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 چکیده
اقتصااد   نیدر یشد ا تأثیرگذای ینهادها ترینمهماز  یکی ،انیدندانش اقتصاددی عصر 

 هاای راای  هدف این رژوهش ایائه مدلی جهت ایزیادی کاایایی  است. عملکرد  یادیایز
اقتصادی -دا توجه ده مختصات جغرافیایی هاآندی های مستقر وفناویی و شرکتعلم

نرار  و  مباانی نراری  ادتادا رژوهشاگران داا اسات اده از      ،راژوهش  نیدی اایران است. 
یا  یوفنااوی علام  هاای راای  عملکارد   یادیا ایز یدارا  مویداست اده یرهایخبرگان متغ

 هاای مت ااوت  دارای دااب داردن یوایای مادت از تورولاو ی       عالوهدهنمودند.  ییشناسا
همچناین داابترین سا      متغیرهاا و  ایان  است اده شد تا دهترین ایتباط میان  متغیرها

 .شناسایی شودگیری کایایی واحدهای تصمیم
 یادیا ایز یاساتوای دارا   یدوسا ح  یهاا داده یروششا  لیا مدت تحل ،گریاز طرف د

و همچناین دسا     مسالله مدت ییاضی دا توجاه داه ماهیات    عملکرد رای  انتخاب شد. 
موجا  توساعه مادت دوسا حی اساتوای       راتییتغ مویی و دنکر توسعه داده شد. این

 هااایرااای کااایایی  ،تیاادینها. هااا دااا متغیاار ییراختیااایی شاادتحلیاال روششاای داده

                                                                                                                                        
 E-mail: Azar@modares.ut.ac ل مقاله:نویسنده مسئو *

 گیریهای نوین در تصمیمپژوهش

 1397، زمستان 4، شماره 3دوره 



 1397 زمستان، 4، شماره 3دوره   _________________________________ گیریهای نوین در تصمیمپژوهش

202 

متغیر ییراختیایی و داا  از ددون است اده  ،و واحدهای مستقر دی دو مدت وفناوییعلم
 دار اسااس  . قارای گرفات  مقایسه ها مویدتشکیل و نتایج آن متغیر اختیاییاست اده از 
ییراختیایی دیصاد تولیاد ناخاالر هار اساتان و طاوت عمار راای           یهانتایج متغیر

 متغیر میانجی شناسایی شدند. عنوانده
 

تحلیال روششای    ؛ایزیادی عملکارد دوسا حی   ؛فناوییوعلم هایرای  :واژگان کلیدی
 .متغیر ییراختیایی ؛استوای

 

 مقدمه -۱
 ناراذیر اجتنااب  یادیوجود نرام ایزشا  ت،یریتحوبت شگرف دانش مد یدی عصر کنون

دی  یادیا دی ادعاد مختلا  ساازمان اعام از ایز    یادیکه فقدان نرام ایز ایگونهده ؛است
 یکا ی عنواندهو کایکنان یا  رانیمد ها،یاست اده از منادع و امکانات، اهداف و استراتژ

 .[1] ندینمایسازمان قلمداد م هایدیماییاز عالئم 
ای ادایه متخصصاان حرفاه   وسایله داه سازمانی است که  پارک علم و فناوری

شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ایتقاا  فرهنا    می
ها و مؤسساتی است که متکای دار   نوآویی و افزایش توان یقادت دی میان شرکت

این هدف، یک رای  کنند. درای دستیادی ده علم و دانش دی محی  رای  فعالیت می
هاا،  علمی دا ایجاد انگیزش و مدیریت جریاان داناش و فنااویی دی میاان دانشاگاه     

های های خصوصی و دازای، ایجاد و یشد شرکتمراکز رژوهش و توسعه، شرکت
 نمایاد. تساهیل مای   ،یندهای زایشیآفرو  مراکز یشدطریق متکی در نوآویی یا از 

و فضاااهای کااایی و  ،داااب افاازودهایزشعلماای همچنااین خاادماتی دااا  هااایرااای 
 .[2] نمایناد ده مؤسسات مساتقر دی راای  ایائاه مای     داکی یتمناس  و  تأسیسات

توساعه و انتقاات    یهار کشاوی دارا    یهاا محار   تارین مهام از  یفناوی هایرای 
 هایرای دی موید  یمتعدد قاتیهستند. دی سه دهه گذشته تحق دیجد یهایفنّاوی
 . [3] انجام شده است یوفناویعلم

. اسات  دهیا ردهار   تیریادزای کنتارت و ماد   ترینمهم یریگو اندازه یادیایز ،گریاز طرف د
 یتوسعه اقتصاد و فناوی یهاتیدا توجه ظرف ،فناوییوعلم هایرای  یادیایز تیاهم نیدنادرا
توساعه و   ناه یهاا هز دولت ،دیگرعبایتده. ردیقرای گ تیدی اولو دیدا ،یها دی س   ملنهاد نیا

 ،نیدنادرا .شوندیمتقبل م ییا دا هدف توسعه اقتصاد و فناویفناویی وعلم هایرای  یاینگهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ییدااب  تیا ها از اهمدولت یعملکرد دی س   هر رای  درا یادیو ایز هیدازگشت سرما زانیم
گذیا داه دودجاه    ینگاه ،نهاد نیعملکرد ا یادیایز تیتر شدن اهمواض  یدرخویدای است. درا

و ددون  ماًیمستقفناویی وعلمگانه  3۶ هایرای . دودجه میاندازیآن م انهی  سالیموید تصو
 نیا ا ،تنهاییدهاست.  اتیی ایدیلیو مرتب  حدود هزای و رانصد م یدابسر یهانهیاحتساب هز

 .مرتب  است یقادل دفاع از سمت نهادها یو خروج هیتوج ازمندین انهیکرد سالنهیهزاز حجم 
ای و وفناویی ددون توجه ده عوامل زمینهعلم هایرای اهمیت ایزیادی عملکرد  ،از طرف دیگر

 . [4] وفناویی( خ ا استعلم هایرای ) گیریمتغیرهای خایج از کنترت واحدهای تصمیم
 هاای راای  اصلی این رژوهش راسا  داه وگاونگی ایزیاادی منصا انه از عملکارد        سؤات

ها است. این ررسش تاکنون داا توجاه   تحت کنترت آن منادعوفناویی دا توجه ده شرای  و علم
قارای نگرفتاه اسات.     مویددریسیعلم و فناویی  هایرای در عملکرد  تأثیرگذایعوامل زمینه 
 وفنااویی علم هایرای ایزیادی  استوای مدت دوس حیایائه  دا است اده از سؤاتراس  ده این 
های مستقر دی آن( وفناویی و شرکت)رای  علم این ردیده گرفتن ماهیت دوس حی دا دی نرر

همچنین دا توجه ده نحوه است.  انجام شدهاقتصادی ایران -دا توجه ده مختصات جغرافیاییو 
وگاونگی  دقات نتاایج اسات اده شاده اسات.       تأمیناز استوایسازی درای  ،هاگیری دادهاندازه

اقتصاادی دی متغیرهاای راژوهش مانعک      -ختصاات جغرافیاایی  توسعه مدت دا توجه داه م 
عوامال محی ای دار عملکارد      تاأثیر دریسی میزان  ،اند. یکی از دستاویدهای این رژوهششده
 وفناویی است.علم هایرای 

داه علال و ررساش اصالی ایان       دیا کنیما م العاه   اکنونهمدی دخش اوت این رژوهش که 
شناساایی و همچناین    دار  تأثیرگاذای هاای  ده معرفی راژوهش  2دی دخش رژوهش ررداختیم. 
هاای  علم و فناویی و شارکت  هایرای درای ایزیادی عملکرد  شدهاست ادهتعری  متغیرهای 

 مویداست ادهده معرفی یوش ییاضی  مقاله مستقر دی آن ررداخته شده است. دی دخش سوم
ید رارداختیم. دی دخاش وهاایم داه     مدت جد ایجادو همچنین علل تغییر دی این مدت ییاضی و 

اختصاا  داده   شاده استخراجوفناویی و همچنین نتایج علم هایرای دریسی نتایج ایزیادی 
داا  آن دی دخاش رانجم داه دریسای نتاایج حاصال از ایان راژوهش و مقایساه           تیدینهاشد. 

 های مشاده ررداخته شده است.رژوهش
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 پژوهش پیشینه -۲
 ساه یعملکارد و مقا  شیو راا  یادیا داه ایز  یمتعادد  یهاا راژوهش  ،دو دهه گذشته یط

و همچناین  هاا  آن ترینمهم یمعرف ده دخش نیاند. دی اررداختهفناویی وعلم هایرای 
وفنااویی  علام  هاای راای  دارای ایزیاادی عملکارد     شاده اساتخراج  معرفی متغیرهاای 

 رردازیم:می
و  نادت یلفنااویی  وعلام  هاای راای   یادیا دی ایز یرژوهشا  یهاا میتا  ترینمهم یکی

 دیا دافناویی وعلم هایرای رژوهشگر اعتقاد دایند که عملکرد  دو نیالوفتسن هستند. 
 نیا عملکارد ا  ،یاساتا  نیرای  منجر شود. دی ا نیمستقر ا یهاده دهبود عملکرد شرکت

فنااویی  وعلام راای   از مشااده خاایج    یهاا مستقر( داا شارکت   یهاها )شرکتشرکت
 نااهیهز د،یااخلااق شااغل جد ریاااز متغ ،دااا گذشاات زمااان. [9-5] سااتشااده ا سااهیمقا
ات تعاداد دانشامندان و مهندساان داه کارّ      د،یا جد حق اختراعاات وتوسعه، تعداد قیتحق

 ینار  دقاا  » متغیار اسات کاه    یدی حاال  نیا ا ؛قارای گرفات  رژوهشاگران   دهمویداست ا
 دیا . تعداد محصوبت جده استداد شکل رییتغ «عمر شرکت»اوقات ده  یدرخ ،«شرکت
قارای   مویدتوجاه  داه نحاوی دیگار   که دی گاذی زماان   است  یگرید ریمتغ ،شدهساخته

شارکت و   یدرا یثمر یددون مشتر یول دیمحصوت جد دیتول نکهیگرفت. دا توجه ده ا
 قارای دادناد   یادیایز ویدیا م دیفروش محصوبت جد زانیمرژوهشگران  ،رای  نداید

[۶ ,10-1۶]   . 
دی فنااویی  وعلام سیگل، وستهد و یایت رژوهشی یا دی موید ایزیادی نقش راای   

هایی همچون این تیم از شاخر ،ین اساسویی رژوهش انجام دادند. در همدهبود دهره
وتوسعه، نر  دقای شرکت، خلق شغل جدید، تعداد دانشمندان و مهندسان هزینه تحقیق

وتوساعه اسات اده   و کاایایی دی تحقیاق   شدهثبت هایحق اختراعفعات دی رای ، تعداد 
فنااویی  وعلام  هاای راای  درسکا دی رژوهشی ده دریسی عوامل موفقیت د. [11] کردند

 هاای راای  های ایزیادی عملکرد درای ررداخت. خروجی این رژوهش مجموعه شاخر
 ،اضاافه شاد  ده مبانی نرری گر هایی که توس  این رژوهشدود. شاخرفناویی وعلم

هاا  توسا  شارکت   مویداست ادهسالیانه، نر  فضای  گذاییسرمایهحجم  از اندعبایت
های مستقر، صادیات، متوس  حقوق کایکناان  ، یضایت شرکتایائهقادلفضای  کلده

هاا و جاوایز دییافات شاده توسا       توس  شارکت  شدهواپدی رای ، تعداد نشریات 
هاا  مدیران رای های کی ی و نرر خبرگان و دادهاین رژوهش از  گ تنی استها. شرکت
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لیبراتی و همکایان ده توصای  و   .[1۶] ها است اده نموده استدرای استخراج شاخر
ها دی ایتالیا ررداختند. دی ها دی توسعه شرکتو نقش آن فناوییوعلم هایرای تحلیل 

، فنااویی وعلام  هاای راای  داه   شاده ایائاه خدمات  همکایی دا دانشگاه، ازاین رژوهش 
، فاروش، حاشایه   افازوده ایزشدازگشت سرمایه،  ازجمله) های مالیشاخر مجموعه

)داا جزئیاات    گاذایی و...( و تعاداد کایکناان   سود عملیاتی در دایایای، میازان سارمایه   
 .[17] وظای ( است اده شده است

دارای ایزیاادی    مباانی نراری  متغیرهایی دا تکارای دیشاتر دی    ،هااین رژوهش در اساس
 نتیجه تشکیل شد. عنوانده 1وفناویی شناسایی و جدوت علم هایرای عملکرد کایایی 

 
 خبرگان دیتائدر مبانی نظری پس از  شدهییشناسامتغیرهای  ۱جدول 

 مراجع تعریف عملیاتی و توضیحات شاخص
 [20-18] گیردها قرای میهای اقتصادی دی اختیای شرکتجهت فعالیتکه از رای   مساحتی رای  مساحت

ها دی تعداد دانشگاه
 نزدیکی رای 

 گیاری انادازه قادلمتغیر  عنوانده یو فناویها دی نزدیکی رای  علم تعداد دانشگاه
شاد. دی   علام و فنااویی   هاای راای  نامه داا  تعداد توافق نیجانشدی این رژوهش 

هار اساتان معیاای     یهاا اینکه تعاداد دانشاجویان دانشاگاه   ده مرحله دعد دا توجه 
گیری کی یت دانش و همچنین امکانات هر استان است، این درای اندازه یترمناس 

 اضافه شد. تنهاییدهاد دانشگاه و سپ  شاخر ادتدا دی کنای شاخر تعد

[12-14 ,1۶ ,18-
 ، خبرگان[24

میاااازان دایایاااای  
و گااردش  شاارکت
 مالی

تارین  یکای از مهام   عناوان  داه ایان متغیار    مبانی نراری، نرر خبرگان و  در اساس
انتخاب شد. ده علات  جهت ایزیادی، تر گیری س   رایینهای واحد تصمیمویودی

جای این متغیر است اده شاد تاا حاداقل    عدم وجود داده، از جریان گردش مالی ده
 توانایی مالی شرکت ایزیادی شده داشد.

[20 ،27 ،28] 

حمایاات -رژوهانااه
 دولتی

است این متغیار از تعهادات    گ تنیاز طرف دولت.  شرکتانواع حمایت مالی درای 
 ها استخراج شده است.ها ده وزایت علوم درای کمک ده شرکترای 

[25] 

یااا سااود  )فااروش 
 (شرکت

میزان فروش )یا سود شرکت( دی ساات ماالی، ایان متغیار یکای از ررتکرایتارین       
اشاکات   ،هامتغیرها درای ایزیادی عملکرد یک شرکت و یک رای  است.دی رژوهش

قرای گرفته اسات. فاروش، لگااییتم فاروش و      مویداست ادهمت اوتی از این متغیر 
 ترین این اشکات هستند.تغییرات فروش از مهم

[7-9 ،15 ،1۶ ،18 ،
20 ،29-32] 

 صادیات

 مویددریسای تا حد زیادی دی متغیر فاروش  صادیات سالیانه شرکت. این متغیر 
ی دریسی میزان انسجام دا دازایهای جهان منرویدهاما از طرفی  ،قرای گرفته است

الملل م ید اسات. از طرفای دی   دی س   دین دشدهیتولو مقبولیت کابها و خدمات 
جای است اده از میزان صاادیات داه دبی یاا واحاد     هد شماییانگشتهای رژوهش

 از لگاییتم این متغیر است اده شده است. ،رولی مرتب 

[1۶ ,2۶ ,27] 

محصااوبت جدیااد  
 شدهساخته

)دو شاخر تعداد خلق ایده و تبادیل ایاده داه محصاوت دی      تعداد یا حجم فروش
ات دی داه کارّ   شاده سااخته تعاداد محصاوبت جدیاد     ،علام و فنااویی(   هایرای 

علام و فنااویی    هاای راای  های مرتب  ایزیادی فناویی یا مراکز یشد و رژوهش

[10 ,11 ,14 ,1۶ ,17 ,
21 ,28-30] 
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 مراجع تعریف عملیاتی و توضیحات شاخص
هااا دااه اهمیاات موفقیاات قاارای گرفتااه اساات. دی درخاای از رااژوهش مویداساات اده

محصوبت جدید نیز ررداخته شاده و میازان فاروش آن یا ماوید ایزیاادی قارای       
 اند.داده

سرانه -مکان رای 
GDP من قه 

 عناوان داه من قه اقتصادی که رای  دی آن قرای داید  ،شدهانجامهای دی مصاحبه
)متغیر میانجی( از طرف خبرگان معرفی شد. ایان متغیار تنهاا     عاملی ییراختیایی

متغیاری اسات کاه     متغیر ییراختیاایی دی مقابت نسبتاً جدیدتر یافت شد.  دایکی
امااا داار عملکاارد واحااد  ،گیرنااده وجااود ناادایدامکااان تغییاار آن توساا  تصاامیم

 گیری تأثیرگذای است.میمتص

 مصاحبه دا خبرگاان، 
[24] 

دودجاااه مصاااوب  
 رای 

ای از وزایت علاوم، تحقیقاات   علم و فناویی دودجه هایرای دودجه مصوب سالیانه رای ، 
هاای  )دا توجه ده شااخر  عملکرد هر رای  در اساسکنند. این دودجه و فناویی دییافت می

 شود.داخلی وزایتخانه( و همچنین میزان دلوغ و... تخصیر داده می
[14 ،18 ،20 ،24-2۶] 

-اناااادازه رااااای  
 رای  مساحت

رای  نشانگر دو مسالله عماده    مساحتاست  گ تنیرای .  دی اختیای مساحتکل 
تارین متغیرهاای تأثیرگاذای دار     یکی از مهام رای ، دی اختیای  مساحت ،است. اوت

این متغیر نشانگر حجم عملیاات و   ،ها است. دومهای شرکتتعداد و حجم فعالیت
 اندازه رای  است. ،جهیدینت

[18-20 ،34] 

 ،کایکنااان تعااداد

 یشااد  اشااتغات و
 اشتغات

از طرفی ؛ دهندیمقرای  مویددریسیمستقر دی رای  یا از دو جنبه مت اوت  تعداد کایکنان شرکت
دی من قاه اقتصاادی کاه یکای از      جادشدهیادی رای  و ح ظ اشتغات  جادشدهیااشتغات  عنوانده

 صاویت داه های متعددی از مقادای ایان ن ارات    ی است. دی رژوهشوفناویعلم هایرای اهداف 
است. یشد اشتغات نیاز   اشتغاتمیزان یشد  ،است. جنبه دیگر شدهاست ادهمستقیم یا لگاییتم آن 

مساتقیم و یاا    صاویت داه ی دیشاتر  جادهاما  ،است قرایگرفته مویداست ادهها دی رژوهش دایها
 دیصدی از سات قبل.

[8 ,13 ,19 ,20 ,22 ,
24 ,28-32] 

دلااوغ رااای ، طااوت 
 رای  عمر

مصاحبه داا خبرگاان واید راژوهش شاد.     این متغیر دی آخرین مرحله دا توجه ده 
مساتقیمی دار امکاناات دی     تاأثیر وفنااویی  علام  هاای راای  دلاوغ   ،خبرگان ازنرر

 .های مستقر دی آن دایددسترس شرکت
 مصاحبه دا خبرگان

 پژوهش شناسیروش -۳
یوش  ازنراار و هااای کااایدردیماهیاات دی میااان رااژوهش ازنراارایاان رااژوهش 

و از است )ییرآزمایشی(  های توصی یدی میان یوشها داده تحلیل و آوییجمع
اسات. رژوهشاگر از تغییار     است اده کارده سازی ییاضی درای این توصی  مدت

 .[1] نموده است است ادهو همکایان  آذیجزئی مدت کو  و گرین توس  
دی حاوزه   رژوهش 50متغیر از مجموع  98جدولی متشکل از  ،مرحله اوتدی 

)اقتصاادی و   این نهادها در من قه تأثیروفناویی، علم هایرای ایزیادی عملکرد 
 هاا مساتقر دی آن ی هاا عملکارد شارکت  دار  این نهادهاا   تأثیریا ییراقتصادی( و 

ها درخی از این متغیر ،تشاده تعایی  و نرر خبرگان در اساسسپ   .تشکیل شد
 رهاا یمتغتکارای  تعداد  ،دی این مرحلهم شدند. یاا هم ادد مبانی نرریدا توجه ده 
 قرای گرفت. یمویددریسها دی رژوهش
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که دیشاترین تعاداد تکارای یا داشاتند و همچناین       یمتغیرهای ،مرحله دومدی 
هاا( امکاان   )تحلیال روششای داده   عملیاتی دا توجه ده نوع یوش ایزیاادی  ازنرر

ی داودن  کم ا  ،شرط امکان اسات اده  انتخاب شدند. ،ها وجود داشتاست اده از آن
دا توجه داه امکاناات رژوهشاگر( و امکاان      یده داده کم  )یا امکان تبدیل آن داده

است. ده علت دوده ها ادهاست اده از آن دی مدت ایزیادی عملکرد تحلیل روششی د
رژوهشگر دا مشویت خبرگان از متغیرهایی  ،شدهحذفها اهمیت درخی از متغیر

( راتیتاأث ) ها است اده کرد تا دیصدی داابیی از واییاان   جایگزین آن عنوانده
ون ویل متغیر فاصله و تعداد مراکز تحقیقاتی  ،مثاتعنواندهها یا منتقل کند. آن

هاای  دزای و نشانگری درای سنجش دانش فنی دی دسترس شرکتو دانشگاه یا ا
دنادراین درای سنجش داناش فنای دی دساترس     ؛عضو رای  دی نرر گرفته است

عملیااتی   ازنرار از این متغیار جاایگزین کاه     توانیمهای مستقر رای  و شرکت
 .[34, 33] است اده نمود ،تر استدسیای ساده

هاا نررسانجی   از خبرگان مستقر دی رای  دی موید متغیار  ،مرحله سومدی  
 در اسااس . شدشد. این نررسنجی دا حالت ررسشنامه داز درای خبرگان ایسات 

خبرگاان ایان راژوهش    متغیر ده متغیرهای رژوهش اضافه شد.  دو ،نرر خبرگان
وفنااویی دی سا   میاانی و عاالی و     علم هایرای  ه ت ن ر از مدیران مجموعاً

 هااایرااای همچنااین کایشناسااان وزایت علااوم دی حااوزه ایزیااادی عملکاارد    
ایزیاادی   ناه یزم دی مباانی نراری  نتیجاه دریسای    1جادوت   وفناویی دودند.علم
و همچناین مصااحبه داا خبرگاان و اساتخراج       ،فناویی و مراکز یشد هایرای 

 .متغیرهای مرتب  است
ف ایان مقالاه ایائاه یاهکاایی     اهدیکی از اکه دی مقدمه اشایه شد،  طویهمان

اقتصادی ایران درای ایزیادی عملکرد -کایدردی دا توجه ده مختصات جغرافیایی
 اسات. وگاونگی توساعه مادت داا توجاه داه مختصاات        فنااویی  وعلام  هایرای 

 ،طاوی مشاخر  . داه اناد شدهمنعک اقتصادی دی متغیرهای رژوهش -جغرافیایی
 متغیرهای زمیناه  یسازمتعادتتنها درای  من قه GDPسرانه -مکان رای متغیر 

است. این متغیر داا   شده اضافهها )شرای  اقتصادی هر من قه( دی فعالیت رای 
 هاای راای  همچناین میازان دلاوغ     اسات.  شدهتوجه مصاحبه خبرگان استخراج 

قرای  مویددریسیها دی عملکرد رای  تأثیرگذایمتغیر  عنواندهوفناویی نیز علم
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ده علت عدم وجاود داده معتبرتار، از طاوت عمار      ،نرر خبرگان در اساسگرفت. 
 وفناویی است اده شد.شاخر جایگزین دلوغ رای  علم عنواندهرای  
 

ل استوار دوسطحی با متغیر غیراختیااری و  مدمدل ریاضی پژوهش: ) -۱-۳
 (خروجی نامطلوب

یا  یادومرحلاه مادت تحلیال روششای دوسا حی      1998کو  و گارین دی ساات   
 یامرحلاه تکمدت دوس حی  2005. این تیم رژوهشی دی سات [35] توسعه دادند

. دانشاوی و همکاایان مادت    [3۶] خود توسعه دادند 1998مدت سات  در اساسیا 
)آذی  توسعه دادناد ای یا تک مرحله-ای و دوس حیدومرحله-استوای دوس حی

ای تاک مرحلاه  -. مدت ریشانهادی رژوهشاگر مادت دوسا حی    (1391و همکایان، 
، رژوهشگران مسللههای است. دا توجه ده نیازمندی یاییراختییاستوای دا متغیر 

اناد. ایان امار    درای توسعه توصی  واقعیت است اده نموده یاییراختییاز متغیر 
 شود.سازی دوس حی و همچنین استوای میجزئی دی مدت تغییراتموج  

 های مدلمؤلفه ها( وها، زیروندها )اندیسمتغیر ۲جدول 

 توضی  نام توضی  نام

K 

 گیری س   دوتعداد واحدهای تصمیم
واحد  دهندهنشان k زیروندو  ها()رای 

 گیری است.تصمیم
𝑗𝑘 

ده  1گیری س   دهد واحد تصمیمکه نشان می زیروندی
 تعلق داید Kرای  

𝛾0
𝑥1

𝛾0 1های ییرق عی س   تعداد نهاده 
𝑦1

 1ییرق عی س   های تعداد ستانده 
m های س   اوتتعداد نهاده 𝛾0

𝑥2
 2های ییرق عی س   تعداد نهاده 

s های س   اوتتعداد ستانده 𝛾0
𝑦2

 2های ییرق عی س   تعداد ستانده 

�́� های س   دومتعداد نهاده 𝑝𝑟𝑗𝑘 
ام دی  jام شرکت  rمتغیر استوایی مردوط ده ستانده 

 ام. kرای  

�́�  های س   دومستاندهتعداد 𝑞𝑖𝑗𝑘 
ام دی رای   jام شرکت  iمتغیر استوایی مردوط ده نهاده 

k .ام 

𝑣𝑖  وزن نهادهi )ام )س   اوت 𝑓𝑎𝑘, 
𝑐𝑏𝑘 

ام یا  kرای   )ام �́�نهاده (ام �́�متغیر مردوط ده ستانده 
 kهای دیون رای  ام( شرکت �́�ام)نهاده rمجموع ستانده 

𝑢𝑟  وزن ستاندهr )ام )س   اوت 𝑧𝑗𝑘  متغیر استوایی مردوط ده شرکتj   ام دی رایk ام 
�́��́� وزن نهاده�́� )ام )س   دوم 𝜃�́�𝑗

𝑘  𝜃�́�𝑗
𝑘 =∝�́�𝑗

𝑘 �́��́� ،تغییر متغیر درای خ ی سازی 
�́��́�  وزن ستانده�́� )ام )س   دوم R   متغیر استوایی مردوط ده رایk ام 

𝑥𝑖𝑗𝑘
1  

 kام دی رای   jام، مردوط ده شرکت  iنهاده 
 کاییفتهده 1 های س  درای نهاده i زیروند)

 است(
𝑡𝑟 , �́��́� 

و وزن  ام rمتغیر استوایی مردوط ده وزن ستانده 
 )ده ترتی  شرکت و رای ( ام�́�ستانده 

𝑦𝑟𝑘𝑗
1  ,k 𝑑𝑖ام دی رای   jام، مردوط ده شرکت  rستانده  

�́��́� 
 �́�ام و وزن نهاده  iمتغیر استوایی مردوط ده وزن نهاده 
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 کاییفتهده 1 های س  درای ستانده r زیروند)
 است(

 ام )ده ترتی  شرکت و رای (

β�́�𝑗
𝑘  

𝑥�́�𝑘نسبتی از نهاده 
 kام رای   jکه ده شرکت  2

دتا  زیروند)دقت دی  است افتهیاختصا 
، 2س    یهاده تعداد نهاده دهدیمنشان 

 متغیر دتا داییم(

∝�́�𝑗
𝑘  

𝑦�́�𝑘نسبتی از ستانده 
ام  kام رای   jکه ده شرکت  2

 دهدیمآل ا نشان  زیروند)دقت دی  است افتهیاختصا 
 ، متغیر آل ا داییم(2های س   ده تعداد ستانده

𝑌𝑟𝑘
1  

ها که عضو م شرکت  Irهایمجموع ستانده
𝑌𝑟𝑘)؛ هستند kرای  

1 = ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
1

𝑗∈𝑘) 𝑋𝑖𝑘
1  

هستند  kها که عضو رای  ام شرکت iهای مجموع نهاده
(𝑋𝑖𝑘

1 = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
1

𝑗∈𝑘) 

𝑥�́�𝑘
2  

های درای نهاده �́� زیروند) kام رای   �́�نهاده 
𝑦�́�𝑘 یود(ده کای می 2س   

2  
دکای  2درای ستانده س    �́�زیروند ) kام رای   �́�ستانده 

 یود(می

𝐷 
 jام شرکت  iمتغیر استوایی مردوط ده نهاده 

𝛾0 ام kام دی رای  
𝑥𝑁𝐷

 2تعداد متغیر ییراختیایی ییرق عی ویودی دی س    

𝑁𝐷 
 مجموعه متغیرهای ییراختیایی

(Non-Discretionary Factors) 𝛾0
𝑥2𝐷

 2تعداد متغیر اختیایی ییرق عی دی س    

𝛿�́�𝑗
𝑘  𝛿�́�𝑗

𝑘 = 𝛽𝑖𝑗
𝑘 �́��́� ،تغییر متغیر درای خ ی سازی 𝑒 

ام یا مجموع  kام رای   �́�متغیر مردوط ده ستانده 
 kهای دیون رای  ام شرکت rستانده 

هاای کاو  و   آذی و همکایان همتای استوای مدت دوسا حی تحلیال روششای داده   
. دی ایان  [1] و سایم همتاای تشاکیل دادناد      یدرتسام گرین یا دا است اده از الگوییتم 

ویی وفناا علام  هایرای مدت ییاضی مناس  درای ایزیادی  عنواندهاین مدت  ،رژوهش
و وجود متغیرهای ییراختیاایی نیااز داه تغییار دی     انتخاب شد. ده علت ماهیت مسلله 

ی هااز ترکی  مدت دوس حی تحلیل روششی داده جهیدینتآمد.  وجودده مدت ییاضی 
و دساا  دنکاار و مااویی دی اساات اده از متغیاار    توساا  کااو  و گاارین  شاادهایجاااد

مادت دوسا حی    همتاای اساتوای  و سایم    یدرتسام و همچنین الگوییتم  یاییراختیی
 :[37, 3۶, 4, 1] دا است اده از متغیر ییراختیایی مدت ییاضی زیر تشکیل شد زمانهم

 

(1)  

max 𝑒𝑝 = ∑ 𝑢𝑟𝑌rp
1 + ∑ �́��́�𝑦ŕp

2

�́�

�́�=1

𝑠

𝑟=1

− ∑ �́��́�𝑥�́�𝑝
2

�́�∈𝑁𝐷

− (𝛾0
𝑦1

+ 𝛾0
𝑦2

+ 𝛾0
𝑥𝑁𝐷

) 𝑅𝑝

− ∑ 𝑓𝑟𝑝

𝛾0
𝑦1

𝑟=1

− ∑ �́��́�𝑝

𝛾0
𝑦2

�́�=1

− ∑ �́��́�𝑝

�́�∈𝑁𝐷

 

 

 

(2)  ∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑝
1

𝑚

𝑖=1

+ ∑ �́��́�𝑥�́�𝑝
2

�́�∈𝐷

− (𝛾0
𝑥1

+ 𝛾0
𝑥2𝐷

) 𝑅𝑝 + ∑ 𝑐𝑖𝑝

𝛾0
𝑥1

𝑖=1

+ ∑ �́��́�𝑝

𝛾0
𝑥2

�́�∈𝐷

= 1 
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(3)  

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘
1

𝑠

𝑟=1

+ ∑ �́��́�𝑦�́�𝑘
2

�́�

�́�=1

+ (𝛾0
𝑦1

+ 𝛾0
𝑦2

) 𝑅𝑘 + ∑ 𝑓𝑟𝑘

𝛾0
𝑦1

𝑟=1

+ ∑ �́��́�𝑘

𝛾0
𝑦2

�́�=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘
1

𝑚

𝑖=1

− ∑ �́��́�𝑥�́�𝑘
2

�́�

�́�=1

+ (𝛾0
𝑥1

+ 𝛾0
𝑥2

)𝑅𝑘 + ∑ 𝑐𝑖𝑘

𝛾0
𝑥1

𝑖=1

+ ∑ �́��́�𝑘

𝛾0
𝑥2

�́�=1

≤ 0 , 𝑘

= 1,2, … , 𝐾 

 

(4)  

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗𝑘
1

𝑠

𝑟

+ ∑ 𝜃�́�𝑗
𝑘 𝑦�́�𝑘

2 + (𝛾0
𝑦1

+ 𝛾0
𝑦2

) 𝑧𝑗𝑘

�́�

�́�=1

+ ∑ 𝑝𝑟𝑗𝑘

𝛾0
𝑦1

𝑟=1

+ ∑ �́��́�𝑗𝑘

𝛾0
𝑦2

�́�=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗𝑘
1

𝑚

𝑖=1

− ∑ 𝛿�́�𝑗
𝑘 𝑥�́�𝑘

2

�́�

�́�=1

+ (𝛾0
𝑥1

+ 𝛾0
𝑥2

)𝑧𝑗𝑘 + ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑘

𝛾0
𝑥1

𝑖=1

+ ∑ �́��́�𝑗𝑘

𝛾0
𝑥2

�́�=1

< 0   , ∀𝑗 ∈ 𝑘, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 

≤ 0 , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 

 

(5)  𝐿𝑗
𝑘𝜃�́�1

𝑘 ≤ 𝜃�́�𝑗
𝑘 ≤ 𝑈𝑗

𝑘𝜃�́�1
𝑘   

(۶)  𝐿𝑗
𝑘𝛿�́�1

𝑘 ≤ 𝛿�́�𝑗
𝑘 ≤ 𝑈𝑗

𝑘𝛿�́�1
𝑘   

(7)  ∑ 𝜃�́�𝑗
𝑘 = �́��́�   ∀�́�, �́� = 1,2, … , �́�

𝑗∈𝑘

  

(8)  ∑ 𝛿�́�𝑗
𝑘 = �́��́� 

𝑗∈𝑘

∀�́�, �́� = 1,2, … , �́�  

(9)  𝑅𝑘 + 𝑓𝑟𝑘 ≥ 𝑒𝑌𝑟𝑘
1 𝑡𝑟  

(10)  𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑟𝑗𝑘 ≥ 𝑒𝑦𝑟𝑗𝑘
1 𝑡𝑟  

(11)  𝑅𝑘 + �́��́�𝑘 ≥ 𝑒𝑦�́�𝑘
2 �́��́�  

(12)  𝑧𝑗𝑘 + �́��́�𝑗𝑘 ≥ 𝑒𝑦�́�𝑘
2 �́��́�  

(13)  𝑧𝑗𝑘 + 𝑞𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑒𝑥𝑖𝑗𝑘
1 𝑑𝑖  
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(14)  𝑧𝑗𝑘 + �́��́�𝑗𝑘 ≥ 𝑒𝑥�́�𝑘
2 �́��́�  

(15)  𝑅𝑘 + 𝑐𝑖𝑘 ≥ 𝑒𝑋𝑖𝑘
1 𝑑𝑖  

(1۶)  𝑅𝑘 + 𝑐�́�𝑘 ≥ 𝑒𝑥�́�𝑘
2 �́��́�  

(17)  −𝑡𝑟 ≤ 𝑢𝑟 ≤ 𝑡𝑟    ∀𝑟  

(18)  −�́��́� ≤ �́��́� ≤ �́��́�    ∀𝑟  

(19)  −𝑑𝑖 ≤ 𝑣𝑖 ≤ 𝑑𝑖    ∀𝑖  

(20)  −�́��́� ≤ �́��́� ≤ �́��́�   ∀�́�  

(21)  𝛾0
𝑥1

≤ 𝑚  

(22)  𝛾0
𝑦1

≤ 𝑠  

(23)  𝛾0
𝑥2

≤ �́�  

(24)  𝛾0
𝑦2

≤ �́�  

(25)  𝛿�́�𝑗
𝑘 , 𝜃�́�𝑗

𝑘  , 𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 , �́��́� , �́��́� > 0,                   𝑎𝑙𝑙 𝑟, �́�, 𝑖, �́�, 𝑘, 𝑗  

(2۶)  𝑧𝑗𝑘 , 𝑅𝑘, 𝑓𝑟𝑘 , �́��́�𝑘 , 𝑐𝑖𝑘 , �́��́�𝑘 , 𝑝𝑟𝑗𝑘 , �́��́�𝑗𝑘 , 𝑞𝑖𝑗𝑘 , �́��́�𝑗𝑘 , 𝑡𝑟 , �́��́� , 𝑑𝑖 , �́��́� ≥ 0  

 

 ،درای توسعه مدت دا متغیرهای ییراختیایی از یوش مویی و دنکار اسات اده کاردیم. دی ادتادا    
. ایان مادت   دادیم)ددون دی نرر گرفتن ییراختیایی دودن متغیر نهاده( توسعه  مدت یا ده شکل عادی

دا مشاخر کاردن    دعد و تشری  شده است. دی مرحله دس  یافتهتوس  کو  و گرین  یدوس ح
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∑) کنیمها یا از تادع هدف کم میاین متغیرهای ییر اختیایی، آن �́��́�𝑥�́�𝑝
2

�́�∈𝑁𝐷  و آن یا از محادودیت )
. دی دقیاه  2کنایم هاا( نیاز حاذف مای    تحلیال روششای داده   دی مدتمخرج درادر یک )محدودیت  اوت

متغیرهاای استوایسااز و همچناین     ،. دی مرحلاه دعاد  میکنا ینما ها های  تغییاری ایجااد    محدودیت
 کنیم.های مرتب  یا درای استوایسازی متغیرها و ضرای  اضافه میمحدودیت

 

 تحلیل نتایجوتجزیه -۴
 شناسای راژوهش  دی یوش شاده یمعرفا های مدت ،اهمیت متغیر اختیاییدرای نشان دادن 

ددون دی نرر گارفتن متغیار ییراختیاایی نیاز اجارا شادند. همتاای اساتوای ایان دو مادت           
اختیااایی( توساا  ییراختیااایی و دیگااری دااودن متغیاار ییر)یکاای دااا متغیاار  دوساا حی

هر دو مادت اجارا    ،(E) یاستوایسازرژوهشگران تشکیل شد. درای مقادیر مت اوت یویکرد 
و تحلیال دیآیاد.    ساه یمقاقادال  صاویت داه گیاری  هاای تصامیم  شد تا مقادیر کایایی واحد

(، 05/0) صادم رانج (، 01/0) صادم کیا هاای  یویکردهای مت ااوت استوایساازی دی انادازه   
( اجرا شد. نتایج این دو مادت دی  5/0) دهمرنج( و 3/0) دهمسه(، 2/0) دهم دو(، 1/0) دهمکی

اختیاایی دارای   ییراز متغیار   «داا »اسات. دی ساتون اوت داا عناوان      مشااهده قادل 3جدوت 
تغیار ییراختیاایی   از م «دادون » دا عنواندیگری ست. دی ستون توسعه مدت است اده شده ا

گیاری دی  فاصله کایایی هر واحد تصامیم  ،«ت اوت»است اده نشده است. همچنین دی ستون 
 است.   شده استخراجس وح استوایی درادر 

دی کااایایی واحاادهای   شناسااایی دیشااتر ساا   تغییاارات   ،3 ه کمااک جاادوت داا
تاوان از ایان جادوت دارای شناساایی      مای  گریدعبایتدهرذیر است. امکان گیریتصمیم

ت سیر این تغییرات نیاز دایاد از    کرد. درای حداکثر تغییرات دی کایایی واحدها است اده
متغیرهاای ییراختیاایی داعا      ،گار یدعباایت داه است اده نمود.  یاییراختییمتغیرهای 

راای    شاش  ،3دی جادوت   اناد. گیاری شاده  دی کایایی واحدهای تصامیم  نهیشیدتغییر 
راای   و  وهایمحات و دختیایی، خراسان جنودی، ایالم، البرز، کردساتان  یوفناویعلم
از متغیرهاای   تاأثیر آذیدایجان یردی داه ترتیا  دیشاترین تعاداد تکارای       یوفناویعلم
تغییارات کاایایی داا اسات اده از متغیرهاای       ،گار یدعباایت دهاند. یا داشته یاییراختیی
دیصاد دیشاترین تغییارات دی مقادای      10است.  شدهییشناساو اختیایی  یاییراختیی

                                                                                                                                        
2. ∑ �́��́�𝑥�́�𝑝

2
�́�∈𝑁𝐷 + ∑ �́��́�𝑥�́�𝑝

2
�́�∈𝐷 = ∑ �́��́�𝑥�́�𝑘

2�́�
�́�=1  
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عاد ایان تغییارات دی تماامی سا وح اساتوایی       شد. دی مرحلاه د  یگذایعالمتکایایی 
یاک واحاد دی نرار     عناوان داه از این تغییرات  هرکدامقرای گرفت و تعداد  یمویددریس
دی  راای  فاوق دودناد.    شاش  دایای حداکثر تغییارات  هایرای دیصد  20گرفته شد. 
اطمینان داشت که این تغییرات حاصل از حاذف   توانیمکه از کجا  سؤاتراس  ده این 

و اضافه شدن متغیرهای ییراختیایی است، ده این نکته داید توجه کرد که تنهاا تغییار   
متغیرهاای   سااز هاای ییراختیاایی )و متغیرهاای استوای   دی این دو مدت وجود متغیار 

د ایان  تاوان داه وجاود یاا عادم وجاو      تمامی تغییارات یا مای   ،اختیایی( است. دنادراین
 متغیرهای ییراختیایی وادسته نمود.

گیاری دی  هاای واحادهای تصامیم   وضاعیت تغییارات دی وزن   ترمهماما نکته 
های متغیرهاا دی حالات   دهنده تغییرات وزناست. جدوت زیر نشان داهممقایسه 

گیااری دی دو ماادت اختیااایی و ییراختیااایی اساات.    دهینااه واحاادهای تصاامیم 
 های سا   یاک  و خروجی هایویودده ترتی   O3و  O1، O2و  2I ،I3متغیرهای 
 ویودی و خروجای سا   دوم   Ou5تاا   Ou2و همچنین  In5تا  In1ها( و )شرکت

 ،4ویودی ییراختیاایی هساتند. دی جادوت     In2و  In1)رای ( هساتند. همچناین   
خالی ده معنای ص ر م لق و ص ر دا اعشای داه معناای مقادای دسایای      یهاخانه

 نشاان گیری هر یک از واحدهای تصمیم . میزان وزناست ایماضقادلکووک و 
ن داا افازایش مقاادیر    یوادستگی این جواب دهینه ده آن متغیر است. دنادرا دهنده
)و شااخر عملیااتی( دی عملکارد     توان ادعا کرد که ایان متغیار  ر یک میوزن ه

هاای  از وزن دهشاستخراجنتایج  در اساساست.  رگذایتریتأثگیری واحد تصمیم
داه ایان نتیجاه یساید کاه تغییارات دی کاایایی واحادهای          تاوان یماین دو مدت 

وفناویی( ده متغیر طوت عمار راای  کاه    علم هایرای ) گیری س   دومتصمیم
 ؛وادساتگی دیشاتری داید   اسات،  شاده  انتخااب  هاای رای نشانگر دلوغ  عنوانده

 یمیان دو متغیر اختیایی همبستگی داابیی وجاود داید و اجارا    داید گ تگروه 
مشادهی  نسبتاًنتایج  است، شده انجاممدت دا یک متغیر نیز که توس  رژوهشگر 

تاوان دییافات کاه دارای     ، مای شدهیدریسهای دهد. دا توجه ده وزنایائه مییا 
کردساتان  دختیاایی و  ووفنااویی ایاالم، وهایمحاات   راای  علام   کاایایی  توسعه
ده علت همبساتگی طاوت عمار     هروند ؛توان در توسعه دلوغ رای  تمرکز کردمی
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رای  و میزان توسعه اقتصادی من قاه، دلاوغ راای  نیاز داه توساعه اقتصاادی        
 وادسته است. 

های متغیرهای رژوهش همچنین رژوهشگران ده تحلیل یگرسیون تغییرات وزن
هاای  دی وزن راتییا تغایان تحلیال    اسدر اسا دا متغیرهای ییراختیایی ررداختند. 

متغیرهای مدت، میزان زیادی از واییان  هار دو متغیار ییراختیاایی تبیاین شاد      
ضاری  همبساتگی    94/0ضری  همبستگی درای متغیر شرای  اقتصاادی و   9۶/0)

)داه   دی تحلیال یگرسایون   Fآمایه  ندابدوددرای متغیر طوت عمر رای (. همچنین 
( ده ید فرضیه ص ر یا ید عدم وجود یاد ه میان این تغییرات 5/11و  8/15ترتی  

داه آن معناسات کاه دیصاد     نتیجه وزن این دو متغیر و متغیرهای دیگر است. این 
ییرمساتقیم از   صاویت داه  )دو متغیار اقتصاادی(   هاا دابیی از یگرسیون این داده

گروه  ،گریدعبایتدهگذاشته است.  تأثیرطریق دیگر متغیرهای رژوهش در کایایی 
مساتقیم دی   صاویت دهمتغیرهای ییراختیایی شرای  اقتصادی و طوت عمر رای  

اسات و دیصاد    وایدشدهها دی مدت اثرات ییرمستقیم آن ،اندمدت اوت واید نشده
 است. شده منتقلها دابیی از اثرات آن

هاای  درای ایزیاادی یوایای مادت   ده دریسی یوایی مدت نیز ررداختیم.  تیدینها
هدف این مرحلاه داه دسات     از تحلیل یگرسیون است اده کرد.توان میشده ساخته

ها دا نتایج حاصال  آویدن میزان ان باق میان نتایج حاصل از تحلیل روششی داده
موجود دی  یقاعدگیو د ینرمیاز یگرسیون است. دی دسیایی از مواید، ده علت د

 هایریگمیتصم واحدهایها دی کایایی خیر تحلیل روششی دادهها، قدیت تشداده
نیاز ده سانجش قادیت تشاریحی مجموعاه شااخر       ،کند. دنادراینکاهش ریدا می

 لیا وتحلهیا . تجزشاود یهاا احسااس ما   شده دی یوش تحلیل روششی دادهاست اده
. شاود یماواید ریشانهاد ما    گونهنیدی ا آزمونعنوان یک ادزای یگرسیون خ ی ده

عنوان متغیر ها دهحاصل از تحلیل روششی داده یهاآزمایش، یتبهمنروی انجام ده
مستقل دی نرر گرفته  یرهایعنوان متغشده دهنهایی انتخاب یهاوادسته و شاخر

  .[1] شوندیم

)داا تعاداد    متغیرهای ییراختیایی، سه مادت مت ااوت   تأثیرهمچنین درای تبیین 
اناد. ساه مادت    مت اوت متغیر و متغیر ییراختیاایی( تشاکیل و اعتبایسانجی شاده    
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و همچنین دا ص ر متغیار اختیاایی )مادت     صدمکیشده دی س   استوایی ساخته
 )مادت دو( و دو متغیار اختیاایی    شرای  اقتصادی من قه-یک(، یک متغیر اختیایی

 5دی جادوت  . نتاایج تحلیال یگرسایون یتباه متغیرهاا      اناد شدهلی)مدت سوم( تشک
 تشری  شده است.

 
ه از متغیر گیری در سطوح متفاوت و با استفادمقایسه کارایی واحدهای تصمیم ۳جدول 

 غیراختیاری

 تفاوت بی با تفاوت بی با تفاوت بی با تفاوت بی با تفاوت بی با تفاوت بی با تفاوت بی با مدل

 E 00/0 000/0س   
 

01/0 01/0 
 

05/0 05/0 
 

10/0 10/0 
 

20/0 20/0 
 

30/0 30/0 
 

50/0 50/0 
 

Park01 95/0 933/0 02/0 87/0 8۶/0 01/0 ۶8/0 ۶۶/0 02/0 52/0 50/0 02/0 32/0 31/0 01/0 20/0 20/0 01/0 08/0 07/0 00/0 

Park02 00/1 000/1 00/0 93/0 93/0 00/0 73/0 71/0 02/0 55/0 53/0 02/0 33/0 32/0 01/0 20/0 20/0 01/0 08/0 07/0 00/0 

Park03 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 77/0 7۶/0 01/0 ۶0/0 59/0 01/0 39/0 38/0 01/0 25/0 24/0 00/0 09/0 09/0 00/0 

Park04 00/1 000/1 00/0 95/0 94/0 00/0 77/0 7۶/0 01/0 ۶1/0 ۶0/0 01/0 39/0 38/0 01/0 25/0 24/0 00/0 09/0 09/0 00/0 

Park05 00/1 000/1 00/0 92/0 92/0 00/0 71/0 ۶9/0 02/0 54/0 52/0 02/0 33/0 32/0 01/0 21/0 20/0 01/0 08/0 07/0 00/0 

Park06 00/1 000/1 00/0 94/0 91/0 03/0 71/0 ۶7/0 04/0 54/0 52/0 02/0 34/0 32/0 02/0 21/0 20/0 01/0 08/0 08/0 00/0 

Park07 00/1 000/1 00/0 94/0 93/0 00/0 73/0 72/0 01/0 57/0 55/0 02/0 3۶/0 35/0 01/0 23/0 22/0 01/0 08/0 08/0 00/0 

Park08 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 7۶/0 75/0 01/0 ۶0/0 ۶0/0 00/0 39/0 39/0 00/0 25/0 25/0 00/0 10/0 09/0 00/0 

Park09 00/1 000/1 00/0 91/0 90/0 00/0 ۶5/0 ۶2/0 03/0 44/0 41/0 03/0 25/0 23/0 02/0 15/0 13/0 01/0 05/0 04/0 01/0 

Park12 00/1 000/1 00/0 94/0 94/0 00/0 73/0 72/0 00/0 55/0 54/0 01/0 34/0 33/0 01/0 21/0 20/0 01/0 08/0 07/0 00/0 

Park13 00/1 000/1 00/0 92/0 91/0 01/0 ۶9/0 ۶5/0 04/0 50/0 4۶/0 04/0 28/0 27/0 02/0 17/0 1۶/0 01/0 0۶/0 0۶/0 00/0 

Park14 00/1 000/1 00/0 89/0 89/0 00/0 72/0 71/0 01/0 57/0 5۶/0 01/0 3۶/0 3۶/0 01/0 23/0 23/0 00/0 09/0 09/0 00/0 

Park15 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 7۶/0 7۶/0 01/0 ۶0/0 ۶0/0 00/0 39/0 39/0 00/0 25/0 25/0 00/0 10/0 10/0 00/0 

Park16 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 78/0 77/0 01/0 ۶1/0 ۶1/0 00/0 40/0 40/0 00/0 2۶/0 2۶/0 00/0 10/0 10/0 00/0 

Park17 99/0 979/0 01/0 92/0 91/0 01/0 72/0 70/0 02/0 5۶/0 55/0 01/0 35/0 35/0 01/0 22/0 22/0 00/0 08/0 08/0 00/0 

Park18 00/1 000/1 00/0 91/0 90/0 01/0 ۶3/0 ۶0/0 03/0 44/0 40/0 04/0 25/0 22/0 03/0 15/0 13/0 02/0 05/0 04/0 01/0 

Park19 00/1 000/1 00/0 93/0 93/0 01/0 74/0 72/0 02/0 57/0 5۶/0 02/0 3۶/0 35/0 01/0 23/0 22/0 01/0 09/0 08/0 00/0 

Park20 00/1 000/1 00/0 94/0 93/0 00/0 74/0 73/0 00/0 57/0 5۶/0 01/0 35/0 35/0 00/0 22/0 22/0 00/0 08/0 08/0 00/0 

Park22 00/1 000/1 00/0 93/0 93/0 00/0 74/0 74/0 00/0 58/0 58/0 00/0 37/0 3۶/0 01/0 23/0 23/0 00/0 09/0 09/0 00/0 

Park23 00/1 000/1 00/0 94/0 93/0 01/0 75/0 74/0 01/0 58/0 57/0 01/0 3۶/0 35/0 01/0 22/0 22/0 00/0 08/0 08/0 00/0 

Park24 00/1 000/1 00/0 89/0 89/0 00/0 72/0 72/0 00/0 57/0 57/0 01/0 37/0 3۶/0 01/0 24/0 23/0 00/0 09/0 09/0 00/0 

Park25 97/0 9۶2/0 01/0 91/0 90/0 01/0 72/0 70/0 02/0 5۶/0 55/0 01/0 3۶/0 35/0 01/0 23/0 23/0 00/0 09/0 09/0 00/0 

Park26 00/1 000/1 00/0 94/0 93/0 00/0 75/0 74/0 01/0 57/0 5۶/0 01/0 35/0 34/0 01/0 22/0 21/0 01/0 08/0 08/0 00/0 

Park27 00/1 983/0 02/0 94/0 92/0 02/0 75/0 72/0 02/0 58/0 5۶/0 02/0 3۶/0 35/0 01/0 23/0 22/0 01/0 08/0 08/0 00/0 

Park28 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 78/0 77/0 00/0 ۶3/0 ۶2/0 00/0 41/0 41/0 00/0 2۶/0 2۶/0 00/0 10/0 10/0 00/0 
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Park29 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 79/0 79/0 00/0 ۶4/0 ۶4/0 00/0 42/0 42/0 00/0 27/0 27/0 00/0 10/0 10/0 00/0 

Park30 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 79/0 79/0 00/0 ۶3/0 ۶3/0 00/0 42/0 42/0 00/0 27/0 27/0 00/0 10/0 10/0 00/0 

Park32 00/1 000/1 00/0 94/0 94/0 00/0 72/0 72/0 00/0 51/0 51/0 00/0 31/0 30/0 00/0 19/0 19/0 00/0 07/0 07/0 00/0 

Park33 00/1 000/1 00/0 95/0 94/0 01/0 7۶/0 75/0 01/0 59/0 59/0 01/0 37/0 37/0 00/0 23/0 23/0 00/0 09/0 09/0 00/0 

Park34 00/1 000/1 00/0 95/0 95/0 00/0 78/0 78/0 00/0 ۶2/0 ۶2/0 00/0 40/0 40/0 00/0 2۶/0 2۶/0 00/0 10/0 10/0 00/0 
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 یوفناویرای  علم
 یآذیدایجان یرد

دا 
 0/00 0/07 0/00 0/00 0,00 0/00 0/00 0/03 3/04 0/00 0/00 0/02 0/03 0/02 ییراختیایی

 یوفناویرای  علم
 یآذیدایجان یرد

 0/00 0/01 0/00 0/00 0,09 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0,03 0/04 0/02 ددون

 یوفناویرای  علم
 یآذیدایجان یرد

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/02- 0/00 0/00 0/03 3/04 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 ت اوت وزن

 یوفناویرای  علم
 البرز

دا 
 0/00 0/09 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/04 1/37 0/00 0/00 0/04 0/04 0/03 ییراختیایی

 یوفناویرای  علم
 البرز

 0/00 0/09 0/00 0/02 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/04 0/05 0/03 ددون

وفناویی رای  علم
 البرز

 0/00 0/01- 0/00 0/00 0/00 0/00 0/01- 0/04 1/37 0/00 0/00 0/01 0/00 0/00 ت اوت وزن

وفناویی رای  علم
 ایالم

دا 
 0/00 0/00 0/05 0/01 0/00 0/00 0/00 0/07 0/00 0/00 0/00 0/08 0/07 0/04 ییراختیایی

وفناویی رای  علم
 ایالم

 0/00 0/00 0/07 0/08 0/08 0/00 0/00 0/00 0/00 0/08 0/00 0/0۶ 0/01 0/08 ددون

وفناویی رای  علم
 ایالم

 0/00 0/00 0/02- 0/01- 0/01- 0/00 0/00 0/07 0/00 0/08- 0/00 0/02 0/0۶ 0/00 ت اوت وزن

وفناویی رای  علم
 خراسان جنودی

دا 
 0/03 0/00 0/00 0,09 0/00 0/00 0/00 0/09 0/89 0/00 0/00 0/08 0/09 0/02 ییراختیایی

وفناویی رای  علم
 خراسان جنودی

 0/03 0/00 0/00 0/04 0/00 0/04 0/0۶ 0/00 0/00 0/28 0/00 0/09 0/02 0/02 ددون

وفناویی رای  علم
 خراسان جنودی

 0/01 0/00 0/00 0/01- 0/00 0/04- 0/03- 0/09 0/89 0/28- 0/00 0/00 0/00 0/00 ت اوت وزن

رای  وهایمحات و 
 دختیایی

دا 
 0/00 0/0۶ 0/08 0/00 0/00 0/00 0/00 0/08 0/00 2/35 0/07 0/02 0/03 0/0۶ ییراختیایی

رای  وهایمحات و 
 دختیایی

 0/00 0/02 0/10 0/00 0/00 0/00 0/07 0/00 0/00 ۶/08 0/0۶ 0/04 0/04 0/07 ددون

رای  وهایمحات و 
 دختیایی

 0/00 0/04 0/01- 0/00 0/00 0/00 0/02- 0,08 0/00 3/73- 0/01 0/00 0/00 0/00 ت اوت وزن
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وفناویی رای  علم
 کردستان

دا 
 0/00 0/00 0/00 0/09 0/00 0/00 0/00 0/03 0/00 0/29 0/00 0/01 0/09 0/04 ییراختیایی

وفناویی رای  علم
 کردستان

 0/00 0/00 0/00 0/03 0/00 7/78 0/00 0/00 0/00 0/52 0/00 0/01 0/07 0/05 ددون

وفناویی رای  علم
 کردستان

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 7/78- 0/00 0/03 0/00 0/23- 0/00 0/00 0/02 0/00 ت اوت وزن

 مقایسه روایی سه مدل پیشنهادی پژوهشگران ۵جدول 

 ۳مدل  ۲مدل  ۱مدل  مدل

 14 13 12 تعداد متغیر

 2 1 0 تعداد متغیر ییراختیایی

 12 12 12 تعداد متغیر اختیایی

 870909/0 847۶14/0 8392۶2/0 ضری  همبستگی

 758482/0 71845/0 7043۶1/0 ضری  تعیین

 5330۶5/0 489۶9/0 495۶75/0 ضری  تعیین تعدیل شده

 015599/۶ 28۶002/۶ 251814/۶ انحراف معیای

 3۶48/3 140۶32/3 375217/3 آمایه فریدمن

 012991/0 01۶409/0 011185/0 فریدمن س   معنی دایی آمایه

 
صدم از تحلیل یگرسیون هر سه مدت دی س   خ ای رنج 5نتایج جدوت  در اساس

 دایای اعتبای مناس  هستند.

 
 و بحث گیرینتیجه -۵

 ایجااد وفنااویی  علم هایرای دی این رژوهش مدت ایزیادی عملکرد دوس حی استوای 
 ازنرردا است اده متغیرها وند مرحله ده شناسایی یردات مدت ادتدا دی  ایجاددرای شد. 

وایووب مدت ییاضی کاه  دی  ررداخته شد. مبانی نرریتعایی  موجود دی  و خبرگان
هاای مساتقر دی   وفناویی و همچنین شارکت علم هایرای دوس حی  مسللهمن بق در 

)متغیار   ماویی  از دس  دنکر و ،مسللههای خا  دا توجه ده نیاز ،دود شدهانتخابآن 
 هاای راای  وایووب مدت دوس حی استوای درای ایزیاادی   شد.است اده  ییراختیایی(

علت این درتاری دی ناوع نهااد     مناس  است.های مستقر دسیای وفناویی و شرکتعلم
ها مساتقر و ساتاد   وفناویی( و همچنین ترکی  عملکرد شرکت)رای  علم یمویددریس
دعاالوه داه   هاا اسات.   در عملکرد این شرکت تأثیرگذایاد نه عنواندهوفناویی رای  علم



 1397 زمستان، 4، شماره 3دوره   _________________________________ گیریهای نوین در تصمیمپژوهش

218 

هاای  رژوهشاگر مجباوی داه اسات اده از مادت      ،هاداده یآویجمععلت ساختای و نحوه 
داا سا   داابتری از شا افیت      یاییا راختییدا است اده از متغیار   استوای شد. همچنین

 همبساتگی )دابتر یفتن س    گیری موید ایزیادی قرای گرفتعملکرد واحدهای تصمیم
ایان مادت تنهاا مادت      ،دریسای رژوهشاگر   دار اسااس   دی اعتبای سانجی( اعماات شاد.   

ایائاه یاهکاایی    وفناویی است. همچنین این مدت داه علم هایرای دوس حی ایزیادی 
اقتصادی -وفناویی دا توجه ده مختصات جغرافیاییعلم هایرای جدید درای ایزیادی 
 مباانی نراری  ها ررداخته که رژوهشگر مشاده آن یا دی وغ این نهادو همچنین میزان دل

 اهده نکرده است.مش
 صاویت داه  یاییا راختییهاای  س   دابیی از واییان  متغیر ،این نتایج در اساس 
 ،دود. دا توجه ده محادوده راژوهش   شده اعماتتوس  دقیه متغیرهای مدت  میرمستقیی

 ،اندداشته تأثیردی کایایی  میرمستقیی صویتدهکه  یمتغیرهایهمچنین دریسی علل و 
 تأثیرگاذای عوامل مکناون   تأثیرنشد. دریسی وجود دیگر علل و نحوه انتقات  ریرذامکان

ریشانهاد   تارین مهام  یاییا راختییوفنااویی هار دو متغیار    علام  هاای رای در عملکرد 
 رژوهشی این مقاله است.
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