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Abstract: 
In the process of lending, decision-making as the core activities is the organization. 

Choose a reliable and low-risk projects to investors one of the most important factors in the 

success of hedge fund investing involves analyzing and evaluating business plans are accurate 

and complete. 

The study was conducted at the Technology Development Fund, first affecting the most 

important criteria for evaluation of investment projects using library studies and interviews 

with experts of the evaluation were identified. The questionnaire was used to collect the 

opinions executives of the two. The first questionnaire, the criteria of identification based on 

Fuzzy Delphi method, screening and the relative weight of each criterion was calculated. 

The second questionnaire, 10 Technology Development Fund projects were scored based 

on specified criteria. Finally formed by the decision of the results of two questionnaires 

investment projects were ranked using VIKOR. 

The results show that the prioritization of components, the components of the firm's main 

competitors, first and component yields and corporate credit records are respectively ranked 

second and third. 
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  چکیده

 ریسک با و مطمئن پروژه یک انتخاب. رودمی شمار   به سازمان فعالیت تریناساسی عنوان گیري بهتصمیم تسهیالت، اعطاي فرآیند در
 بر این اساس،. شودمحسوب می منابع تخصیص بخش هاي حمایتی درصندوق موفقیت در مهم عوامل از گذاري یکیسرمایه براي پایین

  .است تجاري هايکامل طرح و دقیق ارزیابی و و تحلیل تجزیه  مستلزم گذاري،سرمایه هايپروژه در سرمایه عامل از مطلوب استفاده
 گذاري باهاي سرمایهارزیابی پروژه بر ترین معیارهاي مؤثر شده است، نخست مهم آوري انجامدر این پژوهش، که در صندوق توسعه فن

نظرات خبرگان از دو پرسشنامه آوري سپس براي جمع. اي و مصاحبه با خبرگان حوزه ارزیابی شناسایی شدندکتابخانه مطالعات از استفاده
هاي نسبی وزن و گريغربال دلفی فازي، شده بر اساس روش میزان اهمیت معیارهاي شناسایی در پرسشنامه اول،. شده است بهره گرفته

 شـده  آوري بـر اسـاس معیارهـاي تعیـین    طرح صندوق توسعه فـن  10در پرسشنامه دوم،  .هر یک از معیارها مورد محاسبه قرار گرفت
گذاري بـا اسـتفاده از روش ویکـور    هاي سرمایهدر نهایت با تشکیل جدول تصمیم حاصل از نتایج دو پرسشنامه، طرح. امتیازدهی شدند

 مولفـه نـرخ   و اول بنگـاه، رتبـه   اصلی رقباي مولفه وضعیت ها،مولفه بندياولویت در که دهدمی نشان پژوهش نتایج .بندي شدندرتبه
  .نمایندمی کسب را سوم تا دوم هايرتبه ترتیب شرکت به ارياعتب و سوابق بازدهی

  
  :واژگان کلیدي

 .فازي، روش ویکور دلفی مراتبی سلسله تحلیل حمایتی، روش دلفی، روش هايگذاري، صندوقهاي سرمایههارزیابی پروژ

 

                                                        
 Tarhani123@yahoo.com     :استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر - 1
 ):نویسنده مسئول(حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيکارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشکده اقتصاد و  - *2

Hamedmaboudi@yahoo.com 

  پژوهشی بهبود مدیریت –نشریه علمی 
  1396 تابستان، 36، پیاپی 2، شماره یازدهمسال 

  85 - 118صفحات 



 1396تابستان ، 36 بهبود مدیریت، شماره     86

 

 مقدمه -1

اقتصادي وجود دارد، نحوه اي هاي توسعهگذاري و انجام طرحیکی از مسائلی که در حوزه سرمایه
  .برداري اقتصادي استگیري در مورد نوع و شیوه بهرهتصمیم
هاي بازار، فنی، هایی را با انجام دقیق انواع مختلف ارزیابیگیريتصمیم هاي حمایتی چنینصندوق

بیشترین سود دهند و با توجه به نتایج آنها انتخاب مقتضی را براي گزینه داراي اقتصادي و مالی انجام می
  .نماینداتخاذ می

شده و  صورت بهینه استفاده کند تا از منابع موجود بهاز سوي دیگر، محدود بودن منابع، ایجاب می
گذار تنها سرمایه عدم استفاده صحیح از سرمایه، نه. کار گرفته شوندترین راه بهها در مناسبسرمایه

هاي نماید، بلکه او را با زیانرفته می ي ازدستهارا دچار فرصت) مالک، بانک، صندوق حمایتی(
ها و استفاده بهینه از سرمایه، الزم است گونه زیان منظور جلوگیري ازاین به. سازدجبران مواجه می غیرقابل

  .گذاري قبل از اجرا، با کمک ضوابط و معیارهاي منطقی مورد ارزیابی قرار گیردهر طرح سرمایه
بسا از اجراي  گذاري، پیشاپیش با روش درست موردمطالعه و سنجش قرار گیرند چههاي سرمایهاگر طرح

استفاده از . ها جلوگیري گردد هاي الزم از ناتمام رها شدن آنبینیها خودداري شده و یا حداقل با پیش آن
 اي بکارگیري صحیح برگذار را در تصمیمها، سرمایهیابی طرحهاي مناسب براي ارزشمعیارها و تکنیک

 به زیادي توجه تاکنون .گردددهد و مانع هدر رفتن سرمایه وي و جامعه میگرفتن سرمایه خودیاري می
 توجه با .شودمی محسوب حوزه این تحقیقات اولین از مقاله این و است نشده ارزیابی معیارهاي استخراج

 و نوین ایده بر مبتنی هايطرح مؤثر بر ارزیابی عوامل شناسایی باهدف حاضر پژوهش مطالب، این به
  .شد انجام ها آن بندياولویت

  
 ضرورت انجام تحقیق -2

 انطباق در هاي حمایتیصندوق جلو روبه روند به توجه با گذاري،سرمایه اقتصادي اهداف تحقق راستاي در
 در محیطی بسترهاي و ابعاد در جانبه همه رشد و استفاده شرایط و بالقوه هايتوانمندي از گیريبهره با

 و تنظیم و تهیه. است ناپذیراجتناب طرح اقتصادي و مالی بازار، فنی، بررسی ضرورت پروژه، یک ایجاد
 و ارزیابی گزینش به منوط حمایتی،هاي آور توسط صندوقهاي فنحمایت از شرکت آمیزموفقیت اجراي
 جزئی گذاري،سرمایه هايطرح ارزیابی و سنجش و تنظیم و تهیه .است گذاريسرمایه هايطرح اصولی
  مطلوب جهت حمایت از  ریزيبرنامه. دهدمی تشکیل ریزي رابرنامه کلی فرآیند از ناپذیرتفکیک
 به یابیدست امکان تا است مناسب بالقوه گذاريهاي سرمایهطرح شناسایی آور، مستلزمهاي فنشرکت
 هايطرح اصولی ارزیابی انجام مستلزم خود امر این که آید فراهم اجتماعی کشور -اقتصادي توسعه

گذاري، هاي سرمایهارزیابی طرح معیارهاي مؤثر در ترین در نتیجه، شناسایی مهم .است گذاريسرمایه
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 ترین کوتاه در سرمایه بازگشت دوره شودمی سبب هاي حمایتی،بر صندوق کمتر هزینه تقبل بر عالوه
 .گیرد صورت ممکن زمان

 
  نوآوري پژوهش -3

 نقش  همچنین کشور و کنونی وضعیت در آورهاي فنشرکت اهمیت به توجه با پژوهش، این در
 شناسایی مسئله ها،کنندگان مالی این شرکتترین تامین عنوان یکی از مهم هاي حمایتی بهصندوق

عنوان  به آوريفن با صندوق توسعه همکار هايشرکت در گذاريهاي سرمایهطرح بر مؤثر عوامل بومی و
   .گرفت قرار محققین موردتوجه مهم، و کلیدي موضوع یک

 دسته اول : اند شده ها در دودسته انجامدهد که پژوهشبررسی تحقیقات صورت پذیرفته نشان می
 گیريتصمیم بر مؤثر گذاران و معیارهايسرمایه گیريتصمیم فرآیند با رابطه در موجود هايمطالعه
       هاي هاي مورداستفاده در ارزیابی پروژهگذاري و دسته دوم تکنیکسرمایه هايطرح ارزیابی
  . گذاريسرمایه

        گیريتصمیم فرآیند با رابطه در موجود هايهاي پیشین، مطالعهدر بخش مربوط به پژوهش
 :نمود تقسیم دودسته کلی به توانمی را گذاري هاي سرمایهگذاران در خصوص طرحسرمایه

 است که هاییفعالیت و حوادث جریان بر تمرکز ها،مطالعه از دسته این در فرآیندي؛ هايمطالعه -1
 ها،مطالعه از دسته این در معیاري؛ هايمطالعه -2دهند می تشکیل را گذارانسرمایه گیريتصمیم فرآیند

  . دارد تمرکز شود، می استفاده ها طرح ارزیابی گذاران برايسرمایه توسط که معیارهایی بر پژوهشگران
   دنبال را اهداف این از یکی تنها ها آن از برخی که شودمی مشاهده شده، انجام هايمطالعه بررسی با

 را کارآفرین مدیریتی مهارت محققان، برخی .گیرندبرمی در را هدف دو هر دیگر و برخی کنندمی
 ترین مهم را خدمت یا محصول هايویژگی دیگر اند، برخیدانسته گذارانسرمایه نظر در عامل ترین مهم
 شرایط تفاوت در باید را نظر اختالف این دلیل را، هاي بازارویژگی دیگر برخی و اندکرده معرفی معیار

 اهمیت پژوهش این در که اي مسئله اما. دانست بلوغ بازار سطح و گذارسرمایه هايتجربه و کشورها
 )گذارانها و سرمایهصندوق(کنندگان حمایت از نگاه معیارها بندياولویت و نوع بررسی دارد اي ویژه

   .است ایرانی
 هايتوانمندي و هامحیطی، قابلیت شرایط اساس با توجه به این مطالب، نپرداختن به معیارهاي بومی بر

ترین  عنوان یکی از مهم گذاري بههاي سرمایهیافته در ارزیابی طرحایرانی و معیارهاي توسعه هايشرکت
ها ایجاد کرده هاي پیشین در رابطه با این شرکتمراحل ارزیابی طرح، شکاف فراوانی را در بین پژوهش

دادن رویکردي نوین در این زمینه، سعی بر  لذا این تحقیق با تأکید بر معیارهاي بومی و مدنظر قرار. است
یافته داشته است تا ارزش ها با لحاظ نمودن معیارهاي توسعهر طرحتوتحلیل دقیق سازي براي تجزیه بهینه

گذار با معیارها و زیرمعیارهاي بیشتري مورد ارزیابی قرار گیرد لذا؛ توجه به هر طرح براي سرمایه
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هاي همکار صندوق براي نخستین بار، جزء نوآوري هاي شرکتیافته در ارزیابی طرحمعیارهاي توسعه
  .تتحقیق حاضر اس

در این میان استفاده از . شودگیري چندمعیاره دیده میهاي مختلف تصمیمها، روشدر بخش ارزیابی طرح
عنوان  به FDAHPدرروش : در این تحقیق داراي دو مزیت است FDAHP- VIKORمدل ترکیبی 

اصلی و  توانند اهمیت معیارهايگیرندگان میوزن معیارها، تصمیم و اهمیت تعیین روش نظامند براي
 از. گذاري را بررسی کنندهاي سرمایهها بر استراتژي غیرمعیارها را تشخیص داده و چگونگی تأثیر آن

از  استفاده با پذیرامکان هايگزینه بنديرتبه براي توانمند روش یک ،VIKOR روشدیگر،  سوي
هاي دیگر روش با مقایسه در را بنديرتبه فرآیند براي الزم زمان روش این. رویکردي سیستماتیک است

با توجه به تجمیع مزایاي این دو روش، روش ترکیبی . کندتر می کوتاه ANPو  AHP مانند 
FDAHP- VIKOR گذاري برخوردار است و این هاي سرمایهاز توانمندي باالیی در ارزیابی طرح

  .شودموضوع جنبه دیگري از نوآوري این پژوهش محسوب می
  
 هشمبانی نظري پژو -4

مطابق اصل کمیابی در . کنندعلم اقتصاد را دانش تخصیص بهینه منابع و امکانات کمیاب تعریف می
ها باید به  زمان همه آن دلیل عدم امکان برآوردن هم اقتصاد هر منبعی موارد استفاده متعددي دارد که به

هاي معموالً با ارزیابیگذاري هاي سرمایهبرداري از طرحبهره  چنین انتخابی در. انتخاب دست زد
  . گیرداقتصادي انجام می

ارزیابی اقتصادي عبارت است از تحلیل تطبیقی راهکارهاي مختلف انجام یک فعالیت، مداخله یا برنامه 
با توجه به اینکه هر طرح، مزایا و معایب مختلفی به همراه  ].10[ها و منافع حاصل از آن برحسب هزینه

دهی به مزایا و معایب مذکور نیز  در خصوص میزان مطلوبیت، فرآیند وزنگیري دارد، براي تصمیم
  .گیردصورت می

هاي هزینه، تحلیل هزینه اثربخشی، هاي مختلفی وجود دارند ازجمله روشدر ارزیابی اقتصادي روش
جهت هاي هزینه و فایده به حال تحلیل بااین. مطلوبیت و درنهایت تحلیل هزینه و فایده -تحلیل هزینه

  ].6[شود بن روش ارزیابی اقتصادي محسوب می تر اي که در اقتصاد رفاه دارد، همواره مقبولریشه
. گذاري ارایه شودروشن است که در گام اول باید اطالعات دقیقی از حد و حدود طرح مستعد سرمایه

بازدهی داخلی الزم شده، فناوري پیشنهادي و نرخ  بینی اهداف، نوع طرح، بازار هدف، ظرفیت اسمی پیش
  .براي طرح ازجمله مواردي هستند که باید موردبررسی قرار گیرند
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  هاي اقتصاديارزیابی مرسوم طرح -4-1

هاي اقتصادي داراي مراحل مشترکی است که البته در هر مرحله حسب روش مرسوم براي ارزیابی طرح
اما این مطالعات از سه سطح کلی  .نوع و موضوع طرح اقتصادي تعدیالتی ویژه صورت خواهد گرفت

مطالعات . 3سنجی و مطالعات پیش از امکان. 2گذاري؛ شناسایی امکانات سرمایه. 1. شودتشکیل می
 1صورت نمودار  هاي اقتصادي مشترك بین کشورهاي مختلف بهمراحل ارزیابی طرح]. 6[سنجی امکان
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي اقتصادي مشترك بین کشورهاي مختلفمراحل ارزیابی طرح -1نمودار
  

  . شده است هاي اقتصادي خود از جزئیاتی تشکیلهر یک از مراحل  مطالعاتی براي ارزیابی طرح
به این معنا که در هر . است» گذاريشناسایی امکانات سرمایه«مرحله اول در ارزیابی طرح اقتصادي 

کشور یا منطقه به لحاظ حوزه جغرافیایی، منابع در دسترس، اقلیم ویژه، ترجیحات و فرهنگ اجتماعی و 

 يدتحلیل مالی و اقتصا

 تقاضامطالعات بازار و 

 مطالعات و ارزیابی فنی

اعمال تغییرات الزم در 
 طرح

 سنجیمطالعات امکان

پیش از       مطالعات
 سنجیامکان

شناسایی امکانات      
 گذاريسرمایه

 تحلیل اثر طرح

 هاي جایگزینتحلیل طرح

 اجراي طرح
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. گذاري معنادار بوده و غالباً بازده مثبت اقتصادي خواهد داشتسرمایه تنها برخی از انواع..... عمومی و 

کنند و برخی گذاري را مشخص میدار سرمایههاي اولویتوب طرحها در مسیر توسعه مطلهمچنین دولت
گذار شناسایی این دودسته از امکانات به سرمایه. کنندها را به لحاظ قانونی ممنوع میگذارياز سرمایه
  .هاي خود هر منطقه انتخاب نمایدگیري کلی بهتري را براي سرمایهکند تا جهتکمک می

هاي جزئی و دقیق باید است که قبل از ورود به تحلیل» سنجیاز امکان مطالعات پیش«مرحله دوم 
هاي دقیق و مطالعات جزئی پرداخت شود، هاي زیادي بابت تحلیلیعنی قبل از اینکه هزینه. انجام شود

شده و مشابه با طرح مربوطه و  هاي انجاماز طریق مطالعه طرح) با درصد خطایی مشخص(صورت اولیه  به
توان برآوردي اولیه از بازار و ظرفیت بنگاه، هاي طرح میها، متناسب با ویژگیبا تعدیل شاخصهمچنین 

گذاري بسیار دور اگر این نتیجه از اهداف سرمایه. ها و درآمدها و تحلیل اثر داشتیابی کلی، هزینهمکان
تفاوت اصلی . خواهد شدتر منتفی مطالعات دقیق) خارج از فاصله اطمینان با درصد خطاي مربوطه(بود 

شده دانست  سنجی را باید در تفصیل و جزئیات اطالعات گردآوريسنجی و امکانمرحله پیش از امکان
]5.[  

  .شودشده می است که خود از سه بخش تشکیل» سنجیمطالعات امکان«مرحله سوم 
 

  مطالعات بازار و تقاضا - 4-1-1
آگاهی از شرایط بازار . آیدهاي دقیق به شمار میمطالعات تحلیلاولین گام در » مطالعات بازار و تقاضا«

اطالعات مربوط به بازار به کارشناس . گذاري استترین موضوعات در اخذ تصمیم سرمایهیکی از مهم
هاي اساسی در خصوص ظرفیت بازار، امکان رسوخ در آن، رقباي کند تا دادهارزیابی طرح کمک می

کالم بتواند امکان توفیق یافتن طرح در این بازار را  را در اختیار داشته و در یک جدي فعال و تحوالت آتی
 .انجام خواهد گرفت 2اجزاي این مرحله بر اساس نمودار ]. 10[ برآورد کند
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  ]13،5[اجزاء عملیاتی مطالعات بازار و تقاضا   -2نمودار
  

  ارزیابی فنیمطالعات و  - 4-1-2
طورکلی قابلیت اجراي طرح و  این مرحله به. است» مطالعات و ارزیابی فنی«سنجی بخش دوم امکان

توانند از میزان عملیاتی بودن طرح از منظر فناوري، منابع، دوام، قابلیت ساخت، میزان حمایتی که می
 ].13[ دهد موردبررسی و تحلیل قرار میرا .... هاي مختلف دریافت کنند، ثبات و پایداري طرح و بخش

مطالعات بازار و 
 تقاضا

 تغییرات بازار

تخمین تحوالت 
 بازار براي طرح

برآورد ترجیحات و 
تقاضاي تأمین 

برآورد بازاریابی 
 و تبلیغات

 برآورد نوع بازار

 اندازه بازار

درجه (ویژگی هاي خاص بازار

دولتی،خصوصی، (نوع منایع در گردش 
 )غیرانتفاعی

 تناسب محل با موضوع طرح

 )مانند دامپینگ(طرح بر سایر رقبا و واکنش آنها  تأثیر

 ....)احداث، جاده، پل و (کلی و آتی براي محل  برنامه

انتخاب بهترین روش بازاریابی و تبلیغات که بهترین 
 پاسخگویی را در بازار و براي کاالي مربوط به همراه دارد
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 3اجزاء این مطالعات در نمودار . نتیجه این مطالعات در تنظیم برنامه عملیاتی طرح بیشترین تأثیر را دارد

  .شده است نشان داده
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ]13،5[اجزاي عملیات مطالعات و ارزیابی فنی -3نمودار
  

  هاي مالی و اقتصاديتحلیل - 4-1-3
ترین اجزاء  است که جزء مهم» هاي مالی و اقتصاديتحلیل«سنجی، بخش سوم از مطالعات امکان

   شود و طرح مشخص میزیرا در آن میزان بازدهی و سوددهی . هاي اقتصادي استارزیابی طرح
هاي مالی و هدف مطالعات و تحلیل. کندگذار براي مشارکت در طرح را تأمین میهاي سرمایهانگیزه

گذار و سازمان به همراه سرمایه اقتصادي این است که نشان دهد طرح اقتصادي بازده مثبتی را براي
از مرحله (ها و درآمدهاي حاصل از طرح بنابراین، براي این منظور باید تمامی هزینه. خواهد داشت

       مثالً (موردمطالعه قرارگرفته و با یک تحلیل ) برداريگذاري تا آخر بهرهریزي و سرمایهبرنامه
تر شود باید  گیري راحتاما براي اینکه تصمیم. میزان بازده اقتصادي طرح مشخص شود) فایده -هزینه

اي، ها، سود دورهو محاسبه شود تا قابلیت مقایسه با سایر طرحهایی نیز در این زمینه تدوین شاخص

مطالعات و ارزیابی 
 فنی

 برداريو بهره اجراطول مدت 

 قابلیت اجرا 

 قابلیت دوام 

 هادسترسی

 قابلیت ساخت 

 انتخاب مکان

 انتخاب فناوري

 و بزرگی طرح ظرفیتانتخاب 

 مشخات فنی طرح

 قابلیت توسعه

 اجرایی و الزامات فناوري هايویژگی

 استهالك

 ...در مقابل انواع رانت جویی، دزدي و (امنیت محلی 

 استدرساخت بنا همان متره و برآورد 
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در این بخش تأثیرات اقتصادي اجراي پروژه در سطوح . مشاهده شود نیز قابل... هاي جایگزین و فرصت
ذکر است که به دلیل وجود ریسک در  شایان. گیردالمللی نیز موردبررسی قرار میاي، ملی و بینمنطقه

     گذاري، مطالعات ریسک نیز در ارزیابی اقتصادي انجام هاي سرمایهها و مزایاي طرحبرآورد هزینه
  .شده است ، نشان داده4اجزاء این مطالعات در نمودار . گیردمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]13،5[هاي مالی و اقتصادياجزاء عملیاتی تحلیل -4نمودار
  

هاي تحلیل
مالی و 
 اقتصادي

-ارزیابی هزینه
 ها

ارزیابی 
 درآمدها

 تحلیل ریسک

-هاي سرمایههزینه
 گذاري

 گذاري اولیهسرمایه

 گذاري جایگزینسرمایه

 برداريهاي بهرههزینه

 هاي تأمین مالیهزینه

 هزینه هاي باالسري

 میزان تولیدو فروش

 هاي مالیشاخص

 تخمین و برآورد قیمت

 درآمدهاي جانبی

محاسبه 
 هاي محاسباتینسبت هاشاخص

 تحلیل حساسیت

 مالیات

 تعهد زیست محیطی

 ایجاد نام تجاري

 هزینه فرصت
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زمان بازده اقتصادي، اثرات  صورت هم این بخش به. درنهایت تحلیل اثر براي طرح انجام خواهد شد

. شوداي و تحقق اهداف اسناد باالدستی بررسی میي ملی و منطقهو توسعه) اجتماعبر محیط و (خارجی 
اي ي ملی و منطقهاگر تحلیل اثر نشان داد بازده اقتصادي نسبت به سایر اثرات خارجی و منفی بر توسعه

ا در طرح اول اینکه در مطالعات فنی تغییراتی ر. توان در پیش گرفتحل می توجیه اجرایی ندارد، دو راه
اي جایگزین انتخاب نمود و مراحل ارزیابی را -تر شود و دوم پروژهایجاد نموده تا اثرات خارجی کمرنگ

  ).مشاهده است قابل 1این مرحله در نمودار (از ابتدا انجام داد 
  
  هاي حمایتی  صندوق -5

 بنیان دانش اقتصاد در آفرینی ارزش در مهم عوامل از یکی نوآوري و آوريفن علم، منسجم مالی نظام
 براي متنوعی راهکارهاي نیز تاکنون و گذارده صحه آن بر نظران صاحب از بسیاري که موضوعی است؛

 از حمایت قانون الیحه هدفمند، و منسجم ساختاري ارایه منظور به. است شده گرفته نظر در آن
 آن تصویب به 1389 سال در و ارسال اسالمی شوراي مجلس به 1387 سال در بنیان دانش هاي شرکت

 اقتصاد توسعه و تحقق به کمک منظور به هاي حمایتی صندوق آن، 5 ماده مطابق که رسید نهاد
 و اختراعات و پژوهشی دستاوردهاي ها، نوآوري سازي تجاري و بازار تا ایده زنجیره تکمیل بنیان، دانش

 مؤسسات و ها شرکت به پشتیبانی و مالی خدمات و ها کمک ارایه طریق از دانش نمودن کاربردي
 به کمک و فناوري توسعه مالی تأمین شامل هااین صندوق اصلی هاي مأموریت. گرفت  شکل بنیان دانش
 توسعه در نقش ایفاي و بنیان دانش اقتصاد به نفتی اقتصاد از گذار به کمک بنیان، دانش اقتصاد توسعه
  . است کشور
 محرك موتور خصوصی بخش که است مطلب این گویاي جهان سرتاسر در موفق اقتصادهاي تجربه
 ها عرصه تمامی در گذاريسیاست توجهات صدر در بایست می بر این اساس، و هست و بوده اقتصاد

 افزایش دولت، هاي هزینه کاهش. باشد آن اخص معناي به نوآوري و فناوري علم، بخش در و عام طور به
 ایجاد همگانی، مشارکت سطح ارتقاي بازار، در رونق و رقابت تحرك، انگیزه ایجاد سودآوري، و کارایی
 پذیر آور امکانهاي فنشرکت به دادن اولویت با جز که هستند مواردي همه و همه... و اقتصادي تعدیل
 آورهاي فنشرکت به توجه نیز نظام مسئوالن رهنمودهاي و بیانات در که است اساس این بر. نیست

 عمومی توافق نوعی و است برخوردار اي ویژه اهمیت از بنیان دانش هاي فعالیت گرداننده هسته عنوان به
 گریزناپذیر الزامات از یکی ها،این شرکت محوریت با فناوري و علم توسعه که دارد وجود کشور در

 اندنموده تالش هاي حمایتیصندوق میان، این در. است بنیان دانش اقتصاد و مقاومتی اقتصاد به دستیابی
 هاي زیرساخت توسعه بنیان، دانش هاي شرکت گیري شکل براي سازي ظرفیت هدفمند، سازي فرهنگ با تا

  . حمایتی در دستور کار خود قرار دهند طریق ارایه تسهیالت از موردنیاز
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 شوراي مصوب هاياولویت راستاي در ملی هايطرح و ارزیابی الذکر، تصویببا در نظر گرفتن موارد فوق

هاي اثرگذار بر ارزیابی  ترین مؤلفه بندي مهماز طریق شناسایی و اولویت کشور، علمی هايپژوهش
هایی هاي حمایتی به سمت طرحپذیر است تا خدمات و تسهیالت صندوق گذاري امکانهاي سرمایه پروژه

 ها آن نتایج از مردم شدن مند بهره و ثروت تولید آوري،فن و علم تولید راستاي سوق پیدا نماید که در
 .انجام پذیرد

  فناوري توسعه از حمایت صندوق -5-1
 دستاوردهاي سازيتجاري و نوآوري تحقیقات، از حمایت ماموریت با آوريفن توسعه از حمایت صندوق

 بالفعل و بالقوه امکانات و هاظرفیت ها،قابلیت از گیريبهره و استفاده با محصوالت و توسعه و تحقیقاتی
  .است فعالیت حال در آوريفن مدیریت با رویکرد) و حقوقی حقیقی( خصوصی و دولتی بخش

دولتی و  بخش موردنیاز هايآوريفن توسعه به کمک منظور به آوريفن از توسعه حمایت صندوق
 از برداريبهره جهت در اجرایی بستر سازيآماده و بنیاندانش هايشرکت با مشارکت طریق از خصوصی

 امور کردن شکوفا صندوق، تأسیس از هدف. است شده تشکیل خصوصی بخش تحقیقاتی هايظرفیت
 از حاصله، نتایج از هاي اجراییبخش منديبهره و سازيتجاري و آوريفن توسعه راستاي در تحقیقاتی

  .است بنیان دانش هايشرکت از حمایت و مشارکت طریق
  فناوري توسعه از حمایت صندوق راهبردهاي - 5-1-1

 آوري،فن توسعه جهت نهادي بین همکاري تقویت تقاضامحور، هايپژوهش و آوريفن توسعه از حمایت
 بین یکپارچگی و انسجام تقویت و همکاران شبکه گسترش بر تاکید با کاري فرآیندهاي وريبهره ارتقاء
 توسعه از حمایت صندوق براي شده مشخص راهبردهاي ازجمله کشور سطح در آوريفن و علم هايحلقه

 اخذ جهت تالش همچون، اقداماتی صندوق، بلندمدت اهداف به رسیدن براي همچنین. فناوري است
در سطح  فکري مالکیت حقوق از حمایت ها،آوريفن از اطالعاتی بانک ایجاد ملی، حمایت و اعتبارات

  .پذیردمی انجام کشور آورانهفن هاينیازمندي از بخشی تأمین بندياولویت و نیازسنجی و کشور
  آوريفن توسعه از حمایت صندوق خدمات - 5-1-2

 امثال و واردات صادرات، مشاوره، خدمات، آموزش، تولید، آوري،فن توسعه هايحوزه در صندوق خدمات
 طریق از دانشگاه آورانفن و سازمان آورانفن شبکه، آورانفن شامل مشتریان از طیف سه به ها آن

 و خریدوفروش خدمات و تسهیالت گذاري، ارایهسرمایه در مشارکت قالب در صندوق کارکردهاي
  .شودمی ارایه کارگزاري

  :است زیر شرح فناوري به توسعه از حمایت صندوق در خدمات ارایه در اصلی بخش چهار 
  )فناوري معامالت و مبادالت بستر( بازار فن -1
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 علوم وزارت با ارتباط در 81 سال اواخر در بازار فن موضوع در نهادسازي و تعامالتی اقدامات اولین   

-فعالیت گستره. خورد کلید همکاري مشترك سند تدوین با و مشترك هسته صورت به که گرفت شکل
  .است شده داده شرح اختصار به 1 جدول در بازار فن یک هاي

  
  بازار فن هايفعالیت -1جدول

هاي فعالیت
  پشتیبانی

  زیرساخت
سازي، مالی، تجاريمبادالت استاندارد، پرداخت تأمین: سیستم حمایتی کامل

  .......گذاري و استانداردهاي حسابداري، سرمایه
مدیریت منابع 

  انسانی
  افراد ماهر در مدیریت بازار فیزیکی و بازار مجازي: نیروي متخصص

  تجارت الکترونیکی و پایگاه داده اینترنت، اینترانت،: مهارت و فناوري  مدیریت فناوري
  .....مواد، ابزار و : خرید  خریدها

هاي فعالیت
  اصلی

  ها و تبلیغاتمبادالت، واسطه  عملیات
  قرارداد و انتقال، محصول جدید و ارزیابی فناوري  هاخروجی

  
  بنیان دانش هايشرکت به تسهیالت ارایه  -2
  گذاريسرمایه در مشارکت -3
  ):میانجی نقش(مشاوره  خدمات ارایه -4
 و ایجاد هادولت توسط آوري مستقیماًفن سازيتجاري گريتسهیل باهدف میانجی نهادهاي از برخی

 قرار تحلیل مورد راهبردي و اقتصادي رویکرد دو از را میانجی نهادهاي نقش شوند جانسونمی حمایت
-فن سازيتجاري هايفعالیت در مشارکت براي میانجی هايسازمان است، معتقد او عبارتیبه. است داده

 هايسازمان محققان، برخی. کندمی توجیه را مشارکت این که راهبردي دارند و اقتصادي دالیلی آوري
 را ها آن و دانند می دانشگاه و صنعت دولت، یعنی گانهسه مارپیچ نهاد سه از خارج نهادهایی را میانجی

  .آورندمی شمار به دیگر بازیگر سه میان روابط تسهیلگر و فناوري هايهمکاري چهارم قطب
 طرف چند یا دو بین دالل یا کارگزار عنوان به صورتی هر به نوآوري فرآیند در که گروهی یا سازمان
  :است زیر موارد شامل گريمیانجی هاي فعالیت گونه این. کند فعالیت
  بالقوه شرکاي درباره اطالعات کردن فراهم به کمک-
  طرف چند یا دو بین معامالت داللی -
  . اند داشته مشارکت باهم که هایی گروه یا ها سازمان بین الطرفین مرضی عنوان به فعالیت - 
  . همکاري بروندادهاي براي پشتیبانی و مالی منابع مشاور، کردن پیدا براي کمک -
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  آوريفن توسعه از حمایت صندوق در آوريفن توسعه زنجیره - 5-1-3

 و آوريفن توسعه از حمایت جهت آوري درفن توسعه از حمایت صندوق راهبردهاي پیشبرد راستاي در
 سازي،هماهنگ براي هاییفعالیت و خدمات مجموعه ارایه به بنیاندانش هايشرکت توسعه پیشبرد
  .پردازد می آوريفن توسعه زنجیره عنوان تحت مختلف هايحمایتی بخش خدمات سایر و ارزیابی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فناوري توسعه از حمایت صندوق در فناوري توسعه زنجیره - 1 شکل
  

 و بندياولویت ارزیابی، شناسایی، در کننده مشارکت عنوان به فناوري توسعه از حمایت صندوق نقش
 مناسب و انجام قابل هايطرح شناسایی صورت در است، پررنگ بسیار موردنیاز هايآوريفن انتخاب
-می اهتمام نهایی محصول قطعی خرید انعقاد همچنین و محصول تولید فرآیند در مشارکت به نسبت
  .ورزد

  آوريفن توسعه از حمایت صندوق عملیاتی فرآیندهاي خالصه - 5-1-4
 نظیر قانونی ابزارهاي طریق از بخش دولتی و خصوصی به ارایه قابل محصول /فناوري شناسایی -1

 درس ها،همایش ها،نمایشگاه در شرکت عمومی، فراخوان حقوقی، و حقیقی اشخاص از دعوت
  ....و  گروهی

 تجاري طرح یا هاایده فنی، توانمندي بررسی جهت اولیه مدارك دریافت و مشترك جلسات برگزاري  -2
  .........آوري و فن حوزه بررسی همچون و همکاري متقاضی

  حقوقی و امنیتی اقتصادي، مالی، فنی، ارزیابی انجام  -3
  صندوق با همکاري خصوص در شرکت درخواست به توجه با تجاري طرح شدن نهایی -4

 توسعه دهنده

(p٢) 

 مشارکت کننده

(p١) 

 مصرف کننده

(p٣) 
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 ورود تأییدیه و اخذ مدیرعامل به ارایه جهت حقوقی و امنیتی اقتصادي، مالی، فنی، لیست چک تهیه -5

  مدیره هیئت به
  مدیره هیئت اعضاي توسط تصویب و تجاري طرح بررسی و مدیره هیئت در ارایه فرمت تهیه -6
  طرفین توسط قرارداد امضاي و حقوقی تأییدیه اخذ و قرارداد تنظیم -7
 یا دریافتی هاي گزارش به توجه با مالی و فنی ارزیابی و بررسی از پس شرکت به الزم اعتبار پرداخت -8

  برداربهره سازمان از مالی و فنی پیشرفت تأییدیه اخذ و شرکت از بازدید
 حساب تسویه و همکاري زمان پایان بردار،بهره صنعت به محصول فروش و تولید فنی، دانش تکمیل -9

  کامل
 
  پیشینه پژوهش -6

  .است شده آورده تحقیق موضوع به توجه با شده داده مرور مقاالت ،2 در جدول
  

  پژوهش موضوع به توجه با شده داده مرور مقاالت -2جدول 

سال   نام نویسنده  عنوان پژوهش
  نتیجه مقاله  انتشار

 بانک 24 عملکرد تحلیل
 مشکالت با شده مواجه تجاري

 یک از گذاريو سرمایه وام
 با کمبود پایه بر گیرياندازه

 پوششی تحلیل باالي کارایی
  فازي هايداده

هسیائو و 
  2011  ]17[همکاران

SBM1  داده پردازش براي خوبی ارزیابی ابزار یک فازي -
 مقادیر بنديرتبه براي است ممکن است، اما فازي هاي
 فازي با SBMمقاله از یک  این در. نباشد مناسب جامع

فازي  SBM مدل با تواند می که شده استفاده باال کارایی
 براي را بهتري بنديپیشنهادي، رتبه مدل. شود ترکیب
 سپرده، پول مقدار از مقاله این در. کندفراهم می هابانک
 ورودي، عنوان بانکی به دارایی و اشتغال يهزینه
 و و کمیسیون گذاريسرمایه میزان وام، مقدار حال درعین
  .شده است استفاده خروجی عنوان به ونقل حمل هايهزینه

 براي هدفه را چند رویکرد
   بینیپیش

  نشده پرداخت هايوام
  2011  ]20[اده

 فازي سیمپلکس الگوریتم کارگیري به شامل این پژوهش
 قوانین ایجاد در) هدفه چند سازيبهینه الگوریتم یک(

 یک در نشده هاي پرداختوام بینیپیش براي گیريتصمیم
ي ورشکسته هايبانک لیست. است اعتباري موسسه

 دهد می نشان فدرال بیمه شرکت سایت وب توسط شده ارایه
 در بانک 182،  2009 تا 2000 هايبین سال که

 این در شده استفاده هايداده . شدند ورشکسته متحده ایاالت
. هستند ایالت 11 وام به مربوط اطالعات شامل پژوهش

قصور : از اند عبارت پژوهش این در شده استفاده متغیر چهار
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، )CDRC(بدهی  بازپرداخت ، ظرفیت)DD(ساختگی 

).  WC(، سرمایه در گردش )OE( حقوق سهام صاحبان
)DD (اگر گیردمی را مقدار یک و است شاخص یک 

- را می صفر مقدار صورت این غیر در گیرد، صورت قصور
  .گیرد

-DEAاستفاده از رویکرد 
FAHP  

  گیري   براي حل مسائل تصمیم
  هاي بانکیوام

چی و 
  2010  ]11[همکاران

 فازي سیمپلکس الگوریتم کارگیري به شامل این پژوهش
 قوانین ایجاد در) هدفه چند سازيبهینه الگوریتم یک(

 یک در نشده هاي پرداختوام بینیپیش براي گیريتصمیم
ي ورشکسته هايبانک لیست. است اعتباري موسسه

 دهد می نشان فدرال بیمه شرکت سایت وب توسط شده ارایه
 در بانک 182،  2009 تا 2000 بین سالهاي که

 این در شده استفاده هايداده . شدند ورشکسته متحده ایاالت
. هستند ایالت 11 وام به مربوط اطالعات شامل پژوهش

قصور : از اند عبارت پژوهش این در شده استفاده متغیر چهار
، )CDRC(بدهی  بازپرداخت ، ظرفیت)DD(ساختگی 

).  WC(، سرمایه در گردش )OE( حقوق سهام صاحبان
)DD (اگر گیردمی را مقدار یک و است شاخص یک 

- را می صفر مقدار صورت این غیر در گیرد، صورت قصور
  .گیرد

  هاي      طرح اقتصادي ارزیابی
 اختیار روش با گذاريسرمایه
  واقعی

محمدي دین
  1393  ]4[و باقري

افزار  نرم از استفاده با واقعی اختیار پژوهش روش این در
slsیک واحد  طرح اجراي واقعی نمونه یک روي ، بر

 استفاده که دهد می نشان نتایج. است شده پیاده پتروشیمی
 ابعاد مختلف از را ارزشمندي اطالعات فوق، روش از

 تصمیمات از بسیاري مالی توجیه بر آن اثر و ریسک
  .دهدمی نشان را زمان هر در بنگاه راهبردي

 تأثیرگذار عوامل بندياولویت
-سرمایه هاي طرح ارزیابی بر

  خطرپذیر گذاري

درخشان و 
  ]3[محمدي

 بندياولویت به اثرگذار، عوامل از جامعی فهرست بررسی با  1393
 ایران، در موردي مطالعه کمک به و عوامل پرداختند این

نتایج  مطابق. کردند اعتبارسنجی  را آمده دست به معیارهاي
 هايتوانایی کارآفرین، شخصیتی هايویژگی ها، آن پژوهش

 بازار خدمت، مشخصات/ محصول مشخصات کارآفرین،
 اولویت جغرافیایی، مالحظات و مالی مالحظات محصول،

 پژوهش نتایج همچنین. بوده است خبرگان نظر در معیارها
 محصول، مالی مالحظات معیار که داد نشان ها، آن

 و شخصیت معیارهاي
  .اندبوده معیارها ترین مهم ترتیب به کارآفرین توانایی

 هايطرح بندياولویت مدل
 از استفاده با گذاريسرمایه
 در گیري سلسله مراتبیتصمیم
 مطالعه قطعیت؛ عدم شرایط

نارنجی و 
  1390  ]8[همکاران

 هايمقایسه ماتریس از استفاده مقاله، این در اصلی رویکرد
 کالسیک هايروش به نسبت که است ايزوجی بازه

- عنوان با گیريتصمیم مدل دو مقاله این در. است تر واقعی
 و دهی وزن لکسیکوگرافی براي آرمانی ریزيبرنامه هاي

 نوع از مدل دو این. است شده ارایه هاگزینه بندياولویت
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 یابی احداث مکان: موردي
  کارخانه

)TLGP (اي دومرحله لگاریتمی آرمانی ریزيبرنامه و 
)LGP( شرایط در مراتبیسلسله گیريتصمیم هايروش 

 استفاده با هاروش این از یک هر سپس. است قطعیت عدم
 در گذاريسرمایه هايبندي طرحاولویت( واقعی مثال یک از

 تحلیلی فرآیند روش با آن نتایج و شده حل) کارخانه احداث
 با توجه .است شده مقایسه قطعی شرایط در مراتبی سلسله

 ،  غیرقطعیTLGPدرروش  هاورودي بودن غیرقطعی به
 نتایج و برخوردار بوده بیشتري اعتبار از نهایی نتایج بودن

  .کندمی ارایه را تريمنطقی
 خبره سیستم مدل یک ارایه

 به وام اعطاي جهت) هوشمند(
  مشتریان

خمسه و 
  1386  ]2[همکاران

 فاکتورهاي اساس بر پژوهش این در شده ارایه خبره سیستم
 ایرانی متخصصان و کارشناسان ازنظر مطرح کیفی و کمی

 خصوصی بانک یک در مشتري به وام ارایه ي درزمینه
  .هست

 ارزیابی جهت مدل یک ارایه
 از استفاده با بانکی هايوام

  خبره سیستم و AHP مدل

ناصري و 
آزادي 
  ]9[مقدم

1383  

 مدلی پروژه، ارزیابی در مؤثر و مهم معیارهاي شناسایی با
 ارزیابی به توجه با سپس و پروژه هر ارزیابی جهت

 در گیريتصمیم جهت خبره سیستم یک شده حاصل
 بخش در تحقیق این در. اندکرده ارایه پروژه، خصوص
 قسمت در. اندکرده استفاده APH تکنیک از مدل ارزیابی

 را خبره سیستم شده شناسایی معیارهاي به توجه با دوم،
  .اندکرده طراحی

  
  
  مدل هدفمند پژوهش - 7
  

  .شده به شکل هدفمند آورده شده است در شکل زیر ساختار شماتیک از معیارهاي شناسایی
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  هاي پژوهشسوال -8

بندي و جهت رتبهگذاري هاي سرمایهبر ارزیابی پروژهمؤثر  زیرمعیارهايو  عیارهام ینتر مهم .1
 ؟هستندیی هاچه مؤلفه، ها آن نیبرتر نییتع

 گذاري به کدام صورت است؟هاي سرمایهترین معیارها جهت بهبود ارزیابی پروژه بندي مهمرتبه .2
 به چه صورت است؟ آوريصندوق توسعه فن در حاضر هايطرح بنديرتبه .3
توان یشده م ییشناسا ین عواملتر مهمکارهایی جهت بهبود و توسعه طبق مدل مفهومی، چه راه .4

  ارایه کرد؟
 
 ) FDAHP( فازي دلفی مراتبی سلسله تحلیل -9

تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازي  مراتب دلفی فازي درواقع ترکیبی از روش دلفی و تحلیل سلسله
مبنی . ارایه شد) 1980(ساعتی . تحلیل سلسله مراتبی، روشی است که اولین بار توسط توماس ال. است

  .ها در قالب ماتریس مقایسه زوجی است دو آن پارامترها بر مبناي مقایسه دوبهاین روش، وزن دهی 
 نظر دریافت از پس اول مرحله در .شودمی طی فازي دلفی مراتبی سلسله فرایند انجام براي زیر مراحل

 سوم مرحله در .شوندمی داده تشکیل معکوس هايماتریس دوم مرحله در. شودمی  سازيفازي خبرگان،
پارامتر،  هر اولویت یا وزن تا شوندمی غیرفازي هاوزن چهارم مرحله در و تعیین پارامتر هر نسبی وزن

 .گردد تعیین 
 فازي اعداد محاسبه: اول مرحله) الف

  قرار مدنظر مستقیم طور به متخصصان و خبرگان دریافتی از نظرهاي) αij(فازي اعداد محاسبه براي
 یا و مثلثی روش همچون مختلف عضویت توابع اساس بر توانمی را مرحله این در فازي اعداد . گیرندمی

 فازي اعداد محاسبه ، مثلثی روش محاسبه سهولت و زیاد کاربرد به توجه با. کرد محاسبه اي ذوزنقه حالت
   تعریف زیر روابط صورت به فازي عدد یک حالت این در. است شده داده نشان) 3( شماره شکل مانند
 .شودمی
 
  )1( 
  
  
  
  
  
  

α  )١( ij=(αij ,dij, gij) 

  )٢ ( αij=Min(bijk), k=١,….n 

  )٣ ( dij=( ,bijk), k=١,….,n 

  )٤ ( gij=Max(bijk ), k=١,….,n 

 



 103   ... گذاري با استفاده از الگوي ترکیبیهاي سرمایهبندي طرحارایه الگویی براي رتبه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 gij و αij آم،Kمتخصص  دیدگاه از j پارامتر بر i پارامتر نسبی اهمیت دهنده نشان bijk  فوق رابطه  در
 شوندگان پرسش نظرهاي هندسی میانگین dij و شوندگان پرسش نظرهاي باالي و پایین حد ترتیب به

 و باشد برقرار αij > >gij dij رابطه همواره که اند شده تعریف اي گونه به فازي عدد هاي مؤلفه. هست
1و    9[  بازه در همواره ها مؤلفه این مقادیر

 .کندمی تغییر ،] 9
 فازي معکوس ماتریس تشکیل:  دوم مرحله)  ب
 پارامترهاي بین فازي زوجی ماتریس قبل، مرحله در آمده دست به فازي اعداد به توجه با مرحله این در

  ].7[ شودمی تشکیل زیر رابطه شرح به مختلف
  
)2(  

  
 پارامترها نسبی فازي وزن محاسبه:  سوم مرحله)  ج

 .شودمی استفاده زیر روابط از پارامترها نسبی فاري وزن محاسبه براي
 
)3(  

  
 
)4(  
 
 
)5(  

  

~ 

α

α di g
x 

 

U(x) 

~ ~ Aij =[αij],αij α ji ≈ ١ , V i,j=١،٢،٣..... ~ 
~ 

~ ~ 
 

 Z   =[αij ⊗ --⊗ αij  ]     

  
~ 

~ 
~  Zi =    

~ ~ ~     Wi= Zi ⊗ (Zi⊕…….⊕ Zn) 
 

~ 
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 ⊕ و فازي اعداد ضرب نماد ⊗  و بوده                                                          فوق روابط در
 .       است ، آمi  پارامتر فازي وزن دهنده نشان که است سطري بردار یک         و است فازي اعداد جمع نماد

  
 پارامترها وزن کردن فازي غیر:  چهارم مرحله)  د

 فازي عدد هاي مؤلفه هندسی میانگین زیر، رابطه طبق پارامترها، کردن فازي غیر منظور به مرحله این در
 ].7[شود  می بیان قطعی عدد یک صورت به پارامترها وزن ترتیب بدین و آیدمی دست به پارامترها، وزن

 
   )6(  
  

  روش ویکور - 10
هاي اخیر، در سال. سازي چند معیاره استحل توافقی و بهینه ویکور یک عبارت صربستانی به معناي راه

براي مسائل چند معیاره، موردتوجه عنوان یک روش حل جدید  استفاده از روش ویکور و توسعه آن به
هاي مختلف بر اساس معیارهاي بندي گزینهتوان براي رتبهاز این روش می. بسیاري قرارگرفته است

 :باشدصورت زیر می روند حل مسائل به روش ویکور به. مختلف استفاده کرد
  تشکیل ماتریس تصمیم: مرحله اول) الف

ها براي معیارهاي  و ارزیابی همه گزینه) m(ها  و تعداد گزینه) n(در آغاز با توجه به تعداد معیارها 
  :شودصورت زیر تشکیل می مختلف، ماتریس تصمیم به

 
)7(  

     
X=  

  
  

  .باشدمی) j=1،2,.....,n( jدر رابطه با معیار ) i )i= 1،2,......mعملکرد گزینه  푥که در آن 
  
  مقیاس کردن ماتریس تصمیم بی: مرحله دوم) ب

 Fبعد تبدیل شوند و ماتریس  شود معیارها با ابعاد مختلف به معیارهایی بی در این مرحله سعی می
  :شود صورت زیر تعریف می به
  
  
  

٢ =(  )α⊗١α 
~ 
Wi 

Wi= ( )   

 

…
.......

…
.......

…
......
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)8(  

  
R= 
 

  :که در این ماتریس
)9(  

푟 = 
∑ 2

1
 

  تعیین بردار وزن معیارها) ج
صورت زیر تعریف  گیري برداري به در این مرحله با توجه به ضرایب اهمیت معیارهاي مختلف تصمیم

  :شود می
푊 = [푤1, 푤2,푤3, … … . .푤 ]                                                                         (10) 

  
  )Q(و ویکور ) R(، تأسف )S(هاي سودمندي تعیین مقادیر شاخص) د

  :شوند در آغاز بهترین و بدترین مقدار براي معیارهاي افزاینده به ترتیب از روابط زیر محاسبه می
  
)11(  

푓 = MAX 푓  
푓 = MIN 푓  

 
ها  از بین تمام گزینه j، بدترین مقدار معیار 푓ها و  از بین تمام گزینه j، بهترین مقدار 푓در این روابط 

  .باشند می
  :آیند دست می با توجه به روابط زیر به )R(و مقدار تأسف ) S(مقدار سودمندي 

푆 = ∑ 푤푗1                                                                                             12     

푅 = 푀퐴푋푤푗                                                                                (13)      

 
  .هست j براي معیارمقدار وزن موردنظر  푤푗 که

  .شودبا توجه به رابطه زیر محاسبه می) Q(مقدار شاخص ویکور 
    (1 − 푣) +       푄 = v  

 

…
.......

…
.......

…
.......
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)14( 

푆 = 푀퐼푁 푆푖            푆 = 푀퐴푋 푆푖               푅 = 푀퐼푁 푅푖           푅 = 푀퐴푋 푅푖 
  

بیانگر نرخ فاصله از حل ضد ایده آل  بیانگر نرخ فاصله از حل ایده آل و  در این رابطه، 
وزنی  V، به عبارتی شود یمانتخاب  رندهیگ میتصمنیز با توجه به میزان توافق گروهی  Vپارامتر . است

  .است 5/0برابر  معموالًي حداکثر مطلوبیت گروهی است که استراتژبراي 
  
  هابندي گزینهرتبه) ه

 يا نهیگزو  شده مرتب تر بزرگبه  تر کوچکاز مقادیر  Q و S ،R بر اساس سه گروه ها نهیگز، تیدرنها
با کمترین (عنوان گزینه برتر  به Q و S ،R که در هر سه مقادیر شود یمعنوان گزینه برتر انتخاب  به

که  شود یمعنوان گزینه برتر انتخاب  ي بها نهیگز، Q الزم به ذکر است که در گروه. شناخته شود) مقدار
  :دو شرط زیر در مورد آن برقرار باشد

بیانگر تعداد  n و Q به ترتیب اولین و دومین گزینه برتر در گروه  퐴2 و 퐴1ي ها نهیگزاگر : 1شرط
  :زیر برقرار است رتبهباشد،  ها نهیگز
  
 )15(                                                                                Q(퐴2) - Q(퐴1)≥ 1

1  
  

   .عنوان رتبه برتر شناخته شود به S ،Rي ها گروهی از کیدرباید حداقل  퐴1 گزینه: 2شرط
هاي عنوان گزینه به 퐴و ...... ،  퐴1 ، 퐴2 هاياي از گزینهزمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه

  :شودمی محاسبه ریزبا توجه به رابطه  mشوند که بیشترین مقدار برتر انتخاب می
  
)16(                                                                     Q(퐴 ) - Q(퐴1) < 1

1  
  

  ].7[ شوندهاي برتر انتخاب میعنوان گزینه به 퐴2 و 퐴1 زمانی که شرط دوم برقرار نباشد، دو گزینه
 

  روش پژوهش - 11

 بر مؤثر معیارهاي ترین مهم مطالعه، نخست، این در. است کاربردي تحقیقات نوع از حاضر، پژوهش
 حوزه خبرگان علمی با مصاحبه و ايکتابخانه مطالعات از استفاده با گذاريسرمایه هايپروژه ارزیابی
 در. است شده گرفته بهره پرسشنامه دو خبرگان از نظرات آوريجمع براي سپس. شدند شناسایی ارزیابی
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 هايوزن و گريغربال فازي، دلفی روش اساس بر شده شناسایی معیارهاي اهمیت میزان اول، پرسشنامه

  .گرفت قرار موردمحاسبه معیارها از یک هر نسبی
 شده تعیین معیارهاي اساس بر فناوري توسعه صندوقگذاري سرمایه طرح 10 دوم، پرسشنامه در

 گذاريسرمایه هايطرح پرسشنامه، دو نتایج از حاصل تصمیم جدول تشکیل با درنهایت. شدند امتیازدهی
  .شدند بنديرتبه ویکور روش از استفاده با

اي، مصاحبه و دو نوع پرسشنامه ها در مراحل مختلف تحقیق، از مطالعات کتابخانهآوري دادهبراي جمع
نفر از  2دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،  علمی هیئت اعضاي از نفر 4بهره گرفته شد که 

علمی دانشگاه  علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و یک نفر از اعضاي هیئت اعضاي هیئت
 کلیدي خبرگان مشخصات 2 جدول. اندین پرسشنامه بودههاي اگویان به سوالصنعتی مالک اشتر، پاسخ

  .دهدمی نمایش را هامصاحبه در کننده شرکت
  

  هامصاحبه در کنندهشرکت خبرگان مشخصات  -3 جدول

  مرتبه علمی   رشته تحصیلی  علمی عضو هیئت  ردیف
  اقتصاديمشاور  - استادیار  علوم اقتصادي  دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  1
  هامدرس دوره ارزیابی طرح -استادیار  علوم اقتصادي  دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  2
  استادیار   علوم اقتصادي دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  3
  استادیار  علوم اقتصادي دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  4
  دانشیار  علوم اقتصادي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزدانشکده اقتصاد   5

مدرس دوره ارزیابی  –استادیار   علوم اقتصادي دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  6
  هاطرح

  مدیرعامل صندوق –استادیار   مدیریت راهبردي دانش  دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر  7
  

. شده است مراتب دلفی فازي و روش ویکور بهره گرفته نیز از دو روش تحلیل سلسلهها براي تحلیل داده
  :اند از ، عبارت4جزئیات مراحل مختلف پیشنهادي تحقیق با توجه به شکل 
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  قیتحقفرآیند پیشنهادي  - 4 شکل

  
گذاري بر اساس مطالعات میدانی و هاي سرمایهمعیارهاي مهم در ارزیابی طرح: شناسایی معیارها -1

  .شوندمصاحبه با خبرگان حوزه ارزیابی شناسایی می
 1شده در قالب یک پرسشنامه با طیف امتیازي  معیارهاي شناسایی:  تشکیل ماتریس مقایسات زوجی -2

سپس به ازاي . شودها توسط مدیران امتیازدهی می بر اساس اهمیت آن) اهمیت تا بسیار بااهمیتبی( 9تا 
  . شودپاسخ هر یک از مدیران، ماتریس مقایسات زوجی مربوط به آن تشکیل می

، اعداد فازي مربوط به هر معیار در ماتریس  1بر اساس رابطه : فازي زوجی مقایسات ماتریس کیلتش -3
  . شوددلفی فازي بیان می زوجی مقایسات شده و در قالب ماتریس مقایسات زوجی تعیین

هاي ماتریس مقایسات زوجی فازي، وزن فازي و درنهایت،  با توجه به مؤلفه: محاسبه وزن معیارها -4
ترتیب وزن هر معیار مشخص  این به. شوندتعیین می 5وزن غیرفازي هریک از معیارها بر اساس رابطه 

  . خواهد شد
 18بر اساس ) گذاري صندوق توسعه فناوريهاي سرمایهطرح(ها گزینه: تشکیل جدول تصمیم نهایی  -5

معیار باقیمانده  8اج گردید و گذاري استخرهاي سرمایهمعیار از طرح 10مقدار عددي . معیار تشکیل شد
خیلی  =9خیلی کم تا  =1(با نظرسنجی از خبرگان حوزه ارزیابی در قالب یک پرسشنامه با طیف امتیازي 

  . شوند، در قالب جدول تصمیم امتیازدهی می)زیاد
گذاري هاي سرمایهطرح(پس از تشکیل جدول تصمیم نهایی، بهترین گزینه : هابندي گزینهرتبه -6
  . شودبر مبناي روش ویکور مشخص می) ندوق توسعه فناوريص
  

  ها وتحلیل داده تجزیه - 12

  گذاريسرمایه هايپروژه ارزیابی بر مؤثرگري معیارهاي غربال. 12-1

 فازيتشکیل ماتریس مقایسات زوجی  تشکیل ماتریس مقایسات زوجی  شناسایی معیارها

 محاسبه وزن معیارها جدول تصمیم نهاییتشکیل  هابندي گزینهرتبه

FDAHP VIKOR 
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و تعریف متغیرهاي زبانی، پرسشنامه موردنظر ) هاي اثرگذارمؤلفه(هاي پیشنهادي با توجه به گزینه

 فازي و اجماع نظرات دلفی روش به چهارم دور نتایج بررسی با. ارسال شدطراحی و براي خبرگان 
  .، انتخاب شدند8با کسب میانگین باالي  4مؤلفه مطابق جدول  18 خبرگان،

 
  گري به روش دلفی فازي در مرحله چهارمنتایج غربال  -4جدول 

میانگین  غیر فازي    معیار  ردیف
  شده نظرات

6,89  اينوع خدمات ارایه ازنظرماهیت شرکت   1
7,71  مدیره یئتهمرتبط در اعضاي  باسابقهکرده و  یلتحصوجود افراد   2

برداري، مجوزهاي تأسیس و پروانه بهره(توسط شرکت  اخذشدهگواهینامه و مجوزهاي   3
8,04  ...)احداث و 

7,23  ي شرکتافزار سختي و افزار نرمامکانات   4

  مشابه با طرحسوابق اجرایی شرکت   5
8,90  )، وضعیت قراردادهاي جاري و خاتمه یافتهشده انجامهاي اعم از انجام فعالیت(

، وضعیت قراردادهاي جاري شده انجامهاي اعم از انجام فعالیت(سایر سوابق اجرایی شرکت   6
8,12  )و خاتمه یافته

8,04  وضعیت نیروهاي متخصص و مدیران شرکت  7
7,78  ارایه قابلنوع  وثیقه   8
8,20  ....)ها وها، صندوقبانک(سوابق اعتباري شرکت   9
8,12  هاي شرکتوضعیت دارایی  10
8,11  سود و زیان شرکت حساب صورتوضعیت   11
7,87  وضعیت صورت گردش وجوه نقد شرکت  12

هاي هاي بدهی،نسبتهاي نقدینگی، نسبتنسبت(هاي مالی شرکت ها و نسبتصورت  13
8,02  )هاي سودآوريفعالیت و نسبت

8,12  محصول آن فروش بازار همچنین و اولیه مواد به دسترسیازنظر  طرح اجراي محل  14

7,39  امکانات و تأسیسات زیربنایی طرح  15

هاي عمومی، امکانات آالت و تجهیزات و کارگاهماشین(توان تجهیزاتی شامل   16
7,64  ...)و کالیبراسیون و آزمودنآزمایشگاهی، 

7,54  يفنّاوردانش فنی و طول عمر   17

در  سرمایه انتقال، نوسازي، و بازسازي/ تکمیلی( ایجادي، توسعه( نوع طرح  18
7,46  )یدوفروشخر،گردش

7,75  سطح فناوري محصول  19
8,12  کاربردهاي محصول  20
8,03  نوآوري در محصول  21
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8,20  نسبت به محصوالت رقیبهاي فنی محصول مزیت  22
7,38  فرآیند تولید محصول  23
7,55  برنامه تأمین مواد اولیه  24
7,19  خدمات پس از فروش طرح  25
7,90  مزایاي محصول نسبت به رقبا در بازار هدف  26
8,04  و نرخ رشد بازار) داخلی و خارجی(اندازه فعلی بازار   27
7,75  آتی طرحسهم بنگاه از بازار فعلی و   28
6,80  )زنیمحل استقرار، ویژگی، توان چانه(مشخصات مشتریان بازار هدف   29
7,14  .....)مواد اولیه، قطعات و (میزان درجه وابستگی طرح به عوامل خارجی   30
8,03  )کشش قیمتی تقاضا، کشش درآمدي( کنندگان مصرفتحلیل رفتار و ترجیحات   31
8,12  ......)تعداد، ظرفیت، کیفیت، قیمت محصول و (بنگاهوضعیت رقباي اصلی   32
6,64  )اي، جهانیملی، منطقه(اهمیت طرح در ابعاد کالن  33
6,62  ، ستادهاي توسعه فناوري و سایرها وزارتخانههاي  یتاولو ازنظروضعیت طرح   34
7,38  ...)انحصار،رو، فرصت پیشرو یا دنباله(موقعیت محصول طرح در بازار هدف   35
6,71  )در ابعاد ملی(ناشی از اجراي طرح ) مثبت و منفی(تحلیل ابعاد کمی پیامدهاي جانبی   36

گذاري،استراتژي توزیع، استراتژي تبلیغ، زمان ورود  یمتقاستراتژي (برنامه بازاریابی طرح   37
8,11  ...) بازاربه 

6,96  )در ابعاد ملی(جویی ارزي طرحصرفه  38
8,28  نرخ بازدهی طرح  39
8,20  بازگشت سرمایه زمان مدت  40
7,75 طرح سودآوري رشد نرخ  41
7,05  هزینه و منافع  غیرمستقیم طرح  42
8,11  نحوه و فرآیند تأمین مالی طرح  43

  
  گذاريهاي سرمایهمعیارهاي اثرگذار بر ارزیابی پروژه بنديیافتن وزن معیارها و اولویت. 12-2

ها ازنظر خبرگان مختلف ماتریس مقایسات زوجی متناظر با هر یک از مؤلفه غربالگري معیارها،پس از 
با استفاده از تابع عضویت مثلثی و درنتیجه اعداد فازي . صورت جداگانه براي هر خبره تشکیل گردید به

با محاسبه اعداد . مؤلفه تهیه شد 18آمده از مرحله قبل، ماتریس مقایسات زوجی فازي بین  دست مثلثی به
푍 فازي  ,푍  محاسبه  6و  5ها مطابق جدول هاي مختلف، وزن فازي و غیر فازي مؤلفهبه ازاي مؤلفه

 .شد
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  محاسبه وزن فازي و غیرفازي شده معیارها از حاصل نتایج -5جدول 

 وزن فازي  پارامترها ارزش -معیار  
وزن غیرفازي 

 شده پارامترها

دي
نمن

توا
 

ي 
ها

ت
رک

 ش
ی 

موم
ع

 

گواهینامه و مجوزهاي اخذشده 
-پروانه بهره(توسط شرکت   

برداري، مجوزهاي تأسیس و 
 ...)احداث و 

0,05640,05490,05920,0569

اعم از (سوابق اجرایی شرکت 
شده،  هاي انجامانجام فعالیت

وضعیت قراردادهاي جاري و 
 )خاتمه یافته

0,05710,05550,05920,0573

وضعیت نیروهاي متخصص و 
 مدیران شرکت

0,05640,05490,05920,0569

ت
رک

 ش
لی

 ما
عاد

اب
 

 میزان( شرکت اعتباري سوابق
 ها، بانک از دریافتی تسهیالت

 ....)و ها صندوق
0,05710,05610,05920,0575

0,05710,05550,05920,0573 هاي شرکتوضعیت دارایی
حساب سود و  وضعیت صورت

 زیان شرکت
0,05580,05530,05000,0537

هاي مالی ها و نسبتصورت
هاي نقدینگی، نسبت(شرکت 

هاي هاي بدهی،نسبتنسبت
 )هاي سودآوريفعالیت و نسبت

0,05380,05450,04620,0514
رح

ی ط
 فن

عاد
اب

 

محل اجراي طرح ازنظر 
دسترسی به مواد اولیه و 
همچنین بازار فروش آن 

 محصول

0,05400,05550,05920,0563

0,05640,05550,05920,0571 کاربردهاي محصول

0,05450,05470,04840,0525 نوآوري در محصول
هاي فنی محصول نسبت مزیت

 به محصوالت رقیب
0,05480,05610,05920,0567

زار 
د با

بعا
ا

رح
ل ط

صو
مح

 

داخلی و (اندازه فعلی بازار 
 بازار و نرخ رشد) خارجی

0,05640,05490,05920,0569

0,05530,05470,04370,0510تحلیل رفتار و ترجیحات 
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کشش قیمتی (کنندگان  مصرف

 )تقاضا، کشش درآمدي
وضعیت رقباي اصلی 

تعداد، ظرفیت، کیفیت، (بنگاه
 ......)قیمت محصول و 

0,05710,05680,06170,0592

استراتژي (برنامه بازاریابی طرح 
گذاري،استراتژي توزیع،  قیمت

استراتژي تبلیغ، زمان ورود به 
 ...)بازار 

0,05350,05530,05000,0530

 و 
دي

صا
 اقت

عاد
اب

رح
ی ط

مال
 

0,05640,05670,06090,0580 نرخ بازدهی طرح

0,05330,05610,05920,0562 زمان بازگشت سرمایه مدت
0,05450,05530,04690,0521 طرحنحوه و فرآیند تأمین مالی 

  
  گذاريهاي سرمایهبندي معیارهاي اثرگذار بر ارزیابی طرحاولویت  -6جدول 

 اولویت ارزش -معیار   عبارت معادل
C1 1 وضعیت رقباي اصلی بنگاه 
C2 2 نرخ بازدهی طرح 
C3 3 سوابق اعتباري شرکت 
C4 4 سوابق اجرایی شرکت 
C5 4 شرکتهاي وضعیت دارایی 
C6 5 کاربردهاي محصول 
C7 6 گواهینامه و مجوزهاي اخذشده توسط شرکت 
C8 6 وضعیت نیروهاي متخصص و مدیران شرکت 
C9  6 و نرخ رشد بازار) داخلی و خارجی(اندازه فعلی بازار 

C10 7 هاي فنی محصول نسبت به محصوالت رقیبمزیت 
C11  8 اولیه و همچنین بازار فروش آن محصولمحل اجراي طرح ازنظر دسترسی به مواد 
C12 9 زمان بازگشت سرمایه مدت 
C13 10 حساب سود و زیان شرکت وضعیت صورت 
C14 11 برنامه بازاریابی طرح 
C15 12 نوآوري در محصول 
C16 13 نحوه و فرآیند تأمین مالی طرح 
C17 14 هاي مالی شرکتها و نسبتصورت 
C18  15 کنندگان ترجیحات مصرفتحلیل رفتار و 
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آمده به  دست هاي بهاند، وزنگري شدهبا توجه به اینکه معیارهاي پیشنهادي در مرحله اول غربال   

. شده هست دهنده اهمیت باالي تمام معیارهاي انتخابیکدیگر بسیار نزدیک هستند که این امر نشان
بیشترین وزن و تحلیل رفتار و ترجیحات  بنگاه اصلی رقباي وضعیت هايشود مؤلفهچنانچه مشاهده می

  .اند ترین وزن و اولویت را به دست آوردهکنندگان کم مصرف
  

   VIKORآوري به روشفن توسعه صندوق گذاريسرمایه هاي بندي طرحرتبه. 12-3
ی ها از ماتریس مقایسات زوجدر این مرحله براي به دست آوردن اهمیت هر زیر معیار نسبت به گزینه

معیار در جدول ماتریس  شده، مقادیر عددي هر زیر زیرمعیار کمی شناسایی 10در خصوص . استفاده شد
نفر از خبرگان   7اي تهیه و در اختیار زیر معیار کیفی نیز پرسشنامه 8تصمیم قرار گرفت، در خصوص 

  .شدبراي تجمیع نظرات خبرگان از میانگین حسابی استفاده . حوزه ارزیابی قرار گرفت
ها،  بانک از دریافتی تسهیالت میزان( شرکت اعتباري بنگاه، سوابق اصلی رقباي سه زیر معیار وضعیت

و ) 퐶(براي معیارها از نماد . باشندزمان بازگشت سرمایه داراي جنبه منفی می و مدت ....)ها وصندوق
سازي، بی روش ویکور از مرحله تصمیمها به بندي گزینهرتبه. استفاده شد) 퐴(ها از نماد براي گزینه

  .آورده شده است 8و  7طور خالصه در جداول  سازي تا انتخاب بهترین گزینه بهمقیاس
  
  

  ماتریس تصمیم  -7جدول

  شاخص
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18گزینه                          

A1 5 4/0 130/9 13 377/6 8/8 2 21 30% 8/8 2/7 29,0 810/1 2/8 8/8 2/7 2/8 2/1 

A2 4 3/0 560/7 19 547/4 8/7 3 13 33% 8/7 2/7 41,0 436 6/6 8 6/6 2/7 1/1 

A3 7 35/0 125/8 32 200/13 7 4 12 21% 6 8 32,0 363 7 5 2/5 6 9/0 

A4 5 33/0 000/4 18 100/5 5 3 13 40% 6 7 36,0 575 6 6 8/4 6 7/0 

A5 6 28/0 500/3 6 599/1 6 2 14 40% 8 5 41,0 275 7 6 2/7 6 3/1 

A6 5 29/0 700/2 9 600/2 5 2 13 33% 6 5 41,0 325 5 6 2/5 7 4/1 

A7 4 43/0 000/1 3 270/10 7 3 10 33% 7 6 29,0 561 7 7 2/8 6 6/0 

A8 7 26/0 500/1 5 120/1 6 2 35 16% 7 5 44,0 342 6 5 2/5 7 7/0 

A9 5 37/0 000/1 7 100/1 7 3 18 20% 6 6 31,0 125/1 7 6 2/8 6 9/0 

A10 7 31/0 500/7 8 350/15 8 4 14 50% 6 5 36,0 345 6 6 2/8 6 2/1 
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به ترتیب از ) Q( و شاخص ویکور) R( تأسف، )S( ها بر اساس مقادیر سه شاخص سودمنديگزینه

  .اند شده مقادیر کوچک به بزرگ مرتب
  S,R,Qها بر اساس مقادیر بندي گزینهرتبه -8جدول

 رتبه Qمقدار   اساس بر Rمقدار   اساس بر Sمقدار  اساس بر
A1 0,322 A2 0,0500 A2 0,2067 1 
A7 0,458 A10 0,0567 A1 0,40921 2 
A2 0,509 A5 0,0569 A7 0,54797 2 
A9 0,548 A4 0,0571 A10 0,64365 3 
A10 0,573 A6 0,0571 A9 0,64795 4 
A3 0,592 A7 0,0573 A4 0,72861 5 
A4 0,634 A9 0,0573 A5 0,76019 6 
A5 0,673 A1 0,0575 A3 0,79824 7 
A6 0,728 A8 0,0580 A6 0,83172 8 
A8 0,774 A3 0,0592 A8 0,93534 9 

  
 طرح 10براي ) Q( و شاخص ویکور) R( تأسف، )S( هاي سودمندي، مقادیر شاخص8با توجه به جدول 

  .اندشدهبا یکدیگر مقایسه  5گذاري در شکل سرمایه

  
  گذاريطرح سرمایه 10مربوط به  S,R,Qهاي  مقایسه مقادیر شاخص - 5شکل 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A B C D E F G H I J

Sum of S 0.3219 0.509 0.5919 0.6345 0.67330.72780.45780.7745 0.5483 0.5735
Sum of R 0.0575 0.05 0.0592 0.0571 0.05690.05710.0573 0.058 0.0573 0.0567
Sum of Q 0.40920.20670.7982 0.7286 0.76020.8317 0.548 0.9353 0.648 0.6437

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1
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  :صورت زیر خواهد بود به Qها بر اساس مقدار دو گزینه نتایج مقایسات دوبه
2 1 7 10 9 4 5 3 6 8A A A A A A A A A A         

) 퐐 ازنظر شاخص  퐴2توان نتیجه گرفت که طرح بنابراین می 0.5  عنوان گزینه برتر  به(
  . شده است شناخته

  
  گیريبحث و نتیجه - 13

 نقش ،ارایه تسهیالت حمایتی اساسی هايزیرساخت از یکی عنوان به گذاريهاي سرمایهارزیابی طرح
در تحقیق حاضر مدلی . دارد بنیانهاي دانششرکت میان در گونه تسهیالت این مناسب توزیع در کلیدي

گذاري صندوق توسعه هاي سرمایهترین معیارها و انتخاب بهترین طرح از میان طرح مهمبراي شناسایی 
وسیله این مدل،  مراتب دلفی فازي و روش ویکور ارایه شد و به فناوري بر مبناي رویکرد تحلیل سلسله

در گام اول فرآیند . بندي شدندگذاري صندوق توسعه فناوري جهت انتخاب اولویتطرح سرمایه 10
ترین معیارهاي مؤثر بر  مراتب دلفی فازي مشخص شد که مهم اجرایی تحقیق، بر اساس تحلیل سلسله

وضعیت رقباي اصلی بنگاه، نرخ بازدهی : اند از گذاري در این صندوق عبارتهاي سرمایهارزیابی طرح
حصول، هاي شرکت، کاربردهاي مشرکت، وضعیت دارایی اجرایی طرح، سوابق اعتباري شرکت، سوابق

وضعیت نیروهاي متخصص و مدیران شرکت، اندازه فعلی گواهینامه و مجوزهاي اخذشده توسط شرکت، 
هاي فنی محصول نسبت به محصوالت رقیب، محل و نرخ رشد بازار، مزیت) داخلی و خارجی(بازار 

بازگشت زمان  اجراي طرح ازنظر دسترسی به مواد اولیه و همچنین بازار فروش آن محصول، مدت
حساب سود و زیان شرکت، برنامه بازاریابی طرح، نوآوري در محصول، نحوه و  سرمایه، وضعیت صورت

با . کنندگان هاي مالی شرکت، تحلیل رفتار و ترجیحات مصرفها و نسبتفرآیند تأمین مالی طرح، صورت
. باشدمی 2ره گذاري صندوق، طرح شماکارگیري روش ویکور مشخص شد که بهترین طرح سرمایه به

  . نیز در رتبه بعدي قرار گرفتند 10صورت مشترك و طرح  به 7و  1هاي طرح
ترین، از روش تحلیل مسئله انتخاب بهینهاگرچه در برخی از مطالعات گذشته براي تعیین وزن معیارها در 

    قطعی بیان ها در قالب اعداد شده است، اما در فرآیند این روش، قضاوت سلسله مراتبی بهره گرفته
از . سازدهاي بلندمدت را از واقعیت دور میبینیترتیب استفاده از اعداد قطعی، نتیجه پیش این شوند، بهمی

. هاي فازي سازگاري داردطرفی قطعیت نداشتن حاکم بر این شرایط که از نوع امکانی است، با مجموعه
مراتب دلفی فازي  ه از رویکرد تحلیل سلسلهترتیب در این تحقیق، براي حل این مشکل استفاد این به

کند که در یک از طرفی استفاده از ماهیت روش دلفی حاضر، این امکان را فراهم می. پیشنهاد شد
ها دخالت داد؛ استفاده از این روش در شرایطی که نظرسنجی کلی بتوان تمامی نظرات را درنتیجه ارزیابی

انند که چگونه ترجیحات خود را در ابتداي طراحی سیستم بیان کنند، گیرندگان قادر نباشند و یا ند تصمیم
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قبول  گیرندگان بسیار قابل شده توسط این ابزار توسط تصمیم بسیار مناسب بوده و گزینه توافقی تعیین

گیري چند معیاره نظیر روش هاي تصمیم، نیز برتري این روش نسبت به سایر روش ]17[و  ]16[. است
آل و حل ایده که روش تاپسیس اهمیت نسبی از راه ازآنجایی. آل را نشان داده استگزینه ایدهشباهت به 

وسیله این روش،  شده به حل ارایه رو در تمامی مسایل، راه دهد، ازاینآل را موردتوجه قرار نمیضد ایده
  .  آل نیستحل به نقطه ایده ترین راههمیشه نزدیک

 Sبندي بر اساس گروه که رتبهتقریبی نوع سوم چنین استنباط شود  اگرچه ممکن است درروش تسلط
شود، می است، اما باید توجه داشت که این روش بر اساس ماکزیمم مطلوبیت گروهی بیان درروش ویکور

نسبی اکثریت گروه معیارها و کمترین مقدار حداکثر ) مطلوبیت(که روش ویکور بر اساس رضایت  درحالی
  .آل استآل با نزدیکی به ضدایدهنسبی هر یک از معیارها از عدم انتخاب ایده) طلوبیتم(ها نارضایتی

قبول در ارزیابی  دستیابی به نتایج قابل راستاي در شده هاي شناسایی مؤلفه باالي اهمیت به توجه با
 ارزیابی براي هاي حمایتیها و صندوقگردد مؤسسات، بانکمی پیشنهاد گذاري،هاي سرمایهپروژه

با  الذکرهاي فوق مؤلفه از بالقوه، خطرات تعیین چنین هم و ضعف و قوت نقاط به بردنپی و عملکرد
  .کنند جدیت بیشتري استفاده

  :شودمی ارایه هااین نوع ارزیابی و توسعه عملکرد بهبود براي ذیل همچنین پیشنهادهاي 
 هاي حمایتی، پیشنهاد ها توسط صندوقطرح بر بودن فرآیند ارزیابی بر و زمانبا توجه به هزینه

ها مشخص  معیاري که در این پژوهش به مرحله نهایی رسیدند و اهمیت و اولویت آن 18شود می
قبول  زیرا این معیارها اهمیت باالتري دارند و اطمینان از قابل. شد را در مرحله اول بررسی کنند

شود و این احتمال پذیرش طرح در مراحل بعدي می ها در مراحل اولیه، باعث باالتر رفتن بودن آن
 .جویی در زمان و هزینه یعنی صرفه

 هاي مالی و شاخص ◌ٔ درزمینه تريمفصل و تر دقیق اطالعات کارآفرینان شودمی پیشنهاد
 بازدهی میزان اقتصادي، ازلحاظ طرح بودن پذیرتوجیه ازجمله خود طرح مورد در را اقتصادي

 تا دهند گذاران ارایهسرمایه به و نمایند گردآوري ...محصول و شوندگی نقد قابلیت میزان طرح،
 که است الزامی نکته این به اشاره البته .کنند جلب را گذارسرمایه اعتماد بتوانند طریق این از

 .دارند توجه انتظار مورد ارزش به و کنندمی بررسی را ارقام این به رسیدن احتمال گذارانسرمایه
 .بپردازند معقول ارقام محاسبه به مستند و منطقی دالیل با کارآفرینان شودمی توصیه بنابراین

 همچون ریاضی سازيبهینه هايمدل از توانمی هامحدودیت به توجه با طرح انتخاب براي 
 هاطرح بین تعامل قادرند سازيبهینه هايمدل. گرفت یک بهره و صفر صحیح عدد ریزيبرنامه

 نیز را برنامه مالحظات و بازار تعامالت فنی، تعامالت بودجه، محدودیت منابع، وابستگی قبیل از
 ].19[ گیرندمی نظر در
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 اولیه، بازبینی کمک به توانمی باشند، زیاد خیلی گردند تحلیل بایستمی که هاییطرح تعداد اگر 
 ساده انتخاب فرآیند تا نمود حذف را باشندنمی سازگار صندوق کلی معیارهاي با که هاییطرح
  ماتریس به واردکردن براي هاطرح از کمتري اطالعات به این کار با بنابراین ].14[ گردد

 .بود خواهد نیاز گیريتصمیم
 مختلفی عوامل گرفتن نظر در با توانمی که است مهمی موضوع هاطرح بین توزان مسئله 

 دوره به کوتاه بازمان اجراي هايطرح نسبت بازده، به دیر زودبازده هايطرح نسبت: همچون
  ].12[ شود  داده قرار مدنظر........  و ریسک کم به ریسک پر هايطرح نسبت بلندتر، اجراي
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