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 M.Reza.Yavarzadeh@ihss.ac.ir  تْطاىتْطاى، پػٍّكگبُ ػلَم اًؿبًی ٍ هغبلؼبت ارتوبػی رْبز زاًكگبّی 

 
  چکیدٌ

اگطچِ زض ظهیٌِ ی وبضایی  قبهل هی قَز. هرتلفی ضاوِ هؼیبضّبیی  اؾت تبهیياضظیبثی ظًزیطُ  ، تهوین گیطی زض حیغِ ی وبضی هسیطاى هكىالتیىی اظ  

، وبًَى توطوع ذَز ضا  ىي ّیچ یه اظ ایي پػٍّف ّبیل ،اؾت ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى هغبلؼبت گؿتطزُ ای نَضت گطفتِ  تبهیيظًزیطُ ی 

ضٍاثظ لبثل ثِ ٍیػُ همبلِ ی پیف ضٍ وَقكی اؾت زض رْت توطوع ثط ایي ضٍاثظ،  . طاض ًسازُ اؾتاضتجبط هیبى چْبض زیسگبُ ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى لثط 

یىبیه ضٍاثظ هَرَز زض هیبى چْبض زیسگبُ وبضت اهتیبظی هتَاظى هكرم قسُ ٍ ؾپؽ ثِ هٌظَض ایزبز یه ؾبذتبض  ، اثتساّسف ثِ ایي  ضؾیسىثطای . ثبظگكت

 . طاض گطفتِ اؾتضٍـ زیوتل هَضز اؾتفبزُ ل، قجىِ ای

هحبؾجبت اهتیبظ اضظیبثی  ثِ ػلت ایٌىٍِ ُ اؾت قس اؾتفبزُایي ؾبذتبض قجىِ ای ثِ ػٌَاى هجٌبیی ثطای عطاحی یه هسل تحلیل پَقكی زازُ ّب اظ  زض ٍالغ

پؽ اظ  .ُ گطزیسُ اؾتكی زازُ ّب اؾتفبزوبضایی اظ عطیك ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى اهىبى پصیط ًوی ثبقس، ثطای ارطای ایي اضظیبثی اظ هسل تحلیل پَق

قجىِ ی تحلیل پَقكی زازُ ّب اظ عطیك ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى  ثط هجتٌی، ی، ضٍیىطز رسیستبهیيثطضؾی اثعاضّبی گًَبگَى اضظیبثی ػولىطز ظًزیطُ ی 

تؼوین  ذسهبت ضیلی زضٍى قْطی )ؾبظهبى لغبض قْطی(نٌبیغ ثِ  تبهیيٍ زض آذط، هسل هصوَض زض ضاؾتبی اضظیبثی وبضایی ظًزیطُ ی ُ اؾت عطاحی گطزیس

ضا  هرتلفنٌبیغ اضظیبثی ، زض لبثلیت ثِ وبض گیطی زض فطایٌسّبی ایي هسل ّوچٌیي  . هسل عطاحی قسُ ضا تبئیس ًوَز ػولىطز ذَةزازُ قس ٍ ًتبیذ حبنلِ 

 .زاضز 
 تحلیل  پَقكی زازُ ّب هسیطیت ظًزیطُ ی تبهیي، وبضت اهتیبظی هتَاظى،   ياشگان کلیدی:

 
 مقدمٍ -1

هؿئلِ ی هسیطیت ظًزیطُ ی تبهیي ضا ثِ هَضَػی ربلت تَرِ ثسل ًوَزُ اؾت: یه ظًزیطُ ی وبضاهس هی تَاًس عیف گؿتطزُ ای اظ  ،رْبًی ؾبظی ثبظاض    

گفتِ قسُ وِ ّوچٌیي . (Ferguson, 2000) ُ زاقتِ ثبقساظ رولِ تملیل ّعیٌِ ّب، افعایف فطٍـ ٍ ؾْن ثبظاض ٍ ضٍاثظ پبیساض ثب هكتطی ضا ثِ ّوطا ،هٌبفغ

ظًزیطُ ػطضِ زض ًتیزِ ی یىپبضچِ ؾبظی ػولىطز یىبیه اػضب حبنل هی  وبضاییٍ  ثِ ثْجَز ػولىطز ولی ؾبظهبى هی اًزبهس تبهیياضظیبثی ػولىطز ظًزیطُ ی 

، ٍیلیبم 1000بل زض ؾ چبلكی اؾبؾی ضا پیف ضٍی هی ًْس. تبهیي،ُ ی اظ ایي ضٍی، هسیطیت ؾغح ولی وبضایی ظًزیط .(Chen, 2000 & Paulraj) گطزز

رطیبى زاضز ٍ  تبهیيوِ زض ؾطاؾط ظًزیطُ ی     یه رطیبى ّعیٌِ اؾت  زؾتبٍضز، ازػبیی ضا پیف وكیس هجٌی ثط ایٌىِ ؾَز (هؤؾؽ رٌطال هَتَظ  )   زٍضاًت

بیی ؾَز ٍ وٌتطل رطیبى ًمسی ثطای اضظیبثی ػولىطز ؾبظهبًی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ ثؼس، انل قٌبؾ اظ آى ظهبى ثِ ًِ ًتیزِ ی ػولیبت حؿبثساضی.

وِ ثِ عَض هؼوَل ثِ ػٌَاى هزوَػِ ای اظ وبضوطزّبی تزبضی ؾبزُ هسیطیت هی قَز، ثب  تبهیيػوَهب، وبضایی ظًزیطُ ی  .(8731)الَاًی ٍ هیطقفیؼی, اؾت

                                                            
 : زاًكزَی وبضقٌبؾی اضقس هسیطیت ارطایی، هَؾؿِ آهَظـ ػبلی فبضاثی ٍ هؿئَل هىبتجبتًَیؿٌسُ    1

 یٌسُ پػٍّی، پػٍّكگبُ ػلَم اًؿبًی ٍ هغبلؼبت ارتوبػی رْبز زاًكگبّی تْطاىوبًسیسای زوتطی آ 2  
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      اگطچِ، تمبضبی فعایٌسُ ثطای اًزبم  .(8713)ؾؼیسی ویب,  اًساظُ گیطی هی قَز تبهیيلیبتی ظًزیطُ ی هحبؾجِ ی ًؿجت زضآهس ثِ هزوَع ّعیٌِ ّبی ػو

همیبؼ ّبی هبلی هؼوَل، قبذم ّبی هؼیي زیگطی  ػالٍُ ثط ت.ؾؾطیغ ؾفبضقبت ٍ تحَیل فَضی هٌزط ثِ ظَْض گطایف ّبی رسیسی زض ایي ظهیٌِ گطزیسُ ا

ّبی ػولىطز هتؼسز، ؾٌزف ٍ اًساظُ گیطی وبضایی ضا ثِ ٍظیفِ ای  فقىل گیطی ؾٌز هی ثبؾت هس ًظط لطاض گیطًس.ّوچَى ضضبیت ههطف وٌٌسُ ًیع 

ّوچٌیي  زقَاض ٍ ظطیف هجسل ؾبذتِ اؾت. ثسیي رْت، اثعاض هَضز اؾتفبزُ زض ؾٌزف ػولىطز ًِ تٌْب هی ثبیؿت ثِ لحبػ اؾتسالل ووی غٌی ثبقٌس، ثلىِ

 .(8731)هبوَئی,  ِ هٌظَض ترغی ًىطزى اظ اّساف اؾتطاتػیه ؾبظهبى ضا ًیع فطاّن ؾبظًسهی ثبیؿت چبضچَثی ویفی ث

تؼطیف ًوَز،  ّب اظ آًزب وِ  ػولىطز  ٍ پبضاهتطّبی اظ پیف تؼییي قسُ ضا هی تَاى ثِ تطتیت ثِ ػٌَاى ؾٌزف ٍ  لبثلیت ًظبضت هؼٌبزاض ثط ٍلبیغ ٍ فؼبلیت    

ػولىطز ضٍیىطزّبی  ثطای ؾٌزف .Neely, Gregory, & Platts ,1995)) ؿتاحطثركی ٍ وبضایی یه ػول زاً ؼییيػولىطز ضا هی تَاى فطایٌس ت ؾٌزف

 ٍ بتطیؽ ؾٌزف ػولىطزه  (Kaplan & Norton, 1992) هتَاظى اهتیبظی ْب هی تَاى ثِ وبضت آًهتؼسزی ٍرَز زاضز وِ اظ ثطرؿتِ تطیي ٍ پطوبثطزتطیي 

ٍ (Globerson, 1985) ؾٌزكی ضَاثظ ٍ هؼیبضّبی عطاحی ؾیؿتن (Dixon, Nanni, & Vollmann, 1990)  ػولىطز پطؾكٌبهِ ی ؾٌزف

ّبیی ّوچَى فمساى توطوع اؾتطاتػیه، ٍازاض وبؾتی هصوَض زض ػول زاضای ًَالم ٍ  ضٍیىطزّبی تَلیس ثب ووه ضایبًِ اقبضُ ًوَز. ّطچٌس ّط یه اظ ضٍـ ّبی

 ثِ ربی تالـ ثطای ثْؿبظی هساٍم، ٍ ًبتَاًی زض فطاّن آٍضزى اعالػبت وبفی زضثبضُ ی ضلجب هی ثبقٌس. ؾبظی هَلتیِ ثْیٌ ،ًوَزى هسیطاى ثِ تكَیك ٍ تمَیت

تؼطیف ثِ هٌظَض وبضثطز ؾٌزف ػولىطز، ضطٍضی اؾت وِ اّساف هكَْز ٍ ًبهكَْز قطوت ّب ثِ هٌبؾت تطیي قیَُ ًؿجت ثِ همبنس ٍ هلعٍهبت ایي اّساف 

. (Chi Sun, 2010) ای هىولی زض ضاثغِ ثب اّساف هغطح قسُ، لطاض گیطز قیَُ ثِ عَض گؿتطزُ تط تجییي ٍ ػولیبتی قَز ٍ ثِ قسُ ٍ اؾتطاتػی قطوت

 08تب زِّ ی  ّوبًغَض وِ غلیبًی ٍ ًَثل اظْبض زاقتِ اًس ، آحبض هَرَز زض ظهیٌِ ی ؾٌزف ػولىطز زٍ هطحلِ ضا پكت ؾط ًْبزُ اًس: زض هطحلِ ی اٍل، وِ

ذط زاقت، ؾٌزف ػولىطز هجتٌی ثط هؼیبضّب ٍ ضَاثظ هبلی حبنلِ اظ ؾیؿتن حؿبثساضی هسیطیت زض وبًَى تَرِ لطاض زاقت. زٍهیي هطحلِ وِ اظ اٍاتساٍم 

َظُ ی ي حزِّ ی ّكتبز آغبظ قس ٍ تب ثِ اهطٍظ ازاهِ زاضز، زگطگًَی ّبی ثؿیبضی ضا زض ظهیٌِ ی ؾٌزف ػولىطز ضلن ظز ٍ هحجَثیت ثؿیبضی ضا ثطای ای

، هكىالت ؾیؿتن والؾیه تؼییي اضظـ ثط ّوگبى آقىبض قسُ ٍ پػٍّكگطاى زضنسز هؼطفی قبذم ّبی 08هغبلؼبتی ثِ اضهغبى آٍضز.زض اٍاذط     زِّ ی 

 وَؼ ثطآهسًسوبضایی ػولیبت زاذلی، ؾطهبیِ فىطی ٍ زاضایی ّبی ًبهل ؾٌزف ػولىطز رسیسی ّوچَى اضظـ ؾْبم زاض، ؾَز التهبزی، ضضبیت ههطف وٌٌسُ،

(Neely & Bourne,2000). 

 & Kaplan) ( پیكٌْبز گطزیس6991یىی اظ ضٍیىطزّبی عطاحی قسُ ثطای ًیل ثِ ایي همهَز ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى ثَز وِ تَؾظ وبپالى ٍ ًَضتَى )

Noton, 1996) هسیطاى اؾت وِ هسیطاى ضا لبزض هی ؾبظز ثطای هَفمیت ضلبثتی . ایي زٍ ثط ایي ثبٍض ثَزًس وِ ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى اثعاضی زض اذتیبض

. ضٍیىطز (6806)افمْی,  آتی ثطًبهِ ضیعی ًوبیٌس. ایي ضٍیىطز ثیكتط قبهل ؾٌزِ ّبی غیطهبلی ثَزُ وِ ثِ عَض ذبل اظ اؾتطاتػی قطوت هٌتذ هی قسًس

لىطز هَرَز اؾت وِ ثط ّط زٍ ثؼس هبلی ٍ غیطهبلی،اؾتطاتػی ّبی ثلٌس هست ٍ وبضت اهتیبظی هتَاظى اظ رولِ ربهغ تطیي ٍ ؾبزُ تطیي اثعاضّبی ؾٌزف ػو

. پػٍّف ّبی ثؿیبضی ثط اضظیبثی ػولىطز ظًزیطُ ی ػطضِ ثط هجٌبی (6806)اهبم,  وَتبُ هست ٍ ّوچٌیي همیبؼ ّبی تزبضی ذبضری ٍ زاذلی تبویس زاضز

ایي ضٍیىطز ضا ثبیس تَاًبیی آى زض ًوبیف زازى ضٍاثظ ػلی ٍ هؼلَلی هَرَز هیبى اؾتطاتػی ّب ٍ  ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى توطوع ًوَزُ اًس. ًمغِ ی لَت

ٍ ضقس زاًؿت. ثِ فطایٌسّب، اظ ذالل چْبض زیسگبُ ایي ضٍـ یؼٌی زیسگبُ هبلی، زیسگبُ هكتطی ، زیسگبُ فطایٌس وؿت ٍ وبض زاذلی ٍ ّوچٌیي زیسگبُ یبزگیطی 

طز ضٍاثظ هَرَز هیبى چْبض زیسگبُ ایي ضٍیىطز اظ اّویت ثؿیبض ثبالیی ثطذَضزاض اؾت. هغبلؼبت هتؼسزی ًیع پیطاهَى ایي ضٍاثظ ثیبى زیگط، زض اضظیبثی ػولى

ضٍاثظ هوىي  اًزبم قسُ اؾت. پػٍّف ّبی هصوَض زضنسز تؼییي وبضایی ٍ ػولىطز زض ؾبظهبى ّب ٍ پطٍغُ ّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ ثَزُ اًس وِ ّیچ یه ثِ توبهی

هبًٌس آًچِ  ى چْبض زیسگبُ ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى ًپطزاذتِ اًس. ٍالؼیت آى اؾت وِ پػٍّف ّبی پیف گفتِ ایي ضٍاثظ ضا ثِ گًَِ ای ثؿیبض ؾبزُهیب

ْبض زیسگبُ ٍرَز زاضز. هسل ّب اضائِ هی وٌٌس، هَضز تَرِ لطاض زازُ اًس. قبیبى شوط اؾت وِ رع آى چِ گفتِ قس، ضٍاثظ حبئع اّویت زیگطی ًیع هیبى ایي چ

ض اضظیبثی ػولىطز ثطضؾی ٍ وٌىبـ زض ایي ضٍاثظ، ثِ ٍیػُ ضٍاثظ لبثل ثبظگكت، ًىتِ ای اؾت وِ همبلِ ی حبضط ؾؼی زاضز ثب تىیِ ثط ؾبذتبض قجىِ ای ثِ هٌظَ

 ظًزیطُ ی ػطضِ تبهیي ثِ آى ثپطزاظز .

 

 ريش، ضريرت ي اَداف  پصيَص -2

اهتیبظ اضظیبثی وبضایی اظ عطیك ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى، ثطای     هحبؾجِ ی اهتیبظ وبضایی ػولىطز ظًزیطُ ی ػطضِ هسل ثِ ػلت همسٍض ًجَزى تؼییي  

اؾت. هسل تحلیل پَقكی زازُ ّب ضٍقی غیطپبضاهتطی ثطای تحلیل وبضایی اؾت وِ تَؾظ چبضًع ٍ ّوىبضاى ُ ّب هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ تحلیل پَقكی زاز

. ایي هسل ّوچٌیي (Charnes, Cooper ,& Rhodes, 1978) قسم ثْیٌِ ی پبضتَ اضائِ ( ثِ هٌظَض ایزبز یه هسل هطظ وبضایی هجتٌی ثط هف6990َْ)

ّس. اثعاض لسضتوٌسی ثطای اضظیبثی ؾبظهبى ّبی زاضای ٍضٍزی ٍ ذطٍری ّبی هتؼسز هحؿَة هی گطزز وِ ّط زٍی ؾٌزِ ّبی ویفی ٍ ووی ضا پَقف هی ز

تحلیل  هَى تطویت ایي زٍ ضٍیىطز ) ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى ٍ تحلیل پَقكی زازُ ّب( ًیع هغبلؼبتی اًزبم گطفتِ اؾت. زض ایي پػٍّف ّب هسلپیطا

اهتیبظی هتَاظى پَقكی زازُ ّبی والؾیه ثطای اضظیبثی وبضایی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ ٍ هحممیي ثِ توبهی ضٍاثظ هوىي هیبى چْبض زیسگبُ ضٍیىطز وبضت 

تیبظ وبضایی ًپطزاذتِ اًس. زض چٌسیي پػٍّف، هحممیي توبهی ضٍاثظ هوىي هیبى چْبض زیسگبُ هصوَض ضا هكرم ًوَزُ اًس. ّطچٌس وِ ّیچ وسام زض تؼییي اه
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وین گیطی، همبلِ ی حبضط ثب . رْت تحمك اّساف پیف گفتِ، یؼٌی تؼییي اهتیبظ وبضایی ٍاحس ته (Tseng, 2010) ٍاحس تهوین گیطی هَفك ًجَزُ اًس

ایی هكرم ًوَزى ایي ضٍاثظ السام ثِ ایزبز ًَػی ؾبذتبض قجىِ ای ًوَزُ ٍ ثسیي تطتیت یه هسل تحلیل پَقكی چٌس ؾغحی رسیس، ثطای اضظیبثی وبض

كت ضا زض ثط زاضز. ضٍیىطز اضائِ قسُ ثِ هٌظَض ظًزیطُ ی ػطضِ اضائِ قسُ اؾت. هسل پیكٌْبزی یىبیه ضٍاثظ هَرَز هیبى زیسگبُ ّب، ٍ ثِ ٍیػُ ضٍاثظ لبثل ثبظگ

 هَضز ظیط اؾت:هطتفغ ؾبذتي هكىالت ؾٌزف ػولىطز ظًزیطُ ی ٍ ثِ عَض ذبل زٍ 

 قٌبؾبیی ؾبذتبض ػولىطزی وِ پبضاهتطّب ٍ ؾیؿتن ّبی هتطیه ضطٍضی ثطای هحبؾجِ ی ػولىطز زض آى لبثل قٌبؾبیی ّؿتٌس .1

 ّبی هتطیه هَضز ًیبظ زض ضاثغِ ثب اّساف تحمك یبفتِ عطاحی ٍ ایزبز قسُ اؾت. قٌبؾبیی ضٍاثظ هیبى پبضاهتطّب ٍ ؾیؿتن .2

ّبی ؾٌتی ؾٌزف وبضایی ظًزیطُ تأهیي ثیبى هی گطزز ٍ زض پی آى قطحی قیَُ ؾبذتبض همبلِ ای حبضط ثسیي قطح اؾت وِ، ثسیي قطح اؾت ًرؿت، 

قَز. پؽ اظ آى، هسل تحلیل پَقكی زازُ ّب ٍ هسل تحلیل پَقكی چٌس ؾغحی ٍ هرتهط اظ ثطذی اثعاضّبی ؾٌزف ػولىطز ظًزیطُ ی تبهیي زازُ هی 

ثِ وبض ّوچٌیي وبضثطزّب ٍ هفبّین هطتجظ ثب ظًزیطُ ی تبهیي هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطًس. ؾپؽ تجییٌی اظ ضٍـ قٌبؾی ٍ تحلیل پَقكی چٌس ؾغحی ثب 

ذسهبت ضیلی زضٍى قْطی نٌبیغ وبضایی ظًزیطُ ی تبهیي ٍوبضثطز آًْب زض ظًزیطُ ی  گیطی هسل ّبی ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى وِ ثِ هٌظَض ؾٌزف

 ، اضائِ ذَاّس قس.ُ اؾتتؼوین زازُ قس )ؾبظهبى لغبض قْطی(

 

 پیطیىٍ  پصيَص -3

 ضیًٌ َای سىتی سىجص کارایی زوجیرٌ عرضٍ  1.3

ّویت ثبالیی ثطذَضزاض اؾت؛ چطا وِ وٌف ّبی هسیطیتی ٍ ضاُ حل ّبی ثْجَز ٍ اًتربة همیبؼ ّبی ؾٌزف ػولىطز، زض رطیبى فطآیٌس اضظیبثی ػولىطز اظ ا

. (Ballou et al, 2000) ثْؿبظی اظ زل ّویي قبذم ّب اؾترطاد هی گطزز. ثسیْی اؾت وِ همیبؼ ّبی هصوَض زض ّط حَظُ ثب ؾبیط حَظُ ّب هتفبٍتٌس

طز اٍلیِ ثِ عَض هؼوَل ّعیٌِ هحَض ثَزُ ٍ ثِ ػلت آؾبى فْن ثَزى ؾیؿتن ّبی اًساظُ ًگبّی ثِ آحبض هطتجظ آقىبض هی ؾبظز وِ همیبؼ ّبی ؾٌزف ػولى

وع اؾتطاتػیه، ؾجت گیطی ّعیٌِ، پیف اظ ایي ایي همیبؼ ّب ثیكتط هَضز اؾتمجبل ٍ تَرِ هسیطاى لطاض زاقتِ اًس. اهب اًؼغبف ًبپصیطی ٍ ػسم یىپبضچگی ثب توط

ثْتطی ثطآیٌس وِ ػالٍُ ثط ؾٌزِ ّبی ویفی، ؾٌزِ ّبی ووی ضا ًیع زض ظًزیطُ ی ػطضِ زضثطگیطز. زض ؾبل  قس پػٍّكگطاى زضنسز قىل زّی قبذم ّبی

اضظیبثی  ، ثیوَى ؾِ ًَع همیبؼ وِ زضثطزاضًسُ ی هٌبثغ، ذطٍری ٍ اًؼغبف پصیطی ثَزًس ضا قٌبؾبیی ًوَز. ثؿظ ایي همیبؼ ّب چبضچَثی رسیس ضا ثطای6999

. پیتیلیَ، (Beamon, 1999) آٍضز وِ ؾغح ػولىطز اؾتطاتػیه، تبوتیىی ٍ ػولیبتی ضا هَضز ؾٌزف ٍ اضظیبثی لطاض هی زّس ظًزیطُ ی تبهیي فطاّن هی

ضا عطاحی ٍ اضائِ ًوَزًس. ایي قیَُ اٍلیي ضٍـ ربهغ ؾٌزف ظًزیطُ ی  1(PRTMضاثیي، تبز ٍ هه گطاث ًرؿتیي  ؾٌزِ ی ػولىطز رْبًی هَؾَم ثِ )

(ولیس تَلف ٍ ثطتطی ظًزیطُ ی تبهیي ضا ػولىطز تلَیحی، اًؼغبف پصیطی ٍ حؿبؾیت ، آهبز ٍ ّعیٌِ ، PRTMزّبی ثطتط رْبًی ثَز. ضٍـ )تبهیي  ثب اؾتبًساض

ضا اضائِ ًوَز.  2(SCOR، هسل هطرغ ػولیبت ظًزیطُ تبهیي ) ( ثؿظ زازُ قس ٍ قَضای ظًزیطُ ی تبهیيPRTMٍ هسیطیت زاضایی هؼطفی هی وٌس. هفَْم )

ثٌسی  ؾغح ؾبذتبض 4زض لبلت ( ثط هجٌبی هٌبثغ، ًَع ٍ چبضچَة تحَیل SCOR) ثِ اٍلیي چبضچَة نٌؼتی ثطای ػولىطز ظًزیطُ تبهیي تجسیل قس. هسل وِ 

ًمس، ضا  قسُ اؾت. ؾیؿتن ّبی هتطیه هَضز اؾتفبزُ  عیف گؿتطزُ ای اظ ػولىطز تلَیحی، اًزبم ؾفبضقبت، اًؼغبف پصیطی تَلیس، ٍ چطذِ ظهبًی ًمس ثِ

 . (6890)الَاًی ٍ هیطقفیؼی,  قبهل هی قًَس

ٌَظ زض اگطچِ پػٍّف ّب ٍ ثطضؾی ّبی نَضت گطفتِ پیطاهَى ؾٌزف ػولىطز ٍ یبفتِ ّبی آًْب ایي حَظُ ی هغبلؼبتی ضا غٌی ًوَزُ اؾت، ثب ایي حبل ّ    

زف هؼتجط ٍ ضٍـ قٌبؾی ّبی ًبوبفی رْت ازغبم ؾٌزِ ّبی ػولىطز ثطذی اثؼبز ٍ رٌجِ ّبی ایي ظهیٌِ قىبف ّبیی هكبّسُ هی قَز. فمساى ضَاثظ ؾٌ

گًَبى زض یه قبذم ٍاحس اظ رولِ ی ایي قىبف ّب هی ثبقس. غبلت ضٍـ قٌبؾی ّبی هَرَز زض ثِ حؿبة آٍضزى اّویت ًؿجی قبذم ّبیی وِ هیبى 

ثطای ؾٌزف ػولىطز ؾغح ولی ظًزیطُ ی تبهیي وِ اهىبى همبیؿِ  قطوت ّبی هرتلف هتغیطًس، ًبتَاى ثَزُ اًس. گصقتِ اظ ایي، ّیچ گبُ یه قبذم ولی

 .(Morphy, 1999) ػولىطز ثب ؾبیط اػضبی نٌؼت ضا فطاّن ًوبیس، زض زؾت ًجَزُ اؾت

بیس ٍ  ثِ ( ػلی ضغن هعیت ّبی هتؼسز ثِ نَضت فؼلی لسضی ذكه ٍ اًؼغبف ًبپصیط هی ًوSCOR( ًكبى زازًس وِ اؾتفبزُ اظ )4882ؾبهَئل ٍ ّوىبضاى)   

( ًیع ثبیساظ پَیبیی ثیكتط ثطذَضزاض ثبقس ٍ ثتَاًس چبضچَثی SCORانالحبت ثیكتطی ًیبظهٌس اؾت. ثب پیچیسُ تط قسى قجىِ ّبی ظًزیطُ ی تبهیي، هسل )

بثل وٌتطل تَؾظ هسیطاى ( زاضای ؾیؿتن ّبی هتطیه لَی ٍ لSCORهٌبؾت ضا ثطای ثطای ؾٌزف ٍ اضظیبثی ایي هكرهِ ّبی زقَاض فطاّن ؾبظز. ثب آًىِ )

 .(Samuel, Sunil, & Ge, 2004) اؾت، لىي هی ثبیؿت رْت ّوبٌّگی ٍ تغبثك ثب ارعاء هتؼسز زیگطی پَیبیی ثیكتطی وؿت ًوبیس

 

 سىجص کارایی زوجیرٌ ی تأمیه 2.3

                                                            
1 Pittiglio Rabin Todd  McGrath 
2 Supply chain operations reference 
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وبضایی اضظیبثی، وٌتطل ٍ ثْجَز فطایٌسّبی ػولیبتی  اضظیبثی وبضایی ثطای ثمب ٍ ضقس ّط قطوتی اظ اّویت لبثل تَرْی ثطذَضزاض اؾت. ّسف انلی ؾٌزف    

. یىی اظ هْن تطیي ؾبذتبضقىٌی ّبی پبضازایوی هسیطیت تزبضی هسضى، ایٌؿت وِ ثٌگبُ ّبی فطزی زیگط نطفب ثِ (Ghalayini & Noble, 1996)اؾت

وبضثطز انَل  1(SCMفؼبلیت هی ًوبیٌس. هسیطیت ظًزیطُ تبهیي)ػٌَاى اقربل هؿتمل ضلبثت ًوی وٌٌس ؛ ثلىِ ثیكتط ثِ ػٌَاى حلمِ ّبی ظًزیطُ ّبی ػطضِ 

ٍ ثِ  ّوبٌّگ ؾبظی رطیبى وبالّب، ذسهبت، اعالػبت ٍ رطیبى هبلی اؾت وِ اظ قىل هَاز ذبم ثِ ؾَی ػوسُ فطٍـ ٍ اظ ػوسُ فطٍـ ثِ ؾوت ذطزُ فطٍـ

ى رْت اظػَاهل ایزبز اضظـ ذَاًسُ قسُ وِ تبحیطات هتٌَػی ثطقىؿت ٍ ( اظ آSCMّویي تطتیت اظ ربًت ذطزُ فطٍـ ثِ ههطف وٌٌسُ زض رطیبى ّؿتٌس. )

. زض ػیي حبل، زلیل انلی ػولىطز ضؼیف یه ظًزیطُ تبهیي، فمساى یه ؾیؿتن اضظیبثی اؾت. ایي ؾیؿتن اًساظُ (6809)ؾؼیسی ویب,  هَفمیت تزبضی زاضز

 ,Morphy)َاى ثب ّسف ثْجَز ػولىطز ٍ ثطًبهِ ضیعی ٍ ضلبثت اظ آًْب اؾتفبزُ وطز گیطی هزوَػِ ای اظ وٌف ّب ضا ثِ هسیطیت پیكٌْبز هی وٌس وِ هی ت

1999) . 

، ثلىِ ّوچٌیي هی ثبیؿت فطایٌسّبی عی قسُ تب (Dixon, Nanni, & Vollmann, 1990) ؾبظهبى ّب ًِ تٌْب ثِ اًساظُ گیطی هحهَل ًْبیی ًیبظهٌسًس

 تب ثسیي ٍؾیلِ ػبهلی وِ ثبػج اذتالف هیبى ّسف تؼییي قسُ ٍ هحهَل ًْبیی تحمك یبفتِ هی قَز، وؿت هحهَل ًْبیی ضا ًیع هَضز ؾٌزف لطاض زٌّس 

زض ایي ثرف هطٍضی زاضین ثط هْن  آقىبض گطزز. قوبضی اظ هغبلؼبت ًیع ػوسُ ی تَرِ ذَز ضا ثِ اضظیبثی ػولىطز ٍ وبضایی ظًزیطُ ی ػطضِ هؼغَف ًوَزُ اًس.

( ثطای ثطضؾی ضضبیت هكتطی ٍ حؿبؾیت، اًؼغبف پصیطی، ػولىطز ػطضِ 6990هغطح قس. ثیوَى )  6991( زض ؾبل SCORتطیي ایي پػٍّف ّب: هسل )

ػولىطز ضا  وٌٌسُ، ٍ ؾبیط ارعاء هسل ؾبظی وبضایی ظًزیطُ ی ػطضِ، ؾٌزِ ّبی ػولىطز ضا ثِ زٍ گطٍُ ویفی ٍ ووی تمؿین ثٌسی ًوَز. ٍی ؾِ ًَع ؾٌزِ ی

وطز. ایي همیبؼ ّب وِ قبهل هٌبثغ، هحهَل ٍ اًؼغبف پصیطی هی ثبقٌس، ارعاء حیبتی ؾیؿتن ؾٌزف ػولىطز ظًزیطُ ػطضِ ضا اظ ّن تفىیه  6999زض ؾبل 

 .(Beamon, 1999) تكىیل هی زٌّس

ػطضِ اضائِ ًوَزًس. ( چبضچَثی ثطای تكریم ػولىطز ظًزیطُ تبهیي ثط اؾبؼ ؾغَح ػولیبتی، تبوتیىی ٍ اؾتطاتػیه زض ظًزیطُ 4886گبى اؾىطاى ٍّوىبضاى)

ٍ هَرَزی اًجبض ؾط ٍ  ایي چبضچَة ثب ػولىطز تحَیل ػطضِ وٌٌسُ، ذسهبت ثِ هكتطی، ّعیٌِ ی لزؿتیه  ثب اؾتفبزُ اظ ؾِ ؾیؿتن هتطیه قبهل ذسهبت،

  .(Gunasekaran, Patel, & Tirtiroglu, 2001) وبض زاضز

ثب ثىبضگیطی یه  (4888فلیىؽ ٍ ّوىبضاى) طػت، ثِ تؼییي ػولىطز ظًزیطُ ی تبهیي پطزاذت.َّؾوي ثب اؾتفبزُ اظ ؾِ ؾیؿتن هتطیه ذسهبت، زاضایی ٍ ؾ 

. اگطاٍل ٍ ّوىبضاى چبضچَثی ضا هَضز اؾتفبزُ لطاض  ضٍیىطز فطایٌسی ًظبم هٌس، هسلی ضا ثطای تؼییي ػولىطز ولی ظًزیطُ ی پیچیسُ ی ػطضِ ایزبز ًوَزًس

ػولىطز ظًزیطُ ی ػطضِ ثِ وبض گطفتِ هی  ی فطایٌسی، رْت زّی اعالػبت ٍ اًؼغبف پصیطی ثطای هكرم ًوَزىزازًس وِ زض آى حؿبؾیت ثبظاض، یىپبضچگ

اعالػبت، هَرَزی اًجبض، عجمِ ثٌسی ّبی لیوت ٍ هٌبثغ اضظیبثی ثِ همبیؿِ ی ػولىطز  ٍ ًمل، اؾتفبزُ اظ اهىبًبت، حول ثب (4868قًَس.ؾًَت ٍ وَزالی )

زؾتِ ای زیگط  اظ پػٍّف ّب ػولیبت ضیبضی ّوچَى هبوعیون،   پطزاذتٌس ٍ ػولىطزّبی ضؼیف ضا هَضز تَرِ لطاض زازًس.ظًزیطّبی ػطضِ ی گًَبگَى 

اگطچِ ، ضٍاثظ همبثل هیبى  .ٍ غیطُ ضا ثِ هٌظَض یىپبضچِ ؾبظی هسل ذَز هَضز هغبلؼِ لطاض زازُ اًس 2( ،AHP)3(ANPهیٌیون، هزوَع، ضٍیىطز آهبضی، )

لف زض پػٍّف ّبی پیف گفتِ هَضز ًظط ًجَزُ اًس. ثب ٍرَز آًىِ چكن اًساظ زضذكبًی اظضٍیىطز ؾٌزف ػولىطز اضائِ قسُ تَؾظ ًیلی ٍ پبضاهتطّبی هرت

( ٍؾیؼب زض هغبلؼبت اذیط زض ظهیٌِ ؾیؿتن ّبی اًساظُ گیطی ٍ ؾٌزف ػولىطز ظًزیطُ ی ػطضِ  تطؾین قسُ ًیبظ ثِ ؾیؿتن ّبی اًساظُ 6991ّوىبضاى )

ٍ ؾٌزف ووبوبى زض هغبلؼبت اذیطا نَضت گطفتِ احؿبؼ ٍ ّوچٌیي ػٌَاى هی قَز؛ زض ػیي حبل ّط یه اظ ایي هغبلؼبت توطوع ذَز ضا ثط اًَاع گیطی 

 . هغبلؼِ ی حبضط، ػوسُ ی تَرِ ذَز ضا ثِ قىل زّی قیَُ ای ربهغ ثطای ثطضؾی ؾٌزِ ّب (6898)ًبهساضیبى ٍ همسم,  گًَبگَى ؾٌزف ّب لطاض هی زّس

هَز، ضٍیىطز زض ػولىطز وبضایی ظًزیطُ ی ػطضِ ٍ ظًزیطُ ی ػطضِ ی ربهؼِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز پبیبى ثِ پبیبى هؼغَف ًوَزُ اؾت. رْت ًیل ثِ ایي هم

هسیطیت وبضآهس  وبضت اهتیبظی هتَاظى ثطای ثطضؾی ؾٌزِ ّبی هبلی ٍ غیطهبلی ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت. اظ ایي ضٍی، آقىبض اؾت وِ رْت زؾت یبفتي ثِ

 ظًزیطُ ػطضِ ، اّساف ؾٌزف هی ثبیؿت وبضایی ولی ٍ ؾیؿتن ّبی اًساظُ گیطی هَضز اؾتفبزُ ضا ثِ حؿبة آٍضًس. 

بلی ٍ ثسیي رْت، اّساف هی ثبیؿت هتىی ثط یه ضٍیىطز هتَاظى ثَزُ ٍ زض ؾغَح اؾتطاتػیه ، تبوتیىی ٍ ػولیبتی تمؿین ثٌسی قسُ ٍ ثط ؾٌزِ ّبی ه

     جتٌی ثبقٌس. ثب تَرِ ثِ ػَاهلی وِ زض ثبال لیس وطزین، ًَػی ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى رْت ثطضؾی چٌسیي قبذم ٍ ؾیؿتن             غیطهبلی ه

 اضائِ ٍ ثؿظ زازُ قسُ اؾت.  (SCMاًساظُ گیطی )

لیبت ذَز یبضی هی زّس، ثلىِ ّوچٌیي ثْجَز وبضوطز زاذلی ٍ ًِ تٌْب ؾبظهبى ضا زض ًظبضت گؿتطزُ تط ٍ ؾطیغ تط ثط ػو BSC4( SCMیه اضظیبثی ػولىطز )

رطای ذبضری ؾبظهبى ّوچَى وبضثطزّبی عطاحی ٍ هٌْسؾی، تَلیس ، ثْجَز ویفیت، هسیطیت هَاز، پبؾد فَضی، وؿت هزسز ؾْن ثبظاض اظ زؾت ضفتِ، ٍ ا

 . (6806)اهبم,  نحیح اؾتطاتػی ّبی تزبضی ضا هیؿط هی ؾبظز
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 استفادٌ در ارزیاتی زوجیرٌ تأمیه اتسار مًرد -4
زض تحلیل ّبی  انَال اثعاض ؾٌزف ضا هی تَاى زض زٍ گطٍُ ربی زاز. ّط یه اظ ایي زٍ گطٍُ ثطای اضظیبثی ظًزیطُ ػطضِ اثعاض هرتلفی ضا ثِ وبض هی ثطًس.    

ٍ ّوچٌیي ًوَزاض  "ضازاض"ٍ  "ػٌىجَتی"ًوَزاضّبی  هی ضًٍس. هؼوَال تىٌیه ّبی هجتٌی ثط قىبف ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای ؾٌزف ػولىطز ثِ وبض پبضاهتطی،

"Z" .هبّیت گطافیىی ایي اثعاض ثبػج آؾبى فْن قسى آًْب قسُ اؾت. ّطچٌس وِ، ٌّگبهی وِ تحلیلگط ًیبظ  ضا هی تَاى چٌسیي ًوًَِ اظ ایي اثعاضّب  ثطقوطز

وبیس، چٌساى هفیس ًیؿتٌس. ضٍـ پبضاهتطی زیگطی وِ زضثؿیبضی ظهیٌِ ّبی گًَبگَى، ثِ وبض زاضز ارعاء ٍ ػٌبنط گًَبگَى ضا زض یه تهَیط ٍاحس ٍ ولی ازغبم ً

)ظًزیطاًی  اؾت. ایي ضٍـ هحبؾجبت هطثَط ثِ ثطآٍضز وبضایی ًؿجی زضٍى زاز زض همبثل ثطٍى زاز ضا آؾبى ًوَزُ اؾت "ضٍـ ًؿجتی"ثطزُ قسُ، هَؾَم ثِ 

ًبگَى تفبؾیط ٍ تؼبثیط گًَبگًَی ثِ ّوطاُ زاضًس ٍ ایي هؿئلِ ، یه ثطزاقت ولی ٍ لضبٍت ٍاحس ضا اظ هزوَػِ ی . ثب ایي حبل، ًؿجت ّبی گَ(6802فطاّبًی, 

فبزُ ٍالغ هی ًؿجت ّب زقَاض هی ؾبظز. ػالٍُ ثط آًچِ شوط وطزین، فطایٌس ؾلؿلِ هطاتجی تحلیلی ًیع زض تحلیل زازُ ّب زض رطیبى ؾٌزف ػولىطز هَضز اؾت

اهتیبظات ٍظًی گًَبگَى ضا زض لبلت یه اهتیبظ ٍاحس ثیبى هی وٌس. ضٍـ ّبی آهبضی هبًٌس ضگطؾیَى  ثب تىیِ ثط ًمغِ ًظطات قرهی وبضقٌبؾبى،ایي اثعاض  گطزز.

ظهبى ثیف اظ ه زض یًیع ثِ لحبػ لبثلیتكبى زض ثطلطاضی ضٍاثظ هؼٌبزاض ثطای تهوین گیطاى تب اًساظُ ای اثعاض هفیسی هحؿَة هی قًَس اهب ضگطؾیَى لبزض ًیؿت 

همبزیط هیبًگیي ضا  یه ذطٍری ضا هَضز تحلیل لطاض زّس. ثِ ػالٍُ، ایي ضٍـ ، ثب افعٍزى یه هؼیبض ٍ ضبثغِ ی زیگط، ًیبظهٌس ثِ تىطاض ثَزُ ٍ تٌْب لبزض اؾت

زض تطویت هٌبثغ زضٍى زاز ذَز یىؿبى هی  ثطضؾی ًوبیس وِ احتوبال زض زًیبی ٍالؼی ضخ ًوی زٌّس. اظ ؾَی زیگط، ایي ضٍـ قطوت ّب ضا ثِ لحبػ ػولىطزقبى

 اًگبضز. 

یٌس، هكتطی ٍ اظ پطوبضثطزتطیي اثعاضی وِ چبضچَة ربهؼی ثطای ؾٌزف ػولىطز فطاّن هی آٍضًس، هی تَاى ثِ وبضت اهتیبظی هتَاظى اقبضُ ًوَز. تَلیس، فطا    

افعٍى ثط ایي، ضٍـ وبضت اهتیبظی قبهل  .(Kaplan & Noton, 1996)هی زّس تَؾؼِ ی ثبظاض اظ ظهیٌِ ّبی اؾبؾی ّؿتٌس وِ ایي ضٍیىطز هَضز تَرِ لطاض

تطاتػیه چْبض قبذم ػولىطزی انلی اؾت وِ ػجبضتٌس اظ قبذم ّبی هبلی، هكتطی ، فطایٌسّبی تزبضی زاذلی ٍ یبزگیطی. ایي ضٍیىطز لبزض اؾت اّساف اؾ

گی ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى ضا اظ ؾبیط هسل ّب هتوبیع هی ؾبظز. اگطچِ، ّیچ گًَِ قطوت ضا ثب هزوَػِ ربهغ  اظ ؾٌزِ ّب هطتجظ ؾبظز ٍ ّویي ٍیػ

ًوی وٌس. اظ ایي ضٍی، اؾتفبزُ اظ ایي ضٍیىطز، ثطای اًزبم همبیؿِ ػولىطز زاذلی قطوت ثطذی زقَاضی ّب ضا ثِ  هٌغك ضیبضیبتی ثطای ضٍاثظ هیبى هؼیبضّب اضائِ

اظ ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى ثطای اضظیبثی ػولىطزّب چٌساى هٌبؾت ًیؿت ٍ زض ػَو ضٍـ پبضاهتطی ثطای زؾتیبثی ثِ  ّوطاُ زاضز. اظ ایي رْت، اؾتفبزُ

 یه ًتیزِ گیطی ولی پیكٌْبز هی قَز.

یبؼ ّبی ویفی ضا ًیع زض ثط هی اظ زیگط اثعاض غیط پبضاهتطی اضظیبثی هی تَاى تحلیل پَقكی زازُ ّب ضا ًبم ثطز وِ ػالٍُ ثط ؾٌزِ ّبی ووی ٍ همساضی، هم   

وبضایی اؾت وِ  گیطز ٍ ّویي هؿئلِ ًتیزِ گیطی ٍ ثطزاقت هٌغمی اظ وبضایی اؾتفبزُ اظ هٌبثغ ضا ثطای هسیطاى هوىي هی ؾبظز.ایي هسل هجتٌی ثط هفَْم هطظ

ی ضا ثطای چٌسیي ٍضٍزی ٍ ذطٍری، ثب تمؿین هزوَع ( هغطح گطزیس. هسل تحلیل پَقكی ّوچٌیي اظ ایي لبثلیت ثطذَضزاض اؾت وِ وبضای6919تَؾظ فبضل )

ًكبى  6لطاض هی گیطًس ثِ ایي نَضت وِ  6ٍ  8ٍظًی ذطٍری ّب ثِ هزوَع ٍظًی ٍضٍزی ّب هحبؾجِ ًوبیس. توبهی ثطآٍضزّبی هیعاى وبضایی زض هیبى اػساز 

  ًوبیبًگط ٍاحس تهوین گیطی ًبوبضاؾت.  8زٌّسُ وبضاتطیي ٍاحس تهوین گیطی ٍ 

وِ زؾتطؼ اگطچِ، هسل تحلیل پَقكی فبلس ثطذی وبؾتی ّبی ؾبیط اثعاض اؾت، ثب ایي حبل چٌساى ذبلی اظ ایطاز ّن ًیؿت. ثِ ػٌَاى ًوًَِ، ثسیْی اؾت    

ٍزی ّب ٍ پصیطی زازُ ّب ثطای وؿت ًتبیذ هؼٌی زاض زض هسل تحلیل پَقكی زازُ ّب ثؿیبض حیبتی اؾت. ثطای ثسؾت آٍضزى یبفتِ ّبی هٌغمی، ّوِ ٍض

اقتطان  ذطٍری ّبی ٍاحس تهوین گیطی هَضز ًیبظ ّؿتٌس. اگطچِ، گبّب زؾتطؾی ثِ ثطذی زازُ ّب ثب زقَاضی ضٍثطٍؾت ٍ زض ثؼضی هَاضز قطوت ّب ثِ ثِ

حسّبی تهوین گیطی وبضا گصاضی زازُ ّبی ذَز توبیلی ًساضًس. تؼساز ٍاحسّبی هَضز همبیؿِ ًجبیؿت اظ حس ذبنی ووتط ثبقس. زض غیط ایي نَضت، تؼساز ٍا

جِ ّب افعایف هی یبثس. هسل تحلیل پَقكی، اّساف ٍ همبنس اؾتطاتػیه توبهی قطوت ّب ضا یىؿبى هی پٌساضز. ثِ ّویي زلیل ٍاحسّبیی وِ زض ایي رٌ

وبیس. ػلی ضغن ضتجِ ثٌسی هٌبؾت هتفبٍتٌس، ثَؾیلِ ی هسل تحلیل پَقكی زازُ ّب لبثل همبیؿِ ًجَزُ ٍ تفؿیط یبفتِ ّبی ایي هسل ثؿیبض ضطٍضی هی ً

َػِ ی هعایب ٍ ٍاحسّبی وبضا زض هسل تحلیل پَقكی، هسل هصوَض اظ اضائِ ی ػلل ًبوبضایی ّب ٍ یب پیكٌْبز ضاُ حل ثطای وبّف یب حصف آًْب ػبرع اؾت. هزو

تحلیل پَقكی اظ هعایبیی ثطذَضزاض اؾت وِ ایي هسل ضا تب  ًمبط ضؼف ّط یه اظ هسل ّب اًتربة اثعاض هٌبؾت ضا ثب زقَاضی هَارِ هی ؾبظز. ثب ایي ٍرَز هسل

 اًساظُ ای اظ ؾبیط اثعاض هتوبیع هی ًوبیس.

 

 1(DEAتحلیل پًضطی دادٌ َا)  1.4

 DEA ظز ًَػی ثطًبهِ ضیعی ذغی هجتٌی ثط ضٍـ قٌبؾی اؾت وِ لبزض اؾت ػالٍُ ثط ؾٌزف ووی، ثِ اضظیبثی ویفی زازُ ٍاحسّبی تهوین گیطی ًیع ثپطزا

هرفف ٍاحس تهوین گیطی اؾت ٍ ثطای همبیؿِ چٌسیي قطوت ٍ حتی اضظیبثی یه  DMUٍ ٍضٍزی ّب ٍ ذطٍری ّبی چٌسگبًِ ضا هحبؾجِ ًوبیس. ػجبضت 
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 ,Charnes, Cooper ,& Rhodes) تَؾظ چبضًع، وَپط ٍ ضاز هغطح قس 6990قطوت ٍاحس زض عَل ظهبى ثِ وبض هی ضٍز. ایي هسل ًرؿتیي ثبض زض ؾبل 

تَرْبت ثیكتطی ضا ثِ ذَز  BSC 1ضا اضائِ زازًس. زض ؾبلیبى ثؼس ، ضٍـ DEAثٌىط ٍ ّوىبضاى گًَِ ی تىبهلی هسل تَرْبت  6990. زض ؾبل (1978

ایي هسل ّب تِ، هؼغَف ًوَز ٍ ػسُ ی وخیطی اظ هحممبى ایي هسل ضا هَضز هغبلؼِ لطاض زازُ ٍ هسل ّبی اضظیبثی ػولىطز هتؼسزی ضا عطاحی وطزًس. ضٍی ّن ضف

هفَْم ظیطثٌبیی ؾٌزف DEA . ثِ لحبػ رْت گیطی، زؾتطؼ پصیطی، تٌَع ٍ گًَبگًَی، نطفِ ّبی ًبقی اظ همیبؼ ٍ ًَع ؾٌزِ ّب ثب یىسیگط هتفبٍتٌس

ًبوبضا زٍ رٌجِ ضا قبهل هی وبضایی زض تحلیل پَقف تبثغ هطظ وبضایی اؾت. ثٌبثطیي هزوَػِ ای اظ ٍاحسّبی وبضا ٍ ًبوبضا پسیساض گكتِ اًس. تحلیل ٍاحسّبی 

ح ذطٍری قَز. ًرؿت آًىِ ایي تحلیل هی تَاًس ؾغح ثیكیٌِ ی ٍضٍزی ثطای زؾت یبفتي ثِ ؾغح هؼیٌی اظ ذطٍری ضا ًكبى زّس. ٍ زٍم آًىِ ثبالتطیي ؾغ

 ًبهیسُ هی قًَس "انل ثیكیٌِ وبضایی"ٍ  "انل وویٌِ وبضایی "ضا،وِ ثب همساض حبثت ٍضٍزی لبثل حهَل اؾت ، هكرم ؾبظز. ضٍیىطزّبی هصوَض ثِ تطتیت 

 . (6896هلىی,  &)آلبربًی 

DEA در زوجیرٌ ی تامیه گیسٌ َای استفادٌ از او 2.4   

وِ ؾبزگی ٍ  یه اثعاض اضظیبثی هی ثبیؿت زاضای هكرهِ ّبیی ثبقس وِ هفیس ٍ هٌبؾت ثَزى اؾتفبزُ اظ آى ضا هحطظ ًوبیس. ثؿیبضی اظ پػٍّكگطاى هؼتمسًس    

ِ لسض وبفی ثطای لت اؾتفبزُ ثبیس زض اًتربة اثعاض هس ًظط لطاض گیطز. گصقتِ اظ ؾَْلت اؾتفبزُ، ایي اثعاض ّوچٌیي هی ثبیؿت لبثل اتىب ثَزُ ٍ ًتبیزف ثؾَْ

 .(6809)ؾؼیسی ویب,  پكتیجبًی اظ فطایٌس تهوین گیطی ٍالغ گطایبًِ ثبقٌس

سُ ٍ قفبف اؾت وِ توبهی پیف ًیبظّبیی ضا وِ شوط وطزین، زض ذَز زاضز. ٍ افعٍى ثط ایي زاضای هسل تحلیل پَقف ًَػی ضٍـ قٌبؾی لَی ،اؾتبًساضز ق 

 ایي رولِ اًس : ٍیػگی ّبی زیگطی ًیع ّؿت وِ ایي هسل ضا ثِ اثعاض هٌبؾجی  زض ظهیٌِ ی وبضایی ظًزیطُ ی تبهیي ثسل هی ًوبیس. ثطذی اظ ایي ٍیػگی ّب اظ

 ء لبثلیت پطزاظـ چٌسگبًِ ی ارعا(Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978) 

 ثی ًیبظی اظ هكرم ؾبظی ضٍاثظ هیبى ؾٌزِ ّبی ػولىطز 

   لبثلیت تحلیل ّوعهبى ؾٌزِ ّبی ووی ٍ ویفی 

  زض ضٍـ اؾتفبزُ اظDEA.ًیبظی ثِ فطو اٍلَیت ثطآٍضز ّب ًیؿت. ّویي ٍیػگی یبفتِ ّبی حبنل اظ ایي هسل ضا لبثل پصیطـ تط هی وٌس ، 

 DEA  2ٍُ ثط ػالDMU  ّبی وبضا، زضثبضُ یDMU .ّبی ًبوبضا ًیع اعالػبت هٌبؾجی ضا زض اذتیبض لطاض هی زّس 

 DEA ًتحلیلی ّوچَى تحلیل آهبضی ٍ زیگط تىٌیه ّبی تهوین س ثِ لبلت ؾبیط ضٍـ ّبی اظ اًؼغبف ثبالیی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثِ ؾبزگی هی تَا

 .(Ghalayini & Noble, 1996) زضآیسگیطی چٌس ضبثغِ ای 

 

 (   BSCکارت امتیازی متًازن)  3.4

ثطًبهِ ضیعی ثطای هَفمیت ضلبثتی آتی تَؾظ هسیطاى ضا  ( اثعاضی ضا زض اذتیبض هسیطاى لطاض هی زّس وِ BSC( ثط ایي ثبٍض ثَزًس وِ )6991وبپالى ٍ ًَضتَى)   

اظ اؾتطاتػی ؾبظهبى هٌتذ هی قًَس. ایي هسل اظ ؾبزُ تطیي ٍ ربهغ تطیي هوىي هی ؾبظز. ایي هسل ثیكتط قبهل ؾٌزِ ّبی غیطهبلی اؾت وِ ثِ عَض ذبل 

ا هَضز اثعاضّبی ؾٌزف ػولىطز اؾت وِ ّط زٍ ثؼس هبلی ٍ غیطهبلی، اؾتطاتػی ّبی وَتبُ هست ٍ ثلٌسهست، ٍ همیبؼ ّبی وؿت ٍ وبض زاذلی ٍ ذبضری ض

لبثلیت آى زض تطؾین ضٍاثظ ػلی ٍ هؼلَلی زض هیبى اؾتطاتػی ّب ٍ فطایٌسّب اظ ذالل . ًمغِ لَت ایي هسل (Kaplan & Noton, 1996) تَرِ لطاض هی زّس

هی ثبقس. ثٌب ثط ایي هٌغك، ؾبظهبى ثطای تحمك اّساف "یبزگیطی ٍ ضقس"ٍ  "فطایٌس وؿت ٍ وبض زاذلی"، "تَرِ ثِ هكتطی "، "هبلی"چْبض قبذم ػولىطزی 

كتطیبى ضا زض ًظط زاقتِ ثبقس. رْت ًیل ثِ ایي هغلَة، ؾبظهبى هی ثبیؿت ٌّگبم عطاحی ٍ ضاُ اًساظی یه هبلی اـ هی ثبیؿت اثتساٌ اًتظبضات ٍ ًیبظّبی ه

 : ؾیؿتن هسیطیت ویفیت، ضٍیىطزی فطایٌسی ضا اتربش ًوبیس. هحتَای چْبض زیسگبُ ضٍـ وبضت اهتیبظی ثِ قطح شیل اؾت

لیبتی قبهل تؼییي ّسف هبلی ٍ تحمك زؾتبٍضزّبی ارطایی اؾتطاتػیه زض ایي قبذم . زیسگبُ هبلی : ػولىطز گصقتِ ی یه قطوت زض هؿبئل ػو1     

از. قبذم ّبی ػولىطزی ثب ضقس ؾبظهبى ًكبى زازُ هی قَز. وٌتطل ضیؿه ٍ ثبظزُ اظ اؾتطاتػی ّبی ػولیبتی ضا هی تَاى زض ایي زیسگبُ هَضز ثطضؾی لطاض ز

 تی، ّعیٌِ ّبی ػولیبتی، ًطخ ؾَز ذبلم، رطیبى ّبی ًمسی ٍ غیطُ ضا  زض ثط هی گیطًس. اضظیبثی غبلجب ثبظزُ ؾطهبیِ گصاضی، زضآهس ػولیب

ذَز ضا ثب  . زیسگبُ هكتطی : رْت توطوع ثط ثرف ثٌسی ثبظاض ثطای هكتطیبى، ؾبظهبى ّب هی ثبیؿت ثب اؾتفبزُ اظ هعایب ٍ هٌبثغ زاذلی ذَز تفبٍت ّبی2

ی ؾٌزِ ّب زضثطزاضًسُ ی تساٍم هكتطی، ضضبیت هكتطی، رلت هكتطی، ًؿجت ؾْن ٍ ؾَز زّی هكتطی  ؾبیط ضلجب ثِ ًوبیف ثگصاضًس؛ چطا وِ ػوسُ

 ّؿتٌس.

                                                            
1 Balanced Scorecard 
2 Decision Making Unit 
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اؾتبی ثطآٍضزُ . زیسگبُ فطایٌس زاذلی : ایي زیسگبُ ثِ فطایٌس ػولیبت زاذلی ؾبظهبى،ثطًبهِ ّبی اؾتطاتػیه ػولیبتی اضائِ قسُ،ٍ ّوچٌیي تالـ ّب زض ض3

ى ٍ هكتطیبى اقبضُ زاضز. ایي فطایٌس ثب ازضان احتیبربت هكتطی آغبظ هی قَز ٍ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ٍ ّوچٌیي ًَآٍضی ٍ ؾبظی اًتظبضات ؾْبم زاضا

 فطایٌسّبی ػولیبتی ثِ زًجبل آى هی آیٌس. ٍ ؾطاًزبم ثب تحمك احتیبربت هكتطی ذبتوِ هی یبثس.

ساض، ؾبظهبى ّب  هی ثبیؿت ثِ ًَآٍضی ٍ ضقس هساٍم هتىی ثبقٌس . افعٍى ثط ایي، یبثی ثِ تَؾؼِ ٍ ػولیبتی پبی . زیسگبُ یبزگیطی ٍ ضقس : رْت زؾت4

قطوت ّب ثبیؿت انَلی ّوچَى ثْجَز لبثلیت ّبی وبضوٌبى، ػولىطز ؾیؿتن ّبی  "( ذبعط ًكبى ؾبذتِ اًس 6991چٌبى وِ وبپالى ٍ ًَضتَى )

ثِ ثیبى زیگط، زیسگبُ هَضز ثحج ؾِ هؼیبض اضظیبثی انلی ٍ  "هَضز تَرِ لطاض زٌّس. اعالػبتی، ضٍیِ ّبی تكَیمی، حجبت ٍ ؾبظگبضی اذتیبضات ٍ غیطُ ضا

ي ؾِ هؼیبض ثٌیبزیي ضضبیت وبضوٌبى، اؾتوطاض ٍ تساٍم وبضوٌبى، ٍ ثْطُ ٍضی وبضوٌبى ضا زض ذَز زاضز. اظ ؾَی زیگط، ؾبظهبى ّب هی ثبیؿت ثطهجٌبی ای

 . (Kaplan & Norton, 1992) ًوبیٌسقبذم ّبیی ضا ثطای اضظیبثی ػولىطز ذَز ایزبز 

 

                         1(DEMATELآزمایص تصمیم گیری ي آزمایطگاٌ ارزیاتی)  4.4

تَؾظ ثطًبهِ زاًف ٍ ضٍاثظ اًؿبًی هَؾؿِ ی ثبتل  6991تب  6994( وِ زض هیبى ؾبل ّبی DEMATELآظهبیف تهوین گیطی ٍ آظهبیكگبُ اضظیبثی)

، زض هغبلؼِ ٍ ضفغ ثطذی هكىالت پیچیسُ هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت. ضٍیىطز زیوتل ضٍاثظ هتمبثل هیبى ؾیؿتن ّبی ربیگعیي ٍ غًَ عطاحی قس 2هوَضیبل

پتبًؿیل تمؿین ضَاثظ اضظیبثی ضا قٌبؾبیی هی وٌس ظیطا لبزض اؾت تبحیطات هیبى ضَاثظ ضا ثب هَفمیت ثطضؾی ًوبیس. اظ ؾَی زیگط، زیوتل ثِ عطظ وبضاهسی 

    بزُ، ِ ای اظ ػَاهل تطویجی  ثِ زٍ گطٍُ فطؾتٌسُ ٍ زضیبفت وٌٌسُ ٍ ّوچٌیي تجسیل ثِ یه هسل ؾبذتبضی ثطرؿتِ ضا زاضاؾت. ثب ایي قیَُ ی اؾتفهزوَػ

                     ثِ آؾبًی لبزض ذَاّین ثَز ضٍاثظ هتمبثل اتىبّب ٍ ٍاؾجتگی ّبی هیبى هؼیبضّبی هرتلف ٍ ّوچٌیي ًمبط لَت ایي ٍاثؿتگی ّب ضا اؾترطاد

 . (Tseng, 2010) ًوبیین

 

 ارزیاتی کارایی پیطىُادی ي ريش تحلیلچارچًب   -5

قسُ اؾت. هغبثك ثب تحلیل هغبلؼبت گصقتِ وِ اظ ًظط گصضاًسیس، هسل اضظیبثی وبضایی ظًزیطُ تبهیي پیكٌْبزی ایي پػٍّف زض قىل یه ثِ تهَیط وكیسُ     

زض گبم اٍل ثب ثْطُ گیطی اظ هغبلؼبت پیكیي ٍ ًظطات وبضقٌبؾبى، ؾٌزِ ّبی وبضایی ظًزیطُ ػطضِ ضا  (1)ا پكت ؾط ًْبزُ اؾت: فطایٌس تحلیلی چْبض هطحلِ ض

ثطای تؼییي ضٍاثظ ػلی  (3زض هطحلِ زٍم ایي ؾٌزِ ّب ضا زض لبلت چْبض زیسگبُ ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى تمؿین ثٌسی وطزُ این. ) (2هكرم ًوَزُ این. )

تزطثی اظ اضظیبثی ػولىطز ؾبذتگی ظًزیطُ ی تبهیي زض قجىِ تحلیل  تحلیلی (4ٍ هؼلَلی ٍ تبحیطات هتمبثل هیبى زیسگبُ ّب ضٍـ زیوتل ثِ وبض گطفتِ قس. )

ازُ ّب وِ زض پَقكی زازُ ّب ثِ هٌظَض ضتجِ ثٌسی ؾبظهبى ّب نَضت گطفت. قیَُ ّبی تحلیلی وبضت اهتیبظی هتَاظى، زیوتل ٍ قجىِ تحلیل پَقكی ز

  پػٍّف حبضط ثِ وبض گطفتِ قسُ اًس، ثِ اذتهبض زض شیل تجییي قسُ اًس:

                                                            
1 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory 
2 Battele Memorial 
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، ثط ضٍاثظ ػلی ٍ هؼلَلی هجتٌی اؾت، زض هطحلِ ثؼس، اظ ضٍـ زیوتل ثطای تؼییي ایي ضٍاثظ اؾتفبزُ وطزُ این. ایي ضٍاثظ ًَػی  BSCثب تَرِ ثِ ایي ضٍیىطز  

ظًزیطُ   ضا ایزبز ًوَزُ این ٍ اظ عطیك. پؽ اظ آى DEAس. اظ ایي ضٍ ثب ّسف تؼییي وبضایی ظًزیطُ ی تبهیي قجىِ ی هسل ؾبذتبض قجىِ ای ضا تطتیت هی زٌّ

 ضتجِ ثٌسی قسُ اؾت .  BSCٍ اظ عطیك ضٍیىطز  DEAی تبهیي ثب ّویي قجىِ ی ضٍـ 

 یافتٍ َای تجرتی  -6

ذسهبت ضیلی نٌبیغ بثل هكبّسُ اؾت، زض ایي پػٍّف ثِ تحلیل تزطثی ظًزیطُ ی تأهیي زض ثط اؾبؼ هسل اضظیبثی ػولىطز پیكٌْبزی وِ زض قىل یه ل   

پطزاذتِ هی قَز .  زضٍى قْطی )ؾبظهبى لغبض قْطی(  

تعییه ساختار ي سیستم َای متریک زوجیرٌ ی تامیه  1.6  

 ه چبضچَة وبضت اهتیبظی قٌبذتِ قسُ ٍ هٌبؾت ثطایهجتٌی ثط ی   DEAثط هجٌبی هالحظبت پیف گفتِ، هغبلؼِ ی حبضط زض نسز عطاحی یه قجىِ ی

هطتجظ ظًزیطُ ی ذسهبت هؿبفطی ثطآهس. زلیل اًتربة ایي هضوَى تَرِ ظیبزی اؾت وِ ظًزیطُ ی تبهیي ذسهبت هؿبفطی زض زِّ ی گصقتِ ثِ ػلت هؿبئل 

ؾرت گیطاًِ تط ٍ ّوچٌیي ًظبضت قسیستطی ثط ضٍی عطاحی ٍ ثب ؾالهت ػوَهی، ثِ ذَز هؼغَف زاقتِ اؾت. ثِ ًظط هی ضؾس، زض آیٌسُ ی ًعزیه همطضات 

ىطز ػولیبت ظًزیطُ ی ذسهبت هؿبفطی، ثبالذم ذسهبت هتطٍیی، اػوبل گطزز. ایي اهط ًكبى اظ آى زاضز وِ انَل ؾٌتی ظًزیطُ ی تبهیي ٍ ؾٌزف ػول

یطُ ی تبهیي ذسهبت هؿبفطی ضا ثِ ًَػی هؿئلِ ی تهوین گیطی زقَاض ٍ هتٌبظط ثب آى ًیبظهٌس ثطذی انالحبت ٍ تزسیس ًظطّب هی ثبقس. اضظیبثی ػولىطز ظًز

ُ ّبی هؼوَل چٌس  هؼیبضی تجسیل ؾبذتِ اؾت. اظ ایي ضٍ، هغبثمت ثب هؿبئل اضظیبثی ػولىطز ظًزیطُ ی تبهیي ذسهبت هؿبفطی ثب چٌیي هكرهِ ّبیی، ثب قیَ

ویفیت ذسهبت وِ ثبیؿت زض اذتیبض هكتطیبى لطاض گیطز، ًیبظ ثِ تؼییي ٍ گعیٌف هؼیبضّبی اضظیبثی اضظیبثی ػولىطز ضا زقَاض هی ًوبیس. ثِ ػالٍُ، اّویت ثبالی 

نَضت گطفتِ ػولىطز هٌبؾت ثطای یه چٌیي ظًزیطُ ی تأهیٌی ضا آقىبض ؾبذتِ اؾت. ثط ضٍی آحبض هطتجظ ثب اضظیبثی ػولىطز ظًزیطُ ی تبهیي، ثطضؾی ّبیی 

 BSC ظًزیطُ ی تأهیي ذسهبت هؿبفطی ضا هَضز اضظیبثی لطاض زازُ اًس. زض ایي همبلِ، ظًزیطُ تبهیي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز اؾت، اهب تٌْب قوبض اًسوی ػولىطز

ثطای اضظیبثی وبضایی ظًزیطُ ی تبهیي عطاحی قسُ اؾت. ثِ هٌظَض ایزبز هسلی ثطای اضظیبثی ػولىطز  DEAهَضز اضظیبثی لطاض گطفتِ ٍ قجىِ رسیسی اظ هسل 

 ی ذسهبت هؿبفطی، ثبیس چبضچَة هفَْهی شیل ٍ ضٍاثظ هیبى اػضبی ظًزیطُ ی تبهیي ضا هَضز تَرِ لطاض زاز.) قىل زٍ ( ظًزیطُ

 قىل یه
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 چبضچَة هفَْهی ظًزیطُ ی تبهیي ذسهبت ضیلی زضٍى قْطی -قىل زٍ 

ض ؾغح ػطضِ وٌٌسُ، تَلیسوٌٌسُ/ؾبظًسُ، ذسهبت ٍ چبضچَة ظًزیطُ ی تبهیي ذسهبت ضیلی زضٍى قْطی وِ زض قىل زٍ هكبّسُ هی قَز، ضا هی تَاى زض چْب

 هكتطی تمؿین ثٌسی وطز. ظًزیطُ ی تبهیي ذسهبت ضیلی زضٍى قْطی ٍ ضٍاثظ هَرَز زض آى زض قىل شیل ثِ تهَیط وكیسُ قسُ اًس.

 
 قجىِ ی ظًزیطُ ی تبهیي ذسهبت ضیلی زضٍى قْطی -قىل ؾِ 

 

 وتیجٍ گیری ي پیطىُاد -7

ي ًىبت زض اضظیبثی ػولىطز ؾبظهبى قٌبؾبیی ًمبط ضؼف زض ظیطقبذِ ّب ٍ ثطضؾی ضٍاثظ زضًٍی ؾیؿتن اؾت. ّسف هسیطیت ضا هی تَاى یىی اظ ثب اّویت تطی

ثطای ثطلطاضی تَاظى زض یه ؾیؿتن هٌبؾت ثِ ًظط  BSCثِ ػٌَاى ایزبز تَاظى زض هیبى ثرف ّبی هرتلف تؼطیف ًوَز. ثِ ّویي لحبػ زض ًگبُ اٍل تىٌیه 

ّبی  DMUلبزض ًیؿت  BSC ، اهب زض ایي ضٍیىطز ضٍاثظ هیبى زیسگبُ ّبی هرتلف ثِ ػٌَاى پیف فطو زض زل هسل لطاض زاضًس. اظ ؾَی زیگط، ضٍـ هی ضؾس

،نَضت پصیطفتِ اؾت ، وِ غبلت ایي هسل ّب اظ BSC  ٍ DEAوبضا یب ًبوبضا ضا هكرم وٌس. زض حبل حبضط هغبلؼبت تىویلی ثط ضٍی تطویت هسل ّبی 

 ّب ضًذ هی ثطًس.  DMUبؾتی ّبیی ّوچَى ػسم تَاًبیی تؼییي وبضایی ًؿجی و

بل زازُ ایي هَضَع اقبضُ ثِ آى زاضز وِ هسیطاى تبویس ووتطی ثط یبزگیطی ٍ ضقس زاقتِ ٍ ػوسُ ی توطوعقبى ضا هؿبئل هطثَط ثِ هكتطی ثِ ذَز اذته

ّب تلمی هی قَز. قىی ًیؿت  DMUطحلِ زاضز ٍ ثِ هٌعلِ ی ظًگ ذغطی ثطای ضٍؾبی ایي اؾت. ایي هؿئلِ ًكبى اظ ػولىطز ًؿجتب ضؼیف هسیطاى زض ایي ه

ای ول وِ یبزگیطی ٍ ضقس فبوتَضّبی تؼییي وٌٌسُ ای ثطای ػولىطز ؾیؿتن ّؿتٌس ٍ ثی تَرْی هسیطاى ثِ ایي حَظُ زض ثلٌس هست زقَاضی ّبیی ضا ثط
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یبزگیطی ٍ ضقس هٌزط ثِ وبّف وبضایی هطاحل ثؼس ًیع هی قَز. ایي هؼضل ضا هی تَاى ثب ثطلطاضی ؾبظهبى ایزبز هی وٌس. لغؼب ػولىطز ضؼیف زض ظهیٌِ ی 

 وبضگبُ ّبی آهَظقی ثطای وبضوٌبى ثطعطف ًوَز.

هٌظَض قٌبؾبیی  توطوع انلی همبلِ حبضط ثطاضظیبثی ظًزیطُ ّبی تبهیي ثَزُ، اهب ثط اؾبؼ ایسُ ّبی هغطح قسُ زض ایي همبلِ هسل اضائِ قسُ ضا هی تَاى ثِ

DMU ّبی فَق وبضا، ثِ ضتجِ ثٌسی ظًزیطُ ّبی تبهیي، ثؿظ ٍ گؿتطـ زاز. ّوچٌیي، ثط اؾبؼ قطایظ ثبظاض ٍ ٍضؼیت ؾیبؾی ٍ التهبزی ،ایي هسل هی 

یي هسل هی تَاًس پطؾف ّبیی ضا تَاًس ثطای قٌبؾبیی پیكطفت ٍ پؿطفت ٍاحسّب زض هیبى زٍ ثبظُ ی ظهبًی تَؾظ هسیطاى هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز. ثِ ػالٍُ، ا

ظًزیطُ ی  وِ ثطای هسیطاى ایي حَظُ ٍرَز زاضز پبؾد زّس. ثطای هخبل، هسیطاًی وِ هبیلٌس ضٍاثظ هیبى پیكطفت ٍ پؿطفت هطاحل ضا ثب پیكطفت ٍ پؿطفت

اقبضُ قسُ زض ایي همبلِ تَرِ   هی قَز ثِ ًىبت ْبز ِ پیكٌثثِ هسیطاى اضقس ؾبظهبى لغبض قْطی قیطاظ ٍ ؾبظهبى ّبی هكبتبهیي قٌبؾبیی ًوبیٌس. ٍ ّوچٌیي 

ثب هَضَػبتی ّوچَى احطات اًتمبل هطظ تَلیسی ٍ قتبة ضقس ضا ضا اظ ایي ضٍ، پػٍّف ّبی آتی هی تَاًٌس تطویجی اظ ایسُ ّبی هغطح قسُ زض ایي همبلِ  ًوبیٌس

 ثِ وبض گیطًس.
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