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Abstract: 

The main purpose of this study is to Measuring the efficiency of technological units 

in strategic industrial by regional development aspect. Among the various industries, food 

industry is very important in terms of the necessity and diversity of production, low 

investment, increase in productivity, job creation, direct participation in national income, 

foreign exchange and poverty reduction. Therefore, the importance of optimal use of 

resources and improvement of production efficiency in this sector is determined. This 

research, from the perspective of research orientation, is applied and based on quantitative 

and qualitative methods. The research strategy is descriptive-survey, from the perspective 

of the purpose, descriptive, from the perspective of time horizon, cross-sectional and from 

the perspective of the method of data collection from interviews and documentary studies. 

The fuzzy Delphi method has been used to determine the criteria for regional development, 

the fuzzy hierarchical analysis method has been used to weight the criteria, and the fuzzy 

TOPSIS method has been used to rank the performance indicators. Finally, the efficiency 

of the units was obtained by Data Envelopment Analysis method. In this study, 8 regional 

development criteria appropriate to the research topic were introduced. Then, the weight 

of these criteria was determined and 22 input indices and 22 output indices of technology 

units were ranked with these criteria. Finally, 18 units ranked in terms of efficiency. Saffron 

and dairy production industrial companies had the highest efficiency rank in terms of 

regional development. 
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  چكيده

منطقه  در توسعهه گذاری روی این واحدها شمند بودن سرمایسنجش کارایی واحدهای فناور، شاخصی برای ارز

 ،ییاشتغالزا ،ریوبهره شیافزا ن،ییپا گذاریهیسرما د،یو تنوع تولبه لحاظ ضرورت  ییغذا عیصنارا فراهم می کند. 

ارایی سنجش کبه دنبال  این پژوهش. دارد تیاهم اریکاهش فقر بس ی وارزآور ،یدر درآمد مل میمشارکت مستق

ردی وع کاربو از ن یفیپژوهش حاضر پیمایشی و توص .است ایفناور از منظر توسعه منطقه راهبردیواحدهای صنایع 

 پرسشنامه و اسنادی مطالعات مصاحبه، نابعم از هااز منظر شیوه گردآوری دادهظر افق زمانی، مقطعی و ناز است. 

از  ارهایمع به دهیوزن یبرا ،یفاز یاز روش دلف ایمعرف توسعه منطقه یارهایمع نییتع برای. است شده استفاده

ده است. استفاده ش یفاز سیاز تاپس ییسنجش کارا هایاخصش بندیرتبه یو برا یفاز یمراتب سلسله لیروش تحل

ای سعه منطقهتو برای معیار 8در این پژوهش،  .دشکارایی واحدها محاسبه  هاداده یپوشش لیبا روش تحل تیدر نها

 18 . در نهایتشدبندی شاخص خروجی رتبه 22شاخص ورودی و  22معرفی شد. سپس وزن این معیارها تعیین و 

بندی رایی رتبهرای فناوری نوین در صنایع غذایی مستقر در شهرک صنعتی خراسان رضوی شناسایی و از نظر کاواحد دا

االترین رتبه در صنایع غذایی فناور مستقر در خراسان رضوی، واحدهای صنعتی تولید زعفران و مواد لبنی ب شدند.

 نیتام رهیه زنجک ییحاصل شد که واحدها جهینت نیا اکاری واحدها برای ای داشتند.کارایی را از منظر توسعه منطقه

 دارند. ایدر توسعه منطقه یقابل توجه کارایی آن بطور کامل در منطقه وجود دارد،

 صنایع غذایی ها،های نوین، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل پوششی دادهای، فناوریتوسعه منطقه اژگان كلیدیو
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  مقدمه -1

که از زمان مطرح شدن نظریات کالسیك مدیریت مطرح بوده است. به ارزیابی موضوعی است 

عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف 

تغییر ، از گذشته مطرح بوده ولی امروزه اند. بنابراین موضوع ارزیابی عملکرداساسی مدیریت دانسته

 میرفخرالدینی و همکاران،است )یابی مالی صرف به سمت ارزیابی چند جانبه ایجاد شدهاز ارزنگرشی 

گذاران (. ارزیابی عملکرد عالوه بر رقابتی کردن فضای صنعت و تهیه اطالعات الزم برای سرمایه1391

اهم ها فرگذاری؛ شرکتها را نیز از جایگاه خود، آگاه و شرایط الزم برای توسعه شرکتجهت سرمایه

های مدیران، آن در توسعة صنایع، یکی از دغدغه آثارخواهد کرد. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد و 

 ندهیامروزه با توجه به رشد فزا(. Eilat et al, 2008) کنیکی مناسب جهت ارزیابی عملکرد استبکارگیری ت

یکی  1ییکارامعیار ه است که مطرح شد هاآنعملکرد  اریبه عنوان مع یگوناگون هایشاخصها، شرکت

از یك مجموعه نهاده  خروجیآوردن حداکثر  دستدر به  شرکت. کارایی را توانایی یك است هااز آن

های برای تولید بازده معین با حداقل مجموعه نهاده شرکتمعین با فرض فناوری معلوم و یا توانایی یك 

های بسیاری برای سنجش کارایی در (. پژوهشAparicio, 2021 & Zofío) نامندمیدر دسترس 

گیری واحدهای ناکارا را برای تواند جهتموضوعات مختلف ارائه شده است. این امر به دلیل آنکه می

صنعت مواد باشد. ها تقویت نماید، بسیار مهم میر ستاندهها و تولید بیشتتر از نهادهاستفاده صحیح

نه تنها با سالمتی و زندگی بشر بطور مستقیم در ارتباط غذایی یکی از صنایع مهم اقتصادی است که 

 گاهیجاکمك قابل توجهی به تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش اشتغال در کشور دارد. است بلکه، 

 وی الملل نیب ای وحضـور در بازارهـای منطقـه ،یجهـان اتیبه علـت مقتضـ ایران غذاییبخش  عیصنا

 در گـذاریهیسـرما شیبا افـزا .است برخورداری خاصـ ـتیاهم از ،یبه سازمان تجـارت جهـان وستنیپ

از  دیو کاهش مازاد تول یفصل هـایمحصوالت کشـاورزی و حـذف نوسـان دیخر ضمنیی غـذا عیصـنا

یی از سـو. کنـدیمـ لیتبـد یرا به عرضه دائمـ یعرضه فصل و کرده رییمحصوالت جلوگ نیا عاتیضا

 تیمحدود تقاضا با شیافزا نیا بهیی و پاسـخگو دهدیم شیرا افزا داتیتقاضا برای تول تیجمع شیافزا

اظ صنایع غذایی در میان صنایع مختلف به لح (.1396و همکاران،  یمطرود) مواجه است دیمنابع تول

وری و کاهش ضایعات بخش گذاری پایین، بازدهی سریع، افزایش بهرهضرورت و تنوع تولید، سرمایه

کشاورزی، اشتغالزایی، مشارکت مستقیم و یا غیرمستقیم در درآمد ملی، ارزآوری، کاهش فقر و کمك 

 دیتول ییتقای کارااز منابع و ار نهیبه استفاده لذا(. 1400شمشادی، ) مهم استبه توسعه روستایی بسیار 

از منابع را  نهیاستفاده به طیشرا نی. در ااهمیت استراتژیك برخوردار است از شیبـدر این بخش 

عالوه  بخش نیا لهینوسیبد تا نمود یتلق های مختلف کشاورزیتوسعه بخش برای شـرط الزم تـوانیم

توسعه  انیجر را در خـود فیاوظـ ریبتواند سا ییغذا محصوالت روزافزون ازهایین به ییپاسخگو بر

                                                      
1 Efficiency 
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 عیدر صنا غذایی فناور یواحدها ییسنجش کارالذا هدف این پژوهش . دهد انجامی خوب به اقتصادی

و ارتباط آن ارزیابی کارایی صنایع در بحث  زیادیهای پژوهشاست. یااز منظر توسعه منطقه یراهبرد

-در پژوهش .بودندها بعضی کاستی دارای هااین پژوهش انجام شده ولیهای مختلف های بخشبا شاخص

ها در بخش مورد نظر از روش معینی تعداد معیارهای انتخاب شده برای رتبه بندی شاخصهای گذشته 

به عنوان معیارهای منتخب توسعه  خاص و محدودچند معیار از به دلخواه  ینپیروی نکرده و محقق

امر ممکن است برخی معیارهایی که می توانسته در  . البته به دلیل همیناستفاده کرده استای منطقه

با جامع نگری، کلیه مطالعات  شده تاتالش  در این پژوهشمانده باشد.  مغفولتحقیقات استفاده شود 

 تحلیل سلسه مراتبیفقط از  ی موجودها. اغلب پژوهشموجود و در دسترس بررسی و معیارها احصا شود

خوبی هتواند شرایط عدم اطمینان خبرگان را بفازی نمیرغی روشهایینکه استفاده نموده اند. با توجه به ا

. از شداستفاده دهی معیارها فازی برای وزن در این پژوهش از تحلیل سلسله مراتبیدر نظر بگیرد، 

تعداد هایی که اقدام به سنجش کارایی واحدها نموده اند، توان گفت در اغلب پژوهشتقریباً میطرفی 

های داخلی به علت شفاف نبودن آمارها، بوده است. به خصوص در پژوهش کممورد استفاده  هایشاخص

های در این پژوهش پس از مرور ادبیات در خصوص شاخص. های کارا استفاده نمودتوان از شاخصنمی

 شدندبندی رتبهبا تاپسیس فازی و  شدههای مورد استفاده ارزیابی شاخص، در حوزه صنایع غذایی فناور

در ادامه ابتدا  .شده استاستفاده  هاارزیابی کارایی شرکتخروجی برای -ورودی هایشاخص مهمترین و

  شود.شود و در انتها یافته ها و نتیجه گیری بیان میمبانی نظری و سپس روش تحقیق مرور می
 

 پژوهش نهيشيو پ ینظر یمبان. 2 

 های نوینفناوریای و نقش . توسعه منطقه1-2

 در نخستین کاربردش است وو رشد  تکامل، ترقیجایگزینی برای مفاهیمی همچون  ،1توسعه اژهو

هایی طبق یك طرح میالدی به زبان فرانسه و انگلیسی به معنای رسیدن به اهداف یا ایده 1752سال 

ه کار بمفهوم طی یك فرایند چند مرحله ای برای رسیدن به بلوغ به سپس این واژه  و هیا برنامه بود

فرهنگی و سیاسی است  ،اجتماعی ،های اقتصادیتوسعه فرآیندی جامع از فعالیت(. M.hass, 1992) رفت

مشارکت و توزیع عادالنه منابع از ارکان  ،آزادی ،بوده و فعالیت مردمکه هدفش بهبود مداوم زندگی 

 . (Attfield & Wilkins, 1992) آیداساسی آن به شمار می

اجتماعی برای پاسخگویی و  های انسانیروندی فراگیر در جهت افزایش توانایی 2ایتوسعه منطقه

 دستیابی برای مناسب چارچوب یك ایجاد ایمنطقه توسعه باشد. هدفمی اجتماعیو  به نیازهای انسانی

ی و تنوع و پایدار از استانداردهای زندگی شهروندی و همچنین کاهش بیکار توجه و بود قابلبه به

                                                      
1 Development 
2 Regional Development 
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 رفاه سطح افزایش معنای به ایمنطقه (. توسعه1394 ،محمدپور) استهای اقتصادی افزایش فعالیت

 و اجتماعی خدمات به دسترسی میزان درآمد، سرانه باید به شود به این مفهوم کهاطالق می ایمنطقه

  (.OECD, 2001)د هی شومنت مکفی مدیریتی و حقوق هاینظام استقرار

های پیشرفته در برخی کشورهای میالدی انتقادات زیادی از رشد صنایع با فناوری 1980اواخر دهه 

توسعه صنایع  آثارعلت اصلی این انتقادات ناشی از  .(Aydalot & Keeble, 2018)اروپایی صورت گرفت 

 1980در اواخر دهه  .(Simonen et al, 2015) دیگر منطقه داشتند های پیشرفته روی صنایعبا تکنولوژی

های نوین موج جدیدی از رشد اقتصادی را در برخی کشورهای اروپایی به راه میالدی صنایع با فناوری

ای خاصی داشته و ها در درازمدت اهمیت ملی و منطقهفناوریاین . توسعه (Preston, 2018)انداخت 

های اقتصادی در فعالیت ایریشهکنند. این صنایع خط مقدم تغییرات میسهم اشتغال بیشتری را ایجاد 

در خصوص نقش صنایع فناور در توسعه . (D. Keeble, 2018; Pottier, 2018)اند کشورهای پیشرفته بوده

های پیشرفته و نیز افزایش افزایش تنوع در استفاده از تکنولوژی (1:استدو نکته حایز اهمیت  ،ایمنطقه

 «مطلوب» متنوع ساختار (2گردد. ای میتخصص در ساختار صنعتی فناور، باعث کاهش بازدهی حاشیه

های پیشرفته است. مناطقی که صنایع با فناوری منطقه ازهاند به وابسته بسیار پیشرفته هایفناوریدر 

اند رشد کمتری نسبت به مناطقی که دارای دو یا سه صنعت قوی و صنایع کوچك با متنوع داشته

به عنوان کارآیی این واحدها لذا ارزیابی  .(Simonen et al, 2015) های نوین هستند، دارندتکنولوژی

 شاخصی از رشد آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است.

 پژوهشتجربی . پيشينه 2-2

نامه خود با موضوع تحلیل صنایع غذایی کشور با استفاده از روشهای در پایان (1378شفیعی ثابت )

شاغلین، جبران خدمات حقوق و دستمزد، هزینه خدمات آموزشی، کل های تحقیق در عملیات، شاخص

به عنوان ورودی  گذاریهزینه تحقیقات، ارزش مواد خام و اولیه، ارزش مواد خام خارجی، ارزش سرمایه

ارزش افزوده، ارزش ضایعات قابل فروش، ارزش محصوالت تولید شده به عنوان خروجی استفاده نمود. و  

ارائه دادند که با تعدادی شاخص عملکرد یك  یدر پژوهش خود مدل (1385)نیایی  شخصقادری و 

نرخ مراجعه  را متغیرهای ورودیکنند. آنان های مورد نظر بررسی پارک را در مقایسه با دیگر پارک

های ، نرخ بقای شرکتنرخ تجاری شدن طرح را متغیرهای خروجی و نرخ جذب کارآفرینان ،کارآفرینان

در  (1391عزیزی ) اند.و تعداد اختراع ثبت شده در نظر گرفته  ولی فروش محصولمستقر، ارزش پ

های مستقر در پارک علم و فناوری با رویکرد تلفیقی نامه خود تحت عنوان ارزیابی عملکرد شرکتپایان

های کل دارایی، مخارج تحقیق و توسعه، تعداد کل ها و شش سیگما، از شاخصتحلیل پوششی داده

های ن، هزینه های جاری، میزان سرمایه اولیه، سرمایه در گردش به عنوان ورودی و از شاخصکارکنا

تعداد اختراع، حجم صادرات، حجم پولی قراردادها، تعداد مجوزها، تعداد قراردادها، میزان درآمد فروش، 

علم و  میزان بازگشت سرمایه گذاری به عنوان خروجی برای سنجش واحدهای فناور مستقر در پارک



 1401زمستان ( 58 )پیاپی 4 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

5 

 عملکرد ای تحت عنوان ارزیابیدر مقاله (1397صفری و همکاران )فن آوری یزد استفاده کرده است. 

های میزان انرژی مصرفی، سطح روش ترکیبی از شاخص از استفاده با گاز انتقال شرکت عملیاتی مناطق

ت نیروهای شاغل، تکنولوژی، ایستگاههای تقویت فشار، بهبود آموزش نیروس انسانی، سطح تحصیال

تعداد کل پرسنل، تحقیق و پژوهش، بودجه کل، آموزش های زیست محیطی و ایمنی به عنوان ورودی 

های کیفیت محصول خروجی، خطوط لوله تحت کنترل منطقه، مراکز گاز استانی تحت و از شاخص

یی ها، پروژه های پوشش، تعهد کارکنان، جانشین پروری، نظام پیشنهادات، تعهد پیمانکاران، صرفه جو

( 2009) 1سان و همکاران تحلیل پوششی داده ها استفاده کردند. عمرانی و حوادث به عنوان خروجی 

تا  2000های واحد صنعتی فناور در پارک علم و فناوری تایوان طی سال 42بندی برای بررسی و رتبه

 هایشنهادی وی برای ورودیهای پها استفاده نمود. شاخصمیالدی از روش تحلیل پوششی داده 2006

 و تعداد ثبت اختراعاتها و برای خروجی در گردش هیسرماو  تعداد کارمندان ،و توسعه قیمخارج تحق

و  ییکارا راتییتغ در پژوهش خود با موضوع( 2009و همکاران ) یعلدر نظر گرفته شد.  فروش ساالنه

 مدل خود را یهایورود ها،استیس یمدهاایکننده و پ نییتععوامل هند:  ییغذا عیدر صنا یبهره ور

  اند.در نظر گرفته یناخالص واقع دیتول ی راخروج ریو متغ یکار، مواد خام و انرژ یروین ه،یسرما نهیهز
شرکت با فناوری باال در پارک علم و  194برای ارزیابی تحقیق و توسعه در ( 2010) 2لیو و همکاران

های ای استفاده نمودند. در این پژوهش شاخصهای دو مرحلهدادهتحلیل پوششی فناوری تایوان از روش 

تعداد  های خروجیو شاخص ها، مخارج تحقیق و توسعه و تعداد کل کارکنانارزش کل داراییورودی 

( 2010) 3توسون و تکتاسمعرفی شد.  اختراع، حجم صادرات، بازگشت سرمایه گذاری و درآمد فروش

 ،هیترک یدنیو نوش ییمواد غذا یهاشرکت نیمأت رهیعملکرد زنج سبه کاراییدر مطالعه خود در مورد محا

و تعداد کارکنان تمام  یکل موجود ن،یمأت رهیزنج نهیآنها از هز ها استفاده کردند.از تحلیل پوششی داده

  .استفاده نموده اند یبهره ور یابیارز یبرا یخروج ریبه عنوان متغ را و درآمد یوقت به عنوان ورود

بازار  یریپذرقابت یابیارز یبرا هاتحلیل پوششی داده کردیرو زا (2011) 4همکارانشمس الدین و 

ی در مقاله خود، خروجآنها . ه انداستفاده کرد یمالز ییواد غذام صنعت درکوچك و متوسط  یهاشرکت

)کل  هیکار، سرمااضافه کل ساعت کار، ساعت  ،کارگران، دستمزد را تعداد یارزش افزوده و ورود را

در پژوهش خود ( 2012) 5وان و همکاران .انددر نظر گرفته، آب، برق، سوخت و گاز اولیه (، موادییدارا

واحد صنعتی تایوان از یك  367تر در برای تعیین مشخصات عملکردی صنایع با تکنولوژی باال و قدیمی

های آنان برای ورودی مرحله اول از شاخصاند. ها استفاده نمودهای تحلیل پوششی دادهدو مرحلهمدل 

 از، برای خروجی مرحله دوم و توسعه قیتحق نهیهزو  فروش نهیهز، دیتول نهیهز، کارکنان هاییدارا

                                                      
1 Sun et al 
2 Lu et al 
3 Tektas & Tosun 
4 Shamsudin et al 
5 Wan et al 
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، و از شاخص درآمد و سود به عنوان خروجی مرحله اول و ورودی سهام متیو قدرآمد اولیه  شاخص

 یادو مرحله هایتحلیل پوششی داده كیاز ( 2013) 1هانگ و رودمنیکنند. یاستفاده ممرحله دوم 

مرحله  یهایاند. وروداستفاده کرده لندیدر تا یدنیو نوش ییشرکت مواد غذا 23 ییکارا یابیارز یبرا

های درآمد ریمرحله دوم سود خالص و سا یهایخروج وها نهیهز ریفروش و خدمات و سا یهانهیاول هز

مرحله دوم درآمد حاصل از فروش  یهاورود نیمرحله اول و همچن یاهی. خروجتشکیل می دادند جامع

در تحقیق خود با موضوع ( 2016) 2همکارانورسچلد و دادند. تشکیل می هادرآمد ریو خدمات و سا

ثابت  یی)دارا هیکار )اشتغال( و سرما های اروپایینیمه پارامتریك متافرونیك تصادفی شرکت کارایی

پاگوتو و  .دهندیم رمورد استفاده قرا یبه عنوان خروج را و ارزش افزوده یورودبه عنوان را ملموس( 

 یو خروج یورود هایی کاربردی شاخصکردهایرودر تحقیق خود با هدف بررسی ( 2016) 3همکاران

در صنایع کشاورزی و مواد غذایی استرالیا،  رقابت لیمنابع و پتانس یبهره ور لیو تحل هیتجز یبرا

های شاخص را به عنوان ورودی و  دیتول نهیهزو  از آب استفاده، میزان هیاول یانرژمیزان های شاخص

لیو و به عنوان خروجی در نظر گرفتند.   یگلخانه ا یانتشار گازها زانیمایجاد شده و افزوده  ارزش

در چین بر های با فن آوری باال شرکت روش محاسبه کاراییدر پژوهشی با عنوان ( 2017) 4همکاران

 توسعه یهانهیهز، کارکنان تمام وقت با و توسعه قیحقها را تورودی ها،روش تحلیل پوششی داده اساس

فروش ها را و خروجی و توسعه قیتحق یهانهیهز، و توسعه قینل تحقپرس تعداد، دیجد محصول

کنند. و مالکیت اختراعات معتبر را برای محاسبه کارایی صنایع نوین معرفی می دیمحصوالت جد

 یدنیوشن ویی غذا عیصنا یراندمان نسب یریاندازه گدر مقاله خود با عنوان ( 2018) 5گاردیجان و الکا

نسبت ها را شامل ، ورودیهاپوشش داده لیو تحل هیبا استفاده از تجز منتخب یاروپا یدر کشورها

 نسبت، نسبت سهام سهامداری، ثبات مال نسبتی، کار هینسبت سرمای، نگینسبت نقدی، فعل ینگینقد

 نسبت، بلند مدت یبدهیی، به دارا هیسرما نسبتیی، به دارا یبده نسبتی، به بده ی بلندمدتبده

وخروجی ها را پرداخت  زمانو  گردش، دهندگان یبده، ثابت ییبازده دارا نسبتیی، ادار یگردش مال

اند. در نظر گرفته هیبازگشت سرماو بلند مدت ییبازگشت به دارایی، بازده دارا، سود ناخالص نیمارج

 یهاستمیس ییو کارآ یفناور یناهمگوندر پژوهش خود با موضوع بررسی ( 2019سان و همکاران )

در  یگذارهیسرمامیزان های ها، شاخصداده با استفاده از تحلیل پوششی نیچ یارهیدا یداقتصا

 هیفاضالب و سرما هیدر تصف یگذار هیسرما ی، میزانکل آبرسانمیزان  ،شاغل تیثابت، جمع یهاییدارا

 عاتیاز ضا استفادهمیزان  ی،ناخالص داخل دیتولهای به عنوان ورودی و شاخصدفع زباله جامد در  یگذار

 به عنوان خروجی تعریف کردند.را  فاضالب هیتصف زانیو مشده  افتیآب باز، جامد

                                                      
1 Rodmanee & Huang 
2 Verschelde et al 
3 Pagotto et al 
4 Lu et al 
5 Luka & Gardijan 

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/14/matecconf_gcmm2017_05031/matecconf_gcmm2017_05031.html
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/14/matecconf_gcmm2017_05031/matecconf_gcmm2017_05031.html
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از  یدنیکوچك غذا و نوش دکنندگانیتوللیل حبه ت در پژوهش خود( 2021) 1مارگارتا و همکاران

 یبه جا یخام مال یرهایآنها را با استفاده از متغ یمال ییو کارا پرداختهاروپا  هیمنتخب اتحاد یکشورها

نشان  جینتاو  شد نییها تعداده یپوشش لیبا استفاده از تحل ینسب یی. کارازدند نیتخم یمال یهانسبت

متفاوت بوده است.  لیو تحل هیکوچك کارآمد در نمونه در طول دوره مورد تجز یهاکه تعداد شرکت داد

 23 باًی. تقربوددق اص یدنیشکشورها در صنعت غذا و نوکارآمد  یهاامر در مورد تعداد شرکت نیهم

کارآمد  دکنندگانیسهم تول که ینسبتاً کارآمد بودند، در حال ییمواد غذا دکنندگانیدرصد از تول

 . ه استافتی شیدرصد افزا 23درصد به  20در طول زمان از حدود  یدنینوش

 یده را براشاصالح یاسه مرحله یارهیدا یهاداده یپوشش لیمدل تحل (2022) 2لئو و همکاران

اتخاذ و از  2016تا  2008از سال  ییکشور اروپا 27در  ییمواد غذا افتیمصرف و باز د،یتول یبررس

 ،یتجرب جیبر اساس نتا کردند.استفاده  دیبه مرحله تول یارهیدا وندیبه عنوان پ ییغذا یهازباله افتیباز

بازده  رسون،یپ یهمبستگ بین ضر. با توجه به آزموشتندرا دا یکل ییکارا نیآلمان و مالت بهتر

 جی. نتاشتنددا ییباال اریبس یهمبستگ همبا ییمواد غذا عاتیضا افتیباز ،ییمواد غذا عاتیضا ،یکشاورز

مورد استفاده  یمل ییغذا تیامن یمربوطه برا یهاینشان دادن استراتژ یتواند برایماین پژوهش  یتجرب

  .ردیقرار گ
 ایاز ادبیات برای توسعه منطقه استخراج شدهمعیارها   :1جدول

 منبع معیار ردیف

 (1394محمدپور، ،  Meyer, wt. al. 2016)   ازتوسعهین مورد یها رساختیو بهبود ز جادیا 1

 (Lu, et. al. ,2017، 1396مطرودی، )  یبهبود توسعه در وضع موجود خدمات اجتماع 2

  دیتول ندیبه فرا یتحرک بخش 3
یف الدین و همکاران، ؛ س1394محمدپور، ) 

1394) 

 (1394محمدپور،  Preston,et. al. , 2018)  اشتغال زانیرشد م، یکاریکاهش ب 4

 (1399، کریملو و ذاکریMeyer, et. al. 2016)  در منطقه یزندگ تیفیمتوسط ثروت و بهبود ک شیافزا 5

 (1391، همکارانالهی و )  یاقتصاد تیساختار فعال 6

 (Meyer, et. al. 2016)  نوآورانه یهاتیگستره فعال 7

 (1399ثقفی و همکاران، )  یمنطقه ا یریدسترس پذ تیقابل 8

 کار یروین یمهارتها 9
صفری و ، 1391، همکارانالهی و ) 

 (1397همکاران،

 (1394سیف الدین و دیگران، )  منطقهكییتیجمعیریپذتحرک جادیا 10

 (Meyer, et. al. 2016)  منطقه كیدر عادالنه ثروت و خدمات  عیتوز 11

 (1394، همکارانسیف الدین و )  معامله در بازار تیعدم قابل 12

                                                      
1  Margareta et al 
2  Lu et al 
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 منبع معیار ردیف

 (1394ساریجلو،)  یبهره بردار تیدارا بودن ظرف 13

 منطقه كیمناطق و در  انیدر م یواقع ییهمگرا جادیا 14
 (Jahanshahi,et. al.  2019,Wei&Liefner, 

2012) 

 (Pastor et al., 2010) یگبه زند دیام 15

 (Faggian, et. al.,2019)  یمنطقه ای نوآور و فناورانهی ریادگی 16

 (Meyer, et. al. 2016)  یاقتصاد تیو امن یاستحکام و قوام مال 17

طور که همانارائه شده است.  1توسعه منطقه ای  مستخرج از ادبیات در جدول  هایشاخصلیست 

های ، شاخصبررسی شدهای دارای فناوری باال شرکتدر در حوزه ارزیابی کارایی های پیشین در پژوهش

مند برای تعیین ها لحاظ نشده و نیاز است یك روش نظامای در ارزیابی کارایی این شرکتتوسعه منطقه

 دهی گردد.توسعه منطقه ای در ارزیابی کارایی تدوین و وزن هایشاخص

 . روش شناسی3

 فرآیند اجرایی تحقيق  -1-3

نوع کاربردی  منطر هدف از و از یفیپیمایشی و توص نطر جمع آوری داده از نوعاز م پژوهش حاضر

مطالعات اسنادی  ،ها از مصاحبهگردآوری دادهبوده و برای  از منظر افق زمانی، مقطعی این پژوهشاست. 

 یبرا ،یفاز یاز روش دلف یامعرف توسعه منطقه یارهایمع نییتع یاست. برااستفاده شده  پرسشنامهو 

 ییسنجش کارا یهاشاخص یبندرتبه یو برا تحلیل سلسله مراتبی فازیاز روش  ارهایبه مع یدهوزن

واحدها  یبندرتبه هاتحلیل پوششی دادهبا روش  تیاستفاده شده است. در نها تاپسیس فازیاز روش 

در  ودار،این نمبا توجه به  است. شده خالصه 1نمودار  در مراحل انجام پژوهش است. گرفتهصورت 

پرسشنامه است.  بعدیحل او در مر یاکتابخانه یها و اطالعات بررسداده یروش گردآورمرحله اول 

وزن معیارها و  بعدیحل او در مر قیهای قابل استفاده در تحقاول معیارها و شاخص هدر مرحل یخروج

اری صنایع غذایی با در این پژوهش با توجه به آنکه جامعه آم .استها و واحدها بندی شاخصرتبه

واحد صنعتی بود نیازی به نمونه گیری  20تنها  در استان خراسان رضویهای نوین و همگرا فناوری

واحد، به دلیل دارا بودن  20واحد از این  2نبوده و فقط به دلیل عدم تطابق اندازه واحدهای صنعتی، 

در ها پرسشنامهورد نظر، حذف شدند. نفر، برای افزایش همگنی جامعه م 300بیشتر از نیروی انسانی 

 ینبنابرا تصحیح شد. قرار گرفت و دیگر نظراناساتید و صاحب نفر از 5د راهنما و مشاور و اتیاختیار اس

ها از یك سری شاخص یا معیار تشکیل که پرسشنامهجا آناز  است. یصور ،پرسشنامه پژوهش ییروا

 .نداردپایایی بنابراین نیازی به بررسی  شده،لیل ها تحپاسخ مشخص شده که بر اساس نظر خبرگان
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 : مراحل انجام پژوهش1 مودارن

 . دلفی فازی2-3

 یفاز یمنتج شده است. روش دلف 2یمجموعه فاز یو تئور یسنت یاز روش دلف 1یفاز یروش دلف

ط پژوهشگران مورد برطرف کردن ابهام خبرگان بارها توس تیدر طول سه دهه گذشته با نگاه به اهم

شود یاستفاده م یمجموعه فاز هینظر ای یروش از مجموع اعداد فاز نیقرار گرفته است. در ا یبازنگر

و زمان  نهیروش باعث کاهش هز نیباشد. ا یم 1تا  0از  یارزش یدارا جموعهکه به موجب آن هر م

 برگشتنرخ  شیو افزا قیتحقامر باعث کاهش دفعات  نیو ا شودیپرسشنامه م یهاتمیدر آ یابیارز

ابراز  یانحراف مبهم چیکه نظرات خود را بدون ه دهدیاجازه م نیبه متخصص نیگردد. همچنیها متمیآ

خود به اجماع و توافق نظر برسند  یو اصل یبدون به خطر افتادن نظرات واقع تیدر نها و ندینما

(Manakandan et al, 2017.) بنا نهاده شده است که اعتبار  نیمتخصص یتفکر گروه یروش بر مبنا نیا

را  نانیاطم نیا یفاز ی. روش دلف(Glumac et al, 2011) دینما نیشده را تضم یاطالعات جمع آور

                                                      
1 Fuzzy Delphi  
2 Fuzzy Sets 

 مطالعه ادبیات موضوع

 استخراج لیست معیارهای معرف توسعه منطقه ای با استفاده از دلفی فازی و تعیین
 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازیاز  وزن آنها با استفاده 

 های نو های اندازه گیری توسعه در حوزه صنعت غذا با تاكید بر فناوریشناسایی لیست شاخص
گرا )معیارهای ورودی و خروجی در صنعت( و غربال كردن آنهاو هم  

 های صنعت غذا با  فناوری های نوین از منظر دارا بودن معیار اولویت بندی شاخص

 توسعه منطقه ای با تکنیک تاپسیس فازی

ها با كارایی واحدهای فناور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده سنجش

 ت آمده در مرحله قبلمعیارهای موجود  بدس

 تعیین لیست شاخص های نهایی اولویت دار معرف توسعه منطقه ای در صنعت غذا

 )معیارهای ورودی و خروجی سنجش عملکرد واحدهای با فناوری های نوین(
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از  یتر طرفانهیب یابیارز یفاکتورها ونشود  نیو نظرات متخصص دیاز عقا یریسوء تعب چیدهد که هیم

 شیکمتر، افزا شیمایدر زمان، پ ییجوصرفه یفاز یدلف . نقاط قوتشود نییتع یآمار یها لیتحل قیطر

 .(Sanchez-Lezama et al, 2014) است نظرات گروه یوستگیکامل بودن و پ ،برگشتنرخ 

 . تحليل سلسله مراتبی فازی3-3

برای حل مسائل  رندگانیگمیدر ارتباط با هدف تصم یریگمیروش تصم كی 1یسلسله مراتب لیتحل

های از چارچوب دهیچیمسائل پ یابی، ارزیسلسله مراتب لیتحل كی. در تکنباشدیم ارهیچندمع دهیچیپ

 باید رندگانگی می. تصمشوندیم هیمختلف تجز هایهیبه ال زیها نو آن شودیم لیمختلف تشک ایهیال

 بر رشانیتأث زانیاز عوامل ازنظر م كیبه هر  ینسب ازیامت كیعوامل انجام داده و  نیب یزوج سهیمقا

مسائل  نیترعمولاز م یکی تیعدم قطع کهییازآنجا (.Turban, 2008دهند ) صیروی مسئله تخص

 نیمشکل به وجود آمدند. ا نیبه ا ییپاسخگو یبرا یفاز یریگمیتصم یهاروش ،است یریگمیتصم

موارد  نیا کنند و در انیب یخود را با اعداد فاز اتیها و نظرتا تقدم دهدیاجازه م رانیگمیروش به تصم

وزن  نییتع یپژوهش برا نیدر ا (.Zimmermann, 2011)ها وارد کنند را در قضاوت تیعدم قطع

 .(Pavlovic et al, 2021) استفاده شد یمثلث یفاز مراتبی سلسله روش از هاشاخص

 . تاپسيس فازی4-3

 یبندرتبه كیتکن باشدیم هانهیگز كیدر تفک ییقدرت باال یکه دارا یرتبه بند یهااز روش یکی

شناخته  سیاست که به صورت اختصار با نام تاپس 2ده آلیحل ابر اساس شباهت آنها به راه حاتیترج

 بندی اولویت برای قوی بسیار جبرانی چندشاخصه گیریتصمیم تکنیك یك تاپسیس الگوریتم شود. یم

یار کمی بس حساسیت دهی،وزن تکنیك نوع به که باشدمی آل ایده جواب به منظر شباهت از هاگزینه

(. اگرچه در مسائل 1394نسترن و همکاران، ) کندهای حاصل از آن تغییر عمیقی نمیداشته و پاسخ

در توضیح شرایط عدم اطمینان؛ انتقادی  تصمیم گیری از تاپسیس بسیار زیاد استفاده شده اما ناتوانی آن

های نامطمئن ها و تصمیمرای رویارویی با قضاوتشود. یك راه بوارد می است که همیشه به این روش

های فازی در مقایسات است. به همین دلیل در این پژوهش از تاپسیس فازی برای استفاده از مجموعه

 .(Rashidi & Cullinane, 2019)بندی استفاده شده است دهی و رتبهوزن

 ها. تحليل پوششی داده5-3

یك روش ناپارامتری برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری  3هاتحلیل پوششی داده

 توانیم گرید یکل یبند میتقس كی. در شودیم میمحور  تقسیمحور و خروجیبه دو گروه ورود که است

 ریو بازده متغ 4اسیبازده ثابت به مقها را با دو فرض داده یپوشش لیبه روش تحل یابیارز یهامدل
                                                      
1 Analytical Hierarchy process (AHP) 
2 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
3 Data Envelopment Analysis (DEA) 
4 Constant Return to Scale (CRS) 
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 یدر مقدار ورود شیثابت بدان معنا است که افزا اسیدر نظر گرفت. بازده نسبت به مق 1اسیمقنسبت به 

کمتر  ای شتریب ،یخروج شیافزا ر،یدر بازده متغ یول شودیبه همان نسبت م یخروج شیمنجر به افزا

مناسب  یزمان ثابت اسیبازده به مق یواحدها مدلها ییکارا یابیاست. در ارز یدر ورود شیاز نسبت افزا

 اسیبازده به مق یهااز مدل دیصورت با نیا ریکار کنند در غ نهیبه اسیهستند که همه واحدها در مق

 . (Mohebali et al, 2020) استفاده شود ریمتغ

 یاستان خراسان رضو ییغذا عیصنا معرفی مورد مطالعه: وعلت انتخاب  -3-6

 شهرک و 47هزار واحد صنعتی و  7تان خراسان رضوی سومین قطب صنعتی کشور با بیش از اس

فوالد،  نهیدر زم ییربنایغذایی، صنایع ز عیاز صنا یاباشد. هم اکنون قسمت عمدهناحیه صنعتی می

 للیمین دهاست. به  افتهیهای تولید خودرو در استان خراسان رضوی استقرار سیمان و زنجیره ،ینساج

 در این مطالعه استان خراسان رضوی جهت بررسی در نظر گرفته شده است. 

به  ازیبرابر مانند عدم ن تیها را در موقعآن ،یصنعت یهادر شهرک عیتجمع صنا گر،ید یاز سو 

انون آب، مستثنا بودن از ق ،یعیمنابع طب ست،یز طیمح لیاز قب یکسب مجوز جداگانه از ادارات

ر آن داشت تا نکته پژوهشگر را ب نی. ادهدیو ...  قرار م ییربنایز ساتیاز تأس یمندبهره ها،یشهردار

. از طرفی را مورد مطالعه قرار دهد یموجود در شهرک صنعت عیصنا ،یجامعه آمار شتریب  یجهت همگون

نوان پس از بررسی بین صنایع مختلف مستقر در شهرکهای صنعتی استان مذکور، صنایع غذایی به ع

 ی از صنایع موثر در استان انتخاب گردید.یک

درصد از سرمایه  12درصد سهم اشتغال و  20صنایع غذایی در استان خراسان رضوی بیش از  

باشد و این در حالی است که صنایع غذایی و آشامیدنی کشور از گذاری بخش  صنعت استان را دارا می

 یهای صنعتدرصد در مقایسه با سایر فعالیت 13درصد و از نظر حجم اشتغال  11نظر سرمایه گذاری 

میلیارد  17002پروانه بهره برداری صنایع غذایی با سرمایه گذاری  771شود. در حال حاضر را شامل می

درصد از  11ذکر آنکه  قابلباشد. نفر در استان خراسان رضوی فعال می 37800ریال و اشتغال بیش از 

بخش: زعفران،  نیا استان در یاقالم صادرات نیباشد. مهمتریی میصادرات کل استان سهم محصوالت غذا

 204حدود  97سال  باشد که دریشکالت م و ینیریانواع ش صنایع لبنی و ،یپسته، رب گوجه فرنگ

 عیجزو صنا یدر خراسان رضو ییغذا عیصنا دالر سهم صادرات صنایع غذایی استان بوده است. ونیلیم

 نیمهم ا یهایژگیاز و یکیمسئله  نی. اشوندیدر کشور محسوب م ییدر حوزه صنعت غذا یمیقد

 آن است یژگیو نین صنعت در استان دومیبودن ا یخصوص نی. همچنشودیصنعت در استان به شمار م

 یکی دیگر از .اندیدر استان مربوط به بخش خصوص ییغذا عیصنا دکنندهیتول یهاشرکت شتریب و

دانست.  هیآسان به مواد اول یدسترس توانیرا م یدر خراسان رضو ییغذا عیصنا یهایژگیو نیترمهم

در بخش  هیآن به مواد اول یشده است که دسترس لیقطب در کشور تبد كیبه  لیدل نیصنعت به ا نیا

                                                      
1 Variable Return to Scale (VRS) 
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هم با تنوع خوب و  آن ،یو باغ یدام ،یاز جمله محصوالت کشاورز یلیتبد عیهمان صنا ای یباالدست

استان را بخش  ییغذا عیصنا یدیتول یواحدها شتریب نکهیبا توجه به ات. ان اسآس اد،یز یگستردگ

رو کم روبه تیبا ظرف یدیتول یمتأسفانه با واحدها ست،یبخش هم بزرگ ن نیو ا چرخاندیم یخصوص

 شیافزا ،یورشود، کاهش بهره جادیتر اکوچك اسیو صنعت در مق دیهرچه تول ،یطور قطع به .میهست

بزرگ شوند و واحدها با  عیصنا نیخواهد داشت و اگر ا یشده و کاهش قدرت رقابت را در پتمام  متیق

بودن  ریپذو رقابت دیتول یهانهیهز یداشته باشند، موضوع با سرشکن دیباال و به صورت انبوه تول راژیت

بخش  نیچالش ا نیاستان دوم ییغذا عیدر بخش صنا یبودن فناور یمی. قدشودیمحصوالت، برعکس م

کشور در دو دهه  یاقتصاد یهاکم، تالطم یتوان مال لیبه دل ییغذا عیبخش صنا گذارانهیاست. سرما

 آالتنیو ماش یاند فناورو رکود مقاطع مختلف، متأسفانه نتوانسته یو خارج یداخل یهابحران ر،یاخ

استهالک و  شیافزا ،یورکاهش بهره یمیقد آالتنیو ماش یفناور ،یعیکنند. به طور طب وزرخود را به

 شده را به همراه دارد.تمام متیق شیافزا تیدر نها

  هاافتهی ليو تحل هیجز. ت4

 . معيارهای معرف توسعه منطقه ای متناسب با موضوع پژوهش 1-4

ای، فهرستی از این معیارها تدوین گردید. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات معیارهای توسعه منطقه

های گذشته روش مدونی برای معرفی و تعداد معیارهای توسعه منطقه جه به اینکه در پژوهشسپس با تو

ای وجود نداشت، سعی شد با معرفی روش دلفی فازی به عنوان تکنیك مناسب برای حل این خال، 

های سنجش کارایی واحدهای فناور صنایع غذایی در طی ای متناسب با شاخصمعیارهای توسعه منطقه

ای از محاسبه حد آستانه پس. در این پژوهش است 2 حله معرفی شود که نتایج به صورت جدولدو مر

بر اساس روش  نسبت به پذیرش و یا حذف معیارهای توسعه منطقه ای تصمیم گیری شد. هابرای معیار

 نیست فته باشد، مولفه مورد نظر پذیر 2/0مساوی  متر یا( برای معیارها کdمقدار آستانه ) اگردلفی فازی 

 در تکنيک دلفی فازی وضعيت پذيرش معيارها بر اساس متوسط حد آستانه هر معيار  :2ل جدو

 وضعیت معیار  dمتوسط  معیار ردیف

 قابل پذیرش 06/0  ازتوسعهین مورد یها رساختیو بهبود ز جادیا 1

 عدم پذیرش 41/0 یبهبود توسعه در وضع موجود مناطق در خدمات اجتماع 2

 قابل پذیرش 11/0  دیتول ندیبه فرا یک بخشتحر 3

 قابل پذیرش 16/0 اشتغال زانیرشد م، یکاریکاهش ب 4

 عدم پذیرش 37/0 افراد منطقه انیدر م یزندگ تیفیمتوسط ثروت و بهبود ک شیافزا 5

 عدم پذیرش 22/0 یاقتصاد تیساختار فعال 6

 قابل پذیرش 09/0 نوآورانه یهاتیگستره فعال 7

 عدم پذیرش 26/0 یمنطقه ا یریدسترس پذ تیبلقا 8

 قابل پذیرش 10/0 کار یروین یمهارتها 9
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 وضعیت معیار  dمتوسط  معیار ردیف

 عدم پذیرش 38/0 منطقهكییتیجمعیریپذتحرک جادیا 10

 عدم پذیرش 43/0 منطقه كیعادالنه ثروت و خدمات در  عیتوز 11

 عدم پذیرش 58/0 معامله در بازار تیعدم قابل 12

 قابل پذیرش 14/0 یهره بردارب تیدارا بودن ظرف 13

 عدم پذیرش 39/0 منطقه كیمناطق و در  انیدر م یواقع ییهمگرا جادیا 14

 عدم پذیرش 51/0 یبه زندگ دیام 15

 قابل پذیرش 11/0 یمنطقه ای نوآور و فناورانهی ریادگی 16

17 
-هیاز سرما تیحما یعنی یاقتصاد تیو امن یاستحکام و قوام مال

 یگذار
 قابل پذیرش 11/0

 

 . وزن معيارهای توسعه منطقه ای برای ارزیابی واحدهای فناور صنعت 2-4

های فناور صنایع غذایی باید بندی شاخصای برای رتبهبا توجه به اینکه معیارهای توسعه منطقه

اده از دارای وزن باشند، برای تحقق این امر از تکنیك تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده گردید. استف

تواند باعث کمتر شدن اثرات عدم اطمینان در پژوهش گردد. نتایج حاصل از این متغیرهای فازی می

 خالصه شده است:3 مرحله در جدول
 تحلیل سلسله مراتبی فازیای با استفاده از وزن معیارهای توسعه منطقه .3جدول

 رتبه وزن نام فیرد

 1 129/0 وسعهت ازیمورد ن یها رساختیو بهبود ز جادیا 1

 5 124/0 نوآورانه یها تیفعال گستره 2

 3 126/0 یمنطقه ا یفناورانه و نوآور یریادگی 3

 2 127/0 کار یروین یمهارتها 4

 4 125/0 یگذار هیاز سرما تیحما 5

 8 121/0 اشتغال زانیو رشد م یکاریب کاهش 6

 7 122/0 یبهره بردار تیبودن ظرف دارا 7

 6 123/0 دیتول ندیفرآبه  یبخش تحرک 8

 های مبين ورودی و خروجی عملكرد واحدهای فناور بندی شاخص. رتبه3-4

واحدهای فناور ، ه در بخش قبلشاخص خروجی معرفی شد 22شاخص ورودی و  22با بخشدر این 

 رتبه بندی شدند: 5و 4مطابق جدول  روش تاپسیس فازی ای وبا توجه به معیارهای توسعه منطقه
 روش تاپسیس فازی بابندی شاخص های ورودی رتبه .4 جدول

 -CC S+ S رتبه
 شاخص های ورودی سنجش كارایی واحدهای 

 فناور از منظر توسعه منطقه ای
 ردیف

7 572/0  394/0  527/0  1 ارزش کل دارایی 

3 579/0  388/0  534/0  2 مخارج تحقیق و توسعه 
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 -CC S+ S رتبه
 شاخص های ورودی سنجش كارایی واحدهای 

 فناور از منظر توسعه منطقه ای
 ردیف

11 475/0  484/0  439/0  3 تعداد کل کارکنان 

02  317/0  628/0  293/0  4 هزینه های جاری 

2 602/0  368/0  558/0  5 میزان سرمایه اولیه 

9 506/0  456/0  467/0  6 سرمایه در گردش 

19 335/0  606/0  305/0  7 میزان انرژی مصرفی )سوخت، برق، آب( 

5 573/0  392/0  526/0  8 سطح تکنولوژیکی 

1 623/0  348/0  576/0  9 نیبهبود آموزش نیروی انسا 

12 453/0  501/0  416/0  10 سطح تحصیالت نیروهای شاغل 

21 307/0  637/0  283/0  11 آموزش های زیست محیطی و ایمنی 

6 572/0  394/0  527/0  12 ساعات تحقیق و توسعه با کارکنان تمام وقت 

4 578/0  388/0  533/0  13 هزینه های توسعه محصول جدید 

8 562/0  403/0  519/0  14 تحقیق و توسعه تعداد پرسنل 

18 342/0  605/0  315/0  15 هزینه های تولید 

16 346/0  598/0  317/0  16 هزینه های فروش 

13 411/0  534/0  373/0  17 جبران خدمات حقوق و دستمزد 

15 357/0  589/0  328/0  18 ارزش مواد خام و اولیه 

22 269/0  667/0  245/0  19 در دفع زباله میزان سرمایه گذاری در تصفیه فاضالب و  

14 401/0  548/0  368/0  20 میزان استفاده از ضایعات جامد، آب بازیافت شده  

10 479/0  477/0  439/0  21 هزینه های تبلیغات و بازاریابی 

17 345/0  595/0  314/0  22 هزینه های انرژی و آب 

 
 روش تاپسیس فازی بابندی شاخص های خروجی رتبه. 5ل جدو

 -CC S+ S رتبه
شاخص های خروجی سنجش كارایی واحدهای 

 فناور از منظر توسعه منطقه ای
 ردیف

3 611/0  1 تعداد ثبت اختراعات 561/0 355/0 

1 618/0  2 حجم صادرات 568/0 350/0 

6 535/0  3 حجم پولی قرادادها 484/0 423/0 

4 575/0  4 تعداد مجوزها 526/0 388/0 

7 533/0  5 دهاتعداد قراردا 487/0 425/0 

2 612/0  6 میزان درآمد فروش 561/0 354/0 

11 517/0  7 میزان بازگشت سرمایه گذاری 471/0 439/0 

13 470/0  8 تعهد کارکنان 428/0 482/0 

16 393/0  9 جانشین پروری 356/0 551/0 
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 -CC S+ S رتبه
شاخص های خروجی سنجش كارایی واحدهای 

 فناور از منظر توسعه منطقه ای
 ردیف

15 435/0  10 نظام پیشنهادات 392/0 509/0 

12 496/0  11 تعهد پیمانکارن 451/0 457/0 

17 133/0  12 صرفه جویی ها 302/0 609/0 

14 468/0  13 پروژه های عمرانی 428/0 486/0 

18 300/0  14 حوادث 273/0 637/0 

8 532/0  15 نرخ تجاری شدن طرح 486/0 426/0 

9 523/0  16 سود 477/0 434/0 

10 519/0  17 ارزش افزوده 474/0 437/0 

19 288/0  18 ارزش ضایعات قابل فروش 260/0 642/0 

22 228/0  19 میزان انتشارگازهای گلخانه ای 206/0 700/0 

5 563/0  20 کیفیت محصول 514/0 398/0 

20 268/0  21 میزان انتشار فاضالب 244/0 664/0 

21 251/0  22 میزان ضایعات جامد 228/0 678/0 

 

 . کارایی واحدهای فناور در صنعت غذا از منظر توسعه منطقه ای 4-4

های صنعتی استان خراسان رضوی واحد صنایع غذایی مستقر در شهرک 578ظور لیست برای این من

واحد که دارای حداقل دو فناوری نوین بوده، به عنوان جامعه مورد نظر انتخاب  20بررسی و مجموعا 

-شاخص که در لیست شاخص 6ها، مجموعا های دسترسی به مقادیر شاخصشد. با توجه به محدودیت

ای بود و باالترین وزن و خروجی سنجش کارایی واحدهای فناور از منظر توسعه منطقه های ورودی و

های مورد نظر برای سنجش کارایی رتبه در تکنیك تاپسیس فازی بدست آوردند، را به عنوان شاخص

سرمایه اولیه، تعداد کارگران و مساحت واحد صنعتی به عنوان متغیرهای واحدهای مذکور انتخاب گردید. 

از  ورودی و تعداد مجوز، میزان صادرات و کیفیت محصول به عنوان متغیرهای خروجی انتخاب شدند.

بودند، لذا برای  300واحد دارای کارگران بیشتر از  20طرف دیگر با توجه به اینکه دو واحد از مجموع 

امه فرآیند واحد از مجموعه واحدها حذف و اد 2تضمین شرط همگن بودن واحدهای تحت بررسی، این 

دهد که نشان می 6ها در جدول نتیجه کارایی با استفاده از تحلیل پوششی دادهواحد ادامه یافت.  18با 

واحد دارای  4های صنعتی خراسان رضوی شرکت فناور صنایع غذایی مستقر در شهرک 18از بین 

گر برای بهبود کارایی توانند به عنوان مرجع واحدهای دیها میکارایی کامل می باشند. این شرکت

کمترین کارایی مربوط به  بدست آمد. 0.73پیشنهاد داده شوند. میانگین کارایی واحدهای مذکور، 

های تواند نهادهباشد. این بدین معناست که واحد مذکور میدرصد کارایی می 28با  3شرکت غذایی 

های آن صورت ر میزان ستادهدرصد کاهش دهد بدون آنکه هیچ گونه کاهشی د 72خود را به میزان 
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های خود را بر طبق ها و دادههای ناکارا باید تالش کنند تا مقادیر نهادههر یك از شرکتهمچنین گیرد. 

ای تعدیل کنند که به مرز کارا دست های مرجع به گونههای مورد استفاده توسط شرکتها و ستادهنهاده

 پیدا کنند.
 

 ی فناور صنایع غذایی خراسان رضوی از منظر توسعه منطقه اینتایج کارایی واحدها .6 جدول

 ردیف
واحدهای تصمیم 

 گیری
 نمره كارایی

نمره اندرسون 

 پیترسون
 رتبه

1شرکت غذایی  1  681/0  - 11 

2 ییشرکت غذا 2  1 782/2  2 

3 ییشرکت غذا 3  284/0   - 18 

4 ییشرکت غذا 4  531/0   - 16 

5 ییشرکت غذا 5  771/0   - 7 

6 ییشرکت غذا 6  1 728/2  3 

7 ییشرکت غذا 7  691/0   - 9 

8 ییشرکت غذا 8  1 582/4  1 

9 ییشرکت غذا 9  699/0   - 8 

10 ییشرکت غذا 10  633/0   - 12 

11 ییشرکت غذا 11  917/0   - 6 

12 ییشرکت غذا 12  628/0   - 13 

13 ییشرکت غذا 13  562/0   - 15 

14 ییشرکت غذا 14  1 937/1  4 

15 ییکت غذاشر 15  324/0   - 17 

16 ییشرکت غذا 16  689/0   - 10 

17 ییشرکت غذا 17  960/0   - 5 

18 ییشرکت غذا 18  60/0   - 14 

 
ها استفاده شده است با توجه به اینکه در این پژوهش از رویکرد ورودی محور تحلیل پوششی داده

در کارایی ضرب کنیم تا واحد تصمیم گیری مقادیر ورودی را باید در رویکردهای ورودی محور ابتدا لذا 

  قرار گیرد.مرز کارای روی بر 

 

 گيری نتيجه. بحث و 5

مناطق و ملل مختلف  یرا برا شرفتیپ ریمس تواندیتوسعه بخش غذا م نهیدر زم ییارائه راهبردها

 هادهبررا آوردبرگفت که  دیدر حوزه غذا با یاتوسعه منطقه تیهموار سازد. اما در ذکر اهم شتریهر چه ب
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حوزه خدمات  رد فعالیتها تجمیعتوسعه در  مینهدر ز ایمنطقه شنگر یك که ستا پذیرنمکاا مانیز

توسعه  تبییندر  زمال یهارهکامختلف، را یهاو حوزه مستعد مناطق شناسایی با تا ،باشد شتهدا دجوو

 یكغذا را در  هایاز حوزه كیهر  یاجرا سنجینمکاا انمیتو ستارا ین. در اددگر خذای آن امنطقه

. گرفت نظردر  ،میباشند توسعه ایبر حیاتیو  صلیا ملاعواز  دییاز ادتعد شامل که فیاییاجغر منطقه

ای توسط های موثر بر توسعه منطقهدر این تحقیق سعی شد با یك نگاه عمیق نسبت به شاخص

چند بعدی برای بررسی و سنجش واحدهایی که دارای همگرایی در فناوری می باشند، به یك دیدگاه 

 یارهایبر مع یکه ابتدا مطالعه جامع بیترت نیبد ای توجه داده شود.کارایی از منظر توسعه منطقه

 یو سپس با استفاده از روش دلف رفتیصورت پذ یاتوسعه منطقه یبرا نیشده توسط محقق یمعرف

توسعه  هیاول یارهایمع یا نقش معرفپژوهشگر صرف بیترت نی. بددیگرد یمنتخب معرف یارهایمع ،یفاز

 بایتقر لذا منتخب توسط اجماع خبرگان حاصل شد. یارهایعهده داشت و تعداد و مع را بر یامنطقه

به  ولیشدند.  یبندقرار گرفته و رتبه یابیپژوهش مورد ارز نیمورد استفاده در ا یهاشاخص یتمام

ارزیابی کارایی  یبرا یخروج-یخص ورودشاشش از  به آمار، صرفا یدر دسترس تیمحدود لیدل

 استفاده شد. هاتحلیل پوششی دادهاستفاده از روش  واحدهای فناور با

دهد که سه رتبه نشان می در این پژوهش بندی واحدهای کارا در صنایع فناور غذاییمروری بر رتبه

و صنایع لبنی در رتبه چهارم  بندی مربوط یه صنایع فناور در حوزه فرآوری زعفران بودهاول در این رتبه

در بررسی واحدهایی که در این پژوهش کارا بوده و به عنوان مجموعه مرجع برای دیگر قرار دارد. 

واحدهای ناکارا در نظر گرفته شده اند، این نتیجه حاصل شد که واحدهایی که زنجیره تامین آن بطور 

ای دارند. به عقیده کارشناسان، عملکرد عه منطقهکارایی قابل توجهی در توسکامل در منطقه وجود دارد،

ای مانند افزایش روحیه نوآورانه و های توسعه منطقهواحدهای مذکور تاثیر قابل توجهی بر شاخص

اند از جایگاه محور توانستهافزایش کمیت و کیفیت تولید داشته و با تمرکز بر تولید محصوالت صادرات

مند شوند. دو دسته از محصوالتی که در های جهانی بهرهحتی رقابت بسیار خوبی در استان، منطقه و

این پژوهش جزء واحدهای کارا با رتبه های خوب شناخته شده اند مربوط به صنایع زعفران و محصوالت 

لبنی می باشند. استفاده از فناوری های نوین با بهره گیری از وجود موسسات پژوهشی تحقیق و توسعه 

ند موسسه پژوهشی صنایع غذایی خراسان رضوی( نقش مهمی در استفاده این واحدها از )مان در استان

بنابراین  تواند به عنوان الگویی برای دیگر واحدها مطرح گردد.های نوین داشته است که این امر میفناوی

ثانیاً از ظرفیت توان نتیجه گرفت که واحدهایی که اوالً زنجیره تولید آنها در منطقه موجود می باشد و می

 برند از کارایی قابل توجهی برخوردار خواهند بود.موسسات پژوهشی و تحقیق و توسعه بهره می

 :شودپیشنهادهای پژوهش حاضر به دو بخش زیر تقسیم می
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 سياستیپيشنهادهای . 1-5

 باشد عبارتند از:های که حاصل نتایج پژوهش میپیشنهاد

 یتوسعه منطقه ا یبرا نیشده توسط محقق یمعرف یارهایمعبر  یپژوهش مطالعه جامع نیدر ا 

لذا . دیگرد یمنتخب معرف یارهایمع ،یفاز یو سپس با استفاده از روش دلف رفتیصورت پذ

های معرفی شده در این پژوهش های مربوطه در کشور برای اندازه گیری شاخصالزام سازمان

تواند در ارائه تسهیالت ای که این امر میبرای سنجش تاثیر واحدهای فناور در توسعه منطقه 

 های مذکور مد نظر قرار گیرد.دولتی ارائه شده به واحدها بر اساس کارایی آنها طبق شاخص

 یتوانمندو  یینقش موثر آنها در اشتغالزا خراسان رضویدر  یصنعت یهاخوشه جادیا لیدال 

در  یدیتول یواحدها عیث تجمباع یصنعت یخوشه ها جادیا است. یدیتول یواحدها یصادرات

به  یشود، شبکه و مرکز خدمات کسب و کار تخصص یم دیتول یهانهیمکان و کاهش هز كی

ای توجه بیشتر مسئولین منطقهلذا  دهد.یتوسعه آن صنعت را شتاب م ندیآورد و فرا یوجود م

های یرههای تولید و افزایش همگرایی زنجهای صنعتی برای کاهش هزینهبه ایجاد خوشه

 الزم است.تولیدی 

 دهد که سه رتبه اول در این بندی واحدهای کارا در صنایع فناور غذایی نشان میمروری بر رتبه

بندی مربوط یه صنایع فناور در حوزه فرآوری زعفران بوده و صنایع لبنی در رتبه چهارم رتبه

سیدن به کارایی در واحدهای توان گفت برای رقرار دارد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش می

کارگر  40متر مربع مساحت واحد صنعتی،  2000 فناور صنایع غذایی خراسان رضوی با حدود

 توان به خروجی های مناسب دست یافت.میلیارد تومانی مییك و سرمایه اولیه حدوداً 

  عه در و توس قیتحق یاز وجود موسسات پژوهش یریبا بهره گ نینو یهایاستفاده از فناور

 نیدر استفاده ا ی( نقش مهمیخراسان رضو ییغذا عیصنا ی)مانند موسسه پژوهش استان

واحدها  گرید یبرا ییتواند به عنوان الگویامر م نیداشته است که ا نینو یهایواحدها از فناو

 مطرح گردد.

 استیس درسبه نظر می، صنایع غذاییمحصوالت  صادرات نرخ ارز در رگذاریبا توجه به نقش تأث-

 یم ییغذا عیصنا محصوالت بر ثبات صادرات یادیز اریبس رینرخ ارز، تأث تیکنترل و تثب یها

 ارائة ،ییغذا عینرخ ارز بر صادرات محصوالت صنا یثبات یب یاثر منف گرفتن نظر و با در گذارند

 شیافزادر  ینقش مهم نده،یآ در نرخ ارز راتییروند تغ یروشن و شفاف دربارة چگونگ اطالعات

 دارد. هاافزایش کارایی آن و این صنعت درآمد صادرکنندگان

 توجه به  است. با یبانک التیتسه ،صنایع غذایی کاراییدر  رگذاریعامل تأث نیمهمتر یکی از

 تیلزوم حما ستند،ین یاعتبارات کاف نیبه تأم قادر ییتنها بهصنایع غذایی صادرکنندگان  نکهیا

 شود.یم احساس صنعت نیدر ا یگذارهیسرما تیتقو یبرانکی با التیتسه یاعطا و شتریب
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 تعداد شیواقع افزا . دردارد کشور ییمواد غذا عیصنا ییبر کارا مثبت اثر یانسان هیسرما ریمتغ 

مهارت در  شیافزا باعثو  دهیگرد یانسان هیسبب انباشت سرما یدانشگاه التیشاغالن با تحص

 اهداف با توجه به .بنگاه است یفن ییارتقای کارا یمل اساساز عوا یکی که شودیم صنایع غذایی

بر رشد پرشتاب و  یمبن 1404ق در اف رانیا یانداز جمهوری اسالم در سند چشم شده نییتع

و اهداف  یمل دیدر تول یاجتماع هیو سرما یانسان منابع مستمر اقتصادی با اتکا بر سهم برتر

از  شودیم شنهادیدر بخش صنعت پ ییوری و کارادر خصوص ارتقاء بهره توسعه هایبرنامه

صنعت،  اینشاغالن  لیتحص ادامه مناسب برای طیو شرا زهیانگ جادیمانند ا ییراهکارها قیطر

 شیالزم در جهت افزا نهیزم ،بازار کار ازیتناسب با ن جادیها و ابرای آن کاربردیهای ارائه آموزش

 .دیفراهم آ قیطر نیا از ییمواد غذا عیصنا ییکارا

 ارائه مشاوره به  محصوالت،ی صادرات ندیفرا لیصادرات، تسه قیتشو قیاز طر شودیم شنهادیپ

 ییمحصوالت غذا دیدر تول دیجد ینسب تهاییمز و دیبازارهای جد ییشناسا ایصادرکنندگان 

 .دیفراهم آغذایی  عیصنا ییکارا شیافزا امکان

 

 های آیندهپيشنهادهایی برای پژوهش . 2-5

 توان پیشنهادات زیر را برای پژوهش آتی ارائه نمود:با توجه به تکنیکها، قلمرو تحقیق و سایر عوامل می

 های معرفی شده در این پژوهش برای سنجش کارایی واحدهای فناور صنایع از شاخصتوان می

 کرد. استفاده ای در استانهای کشور و مقایسه آنهاغذایی از منظر توسعه منطقه

 تر شدن مدل و نتایج، استفاده از ای کیفی هستند. به منظور واقعیهای توسعه منطقهشاخص

 شود.های فازی پیشنهاد میتحلیل پوششی داده

 تحلیل  کردیرو بامختلف،  یهادر دوره ییکارا ، محاسبهصنایع غذایی یکی از کارهای مهم در

دودیت نبود اطالعات قابل انجام است که در این تحقیق به دلیل محی اپنجره هایپوششی داده

 .نبود
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