بيتبت وبٔپيٛتطٞتب
ثٛؾيّ ٝيه فطآيٙس تحّيُ قجى ٝاي  ٚضٚيىطز وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ تحّيُ ٕ٘ٛز٘س .آٟ٘ب اظ تحّيُ قتجى ٝاي ثتطاي ؾتبظٔبٖ زازٖ
ٌعيٞ ٝٙبي ِزؿتيه ٔ قىٛؼ ث ٝنٛضت يه ؾّؿّٔ ٝطاتجي اؾتفبز ٜوطز  ٚاثقبز ِزؿتيه ٞبي ٔقىٛؼ ضا ثط عجتك چٟبضزيتسٌبٜ
وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ تقطيف ٕ٘ٛز٘س .اؾتٛاضت ٔ ٚحٕس( )2001يه چٟبضچٛة وتبضت أتيتبظي ٔتتٛاظٖ لتسيٕي ضا ثتطاي اضظيتبثي
وبضوطز ؾيؿتٓ ٞبي اعالفبتي /تىِٛٛٙغي اعالفبت زض ؾبذتٕبٖ ثٛؾيّ ٝوبضثطز تحّيُ ؾّؿتّٔ ٝطاتجتي ٘ ٚؾطيتٔ ٝغّٛثيتت چٙتس
ٔقيبض ٜعطح ٕ٘ٛز٘س .آٟ٘ب اظ تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي ثتطاي ؾتبذتبضٔٙسوطزٖ ؾّؿتّٔ ٝطاتتت ٔ ٚحبؾتج ٝاٚظاٖ ٘ؿتجي زيتسٌبٞ ٜتبي
فّٕىطزئ ٚ ،قيبضٞبي اضظيبثي اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س  ٚاظ ٘ؾطئ ٝغّٛثيت چٙس ٔقيبض ٜثطاي تؿٟيُ ا٘ساظٌ ٜيطي ٞبي فّٕىطز ٚابتسٞبي
ٕٞؿبٖ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س .ؾّيٙتٚ ، ٖٛة ثط ٞ ٚبؼ ؾُ( )2002اظ تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي ثطاي ارطاي يه وتبضت أتيتبظي ٔتتٛاظٖ
اؾتفبز ٜوطز٘س .اِٚيٗ ؾغح ؾّؿّٔ ٝطاتت وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ قبُٔ چٟبضزيسٌب ٜوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚزٔٚيٗ ؾتغح ؾّؿتّٝ
ٔطاتت قبُٔ ٔتطيه ٞبي ث ىبض ضفت ٝزض زضٞ ٖٚط زيسٌب ٜاؾت .آٟ٘ب اظ تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي ثطاي ا٘ترتبة ٔتطيته ٞتبي وتبضت
أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚوٕه ث ٝف ٟٓإٞيت ٘ؿجي ٔتطيه ٞب اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س .ؾ ،ٗٞٛيِ ،ٛيِ ٚ ،ي( )2003ضاثغ ٝثيٗ اؾتتطاتػي ٞتبي
ٔٛؾؿ٘ ،ٝيطٞٚبي ٔحيغي  ٚقبذم ٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ضا ثطضؾي وطز٘س ٚ .اظ تحّيُ ؾّؿتّٔ ٝطاتجتي ثتطاي
ٔحبؾج ٝاٚظاٖ ٘ؿجي ٞط قبذم ا٘ساظٌ ٜيطي فّٕىطز اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س .ؾيطؾي( )2004ثب تّفيك وتبضت أتيتبظي ٔتتٛاظٖ  ٚتحّيتُ
ؾّؿّٔ ٝطاتجيي ،زضرٕٞ ٝطاؾتبيي ثيٗ ضتج ٝثٙسي ٔسيطيت اظ زيسٌبٞ ٜبي وبضت أتيبظي ٔتتٛاظٖ  ٚاثتىبضفٕتُ ٞتبي اؾتتطاتػيه
قطوت ضا ثطضؾي وطز٘س .چيبً٘( ) 2005يه ضٚيىطز پٛيب ٔجتٙي ثط تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي  ٚوبضت أتيبظي ٔتتٛاظٖ ضا ثتطاي ٔؿتبِٝ
ا٘تربة فطٚقٙس ٜعطح ٕ٘ٛز٘س .آٟ٘ب اظ وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ثطاي تقطيف چٟبضزيسٌب ٜا٘تربة تبٔيٗ وٙٙس ٜاؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س ٚ ٚيػٌي
ٞب ضا ثط اؾبؼ چٟبضزيسٌب ٜثؿظ زاز٘س ٚ ،يه ؾبذتبض ؾّؿّٔ ٝطاتجي ثٛرٛز آٚضز٘سِ .تي ٕٞ ٚىتبضاٖ( )2008يته ضٚيىتطز تّفيمتي
تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي  ٚوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ضا ثطاي اضظيبثي فّٕىطز زپبضتٕبٖ تىِٛٛٙغي اعالفتبت زض يته نتٙقت تِٛيتسي زض
تبيٛاٖ عطح ٕ٘ٛز٘س .آٟ٘ب اظ ٔف ْٟٛوبضت أتيب ظي ٔتٛاظٖ ثطاي تقطيف ؾّؿّٔ ٝطاتجي ٔجتٙي ثط چٟبض زيسٌب ٜوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ٚ
تٛؾق ٝقبذم ٞبي ٞط زيسٌب ٜاؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س .ؾپؽ يه ضٚيىطز تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي فبظي ثٙٔ ٝؾٛض تحُٕ اثٟتبْ اعالفتبت
ثىبض ثطز٘س .چٗ ٕٞ ٚىبضاٖ( )2009ز ٚتىٙيه تحّيُ قجى ٝاي  ٚوبضت أتيبظي ٔتتٛاظٖ ضا ثتٙٔ ٝؾتٛض ؾتٙزف  ٚا٘تساظٌ ٜيتطي
فّٕىطز ٔسيطيت زا٘ف ثىبض ثطز٘س .ثب اؾتمبز ٜاظ وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ،قبذم ٞبي ؾٙزف فّٕىتطز ٔتسيطيت زا٘تف ضا تٛؾتقٝ
زاز٘س  ٚثب اؾتفبز ٜاظ تحّيُ قجى ٝايٚ ،اثؿتٍي ٔتمبثُ ثيٗ قبذم ٞبي ٞط زيسٌب ٜوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ٔسَ ؾبظي وطز٘س .اٜٚ
ٕٞ ٚىبضاٖ( ) 2008ز ٚتىٙيه وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚتحّيُ قجى ٝاي ضا ثطاي آظٔٛزٖ أىبٖ پصيطي تٛؾق ٝذسٔبت اضتجبعتبت اظ
ضا ٜزٚض تّفيك ٕ٘ٛز٘س ٚ ،آٖ ضا زض ذسٔبت تّفٙي ٚيسئٛيي زض وط ٜارطا وطز٘س .اظ وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ثطاي تٛؾتق ٝقتبذم ٞتبي
1
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ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز

اضظيبثي  ٚاظ تحّيُ قجى ٝاي ثطاي ٔحبؾج ٝاٚظاٖ قبذم ٞب  ٚاؾتطاتػي ٞبي تٛؾق ٝذسٔبت اضتجبعبت اظ ضا ٜزٚض اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘تس.
ٚيٕٞ ٚ ٛىبضاٖ( ) 2009ثطاي اضظيبثي فّٕىطز ثب٘ه ٞب ،تىٙيه وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ضا ثب تىٙيه ٞبي تهٕيٓ ٌيطي چٙس قبذهٝ
ٔب٘ٙس تبپؿيؽ ،تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي  ٚثٟي ٝٙؾبظي چٙس ٔقيبض ٚ ٜضا ٜبُ تٛافمي( )VIKORتّفيك ٕ٘ٛز٘س .آٟ٘ب اظ وبضت أتيتبظي
ٔتٛاظٖ ثطاي تٛؾق ٝقبذم ٞبي اضظيبثي فّٕىطز  ٚاظ تحّيُ ؾّؿّٔ ٝطاتجي ثطاي ٔحبؾج ٝاٚظاٖ قبذم ٞب  ٚاظ تبپؿيؽ  ٚثٟيٝٙ
ؾبظي چٙس ٔقيبض ٚ ٜضا ٜبُ تٛافمي( )VIKORثطاي ضتج ٝثٙسي ثب٘ه ثط بؿت فّٕىطز اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س.
 تکنيک غربال سازي فازي ياگرٔؿبئُ تهٕيٓ ٌيطي چٙس قبذهٔ ٝؿتّعْ اضظيبثي  ٚتقييٗ اضظـ فّٕىطزي ٔٛضٛؿ ٞب  ٚپسيسٞ ٜبي ٔتٛضز ٔغبِقتٞ ٝؿتتٙس ،وتٝ
٘يبظٔٙس غطثبَ ؾبظي ،قٙبؾبيي  ٚا٘تربة قبذم ٞبي وّيسي  ٟٓٔ ٚاضظيبثي ٔي ثبقٙسٔ .ؿبئُ غطثبَ ؾبظي ثب ظيط ٔزٕٛفٞ ٝبي
ثعضٌي( )Xاظ ٔزٕٛفٌ ٝعيٞ ٝٙبي ٕٔىٗ قطٚؿ ٔي ق٘ٛس .فطآيٙس ا٘تربة يه ظيط ٔزٕٛف A ٝاظ  ، Xفطآيٙس غطثبَ ؾبظي ٘بٔيسٜ
قس ٜاؾتٞ .ط ٌعي ٝٙاؾبؾبً ثب بسالُ اعالفبت ٔٛضز ٘يبظ ؤ ٝجيٗ ٔٙبؾت ثٛزٖ آٖ ث ٝفٛٙاٖ ثٟتطيٗ ٌعي ٝٙاؾت ،تٛنيف ٔي قٛز
 ٚزض ثطضؾي ٞبي ثقسي اظ آٖ ثطاي ا٘تربة يه ظيط ٔزٕٛف A ٝاظ  Xاؾتفبزٔ ٜي قٛزٕٞ .چٙيٗ ٔؿتبئُ غطثتبَ ؾتبظي ضتٕٗ
زاقتٗ ٔكره ٝبسالُ اعالفبت ،فٕٔٛب زض ثط ٌيط٘سٔ ٜكبضوت چٙسيٗ ٘فط زض فطآيٙس تهٕيٓ ٌيتطي ٞؿتتٙس.اِجتٚ ٝالقيتت ٚرتٛز
بسالُ اعالفبت زضثبضٌ ٜعيٞ ٝٙب ٚ /يب ٔقيبض ٞب ،ث ٝفّت ٔحسٚز وطزٖ فّٕيبت الظْ ثطاي تطويت ٘ؾتطات چٙتسيٗ ٘فتطٔ ،ؿتبِ ٝضا
پيچيس ٜتط ٔي وٙس .يبٌط ،تىٙيىي ث٘ ٝبْ ؾيؿتٓ غطثبَ ؾبظي فبظي ثطاي ٔسيطيت ايٗ فطآيٙس پيكٟٙبز ٕ٘ٛز ٜاؾت ،ؤ ٝي تٛا٘س ثب
ٔالبؾ ٝبسالُ اعالفبت(وٕجٛز اعالفبت رعيتي زض اضتجتبط ثتب ٔقيبضٞتب) ارٕتبؿ الظْ ضا فتطا ٓٞآٚضز (Carlsson & Fuller
).,1995
ارطاي ايٗ تىٙيه فمظ ٘يبظٔٙس اضائ ٝاعالفبت اضرحيتي ظثب٘ي ثب ٔميبؼ تطتيجي اؾت .ايٗ ٔكره ٝث ٝافضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘سٜ
أىبٖ ٔي زٞس تب زا٘ف  ٚاعالفبت ذٛز ضا زضثبضٔ ٜيعاٖ ضضبيت قبٖ ثط ضٚي ٔقيبضٞب ٚ /ثبٌعيٞ ٝٙبي تهٕيٓ زض قىُ ٔتغيط ٞبي
ظثب٘ي ٔب٘ٙس ثي ٟ٘بيت ثب إٞيت ،ثؿيبض ثب إٞيت ،ثب إٞيت٘ ،ؿجتب ثب إٞيت ،وٓ إٞيت ،ثؿيبض وٓ إٞيت ٚ ،ثي إٞيتت فتطآٞ
آٚض٘س ٚ ،تٛا٘بيي ا٘زبْ فّٕيبت ثط ضٚي اضرحيت ٞبي ظثب٘ي ٘بزليك ث ٝآٟ٘ب أىبٖ ٔي زٞس تب اظ ٔٙبثـ ثب بسالُ اعالفبت ٔطتجظ ثب
ٔٛضٛؿ ٔٛضز ثطضؾي اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس .ث ٝفج بضت زيٍطٞ ،ط فطز تهٕيٓ ٌيط٘س٘ ٜؾط  ٚفميس ٜذٛز ضا زضثبض ٜزضربت إٞيت ٞط ٔقيتبض ٚ
٘يع تبٔيٗ ٔقيبضٞب تٛؾظ ٔقيبضٞب ثيبٖ ٔي زاضز .ايٗ اضظيبثي زض لبِت فٙبنط ٔميبؼ ويفي تقطيف قس ٜزض رس )1(َٚا٘زبْ ٔي ٌيطز.
اؾتفبز ٜاظ يه چٙيٗ ٔميبؾي ،يه تطتيت عجيقي اظ ٞ S kب فطأ ٓٞي آٚضز .ث ٝعٛضي و ٝثطاي ٞتط  h  kزاضيتٓٚ S h  S :
ٔبوعيٕٓ ٔ ٚيٙيٕٓ ث ٝنٛضت ظيط تقطيف ٔي ٌطزز:
k

()1

max( S h , S k )  S h , if S h  S k

،

()2

min( S h , S k )  S k , if S h  S k

ِصا ثط اؾبؼ چٙيٗ ٔميبؾيٞ ،ط فطز تهٕيٓ ٌيط٘سٔ ،ٜزٕٛف ٝاي اظ  nاضظـ ثطاي ٔقيبضٞب  ٚقبذم ٞبي اضظيبثي اضائٔ ٝي زٙٞس.
ايٗ اضظـ ٞب ،زضربت إٞيت ٔقيبضٞب /ثب زضر ٝتبٔيٗ ٔقيبضٞب تٛؾظ ٌعيٞ ٝٙبي تهٕيٓ ٘كبٖ ٔي زٙٞس.
فطآيٙس غطثبَ ؾبظي فبظي ،يه فطآيٙس زٔ ٚطبّ ٝاي اؾت:
اِف -وؿت اعالفبت  ٚزا٘ف اظ افضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س :ٜزض ايٗ ٔطبّ ٝاظ افضبي تتيٓ تهتٕيٓ ٌيط٘تس ٜذٛاؾتتٔ ٝتي قتٛز
لضبٚت ذٛز ضا زضثبضٔ ٜيعاٖ زضربت إٞيت ٞط ٔقيبض ٚ /يب زضر ٝتبٔيٗ ٞط ٔقيبض تٛؾظ ٌعيٞ ٝٙبي تهٕيٓ ثيبٖ وٙٙس .افضبي تيٓ
تهٕيٓ ٌيط٘س ،ٜاعالفب ت اضرحيتي  ٚلضبٚتي ذٛيف ضا زضثبض ٜزضربت إٞيت ٞط ٔقيبض ٚ /يب زضر ٝتبٔيٗ ٞط ٔقيتبض تٛؾتظ ٌعيٙتٝ
ٞبي تهٕيٓ زض قىُ ٚاغٞ ٜبي ظثب٘ي تقطيف قس ٜزض رس )1(َٚثيبٖ ٔي وٙٙس ،ؤ ٝجتٙي ثط يه ٔميبؼ تطتيجي ذغي اؾت.
ة -تّفيك  ٚتزٕيـ لضبٚت ظثب٘ي افضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س .ٜزض ايٗ ٔطبّ ،ٝلضبٚت ٞب ٚاضرحيت ٞتبي فتبظي ٞتط فضت ٛتتيٓ
تهٕيٓ ٌيط٘س ٜزضثبض ٜزضربت إٞيت ٞط ٔقيبض ٚ /يب زضر ٝتبٔيٗ ٞط ٔقيبض تٛؾظ ٌعيٞ ٝٙبي تهٕيٓ ثب ٕٞسيٍط تّفيك  ٚتزٕيـ ٔي
ق٘ٛس تب يه اضظـ ٚابس ثطاي ٞط فبُٔ ثسؾت آيس .اِٚيٗ ٌبْ زض ايٗ ٔطبّ ،ٝتقطيف يه تبثـ تزٕيـ( )Qثطاي ثس٘ ٝتهٕيٓ ٌيطي
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اؾت .ايٗ تبثـ ٔجيٗ تٛافك تقساز ٔكرهي اظ افضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س ٜثط ضٚي زضر ٝزضربت إٞيت ٞط ٔقيبض ٚ /يب زضر ٝتتبٔيٗ
ٞط ٔقيبض تٛؾظ ٌعيٞ ٝٙبي تهٕيٓ  ٚغطثبَ قسٖ آٖ فبُٔ ث ٝفٛٙاٖ يه قبذم وّيتسي ٚ /يتب ا٘ترتبة آٖ ٌعيٙت ٝثت ٝفٙتٛاٖ
ٔٙبؾت تطيٗ ٌعي ٝٙاؾت .ثط ايٗ اؾبؼ ،ثطاي ٞط فبُٔ  ، iثس٘ ٝتهٕيٓ ٌيطي يه اضظـ )  Q(kفطأ ٓٞتي وٙتس Q(k ) .ثيتبٖ
ٔي زاضز و ٝاٌط فض k ٛاْ ،فبُٔ  iضا ث ٝفٛٙاٖ يه قبذم وّيسي ٚ ،ا٘تربة آٖ ٌعي ٝٙث ٝفٛٙاٖ ٔٙبؾت تطيٗ ٌعي ٝٙتكتريم
زاز ٜثبقس ،آٍ٘ب ٜچٍ ٝ٘ٛآٖ فبُٔ ثطٌعيس ٜذٛاٞس قس.
رس :)1(َٚفضبي ويفي -ظثب٘ي ثطاي اضظيبثي ٔقيبضٞب  ٚتقييٗ زضربت إٞيت آٟ٘ب
ٚاظٞ ٜبي ظثب٘ي

ٕ٘بز تقطيف
قسٜ

ٔمساض
ظثب٘ي

ٚاظٞ ٜبي
ظثب٘ي

ٕ٘بز تقطيف
قسٜ

ٔمساض
ظثب٘ي

ٚاظٞ ٜبي ظثب٘ي

ٕ٘بز تقطيف
قسٜ

ٔمساض
ظثب٘ي

ثي ٟ٘بيت ٟٔٓ

S7

OU

٘ؿجتب ٔتٛؾظ

S4

M

ثؿيبضوٓ إٞيت

S2

VL

ثؿيبض ٟٔٓ

S6

VH

وٓ إٞيت

S3

L

S1

N

S5

H

ٟٔٓ

ثي إٞيت

يه تبثـ تزٕيـ ٘ؾطافضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س )Q(ٜثطاي ٔٙغمي ثٛزٖ ثبيس زاضاي ٚيػٌي ٞبي شيُ ثبقس(فبزَ آشض ٚ
فطري:)1381،
اِف -اٌط تقساز ثيكتطي اظ افطاز ذجط ٜتٛافك زاقت ٝثبقٙس ،زضر ٝالٙبؿ تهٕيٓ ٌيط٘س ٜثيكتط ذٛاٞس ثٛز:
()3
)Q( K )  Q( K 
K  K
ة -اٌط تٕبٔي افطاز ذجط ٜضاضي ثبقٙسٔ ،يعاٖ ضضبيت ثبيس زض ثبالتطيٗ ؾغح ٕٔىٗ ٔي ثبقس:
Q(l )  S 7
()4
د -اٌط تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س٘ ٜيبظٔٙس ث ٝبٕبيت  ٕٝٞافضبي تيٓ ثبقس ،آٍ٘ب ٜزاضيٓ:
()5

k l
k l

Q(k )  S1

Q(l )  S 7

ز -اٌط بٕبيت فمظ يه ٘فط اظ افضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيطي ثطاي ثب اضظـ زا٘ؿتٗ يه ٌعي ٝٙوبفي ثبقس ،آٍ٘ب ٜزاضيٓ:
Q(k )  S 7
k  1,2,..., l
()6
ش -اٌط بٕبيت بسالُ  mفض ٛتيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س ٜثطاي ٔالبؾ ٝوطزٖ ٌعي ٝٙوبفي ثبقس ،آٍ٘ب ٜزاضيٓ:
()7

km
km

Q(k )  S1

Q(k )  S 7

ثقس اظ ا٘تربة يه تبثـ ارٕبؿ ٘ؾط ٔٙبؾت ،ببَ ٔي تٛاٖ اظ اپطاتٛض  OWAثطاي تزٕيـ ٘ؾطات افضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘سٜ
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .اپطاتٛض ٔتٛؾظ ٌيطي ٔٛظٔ ٖٚطتت قس )OWA( ٜيه ضٚـ ٔٛحط ٔ ٚتسا َٚثطاي تزٕـ اضرحيت ٞبي ظثب٘ي افطاز
زض يه اضرحيت ظثب٘ي رٕقي ٌ ٚطٞٚي اؾت .ايٗ اپطاتٛض ث ٝفٛٙاٖ يه تىٙيه رٕـ رسيس تٛؾظ يبٌط ٔقطفي قس ٜاؾت .اپطاتٛض

 OWAثب  nثقس ثقٛٙاٖ يه ثبظ ٕ٘بيي ٔ f : 0  1n  0  1 ’ fطتجظ ثب ثطزاض ٚظ٘ي
’ )  wi  ( w1 ; w2 ; w3 ; w4 ; .....; wkتقطيف ٔي قٛز ثٍ ٝ٘ٛاي و ٝثطاي  1  i  nزاضيٓ:
wi  0  1
()8

w
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ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز

1

()9

n

w

i

i 1

n

f (a1 ; a 2 ; ...; a n )   w j b j  w1 b1  w2 b2  ...  wn bn

()10

j 1

و b j ٝثعضٌتطيٗ فٙهط  jاْ زض رٕـ ٌعاضٞ ٜبي ٔ a1 ; a 2 ;...; a nي ثبقس .ثب ٘كبٌ٘ ٝصاضي  Bث ٝفٛٙاٖ ثطزاض ٔكَٕٛ
n

ٌعاضٜٞبي ٔ fطتت قس٘ ٜعِٚي  f (a1 ; a 2 ; a3 ;... a n )   w.b Tاؾت و ٝاپطاتٛضٛ٘ ،في رٕـ فطأ ٓٞي وٙس وٕٞ ٝيكٝ
i 1

ثيٗ رٕـ "ٚ " And" ٚ" ORالـ ٔيقٛز .يه ٚر ٝاؾبؾي ايٗ اپطاتٛض ٔطبّ ٝضتج ٝثٙسي ٔزسز اؾت و ٝثغٛض ذبل يه رٕـ
 a iثب ٚظٖ ذبل  wiاضتجبط ٕ٘ي يبيس ثّى ٝيه ٚظٖ ثب ٔٛلقيت ٔطتت قس ٜرٕـ اضتجبط پيسا ٔي وٙس .اپطاتٛضٞبي ٔتفبٚت OWA
اظ عطيك تبثـ ٚظ٘ي قبٖ ٔتٕبيع ٔي ق٘ٛس).(Khorshid et al,2002
 ارزش ويصه نام و نطان تجاري٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،يىي اظ ٔٛضٛؿ ٞبي ٔ ٟٓضٚيبضٚي ٞطقطوتي زض ٍٙٞبْ تسٚيٗ اؾتطاتػي ٔحه َٛيب ذسٔت اؾتت .زض ظٔتبٖ
و٘ٛٙي٘ ،بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ث ٝنٛضت ٘يطٚي لسضتٕٙسي زضآٔس ٜاؾت  ٚث٘ ٝسضت أىبٖ زاضز ٔحهِٛي ثس٘ ٖٚبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثٝ
ثبظاض فطض ٝقٛز  ٚفّيطغٓ ٞع يٞ ٝٙبي ٔطثٛع ،ٝثؿيبضي اظ قطوت ٞب ث ٝفّت ثٟطٙٔ ٜسي اظ ٔعايبي فطاٚاٖ آٖٔ ،حهٛالت ذٛز ضا
ثب ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي فطضٔ ٝي وٙٙس٘ .بْ ٘ ٚكبٖ ٞبي تزبضي زض ثبظاض اظ اضظـ  ٚلسضت ٔتفبٚتي ثطذٛضزاضٞؿتٙس  ٚاضظـ آٟ٘ب ٔتي
تٛا٘س اظ ظٔب٘ي ث ٝظٔبٖ زيٍط افعايف /يب وبٞف يبثس).( Doole & Lowe,2005
اظ زٛٔ ، 1990 ٝٞضٛؿ اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ ٕٟٔتطيٗ ٔٛضٛؿ ٞب ثطاي ٔسيطيت ثبظاضيبثي ؽتبٞط قتسٜ
اؾت ٚ ،تٛؾق ،ٝبفؼ ٍٟ٘ ٚساضي آٖ ثب ويفيت ثبال ،ثيكتطيٗ إٞيت ثطاي ٔسيطاٖ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي زاضز) .(Aker,1996اضظـ
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي٘ ،تيزٔ ٝبِي تٛا٘بيي ٔسيطيت ثطاي اٞطْ وطزٖ لٛت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي اظ عطيك افٕبَ اؾتطاتػيه ثتٙٔ ٝؾتٛض
فطا ٓٞوطزٖ ؾٛزٞبي ربضي  ٚآيٙس ٜاؾت .اظ اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ث ٝتقساز ٔحممبٖ ايٗ بتٛظ ٜتقطيتف ٚرتٛز زاضز  ٚزض
ظٔيٙتتٞ ٝتتبي ثؿتتيبضي ٔتتٛضز ٔالبؾتت ٝلتتطاض ٌطفتتت ٝاؾتتت :آحتتبضٔغّٛة ،تٕتتبيالت ٌ ٚطايكتتبت ٍ٘طقتتي ٚ ،قتتيفتٍيٞتتبي
ضفتبضي) ،(Rangaswamy,1993اضظـ افعٚز ٜايزبز قس ٜثٛؾيّ٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٚ ،فبزاضي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزتبضي ،آٌتبٞي
٘ؿجت ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ويفيت ازضان قس٘ ٜتبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي ،تتسافي ٞتبي ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي ٚ ،ؾتبيطزاضاييٞتبي
اذتهبني ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي  ،قٙبذت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔب٘ٙس آٌبٞي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٚ ،تسافي ٞبي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزتبضي
) ،(Keller,1993اضظـ افعٚز ٜايزبز قس ٜثٛؾيّ٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضئ ،غّٛثيت تسضيزي  ٚفعآيٙس ،ٜتفبٚت ثيٗ اضرحيتت وّتي
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٚاضرحيت چٙس ٔقيبض ٜثطاؾبؼ ؾغٛح ٚيػٌي ؾٙزيس ٜقس ٜثغٛضفيٙي ،ويفيت وّي ٘ ٚيت ا٘تربة ،احط تفبضتّي
قٙبذت  ٚزا٘ف ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثط ضٚي ٚاوٙف ٔهطف وٙٙس ٜث ٝثبظاضيبثي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي  ٚآٌبٞي ٔهطف وٙٙس ٚ ٜتهٛيط
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي .زض وُ ،ارٕبؿ ثط ضٚي تقبضيف اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٘كبٖ ٔتي زٞتس وت ٝاضظـ ٚيتػ٘ ٜتبْ ٘ ٚكتبٖ
تزبضي ،اضظـ تسضيزي  ٚفعآيٙس ٜيه ٔحه َٛث ٝفّت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي اؾت ،و ٝثب تقطيف فبضوٞٛبض اظ اضظـ ٚيػ ٜثت ٝفٙتٛاٖ
اضظـ افعٚز ٜايزبز قس ٜثٛؾيّ٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثطاي ٔحه َٛقجبٞت زاضز ).(Srinivasan, 1979

 ديدگاه هاي سنجص ارزش ويصه نام و نطان تجاريزضن لسضت  ٚاضظـ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثٙٔ ٝؾٛض ٔسيطيت احطثرف آٟ٘ب اظ رٟت تٛؾق ٚ ٝثٟجٛز ،انالح ،بصف يه ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ
تزبضي ثطاي ٔسيطيت اضقس ،ثبالذم ٔسيطاٖ ثبظاضيبثي ٘ ٚبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٞط قطوتي اظ إٞيت ثؿيبض ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت  ٚاظ
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زيط ثبظ ٔٛضز ٔغبِقٔ ٝحممبٖ بٛظٞ ٜبي ثبظاضيبثي ٔ ٚبِي ثٛز ٜاؾت .أب ثب اثساؿ ؾتبظ ٜاضظـ ٚيتػ٘ ٜتبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي زض زٞتٝ
 ،1980ؾ ٝزيسٌبٔ ٜتفبٚت ثطاي ؾٙزف اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي پسيس آٔس ٜاؾت:
اِف -زيسٌبٔ ٜكتطي ٔحٛضي.
ة -زيسٌبٔ ٜبِي.
د -زيسٌب ٜتّفيمي.
رس )2(َٚتقسازي اظ تحميمبت ا٘زبْ قس ٜثط ضٚي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثط اؾبؼ ؾ ٝزيسٌبٔ ٜتبِئ ،كتتطي ٔحتٛضي ٚ
ربٔـ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.
ٔحممبٖ ثؿيبضي ،اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ضا ثط عجك زيسٌبٔ ٜكتطي ٔحٛضي ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض زاز ٜا٘س .ثطعجك زيسٌبٜ
ٔكتطي ٔحٛضي٘ ،بْ ٘ ٚكب ٖ تزبضي ضا ث ٝنٛضت احط تفبضّي زا٘ف  ٚقٙبذت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثط اؾبؼ ٚاوٙف ٔهطف وٙٙسٜ
ث ٝثبظاضيبثي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تقطيف ٕ٘ٛز ٜاؾتٚ .ي عطح ٕ٘ٛز و ٝثٟجٛز اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ث ٝتٛا٘بيي ثطذٛضزاضي
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي اظؾٛز ٟ٘بيي ثيكتط اظ ؾٛي ٔهطف وٙٙس ،ٜاؾترطاد اعالفبت تحميمي فعايٙسٔ ٜهطف وٙٙس ،ٜثٟجٛز احطثركي
اضتجبعبت ثبظاضيبثي ،فطنت ٞبي ٔزبظ  ٚثبؾرٍٛيي ٔهطف وٙٙس ٜث ٝثؿظ ٘بْ  ٚتزبضي ٔٙزطٔي ٌطزز .اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي ضا اضظقي ثطاي ٔكتطيبٖ ثٛؾيّ ٝثٟجٛز تقبثيطآٟ٘ب  ٚثطزاظـ اعالفبت ،افتٕبز ث ٝتهٕيٓ ذطيس  ٚضضبيت تقطيف ٔي وٙس.
اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ضا ٔغّٛثيت ثٟجٛز يبفت ٝازضان قس ٚ ٜاضظـ  ٚفبيس ٜاي تقطيف ٔي وٙس و٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثٝ
يه ٔحه َٛافغب ٔي وٙس .ث ٝل َٛآٟ٘ب ،اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔكتطي ٔحٛضي فمظ اثقبز ازضاوي ،اظ رّٕ ٝاثقبز ٍ٘طقي
يب ضفتبض ي ٔب٘ٙس ٚفبزاضي يب ٘يت اؾتفبز ٜاظ ٔحه َٛضا ٘كبٖ ٔي زٞس .زض وُ ،ثط عجك زيسٌبٔ ٜكتطي ٔحٛضي ،فّٕيبتي قسٖ
اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔقٕٛال زض زٌ ٚطٚ ٜٚالـ ٔي قٛز:
اِف -ازضان ٔهطف وٙٙس(ٜآٌبٞي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،تسافي ٞبي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٚ ،ويفيت ازضان قس.)ٜ
ة -ضفتبض ٔهطف وٙٙسٚ(ٜفبزاضي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،تٕبيُ ث ٝپطزاذت ليٕت ثبالتط ثطاي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي) (Lasser et

).al,1995
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ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز

رس :)2(َٚتحميمبت ثيكيٗ زضثبض ٜقي ٜٛؾٙزف اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضتي(التجبؼ اظويٓ ٚ 1ويٓ) 2005،
ٔحممبٖ
زيسٌبٔ ٜكتطي ٔحٛضي
آوط()1991،1996

ؾطيٛاؾتبٚا  ٚقٛؾىط()1991
وُ ِط()2001 ،1993
ثالوؿت)1995(ٖٛ

وبٔبوٛضا  ٚضٚؼ ؾُ()1993
ؾٛايتٕٞ ٚ 2ىبضاٖ()1993
پبضن  ٚؾطيٙطٚاؾبٖ()1994

ٔفْٟٛ

ؾٙزف  ٚا٘ساظٌ ٜيطي

آٌبٞي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٚ،فبزاضي ثٔ ٝف ْٟٛؾبظي ٞبي ازضاوي  ٚضفتبضي
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ويفيت ازضان قس،ٜ
تسافي ٞبي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
لٛت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي(ازضان  ٚضفتبض ٔكتطيبٖ) +تٙبؾت;اضظـ ٘بْ
لٛت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
٘ ٚكبٖ تزبضي(٘تيزٔ ٝبِي)
قٙبذت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي;آٌبٞي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي+تهٛيط ٘بْ
قٙبذت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
٘ ٚكبٖ تزبضي
ٔسَ ضٚاثظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي٘:بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي فيٙي(ٔكرهبت
ٔقٙي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
قرهيت ،تهٛيط ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي)٘ +بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
شٙٞي(ٍ٘طـ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي)
اضظـ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي;اضظـ ّٕٔٛؼ  +اضظـ ٘بّٕٔٛؼٔ :سَ
اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ِٛريت لغق ٝاي ثط ضٚي زاز ٜپبُ٘ اؾىٙط ته ٔٙجقي
ٔقبزَ ؾبظي ؾٙزف  ٚا٘ساظٌ ٜيطي ليٕت
ٔغّٛثيت وُ
تفبٚت ثيٗ اضرحيت وّي ٚاضرحيت ثط اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي; ثط ٔجٙبي ٚيػٌي  +ثط ٔجٙبي غيط
اؾبؼ ؾغٛح ٔكره ٝؾٙزيس ٜقسٔ ٜكرهٚ ٚ ٝيػٌي

ثغٛض فيٙي
3
لٛت  ٚاؾتحىبْ شاتي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،لٛت  ٚاؾتحىبْ ثط٘ٚي
ٔبن لٛت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ٚ
فطا٘ؿيٛ
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
الچالٖ()1995
وبضوطز ،تهٛيط ارتٕبفي ،تقٟس ،اضظـ ،فمظ اثقبز ازضاوي اضظيبثي ٔي وٙس ،وكف يه ٞبِ ٝزض فطو اثقبز
الؼ 4ؾط ٕٞ ٚىبضاٖ()1995
اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ٚفبزاضي  ٚاعٕيٙبٖ
ويفيت وُ ٘ ٚيت ا٘تربة ٌ ٚعيٙف
آٌبضٚاَ  ٚضائ)1996( ٛ
ازضان ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي/تطريح ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي/پبضازائٓ ٌعيٙف
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ٚفبزاضي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ويفيت تقييٗ افتجبض ٔف ْٟٛؾبظي آوط
ي ٚ 5ٛز٘ٚص)2001(ٚ

وٛثتٚ -6اٍِطيٗ ٚ
ٕٞىبضاٖ( )1995
پطاؾبز  ٚزي)2000(ٛ

ازضان قس ،ٜآٌبٞي ٘ؿجت ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي /تسافي ٞبي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
آٌبٞي ٘ؿجت ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ضٚاثظ ثب تطريح ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٘ ٚيبت اؾتفبز(ٜآوط )1991 ٚ
ويفيت ازضان قس ،ٜتسافي ٞبي ٘بْ ٚ
٘كبٖ تزبضي
فّٕىطز٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي  ٚآٌبٞي اظ ٕ٘بي ٝاضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٞتُ;ضضبيت٘ +يت ثبظز+ٜ
ازضان اضظـ +تطريح ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي+آٌبٞي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
تزبضي

1

- Kim & Kim
- Swait
3
- Francois & MacLachlan
4
- Lasser
5
- Yoo & Donthu
6
- Cobb-Walgren
2
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ازأ ٝرس .)2( َٚتحميمبت ثيكيٗ زضثبض ٜقي ٜٛؾٙزف اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضتي(التجبؼ اظويٓ ٚ 1ويٓ.) 2005،
ٔحممبٖ
زيسٌبٔ ٜبِي:
ٚ
ؾيٕٖٛ
ِيٛاٖ()1993

ٔفْٟٛ

ؾٙزف  ٚا٘ساظٌ ٜيطي

ؾ َٛرطيبٖ ٞبي ٘مسيٍٙي تسضيزي و ٝث ٝاضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي;زاضايي ٞبي ٘بّٕٔٛؼ(-فٛأُ غيط
ٔحهٛالت زاضاي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تقّك ٔي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي +ؾبذتبض نٙقت ضس ضلبثتي)
ٌيطز

زيسٌب ٜربٔـ:
اضظـ افعٚز ٜاي و ٝثب آٖ يه ٘بْ ٘ ٚكبٖ
فبضوٞٛبض()1989
زيؿٕٞ ٚ 2ٖٛىبضاٖ تزبضي ٔكرهي ث ٝيه ٔحه َٛافغب ٔي وٙس
ٚفبزاضي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٍ٘ ٚ ،طـ ٘ؿجت
()1996
قب ٜث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ٚ
ٔٛتبٔيٙي
اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي رٟبِ٘ي
ضٚوٟي()1998

اضظيبثي ٚاوٙكي ثط ضٚي زيسٌبٔ ٜكتطي ،قطوت ،زاز  ٚؾتس
ٔسَ اضظـ ٔهطف وٙٙس:ٜازضان ٞعيٚ *ٝٙظٖ ٔهطف
لٛت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي(ٔكتطي ،ضلبثتي* لٛت  ٚلسضت رٟب٘ي)*
زضآٔسٞبي ذبِم ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

زيسٌبٔ ٜبِي ٘ؿجت ث ٝاضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثط اؾبؼ رطيبٖ ٞبي ٘مسيٍٙي آيٙس ٜتٙعيُ قس ٜتتسضيزي لتطاض زاضز وت ٝاظ
زضآٔس ٔحه َٛزاضاي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٘ؿجت ث ٝزضآٔس ٔحه َٛفبلس ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي پسيساض ٔي ٌطزز  .ايٗ زيسٌب ،ٜتىٙيته
ٔجتٙي ثط اضظـ ثبظاضي ٔبِي ثطاي ثطآٚضز يه اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي يه قطوت ثصيطفتت ٝاؾتت  ٚاظ ضٚـ ٞتبي ٔكتٟٛض
ٔبِي ثطاي ٔحبؾج ٝاضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي اؾتفبزٔ ٜي وٙس ).(Simon and Sullivan,1993
زيسٌب ٜتّفيميٞ ،ط ز ٚزيسٌبٔ ٜكتطي ٔحٛضي ٔ ٚبِي ضا ثطاي ٔحبؾج ٚ ٝتقييٗ اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تّفيك ٔي وٙس .ايٗ
زيسٌب ٜؾقي ثط ضفـ ضقف ٞبي ٞط ز ٚزيسٌب ٜلجّي -يقٙي زيسٌبٔ ٜتبِي  ٚزيتسٌبٔ ٜكتتطي -زاضز .زيؿت ، 3ٖٛؾيؿتتٓ تحميتك
پيٕب يكي عطابي قس ٜضا ثطاي تقييٗ اضظـ ٔطثٛع ٝاظ ِحبػ ٔبِي ثط اؾبؼ اضظـ ٚيػٔ ٜكتطي ٔحتٛضي ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي اظ
عطيك تهبٚيط  ٚتسافي ٞبي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تكطيح ٔي وٙسٛٔ .تبٔيٙي ، 4اضظـ ٌصاضي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي رٟب٘ي
رٟب٘ي ضا عطح ٕ٘ٛز٘س و ٝاضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ضا اظ زيسٌب ٜثبظاضيبثي  ٚاضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي اظ زيتسٌبٔ ٜتبِي
تّفيك ٔي وٙس.
 مطالعه موردي :نام و نطان تجاري محصوالت ضركت ايران خودروقطوت ايطاٖ ذٛزض ٚثعضيتطيٗ قطوت ذٛزض ٚؾبظي ايطاٖ اؾت ،و ٝث ٝعٛض ٔتٛؾظ  65تب  70زضنس تِٛيس ذٛزض ٚايتطاٖ ضا ثتٝ
عٛض زائٓ ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت  ٚا٘ٛاؿ ذٛزضٞٚبي ؾجه  ٚؾٍٙيٗ ضا ثب ٕٞىبضي قطوبي ذبضري يب ث ٝتٟٙبيي تِٛيس ٔيوٙس.
ايطاٖ ذٛزض ٚؾبال٘ ٝبسٚز ٞ 550عاض زؾتٍب ٜذٛزض ٚتِٛيس ٔيوٙس ٚ ،.تبو ٖٛٙزض وكٛضٞبي ٘ٚعٚئال ،ؾٍٙبَ ،ضٚؾي ٝؾفيس ،ؾتٛضيٚ ٝ
آشضثبيزبٖ وبضذب٘زبتي ضا ثطاي تِٛيس ذٛزض ٚابساث وطز ٜاؾت .ايطاٖ ذٛزض ٚزض ازأٔ ٝؿيط رٟب٘ي قسٖ ذٛز زض آيٙس٘ ٜعزيه ؾقي
زاضز ضتج ٝچٟبضْ ذٛزضٚؾبظي آؾيب ثقس اظ ذٛزضٚؾبظاٖ غاپٗ ،وط ٚ ٜچيٗ ث ٝذٛز اذتهبل زٞس ٚ ،ثب تِٛيس يه ٔيّيت ٖٛزؾتتٍب ٜزض
ؾبَ زض والؼ ذٛزضٚؾبظاٖ رٟب٘ي لطاض ثٍيطز.
ايٗ قطوت زض ببَ ببضط زاضاي چٟبض ٔحه َٛثب ٘بْ ٘ ٚكبٖ ٞبي تزبضي ؾٕٙس  ،LXپػ ، 405 ٚپتػ ٚ SD206 ٚپتػROAٚ
اؾت ،و ٝفمظ ث ٝحجت ٘بْ تزبضي ؾٕٙس ٕ٘ ٚبز آٖ زض ؾبظٔبٖ رٟب٘ي ٔبِىيت ٔقٛٙي )ٛٔ (WIPOفك قس ٜاؾت .ثب حجت ايٗ ٘بْ،
ٌط ٜٚنٙقتي ايطاٖ ذٛزض٘ ٚرؿتيٗ قطوت ذٛزضٚؾبظ ايطا٘ي اؾت و٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ ٔحه َٛتزبضي ّٔ ٚي ذٛز ضا زض ايٗ ؾبظٔبٖ ثٝ
حجت ضؾب٘س ٜاؾت .حجت ٘بْ ٘ ٚكبٖ ٔحه َٛتزبضي ؾٕٙس اظ ا ٓٞپيف ٘يبظٞبي بضٛض زضفطنٞ ٝبي تزتبضت ثتيٗ إِّّتي ثتٛزٜ
1

- Kim & Kim
- Dyson
3
- Dyson
4
- Motameni & Shahrokhi
2

ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز
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اؾتٔ .زٕٛف ٝنبزضات ايطاٖ ذٛزض ٚث ٝثبظاضٞبي رٟب٘ي ثبفج قس ٜاؾت و ٝايطاٖ ذٛزض ٚزض ثبظاضٞبي ثيٗ إِّّتي اضظـ ذبنتي
ثطاي ثط٘س ؾٕٙس ايزبز وٙس .اضظـ ثط٘س رعء زاضايي ٞبي قطوت ٔحؿٛة قس ٚ ٜيىي اظ ٕٟٔتطيٗ پبضأتطٞبي اضظـ ٌتصاضي آٟ٘تب
زض فقبِيت ٞبي ٔكتطن ثيٗ إِّّي اؾت .اضظـ ثط٘س ايطاٖ ذٛزض ٚتٛؾظ وٕپب٘ي ٞبي ٔقتجط زض ببَ ٔحبؾج ٝاؾت  ٚايٗ ٔجّغ ثتٝ
زاضايي غيط ٔكٟٛز ايطاٖ ذٛزض ٚاضبفٔ ٝي قٛز  ٚثطآٚضز اِٚي ٝفسز بسالُ ٔ 448يّي ٖٛزالض ضا ٘كتبٖ ٔتي زٞتسٔ .غتبثك اضظيتبثي
ٔٛؾؿ ٝثيٗ إِّّي  Finance Brandاضظـ ثط٘س قطوت پطٚتٔ ٖٛبِعي زض ؾبَ ٔ 2007قبزَ ٔ 287يّيت ٖٛزالض ثتٛز ٜاؾتت ٚ
ايٗ زض ببِي اؾت و ٝعجك اضظيبثي نٛضت ٌطفت ٝزض ِيؿت  100قطوت ثطتط ز٘يبي اؾالْ زض ؾتبَ  2006پطٚتت ٖٛزض ضتجتٚ 74 ٝ
ايطاٖ ذٛزض ٚزض ضتج 24 ٝلطاض زاضز .زض اضظيبثي ؾبَ  2007قطوت پطٚت ٖٛاظ فٟطؾت 100قطوت ثطتط بصف قس ٚ ٜقتطوت ايتطاٖ
ذٛزض ٚوٕبوبٖ ربيٍب ٜذٛز ضا بفؼ ٕ٘ٛز ٜاؾت .قطوت ايطاٖ ذٛزضٕٞ ٚب٘ٙس ؾبيط ذٛزضٚؾتبظاٖ زض ؾطاؾتط ز٘يتب زض ٘ؾتط زاضز وتٝ
ٔحهٛالت ذٛز ضا فال ٜٚثط ثبظاضٞبي زاذّي ،زض ثبظاضٞبي ٔٙغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي فطض ٝوٙس  ٚاظ ايٗ عطيك ،ؾٕٟي اظ آٖ ثبظاضٞب
ضا ث ٝذٛز اذتهبل زٞس٘ .فٛش  ٚاثمب زض ثبظاض ،ثبالذم زض ثبظاضٞبي ٔٙغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ٘يبظٔٙس زاقتٗ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٞبي
اضظـ افعا ثطاي ٔكتطيبٖ زاذّي  ٚثط٘ٚي ؾبظٔبٖ اؾت .اظ ايٗ ضٔ ٚسيطيت قطوت ايطاٖ ذٛزض٘ ٚيبظٔٙس وؿت آٌبٞي اظ ربيٍب٘ ٜتبْ
٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت ذٛز زض ثبظاضٞبي زاذّي ،ثبالذم زض ثبظاضٞبي ذتبضري اظ عطيتك وبضثؿتت يته ؾيؿتتٓ ؾتٙزف ٚ
اضظيبثي ٔؿتٕطفّٕىطز  ٚتقييٗ اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت ذٛز اؾت.
 توسعه مدل كارت امتيازي متوازن ارزيابي ارزش ويصه نام و نطان تجاري محصوالت ايران خودرواضظيبثي فّٕىطز ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت  ٚتقييٗ اضظـ ٚيػ ٜآٟ٘ب ،اِٚيٗ السأي اؾت ؤ ٝسيطيت اضقس ،ثبالذم ٔسيطيت
ثبظاضيبثي ٘ ٚبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٞطقطوت تِٛيسي/ذسٔبتي ثبيؿتي ثٙٔ ٝؾٛض وؿت آٌبٞي اظ تٛا٘ف ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت،
 ٚزض ٘تيز ،ٝتهٕيٓ ٌيطي ثطاي بصف ،انالح ،ثٟجٛز  ٚتٛؾق٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ا٘زبْ زٞس .اضظيبثي فّٕىطز ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزتبضي
ٔؿتّعْ وبضثؿت تىٙيه ٞب  ٚضٚيىطزٞبي ٔرتّفي اؾت .زض ايٗ تحميك ،اظ تىٙيه وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ث ٝفّت ربٔـ ثتٛزٖ آٖ
ث ٝفٛٙاٖ يه ؾيؿتٓ اضظيبثي فّٕىطز اؾتفبزٔ ٜي قٛز .اظ ايٗ ض ٚالظْ اؾت اثتسا وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ذبل اضظيبثي ٘بْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي ٔحهٛالت تٛؾق ٝزاز ٜقٛز .ثسيٗ تطتيت ثب ٔغبِقٔ ٝتٔ ٖٛسيطيت ثبظاضيبثي ٔ ٚسيطيت ٘بْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي؛ پتٙذ زيتسٌبٜ
ٔبِئ ،كتطي ،ضقس -يبزٌيطي ،فطآيٙسٞبي زاذّي وؿت  ٚوبض ٔ ٚحيظ ثطاي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزتبضي
ٔحهٛالت قٙبؾبيي قس٘س ،و ٝزض قىُ(٘ ) 1كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ٚ ،زض ازأ ،ٝپٙذ زيسٌب ٜثغٛض ٔرتهط تكطيح ٔي ٌطزز:
زيسٌبٔ ٜبِي :ايٗ زيس ٌبٛ٘ ٜفب قبُٔ قبذم ٞبي اضظيبثي فّٕىطز ٔبِي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهتٛالت اؾتت ،وتٔ ٝقٕتٛال ثتب
ؾٛزآٚضي اضتجبط زاضز ٔ ٚقيبضٞبي ٔٙترت زض ٔطابُ ٔطتجٛع ٝثب چطذٔ ٝحه /َٛذسٔت ضا ثيبٖ ٔي وٙس.
ديدگاه مالي
ديدگاه فرآيندهاي
داخلي كسب و كار

ارزش ويصه نام و نطان
تجاري

ديدگاه رضد و يادگيري

ديدگاه محيط

ديدگاه مطتري

قىُ( :)1وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت قطوت ايطاٖ ذٛزضٚ

زيسٌبٔ ٜكتطي :ايٗ زيسٌب ٜثط ضٚي ضاٞ ٜبي ايزبز اضظـ ثطاي ٔكتطي تٕطوع ٔي وٙسٔ .سيطيت قطوت٘ ٚ ،يع ٔسيطيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي ثبيؿتي ثيب٘ئ ٝبٔٛضيت وّي قطوت زضثبض ٜذسٔبت ٔكتطي ضا ث ٝؾٙزٞ ٝبي ذبل ٕ٘بيٙس ٜي فٛأتُ ثؿتيبض ٟٔتٓ ثتطاي
ٔكتطيبٖ ز ضثبض ٜيه ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تطرٕ ٝوٙٙس  ٚاظ ايٗ عطيك ازضان  ٚضفتبض ٔكتطيبٖ ضا ٔتتبحط ؾتبظ٘س .زيتسٌب ٜفطآيٙتسٞبي
زاذّي وؿت  ٚوبض :ؾٙزٞ ٝبي ٔكتطي ٔساضي ٔٞ ٟٓؿتٙس ،أب ثبيس ثت ٝؾتٙزٞ ٝتبيي اظ فّٕيتبت زض٘ٚتي قتطوت ثتطاي تتبٔيٗ
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ا٘تؾبضات ٔكتطي اظ يه ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تطرٕ ٚ ٝتجسيُ ق٘ٛسٔ .سيطاٖ ٘يبظ زاض٘س ثط ضٚي فّٕيبت زض٘ٚي ٔ ٚ ٟٓؾط٘ٛقت ؾتبظ
ؾبظٔبٖ ثٙٔ ٝؾٛض تبٔيٗ ٘يبظٞبي ٔكتطي تٕطوع ٕ٘بيٙس .ث ٝعٛض ؾٙتي ،ؾيؿتٓ ٞبي اضظيبثي فّٕىطز ثطاؾبؼ پبؾرٍٛيي ا٘فتطازي
ٚابسٞب ٝ٘ ،فطآيٙسٞبي وؿت  ٚوبض يىپبضچ ٝپي ضيعي قس ٜثٛز٘س ،أب وبضت أتيبظي ٔتتٛاظٖ ،اٞتساف  ٚؾتٙزٞ ٝتبي فطآيٙتسٞبي
زاذّي وؿت  ٚوبض ثطاي تهطيح اؾتطاتػي ٞبيي ثٙٔ ٝؾٛض تبٔيٗ ضضبيت ؾٟبٔساضاٖ  ٚا٘تؾبضات ٔكتتطيبٖ اظ يته ٘ ٚتبْ ٘ ٚكتبٖ
تزبضي تجييٗ ٔي وٙس.
زيسٌب ٜضقس  ٚيبزٌيطيٚ :لتي قطوت ٔكرم ٕ٘تٛز وتسأيه اظ ؾتٙزٞ ٝتب ثتطاي وؿتت  ٚوتبضـ ٔٙبؾتت ٞؿتتٙس ،آٖ ثبيتس
ظيطؾبذتبضٞبي ببٔي  ٚپكتيجبٖ وُ ؾيؿتٓ ضا ايزتبز وٙتس .ثٙتبثطايٗ فمتظ ثتب ثٟجٛزٞتبي ٔؿتتٕط ٔتطتجظ ثتب لبثّيتت ٘تٛآٚضي ٚ
يبزٌيطي(ٔب٘ٙس ثٟجٛز ربيٍب٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت) ،قطوت لبزض اؾت ٔحهٛالت رسيسي ث ٝثبظاضفطض ٝوٙس ،زضثبظاضٞبي
رسيس ٘فٛش وٙس ،اضظـ ثيكتطي ثطاي ٔكتطيبٖ  ٚؾٟبٔساضاٖ تِٛيس وٙس ٚ ،ثغٛض ذالن ،ٝثغٛض ٔٛحط ضقس وٙس.
زيسٌبٔ ٜحيظ :ايٗ زيسٌب ٜزض اضتجبط ثب ثٟطٌ ٜيطي  ٚثٟجٛز قبذم ٞبيي اؾت و ٝزض پيطأ ٖٛقطوت لطاض زاقت ٚ ٝاظ زيس ٔكتطيبٖ
ثط اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تبحيطٌصاض ٔي ثبقس.
ثطاي فّٕيبتي وطزٖ  ٚوبضثؿت وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ثطاي اضظيبثي فّٕىطز ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت الظْ اؾت و ٝقبذم
ٞب ٔ ٚقيبضٞبي ٔطتجظ ثب ٞط زيسٌب ٜتقطيف  ٚتقييٗ ق٘ٛس .اظ ايٗ ض ٚاظ زضٔ ٖٚت ٖٛتحميتك ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي ،قتبذم ٞتب ٚ
ٔقيبضٞبي اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت اؾترطاد ٌطزيس ،و ٝثب ٔكٛضت ٔترههبٖ بٛظ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزتبضي
زض ٞط وساْ اظ پٙذ زيسٌب ٜعجم ٝثٙسي قس٘س٘ .تبيذ زض رس٘ )3(َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
 روش تحقيق و ابسار جمع آوري اطالعاتايٗ تحميك ث ٝقي ٜٛپيٕبيكي ا٘زبْ ٔي قٛز  ٚثطاي رٕـ آٚضي اعالفبت اظ پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبزٔ ٜي قٛز .اظ ايتٗ ض ،ٚپطؾكتٙبٔٝاي
ثطاؾبؼ عيف ٞفت أتيبظي ِيىطت ثب ٔالبؾٔ ٝميبؼ ويفي تقطيف قس ٜزض رسٔ )1(َٚكتتُٕ ثتط قتبذم ٞتبي تقطيتف قتسٜ
(٘كبٖ زاز ٜقس ٜزض رس ) 2َٚثطاي ٞط زيسٌب ٜوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ عطابي  ٚارطا ٌطزيس .پطؾكٙبٔ ٝتحميك زض اذتيتبض ٘ 14فتط اظ
ذجطٌبٖ ،وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسيطا ٖ قطوت ايطاٖ ذٛزض ٚلطاض ٌطفت  ٚاظ آٟ٘ب ذٛاؾت ٝقس ؤ ٝيعاٖ إٞيت ٞط قبذم ث ٝفٙتٛاٖ يته
قبذم ٔٛحط  ٟٓٔ ٚزض اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت ايطاٖ ذٛزض ٚثيبٖ وٙٙس.
 -1نتايج و بحث
 -2-1تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
زض ايٗ ثرف ،زازٞ ٜبي تحميك ثب اؾ تفبز ٜاظ تىٙيه غطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛض قٙبؾبيي قتبذم ٞتبي وّيتسي زيتسٌبٜ
ٞبي پٙزٍب٘ ٝوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت تحّيُ ٔي ق٘ٛس .ثٙبثطايٗ الظْ اؾت اثتتسا
تبثـ ارٕبؿ تقطيف ٌطزز .زض ايٗ رب ،تبثـ ارٕبؿ ٘ؾط افضبي تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س ٜؾبظٔبٖ ث ٝنٛضت شيُ تقطيف قس ٜاؾت:
q 1
)] k  0,1,2,....l
()12
) ، Qc (k )  Sb( k
()11
l
و q ٝثيبٍ٘ط تقساز ٘مبط زض فضبي ويفي ا٘تربة قس ( S7, S6, S5, S4, S3,S2,S1( ٜاؾت l ،ثيبٍ٘ط تقسازافضبي تيٓ تهٕيٓ
b(k )  Int[1  (k

ٌيط٘س ٜؾبظٔبٖ ٔي ثبقس  Int ٚثيبٍ٘ط فسز نحيح ٔي ثبقس .ضٚقٗ اؾت و ٝزض تبثـ فٛقٞ l ٚ q ،ط ٔمساض ثبقٙس ،زاضيٓ:
Qc (0)  S1 , Qc (l )  S 7
() 13
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ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز

رس :)3(َٚقبذم ٞبي ٞط زيسٌب ٜوبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت ٔؿترطد اظ ٔتٖٛ

زيسٌبٔ ٜحيظ

زيسٌب ٜضقس  ٚيبزٌيطي

زيسٌب ٜفطآيٙسٞبي
زاذّي وؿت  ٚوبض

زيسٌبٜ
ٔبِي

زيسٌبٔ ٜكتطي

زيسٌبٜ

قبذم ٞب
قٟطت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،قٙبذت ٔكتطيبٖ ٘ؿجت ث ٝآضْ يب ٌِٛٛي ٔحهٛالت يه ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٙٔ ،حهط ث ٝفتطز ثتٛزٖ ٔحهتٛالت
يه ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٌ ،ؿتطزٌي فٕٛزي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي٘ ،بْ ا٘تربة قس ٜثطاي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزتبضي ،قرهتيت ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي،
ذٛقٙبْ ثٛزٖ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٚ ،فبزاضي ٔكتطي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،تقٟس ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثتٚ ٝؽتبيف افتالٖ قتس ،ٜتزطثتٚ ٝالقتي
ٔكتطي ٘ؿجت ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،تٕبيُ ٔكتطي ث ٝپطزاذت ليٕت ثبالتط ٘ؿجت ثٔ ٝحهٛالت ٔكتبثٔ ،ٝيتعاٖ تتطريح يته ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ
تزبضي تٛؾظ ٔكتطي ث ٝؾبيط ٘بْ ٘ ٚكبٖ ٞبي تزبضي ،پطؾتيػ ارتٕبفي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،اضظ٘سٌي ٔحهٛالت ثب تٛر ٝث ٝليٕت  ٚويفيت،
ويفيت ذسٔبت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضئ ،يعاٖ ٕٞؿ ٛثٛزٖ اٞساف  ٚاضظـ ٞبي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثب ٘يبظٞب  ٚا٘تؾبضات ٔكتطيبٖٔ ،يعاٖ آقٙبيي ثب
ققبض تجّيغبتي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،پيكي٘ ٝٙبْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٌ ،ؿتطزٌي افمي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضئ ،حجٛثيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،تتسافي ٞتبي
٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثطاي ٔكتطئ ،يعاٖ افتٕبز ٔكتطي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،تٛني٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تٛؾظ ٔكتطي ثت ٝزيٍتطاٖ ،ثٟجتٛز
فقبِيت ٞبي بفؼ ٔكتطيبٖ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٍ٘ ،طـ ٔكتطي ٘ؿجت ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضئ ،يعاٖ ٔغّٛثيت يه ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي ٘تعز
ٔكتطي ،اضتجبط ٔٙغمي ثيٗ تهٛيط ٛٞ ٚيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ضضبيت ٔكتطي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ويفيت ٔحهٛالت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي،
ٔيعاٖ رصة ٔكتطيبٖ رسيس.
٘طخ ثبظز ٜزاضايي٘ ،طخ ثبظز ٜؾطٔبيٌ ٝصاضي ،ثبظز ٜبمٛق نببجبٖ ؾٟبْ ،ؾٛز ٞط ؾ ،ٟٓثبظز ٜليٕت ٞط ؾ ،ٟٓاضظـ ثتبظاضي ٞتط ؾت ،ٟٓبفتؼ
حجبت زض تمؿيٓ ؾٛز ،ضٚـ پطزاذت ؾٛز٘ ،ؿجت ؾٛز ث ٝفطٚـ ،زٚضٌ ٜطزـ ٚر٘ ٝمس ،زٚض ٜثبظٌكت ؾطٔبي ،ٝزٚضٚ ٜنٔ َٛغبِجتبت ،ا٘قغتبف
پصيطي زض تبٔيٗ ٔبِي ،وبٞف ٞعئ ٝٙقبٔالت٘ ،طخ تطاوٓ ؾطٔبي.ٝ
ثٟجٛز ٔسيطيت رٟت اضتمبي ويفيت ٔحهٛالت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،فطآيٙس عطابي ٔحهٛالت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزتبضئ ،يتعاٖ ثٟتطٚ ٜضي ،عتَٛ
چطذ ٝتِٛيس ،وٕيت تِٛيس ،ظي ٝٙتِٛيس ٞط ٚابس ٔحهٔ ،َٛيعاٖ ا٘غجبق ٔسيطيت اضتجبط ثب ٔكتطي ثتب اؾتتب٘ساضزٞبي رٟتب٘ي ،زضن وبضوٙتبٖ اظ
ضاثغ٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثب اضظـ ٞب  ٚاٞساف قطوت ،بفؼ ٍٟ٘ ٚساضي وبضوٙبٖ ،ؾغح فّٕي  ٚفٙي وبضوٙتبٖ ،بمتٛق  ٚزؾتتٕعز وبضوٙتبٖ،
ويفيت ظ٘سٌي وبضئ ،يعاٖ تقٟس ٚ ٚفبزاضي وبضوٙبٖ ،ضضبيت  ٚاٍ٘يع ٜوبضوٙبٖ ،وبضايي  ٚاحطثركي ٔسيطيتٔ ،ىب٘يعْ ٞبي ليٕت ٌصاضي ثطاي
ٔحهٛالت ،قطايظ فطٚـ.
ٔيعاٖ اٞتٕبْ ثٛ٘ ٝآٚضي زض ٔحهٛالت ،تٛا٘بيي اؾتفبز ٜاظ فٙأٚضي ٞبي رسيس ،ا٘قغبف پصيطي ثيكتط ثطاي ٚاوٙف ٔٙبؾتت ثتٛٔ ٝلقيتت ٞتبي
ثحطا٘ي ،ا٘قغبف پصيطي زض ٔمبثُ اؾتطاتػي ٞبي ضلجب ،تٛا٘بيي اؾتفبز ٜاض فطنت ٞبي تٛؾق ٝوؿت  ٚوبض ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ؽطفيت يب تٛا٘ف
قطوت زض يبزٌيطي اظ ثبظاض ٚ ٚاوٙف ٘ؿجت ث ٝآٖ ،ت ٛا٘ف ٔسيطيت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ،فقبَ ثٛزٖ زض ٔحيظ ثبظاض ،فطا ٓٞوتطزٖ قتطايظ ثتطاي
ضقس ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ثٟجٛز ربيٍب٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ايزبز وب٘بَ ٞبي رسيس تٛظيـ ،ثٟجٛز وب٘بَ ٞبي تٛظيتـ ٔٛرتٛز ،تٛؾتق ٝثبظاضٞتبي
فقّي ،بضٛض زض ثرف ٞبي وّيسي ثبظاض ،تٛؾقٕٞ ٝىبضي  ٚتكطيه ٔؿبفي ثب ؾبيط قطوت ٞب ،ثٟطٌ ٜيطي اظ تٛا٘ف فّٕي  ٚفٙي ٕٞىبضاٖ ٚ
قطوبي ٔقتجط.
ٔيعاٖ ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوت تبٔيٗ وٙٙسٌبٖٔ ،يعاٖ قٟطت ٘بْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي تتبٔيٗ وٙٙتسٌبٖٔ ،يتعاٖ ضضتبيت تتبٔيٗ وٙٙتسٌبٖ ،ويفيتت
ٔحهٛالت تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ،وٕه ث ٝزضآٔسٞبي زِٚت اظ عطيك ٔبِيبتٔ ،كبضوت زض فقبِيت ٞبي ٔٛحط زض وبٞف آاليٙسٌي ٛٞا ،تهٛيط ٘تبْ ٚ
٘كبٖ تزبضي تبٔيٗ وٙٙسٌبٖٔ ،يعاٖ تقٟس ٚ ٚفبزاضي تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ،ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ،ايزبز اقتغبَٔ ،ؿتئِٛيت پتصيطي
ارتٕبفي قطوت ،تٛؾق ٝتِٛيسات ؾجع.

ثب تٛر ٝث ٝايٗ و ٝتقساز افطاز ذجطٔ ٜكبضوت وٙٙس ٜزض تحميك٘ 14 ،فط ٔي ثبقس ،ثط اؾبؼ ٔميبؼ ،S6 ، S5،S4 ،S3 ،S2 ،S1
 S7ذٛاٞيٓ زاقت:
() 14

7 1
)]  int 1  0 / 43k 
14

b(k )  Int[1  (k

آٍ٘ب ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٔمبزيط تبثـ ارٕبؿ ٘ؾط ٔحبؾج ٝقس٘س  ٚزض رس٘ )4(َٚكبٖ زاز ٜقس٘س.
 ٓٞاؤ ٖٛٙمبزيط ظثب٘ي ثسؾت آٔس ٜاظ ذجطٌبٖ ٔكبضوت وٙٙس ٜزض فطآيٙس اضظيبثي ثط عجك اپطاتٛض  OWAث ٝنٛضت ٘عِٚتي ٔطتتت
ٔي ٌطزز .اضظيبثي وّي(رٕقي) اظ فبُٔ  iضا ٔي تٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔقبزِٔ )1( ٝحبؾجٕٛ٘ ٝز.
u i  maxQc (k )  Bki , i  1,2,...n
()15
k

ٔ Bkiجيٗ  kأيٗ ثبالتطيٗ ٕ٘ط ٜفبُٔ ٔ iي ثبقس Qc (k ) .ثيبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝتهٕيٓ ٌيط٘س ٜچمسض ابؿبؼ ٔي وٙس و ٝبٕبيت
بسالُ  kفطز ذجط ٜالظْ اؾت Qc (k )  Bki .ضا ٔي تٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٚظٖ زٞي ث k ٝأيٗ ٕ٘ط ٜذٛة فبُٔ ) Bki ( i
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رسٔ :)4(َٚمبزيط تبثـ ارٕبؿ ٘ؾط ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض فطآيٙس اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت ايطاٖ ذٛزضٚ
) Qc (k

) b(k

) Qc (k

) b(k

)Qc (0

)Qc (1

)Qc (2

)Qc (3

)Qc (4

)Qc (5

)Qc (6

)Qc (7

S1

S1

S2

S2

S3

S3

S4

S4

N

N

VL

VL

L

L

M

M

)Qc (8

)Qc (9

) Qc (10

)Qc (11

) Qc (12

)Qc (13

) Qc (14

S4

S5

S5

S6

S6

S7

S7

M

H

H

VH

VH

OU

OU

ثطاؾبؼ ذٛاؾت تهٕيٓ ٌيط٘س( ٜو ٝبٕبيت  kفطز ذجط ٜضا الظْ ٔي زا٘س )) Q c (k ) ،زض ٘ؾط ٌطفت .فٍّٕط ٘ maxمف رٕـ
ضا زض ضٚـ ٔيبٍ٘يٗ ٌيطي فسزي ٔقِٕٛي ثبظي ٔي وٙس.
ذطٚري ٔقبزِٕ٘ )15(ٝبيبٍ٘ط زضر ٝإٞيت ٞط وساْ اظ قبذم ٞبي زيسٌبٞ ٜتبي وتبضت أتيتبظي ٔتتٛاظٖ اؾتت وت ٝزض رتساَٚ
(٘ )9( ٚ )8(،)7(،)6(،)5كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ثبالذط ٜثط اؾبؼ ؾغح آؾتب٘ ٝاي تقييٗ قس ٜتٛؾظ تيٓ تهٕيٓ ٌيط٘س / ٜيب ازاضٜوٙٙسٜ
رّؿ(ٝقبذم ٞبيي ا٘تربة ق٘ٛس و ٝأتيبظ آٟ٘ب ٔقبزَ ثب ثؿيبضٔ ٚ ٟٓثي ٟ٘بيت ٔ ٟٓثبقس) ثطاي پصيطـ قبذم ٞبي ٞط زيسٌبٜ
ث ٝفٛٙاٖ قبذم وّيسي  ٟٓٔ ٚزض فطآيٙس اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت قطوت ايطاٖ ذتٛزض ٚتهتٕيٌٓيتطي
ٔي ٌطزز.
٘تبيذ زض رس٘ ) 5(َٚكبٖ ٔي زٞس ،اظ ٔيبٖ قبذم ٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜحيظ وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي ٔحهٛالت ،فمظ قبذم ٞبي ٔيعاٖ تقٟس ٚ ٚفبزاضي تتبٔيٗ وٙٙتس ،ٜذتسٔبت پتؽ اظ فتطٚـ تتبٔيٗ وٙٙتسٌبٖ ،ويفيتت
ٔحهٛالت تبٔيٗ وٙٙس( ٜقبذم ٞبي ٔطتجظ ث ٝتبٔيٗ وٙٙس )ٜث ٝفٛٙاٖ قبذم ٞبي وّيسي ايٗ زيسٌب ٜثٙٔ ٝؾٛض ِحبػ قتسٖ زض
فطآيٙس ؾٙزف  ٚاضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚك بٖ تزبضي ٔحهٛالت ثطٌعيس ٜقس٘س .اظ ايٗ ض ٚزيسٌبٔ ٜحيظ ث ٝزيسٌب ٜتبٔيٗ وٙٙسٜ
تمّيُ ٔي يبثسٕٞ .چٙيٗ ٘تبيذ ثسؾت آٔس ٜاظ فطآيٙس غطثبَ ؾبظي (رس٘ )6َٚكبٖ ٔي زٞس و٘ ٝطخ ثتبظز ٜؾتطٔبيٌ ٝتصاضي ،ثتبظزٜ
بمٛق نببجبٖ ؾٟبْ ،ؾٛز ٞط ؾ ،ٟٓاضظـ ثبظاضي ٞط ؾ٘ ٚ ،ٟٓؿجت ؾٛز ث ٝفطٚـ اظ ٔيبٖ قبذم ٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜبِي ثتٝ
فٛٙاٖ قبذم ٞبي وّيسي ا٘تربة قس٘س٘ .تبيذ غطثبَ ؾبظي فبظي قبذم ٞبي فطفتي زيتسٌب ٜضقتس  ٚيتبزٌيطي زض رتس)7(َٚ
٘كبٖ ٔي زٞس و ٝقبذم ٞبي تٛا٘بيي اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغي ٞبي رسيس ،تٛا٘بيي اؾتفبز ٜاظ فطنت ٞبي تٛؾق ٝوؿت  ٚوبض ٘تبْ ٚ
٘كبٖ تزبضي ،ؽطفيت يب تٛا٘ف قطوت زض يبزٌيطي اظ ثبظاض ٚ ٚاوٙف ٘ؿجت ث ٝآٖ ،ثٟجٛز ربيٍب٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ايزبز وب٘بَ
ٞبي رسيس تٛظيـ ،تٛؾق ٝثبظاضٞبي فقّي ٚ ،بضٛض زض ثرف ٞبي وّيسي ثبظاض ث ٝفٛٙاٖ قبذم ٞبي وّيسي ثطٌعيس ٜقس٘سٕٞ .يٗ
تطتيت ٘تبيذ زض رس٘ )8(َٚكبٖ ٔي زٞس و ٝقبذم ٞبي فطفي ٔيعاٖ قٟطت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،پيكي٘ ٝٙتبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي،
ٔحجٛثيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،قرهيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ذٛقٙبْ ثٛزٖ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضئ ،يعاٖ افتٕبز ٔيعاٖ افتٕبز ٔكتطي
ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضيٚ ،فبزاضي ٔكتطي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،تزطثٚ ٝالقي ٔكتطي ٘ؿتجت ثت٘ ٝتبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي ،پطؾتتيػ ٚ
والؼ ارتٕبفي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ،ضضبيت ٔكتطي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزتبضي ،ويفيتت ٔحهتٛالت ٘تبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي ،ويفيتت
ذسٔبت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ث ٝفٛٙاٖ قبذم ٞبي وّيسي زيسٌبٔ ٜكتطي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜتبْ ٘ ٚكتبٖ
تزبضي ٔحهٛالت ثطٌعيس ٜقس ٜا٘س.
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ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز

رس :)5(َٚأتيبظ ظثب٘ي قبذم ٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜحيظ ٘ ٚتيز ٝغطثبَ ؾبظي فبظي

ٔيعاٖ ٕٞىبضي ٔ ٚكبضوت تبٔيٗ وٙٙسٜ
تهٛيط ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تبٔيٗ وٙٙسٜ
ٔيعاٖ قٟطت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تبٔيٗ وٙٙسٜ

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ٟٔٓ
ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ

پصيطـ
(*)

ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜحيظ

ٔيعاٖ تقٟس ٚ ٚفبزاضي تبٔيٗ وٙٙسٜ
ٔيعاٖ ضضبيت تبٔيٗ وٙٙسٜ

ثؿيبض ٟٔٓ
ٟٔٓ

*

ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜحيظ
ويفيت ٔحهٛالت تبٔيٗ وٙٙسٜ
ايزبز اقتغبَ
وٕه ث ٝزضآٔسٞبي زِٚت اظ عطيك ٔبِيبت
ٔؿئِٛيت پصيطي ارتٕبفي قطوت
ٔكبضوت زض فقبِيت ٞبي ٔٛحط زض وبٞف
آاليٙسٌي ٛٞا
تٛؾق ٝتِٛيسات ؾجع

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ثؿيبض ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ

پصيطـ
(*)
*

٘ؿجتب ٟٔٓ
ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ

رس :)6(َٚأتيبظ ظثب٘ي قبذم ٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜبِي ٘ ٚتيز ٝغطثبَ ؾبظي فبظي
ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜبِي
٘طخ ثبظز ٜزاضايي
٘طخ ثبظز ٜؾطٔبيٌ ٝصاضي
ثبظز ٜبمٛق نببجبٖ ؾٟبْ
ؾٛز ٞط ؾٟٓ
ثبظز ٜليٕت ٞط ؾٟٓ
اضظـ ثبظاضي ٞط ؾٟٓ
بفؼ حجبت زض تمؿيٓ ؾٛز
ضٚـ پطزاذت ؾٛز

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ

پصيطـ
(*)

ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜبِي
٘ؿجت ؾٛز ث ٝفطٚـ
زٚضٌ ٜطزـ ٚر٘ ٝمس
زٚض ٜثبظٌكت ؾطٔبيٝ
زٚضٚ ٜنٔ َٛغبِجبت
ا٘قغبف پصيطي زض تبٔيٗ ٔبِي
وبٞف ٞعئ ٝٙقبٔالت
٘طخ تطاوٓ ؾطٔبيٝ

*
*
*
*

پصيطـ
(*)
*

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ثؿيبض ٟٔٓ
ٟٔٓ
ٟٔٓ
ٟٔٓ
ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ
ٟٔٓ

رس :)7(َٚأتيبظ ظثب٘ي قبذم ٞبي فطفي زيسٌب ٜضقس  ٚيبٌيطي ٘ ٚتيز ٝغطثبَ ؾبظي فبظي
ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌب ٜضقس  ٚيبزٌيطي

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ٟٔٓ

تٛا٘بيي اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغي ٞبي رسيس

ثؿيبض ٟٔٓ

ٔيعاٖ اٞتٕبْ ثٛ٘ ٝآٚضي زض ٔحهٛالت

پصيطـ
(*)

ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌب ٜضقس  ٚيبزٌيطي

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ٟٔٓ

پصيطـ
(*)

فطا ٓٞوطزٖ قطايظ ثطاي ضقس ٘بْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي
ثٟجٛز ربيٍب٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ايزبز وب٘بَ ٞبي رسيس تٛظيـ

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ثٟجٛز وب٘بَ ٞبي تٛظيـ ٔٛرٛز

ٟٔٓ

ثؿيبض ٟٔٓ

*

تٛؾق ٝثبظاضٞبي فقّي

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ثؿيبض ٟٔٓ

*

بضٛض زض ثرف ٞبي وّيسي ثبظاض

ثؿيبض ٟٔٓ

*

تٛؾقٕٞ ٝىبضي  ٚتكطيه ٔؿبفي ثب ؾبيط
قطوت ٞبي ذٛزضٚؾبظ
ثٟطٌ ٜيطي اظ تٛا٘ف ٞبي فّٕي  ٚفٙي
ٕٞىبضاٖ  ٚقطوبي ٔقتجط

ٟٔٓ

*

ا٘قغبف پصيطي ثيكتط ثطاي ٚاوٙف ٔٙبؾت ثٟٓٔ ٝ
ٔٛلقيت ٞبي ثحطا٘ي
ا٘قغبف پصيطي زض ٔمبثُ اؾتطاتػي ٞبي ضلجب ٟٔٓ
تٛا٘بيي اؾتفبز ٜاظ فطنت ٞبي تٛؾق ٝوؿت
 ٚوبض ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ؽطفيت يب تٛا٘ف قطوت زض يبزٌيطي اظ ثبظاض
ٚ ٚاوٙف ٘ؿجت ث ٝآٖ
تٛا٘ف ٞبي ٔسيطيت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ

ٟٔٓ

فقبَ ثٛزٖ زض ٔحيظ ثبظاض

ٟٔٓ

ٟٔٓ
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ٕٞچٙيٗ ٘تبيذ زض رس٘ )9(َٚكبٖ ٔي زٞس و ٝاظ ٔيبٖ قبذم ٞبي فطفي زيسٌب ٜفطآيٙسٞبي زاذّي وؿت  ٚوبض؛ قتبذم ٞتبي
ثٟجٛز ٔسيطيت رٟت اضتمبي ويفيت ٔحهٛالت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضئ ،يعاٖ ثٟطٚ ٜضي ،زضن وبضوٙبٖ اظ ضاثغ٘ ٝبْ ٘ ٚكتبٖ تزتبضي
ثب اضظـ ٞب  ٚاٞساف قطوت ،ؾغح فّٕي  ٚفٙي وبضوٙبٖٔ ،يعاٖ تقٟس ٚ ٚفبزاضي وبضوٙبٖ ،ضضبثت  ٚاٍ٘يع ٜوبضوٙتبٖ ٚ ،وتبضايي ٚ
احطثركي ٔسيطيت ث ٝفٛٙاٖ قبذم ٞبي وّيسي ثطاي اضظيبثي اضظـ ٚيػ٘ ٜبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٔحهٛالت ثطٌعيس ٜقس ٜا٘س.
رس :)8(َٚأتيبظ ظثب٘ي قبذم ٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜكتطي ٘ ٚتيز ٝغطثبَ ؾبظي فبظي
ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜكتطي
ٔيعاٖ قٟطت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ثؿيبض ٟٔٓ

پصيطـ
(*)
*

ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌبٔ ٜكتطي

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت
ٟٔٓ

تٛني٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تٛؾظ ٔكتطي ثٝ
زيٍطاٖ
تقٟس ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثٚ ٝؽبيف افالٖ قسٜ
(ٔيعاٖ فُٕ ث ٝتقٟسات)
ثٟجٛز فقبِيت ٞبي بفؼ ٔكتطيبٖ ٘بْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي
تزطثٚ ٝالقي ٔكتطي ٘ؿجت ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

ٍ٘طـ ٔكتطي ٘ؿجت ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ٟٔٓ

*

٘ؿجتب ٟٔٓ

ٟٔٓ

ٔيعاٖ ٕٞؿ ٛثٛزٖ اٞساف  ٚاضظـ ٞبي ٘بْ
٘ ٚكبٖ تزبضي ثب ٘يبظٞب  ٚا٘تؾبضات ٔكتطيبٖ
ٔيعاٖ قٙبذت ٔكتطيبٖ اظ آضْ ثب ٌِٛٛي
ٔحهٛالت يه ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ٔيعاٖ آقٙبيي ثب ققبض تجّيغبتي ٘بْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي
ٔٙحهط ث ٝفطز ثٛزٖ ٔحهٛالت يه ٘بْ ٚ
٘كبٖ تزبضي
پيكي٘ ٝٙبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

ٌؿتطزٌي فٕٛزي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

٘ؿجتب ٟٔٓ

ٌؿتطزٌي افمي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

٘ؿجتب ٟٔٓ

٘بْ ا٘تربة قس ٜيطاي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

٘ؿجتب ٟٔٓ

ٔحجٛثيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

*

قرهيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

*

تسافي ٞبي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثطاي ٔكتطي
ذٛقٙبْ ثٛزٖ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ٔيعاٖ افتٕبز ٔكتطي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ٚفبزاضي ٔكتطي ث٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ٟٔٓ
٘ؿجتب ٟٔٓ
ٟٔٓ

پصيطـ
(*)

ٟٔٓ
ٟٔٓ
*

تٕبيُ ث ٝپطزاذت ليٕت ثبالتط ٘ؿجت ثٝ
ٔحهٛالت ٔكبثٝ
ٔيعاٖ ٔغّٛثيت يه ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ٘عز
ٔكتطي
ٔيعاٖ تطريح يه ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي تٛؾظ
ٔكتطي ث ٝؾبيط ٘بْ ٘ ٚكبٖ ٞبي تزبضي
اضتجبط ٔٙغمي ثيٗ تهٛيط ٛٞ ٚيت ٘بْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي(ٔيعاٖ ا٘غجبق ثيٗ ٛٞيت شاتي ٘بْ ٘ ٚكبٖ
تزبضي  ٚتهٛيط ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
پطؾتيػ  ٚوالؼ ارتٕبفي ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ضضبيت ٔكتطي اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ

*
*

اضظ٘سٌي ٔحهٛالت ثب تٛر ٝث ٝليٕت  ٚويميت
ويفيت ٔحهٛالت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي
ويفيت ذسٔبت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ

*
*

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ٔيعاٖ رصة ٔكتطيبٖ رسيس

ٟٔٓ

ٟٔٓ
ٟٔٓ
ٟٔٓ

 نتيجه گيرياضظيبثي فّٕىطز ،يه وبضوطز اؾبؾي  ٚضطٚضي ثطاي ٞط ؾبظٔب٘ي اؾت ،ؤ ٝي تٛا٘س زض ٔتٕطوع وطزٖ ٔٙبثـ ثط ضٚي ٚر ٜٛذتبل
يه وؿت  ٚوبض٘ ،مف ٕٟٔي ايفب وٙس .ث ٝفّت ٔ ٟٓثٛزٖ اضظيبثي زليك  ٚنحيح فّٕىطز ثٙٔ ٝؾٛضا٘زبْ لضبٚت زضثبضٛٔ ٜفميتت
يب قىؿت يه وؿت  ٚوبض  ،قٙبؾبيي قبذم ٞبي فّٕىطزي و ٝثغٛض نحيح ،ضلبثت رٛيي يه وؿت  ٚوبض ضا ٔٙقىؽ ؾبظ٘س،
ضطٚضي اؾت .اظ ايٗ ض ،ٚثؿيبضي اظ ؾبظٔبٖ ٞب ث ٝاتفبق ٔحممبٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ زا٘كٍبٞي زض ا٘سيك ٝعطابي  ٚاضائ ٝؾيؿتٓ ٞتبي
اضظيبثي ربٔـ فّٕىطز ثٛز ٜا٘س .اظ ٔيبٖ ايٗ ؾيؿتٓ ٞب ،وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ث ٝفّت ٔٛفميتف زض اضظيبثي فطاٌيتط ٕٞ ٚت ٝرب٘جتٝ
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ت ّفيك تىٙيه ٞبي وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ  ٚغطثبَ ؾبظي فبظي يبٌط ثٙٔ ٝؾٛضقٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي اضظيبثي فّٕىطز

فّٕىطز يه ٔٛرٛزيت  ٚپسيس ٜاظ قٟطت ثؿيبضي ثطذٛضزاض اؾتٕٛٞ ٚ ،اضٔ ٜحممبٖ ثطاي ثٟجٛز وبضوطزـ ،آٖ ضا ثب تىٙيه ٞتبي
ٔتقسزي اظ رّٕ ٝتىٙيه ٞبي تحّيُ چتس ٔقيبض٘ ٚ ٜؾطئ ٝزٕٛف ٝفبظي تّفيك ٕ٘ٛز ٜا٘س .زض ايٗ ضاؾتب ،ايٗ ٔمبِ ٝوٛقتف وتطزٜ
اؾت ثٙٔ ٝؾٛض قٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي ٛٔ ٚحط زض فطآيٙس اضظيبثي فّٕىطز ،تىٙيه وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ ضا ثب تىٙيه غطثبَ
ؾبظي فبظي يبٌط تّفيك ٕ٘بيس .ايٗ ٔسَ تّفيمي ،لبثّيت وبضثطز زض ٞط بٛظ ٜاي ثطاي قٙبؾبيي قبذم ٞبي وّيسي ٛٔ ٚحط اضظيبثي
فّٕىطز زاضز.
رس :)9(َٚأتيبظ ظثب٘ي قبذم ٞبي فطفي زيسٌب ٜفطآيٙسٞبي زاذّي وؿت  ٚوبض ٘ ٚتيز ٝغطثبَ ؾبظي فبظي
ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌب ٜفطآيٙسٞبي زاذّي وؿت ٚ
وبض

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت

پصيطـ
(*)

ٔقيبضٞبي فطفي زيسٌب ٜفطآيٙسٞبي
زاذّي وؿت  ٚوبض

ٕ٘ط ٜزضرٝ
إٞيت

ثٟجٛز ٔسيطيت رٟت اضتمبي ويفيت ٔحهٛالت ٘بْ
٘ ٚكبٖ تزبضي
فطآيٙس عطابي ٔحهٛالت ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضي

ثؿيبض ٟٔٓ

*

بمٛق  ٚزؾتٕعز وبضوٙبٖ

ٟٔٓ

ؾغح فّٕي  ٚفٙي وبضوٙبٖ

ثؿيبض ٟٔٓ

*

ويفيت ظ٘سٌي وبضي
ٔيعاٖ تقٟس ٚ ٚفبزاضي وبضوٙبٖ
ضضبثت  ٚاٍ٘يع ٜوبضوٙبٖ
وبضايي  ٚاحطثركي ٔسيطيت

ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ

*
*
*

ٔىب٘يعْ ٞبي ليٕت ٌصاضي ثطاي
ٔحهٛالت
قطايظ فطٚـ

ٟٔٓ

ٔيعاٖ ثٟطٚ ٜضي
ع َٛچطذ ٝتِٛيس
بزٓ تِٛيس
ٞعي ٝٙتِٛيس ٞط ٚابس ٔحهٔ(َٛكٟٛض ثٛزٖ ثٝ
تِٛيس ثط اؾبؼ ٞعيٞ ٝٙبي ٞسفٕٙس)
ٔيعاٖ ا٘غجبق ٔسيطيت اضتجبط ثب ٔكتطي ثب
اؾتب٘ساضزٞبي رٟب٘ي
زضن وبضوٙبٖ اظ ضاثغ٘ ٝبْ ٘ ٚكبٖ تزبضي ثب اضظـ
ٞب  ٚاٞساف قطوت.
بفؼ ٍٟ٘ ٚساضي وبضوٙبٖ

ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ
ٟٔٓ
ٟٔٓ
ٟٔٓ

*

ٟٔٓ
ثؿيبض ٟٔٓ

*

پصيطـ
(*)

ٟٔٓ

ٟٔٓ
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