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ساختارمند ،تجاری ساازی مایکنناد بناابرای ارزیاابی عللکارد علام و فنااوری ایا
شرکتها از اهلیات بااییی برخاوردار اسات .هادف ایا پاشوهش معالتاه تیلیلای
شاخصها و مدلهای ارزیابی علم و فناوری و ارائه مدلی جهات سانجش و ارزیاابی
عللکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان در ایران است.
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روش اجرای پشوهش :ای پاشوهش باا اساتهاده از روشهاای اسانادی و پیلایشای باا
بهرهگیری از مصاحبه دلهی در چهار مرحله انجام شده اسات .از روشهاای متتلا
ماری از جلله زمون فریدم جهت تجزیه و تیلیل دادهها استهاده شده است.
یافتهها و نو وری پشوهش :مهمتری یافتههای ای پاشوهش عبارتناد از :تتیای مهام-
تری مدلهای ارزیابی علم و فناوری ،تتیی مهمتری شاخصهای مادل ارائاه شاده،
سنجش تأثیر هر کدام از مدلهای ارزیابی علم و فناوری بر مدل ارائاه شاده و رتباه-
بندی شاخصهای  5بتش اصلی .با توجه به پیشینه مایتاوان گهات تاا کناون مادلی
جهت سنجش و ارزیابی عللکرد علم و فناوری شرکتهای داناشبنیاان ارائاه نشاده
بود و مدل ارائه شده در ای پشوهش را میتوان سر غاز چنی امری دانست.
نتیجهگیری :در مادل نهاایی از  195شااخص مرحلاه اول ،تتاداد  95شااخص نهاایی
تتیی و ارائه گردیده است .ای پشوهش مدلی با  5بتش شاخصهای انسانی ،ماالی،

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
دورن متن:
در فهرست منابع:
ارزیابی عملکرد علم و
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ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و
فناوری شرکتهای دانشبنیان در ایران

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

کلیدواژه ها :شرکتهای دانش بنیان ،ارزیابی علم و فنااوری ،ارزیاابی عللکارد،
مدلهای ارزیابی علم و فناوری ،شاخصهای ارزیابی علم و فناوری



حلزهعلی نورمیلدی nourmohammadi@shahed.ac.ir

 .1مقدمه

جهان در حال عبور از دوران اقتصاد صنتتی به عصر اقتصاد داناش اسات .مهلتاری ویشگای
ای عصر را می توان مبتنی بودن کلیه فتالیتهای اقتصادی بر انواع فتالیتهاای دانشای از جللاه تولیاد
دانش (پشوهش) ،توزیع دانش( موزش) ،ترویج دانش(انتشارات) ،تبدیل دانش(اختراع) و اساتهاده
از دانش(نو وری) دانست(شیتان و بتتیاری نشاد .)1393
علم و فناوری تلام دانش ،میصاویت  ،فر ینادها و ابزارهاایی اسات کاه در جهات خلا و
ساخت کایها و ارائه خدمات به کار گرفته میشود .دانش مبنای اصلی شرکتها در کسب ثروت
با استهاده از تجاریسازی میباشد .رقابت شرکتها در میزان ،نوع و سعح دانش کاربردی موجود
صورت میگیرد " .نقش علم و دانش در رشد ملی به دلیل ایجاد تتصص و ارتقای بهارهوری کال
عوامل تولید ،هلواره مورد توجه است و به عناوان عوامال درونزا در ایا توساته جایگااه حیااتی
دارند .از سوی دیگر تبدیل دانش به کای /خدمت اسات کاه موجاب رفاع نیازمنادیهاای جواماع
متتل میگردد .امروزه شرکتهای دانش بنیان به عنوان کارخانه تبدیل داناش باه کاای /خادمت
فتالیت دارند"(قلیپور و دیگران  .)1394ای شرکتها در همافزایی علم و ثروت ،توساته اقتصااد
دانشمیور ،تیقا اهاداف عللای ،اقتصاادی و تجااریساازی نتاایج تیقیا و توساته در حاوزه
فناوریهای برتر نقش دارند و با تجاریسازی دستاوردهای عللی و فناورانه خود ،نقاش مهلای در
رشد و توسته اقتصادی بازی میکنند(خیاطیان و دیگران  .)1394اقتصاد دانشبنیان ،به عناوان ناوع
جدیدی از اقتصاد؛ نوع جدیدی از مدیریت یتنی مدیریت مبتنی بر دانش و نوع جدیدی از شرکت
یتنی شرکت دانش بنیان را تیلیل می کند؛ ای یا اقتصاد مبتنی بر دانش و ایدههاا اسات کاه در
ن سرمایه دانش عامل کلیدی برای رفاه و ایجاد مشاغل به حساب می ید(.)2012 ,Tocan
شرکتهای دانشبنیان در سراسر جهان تجارب ارزیابی متهااوتی از خاود دارناد ،بسایاری از
چارچوبهای معرح در ای حوزه با هم همپوشانی دارند یا به شکل جامع و کامل مشتص نلای-
کند که چه حوزههایی از ارزیابی عللکرد را دربرمیگیرد .با ای وجاود نهاه در بیشاتر کشاورها
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ساختاری ،عللکردی و بهرهوری ارائه نلوده است.

ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان در ایران | شمسی و نورمحمدی

نگاهی به گذشته نوری به راه ینده میافکند و مقدمهای برای یندهنگری و اماری یاروری بارای
سیاستگذاری و تتیی و تدوی راهبردها و برنامههای شرکتهای دانشبنیان میباشد.
از طرفی شاخص ها و چارچوبهای ارزیابی علم و فناوری بسیاری هلهون :شاخص ترکیبی
دستیابی به فناوری ،مدل اطلس فناوری ،شاخص ترکیبی عللکرد رقابتی صانتتی ،مادل کارلساون،
شاخص ترکیبی اقتصاد دانش و شاخص دانش وجود دارد که برای مدیران شرکتهای دانشبنیان
ابهام برانگیز است که از کدام چارچوب تیت چه شرایعی میبایست اساتهاده کنناد و کاامال غیار
ملک است که از هله چارچوبهای موجود اساتهاده شاود .هار چناد برخای از نهاا صارفا بارای
ارزیابی عللکرد علم و فناوری شرکت های دانش بنیان طراحی شده باشند یا باه عناوان چاارچوب
مدیریتی متداول مورد استهاده قرار گیرند .کلید اصلی موفقیت مدیران شرکتهای داناشبنیاان در
جهاات پیشاابرد اهااداف ،بااهکااارگیری چااارچوب درساات و حااذف افزونگاای و هل وشااانیهااای
غیریروری بی چارچوبهای گوناگون میباشد.
در کشور ایران مساله علم و فناوری و اهلیت ن در پیشرفت و توسته کشور با معارح شادن
مبیث اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی و جایگزینی اقتصاد صنتتی باه جاای اقتصااد سانتی دو
چندان شده است بر هلی اساس در اسناد بایدستی به مویوع علم و فناوری و ارزیاابی ن توجاه
جدی مبذول گردیده است .در کشور ایران "کارگروه ارزیابی و تشتیص صالحیت شارکت هاا"
ئی نامهای برای ارزیابی و تشتیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان در سال  1394مصوب کرده
است که تنها به تتاری  ،متیارهای ارزیابی و تشتیص "شرکتها" و "کایها و خدمات" داناش-
بنیان و یوابط اجرایی پرداخته است و به ارزیابی عللکرد ای شارکتهاا اشاارهای ننلاوده اسات.
هلهنی شورای عالی انقالب فرهنگی شاخصهای کالن و خرد ارزیابی علم و فنااوری ارائاه داده
است که نلیتوان به خودی خود نها را در سعح شرکتها به کار گرفت.
بر ای اساس در پشوهش حایر ،پس از بررسی و معالته شاخصها و مدلهای ارزیابی علم و
فناوری ،به طراحی و توسته چارچوب ارزیابی عللکرد علم و فناوری شرکتهای داناش بنیاان در
ایران پرداخته میشود .ای پشوهش به دنبال پاسخ به ای سوال است که مدل مناسب برای ارزیاابی
عللکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان در کشور ایران چگونه است؟
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مشترک میباشد تتیی مدلهای ارزیابی عللکرد جهت سنجش میزان رشد شارکت مایباشاد .باه
عبارتی می توان گهت ارزیابی عللکرد در پی به تصاویر کشایدن ویاتیت عللکارد در چاارچوب
یا شرکت و بررسی و تیلیل زمینهها و عوامل مرتبط با استهاده از روشهای عللی اسات کاه باا
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ای پشوهش از دستۀ معالتات علمسنجی و به لیاظ هدف نوعی تیقی کاربردی است .برای
انجام ای پشوهش از روشهایی مانند روش اسنادی و روش پیلایشی استهاده شده است.
در روش اسنادی هم از منابع کتابتانهای و هم از اسناد و مادارکی چاون نقشاه جاامع عللای
کشور به عنوان جامته و نلونه پاشوهش بهاره بارده شاده اسات .در روش پیلایشای ،بتاش اصالی
اطالعات با استهاده از مصاحبه دلهی در قالب  4پرسشنامه میق ساخته با استهاده از طی پنج تایی
لیکرت جلع وری شده است.
پشوهش حایر از نوع تیقیقات اکتشافی ،توصیهی است که در ن باه ارائاه چارچوب(جنباه
اکتشافی تیقی ) و توصای نتاایج حاصال از جلاع وری دادههاا درماورد اهلیات نسابی عوامال
شناساییشده و چارچوب موردنظر(جنبه توصیهی تیقی ) پرداخته شده است.
جامته پشوهش در مصاحبه دلهی تتداد  3399شرکت دانش بنیان ثبت شده در سال  1395می
باشند که در "کارگروه ارزیابی و تشتیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان" به ثبت رسایدهاناد.
که تتداد  7مورد از نها بر اساس معالته رزومه و کایها و خدمات به صورت نلونه گیری راحات
به عنوان نلونه انتتاب شدند .هلهنای از تتادادی از اعضاای هیاأت عللای گاروههاای مادیریت
فناوری و علمسنجی دانشگاههای تهران نیز استهاده شده است .در ای پشوهش تتدادی از شاخص-
ها و مدلهای ارزیابی علم و فنااوری در دساترس پشوهشاگر پاس از بررسای و معالتاات اولیاه باه
صورت هدفلند در قالب پرسشنامهای میق ساخته مورد نظرسنجی از متتصصای قارار گرفات و
تتداد  12مدل مورد تأیید قرار گرفت ،هلهنای در ایا پرسشانامه امکاان پیشانهاد مادل دیگار از
جانب خبرگان فراهم گردیده بود.
در مصاحبه دلهی ،به علت حجم بایی جامته ماری و عدم دسترسی به تلامی افراد جامته از
روش نلونهگیری راحت استهاده شده است .تتداد  7شرکت از بای شارکت هاای داناشبنیاان بار
اساس معالته رزومه و کایها و خدمات و تتداد  7نهر از اعضای هیئت عللی دانشاگاههاای تهاران
بر اساس رزومه مرتبط با مویوع ،انتتاب شدند.
در روش دلهی اگر اعضای شرکتکننده در معالته ،نلاینده گروه یا حوزه دانش ماورد نظار
باشند ،اعتبار میتوی تضلی میشود(اس رایی  ،)106 ،1393بدی ترتیب در اثبات روایی پرسشنامه
در ای پشوهش ستی بر ن شده که پرسشنامههای طراحی شده از روایی مناسبی برخوردار باشند و
در طراحی اولیه پرسشنامه ماواردی نظیار سااختار پرس شانامه ،باه کاار باردن جلاالت قابال فهام و
جلوگیری از استهاده از مهاهیم مبهم مدنظر گرفته شود.
بنابرای می توان گهت در ای پشوهش ،روایی صوری(ظاهری) و میتوایی(غناای اطالعاات)
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دانشبنیان بوده؛ مورد پایایی صوری(ظاهری) میباشد به هلی جهت از لهاای کرونبااا اساتهاده
نشده است.
در روش دلهی از مار توصیهی در تجزیه و تیلیل توصیهی دادهها و مار استنباطی در نتاایج
و استنباط دادهها استهاده شاده اسات .از نارم افازار  SPSSنساته  24و اکسال باا اساتهاده از برخای
پارامترهای مرکزی و پراکندگی برای سنجش میزان تأثیر و استهاده هر کدام از مدلها و شاخصها
استهاده شده است .هلهنی از زمونهای ناپارامتریا هلهون فریدم و تی تا نلونهای جهات
رتبهبندی مدل های ارزیابی علم و فناوری و تتیی میزان تأثیر نها بر مدل ارائه شاده اساتهاده شاده
است.
 .3مروری بر پیشینههای پژوهش
پیشینه پژوهش در داخل

ربیتی و علیزاده( )1393پشوهشای باا عناوان « ارزیاابی عللکارد ساازمانهاای داناشبنیاان باا
رویکرد ترکیبی  AHP ،BSCو  TOPSISدر حوزه تجاری سازی فناوری ناانو در ایاران» باا هادف
ارزیابی عللکرد سازمانهای دانشبنیان استان تهاران باه روش ترکیبای  AHP ،BSCو  TOPSISدر
حوزه تجاری سازی فناوری نانو در ایران انجام دادند .نتایج ای پشوهش افزون بر ای که میتواناد
به طور کاربردی برای برنامهریزی و بهبود عللکرد سازمانهای مشابه مورد استهاده قارار گیارد ،در
توسته مدل  BSCدر حوزه فناوری نانو ،ترکیبی مناساب از دو تکنیاا را بارای جلاعبنادی نتاایج
ارزیابی مناظر متتل  BSCارائه میکند.
رزباان و اصا ریزاده( )1393پشوهشاای بااا عنااوان « ارزیااابی تکنولااوژی در شاارکت فناااوری
اطالعات خوارزمی» با هدف معالته توانلندی فناوری با استهاده از روش اطلس تکنولوژی و روش
 TAMبه انجام رساندند .امتیازات به دست مده برای توانلندی  4بتد تکنولاوژی در روش اطلاس
( 0/58ف افزار)( 0/45 ،اطالعاات افازار)( 0/66 ،ساازمان افازار) و ( 0/53انساان افازار) بار اسااس
مقیاس صهر تا یا میباشد.
قلاشجی ،عابدی و منعقی( )1393پشوهشی باا عناوان «بررسای توانلنادیهاای تکنولوژیاا
شرکتهای دانشبنیان( معالته ماوردی :شارکتهاای فتاال در زمیناه طراحای و تولیاد تجهیازات
پزشکی)» با هدف بررسی و تتیی میزان توانلندیهای تکنولوژیاا شارکتهاای فتاال در زمیناه
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رعایت شده است.
پایایی پرسشنامهها به علت استهاده از پرسشنامه ساختار یافته و مورد تایید خبرگاان ،و نیال باه
هدف پشوهش که هلان ارائه مدل برای سنجش و ارزیاابی عللکارد علام و فنااوری شارکتهاای
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میق ارائه شد.
میلدی و دیگران( )1393مقاله ای با عنوان «شناسایی و ارزیابی عللکرد شرکتهای دانش-
بنیان صادراتی» با هدف ارزیابی توانلندی صادراتی و موزشای شارکتهاای داناشبنیاان تادوی
نلوده است .توانایی صادراتی شرکتها به دست مده و سعح نها تتلی زده شد .و به ای نتیجه
رسیدند که شرکتهای دانشبنیان ،پتانسیل باییی برای صادرات و ورود به عرصههای بی الللل ،با
توجه به ماهیت و ارزش افزوده میصویت دارند .ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد شرکتهای
دانش بنیان ایرانی هنوز راه بسیاری برای توانلند شدن و بالهتل شدن ای پتانسیل در پیش رو دارند.
مهدیزاده( )1392در مقاله ای با عنوان «چاارچوب ارزیاابی شارکتهاای داناشبنیاان بارای
پذیرش در پارک فناوریهای صنایع هوایی» با هدف ارائه چارچوب ارزیابی شرکتهای دانش بنیان
برای پذیرش در پارک فنااوری باه  27شااخص در  8دساته شاامل :خروجایهاا ،ماالی ،تیقیا و
توسته ،نیروی انسانی ،توانلندیها ،هلکاریها ،برنامهریزی و بازاریابی باه عناوان عوامال پاذیرش
شرکتهای دانشبنیان در پارک فناوری هوایی به عنوان چارچوب پذیرش دست یافت.
پیشینه پژوهش در خارج

خوشاانویس و تیرلینااا )2017(1در مقالااه ای بااا عنااوان «ارزیااابی عللکاارد شاارکتهااای
فتال »R&Dبا هدف ارزیابی کارایی شرکت ها نشان میدهد که به طور متوسط شرکت های فتاال
 D & Rهم از ناکار مدی فنی و هم از مشکالت اندازه مقیاس رناج مایبرناد زیارا متوساط باازده
 CRSو  VRSپایی است ،و هلهنی متوسط کارایی مقیاس نسبتا کم است.
روحانی و قراچورلو )2016( 2در مقاله ای با عنوان «ارزیابی و امکان سانجی ایجااد شارکت-
های دانشبنیاان در ( SIDمعالتاه ماوردیSID :اساتان رربایجاان شارقی ایاران)» ،امکاان تشاکیل
شرکت های دانش بنیان (معالته موردی  :SIDدانشاگاه اساتان رربایجاان شارقی) را در شهرساتان
تبریز نشان داد.
ومیا )2013(3در مقاله ای با عنوان «ارزیابی شرکتهای داناشبنیاان باا رشاد باای در توساته
. Khoshnevis & Teirlink

1
2

. Rouhani & Gharachorloo
3
. Vemic
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طراحی و تولید تجهیزات پزشکی مستقر در پارک فناوری پردیس به انجام رساندند که نتاایج ایا
پشوهش به رتبهبندی توانلندیهاای تکنولوژیاا پرداخات و باه جاز یاا فریایه رد شاده ،بقیاه
فرییه های تیقی مورد تایید واقع شد .در نهایت بر اساس یافتههاای تیقیا پیشانهاداتی از طارف
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پرداخته است.
چان وو ،شیانگ اونگ ،ون هسو ( )2008در مقاله ای با عنوان «ارزیابی سازمانهاای داناش-
بنیان» با هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی سازمانهاای داناشبنیاان در شارایط عادم قعتیات ،باا
استهاده از روش گزینههای واقتی جدید به ارائه مدل و پیاده سازی ن بر روی ساازمانی در دنیاای
واقتی پرداخته است.
2
چ و هو نگ ( )2003مقاله ای با عنوان «متیارهای چندگانه ارزیابی صانایع باا فنااوری باای
برای شرکتهای دانشبنیان در پارک تایوان» با هدف تتیی استراتشی انتتاب صنایع با تکنولوژی
بای برای استقرار در پارک تایوان به انجاام رساانده اناد .تتیای ههات متیاار کاه "پتانسایل باازار"
بایتری یریب اثر ،سعح فناوری ،سیاستهای دولت ،ارتباط با صنتت ،حلایت فناوری و قابلیت-
1

های مصرفی به ترتیب موارد اثرگذار بتدی بودهاند .و بیوتکنولوژی و عکس-الکترونیا به عنوان
دو متیاری که معلوب تری متیارها در صنایع با تکنولوژی باای بارای مترفای و توساته در پاارک
جدید انتتاب شدهاند؛ از نتایج ای پشوهش میباشد.
بررسی پیشینههای خارج و داخل کشور نشان میدهد پشوهشهای متهاوتی در حوزه ارزیابی
علم و فناوری و هلهنی ارزیابی عللکرد شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است.
در مویوع ارزیابی در شرکتهای دانشبنیان ،چان وو ،شیانگ اونگ ،ون هساو( )2008باه
ارزیابی عللکرد ای شرکتها ،ومیا( )2013به ارزیاابی شارکتهاای داناشبنیاان باا رشاد باای،
مهدیزاده( )1393به ارائه چاارچوب ارزیاابی شارکتهاای داناشبنیاان بارای پاذیرش در پاارک
فناوری صنایع هوایی ،میلادی و دیگاران( )1393باه شناساایی و ارزیاابی عللکارد شارکتهاای
دانشبنیان صادراتی ،قلاشجی ،عابادی و منعقای( )1393باه بررسای توانلنادیهاای تکنولوژیاا
شرکتهای دانشبنیان ،ربیتی و علیزاده( )1393باه ارزیاابی عللکارد ساازمانهاای داناشبنیاان باا
رویکردی ترکیبی ،چ و هو نگ ( ) 2004به متیارهای چندگانه ارزیابی صنایع با فناوری بای برای
شرکتهای دانشبنیان پرداختهاند .هلهنی برخی پشوهشها به طور غیر مستقیم به مویوع ارزیابی
عللکرد پرداختهاند از جلله میتوان به خوشنویس و تیرلینا( ،)2017اشاره کرد .برخای هلهاون
روحانی و قراچورلو( )2016بیشتر به مبانی نظری پرداختهاناد .در رزباان و اصا ری زاده( )1393باه
. Chuan Wu, Shyong Ong & Wen Hsu
. Chen & Huang

1
2
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اقتصادی صربستان» به ارائه چند تتری از شرکتهای دانش بنیان با رشد بای ،بررسی نقش دولات،
بررسی نتایج تیقیقات تجربی در مورد کار فرینی پویا در صربستان  ،انتقاد از مییط زیست میلی
و ارائه توصیه هایی برای بهبود در سعح کشور و در نهایت ،مسائل کلیدی نیاز بارای بیاث بیشاتر
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فناوری در شرکتهای دانش بنیان ب ردازد؛ ای مویوع ،در انجام چنی پشوهشای اهلیات خاود را
نلود مینلاید.
 .4یافتههای پژوهش

مدل ارائه شده در ای پشوهش  ،ستی دارد الگویی صییح و دقیقی جهت سنجش و ارزیاابی
عللکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان در کشور ایران ارائه نلاید .جهات رسایدن باه مادل
مورد نظر ،سیری تکاملی شامل سه مرحله پرسشنامه جهت شاناخت دقیا شااخصهاا و مادلهاای
ارزیابی علم و فناوری طی شده است .برای نیل به هدف پشوهش ،یزم است نگاهی کلی به یافتاه-
های پرسشنامهها انجام گیرد.
دور اول پرسشنامه :در دور اول پرسشنامه مدلهای مناسب برای سانجش و ارزیاابی عللکارد
علم و فناوری شرکتهای دانشبنیاان اساتتراج گردیاد ،طای ایا مرحلاه از  17مادل پیشانهادی
پشوهشگر ،تتداد  12مدل مورد تأیید قرار گرفت و هیچ مدلی از جانب خبرگاان پاشوهش پیشانهاد
نگردید.
دور دوم پرسشنامه :پس از تجزیه و تیلیل نتایج دور اول پرسشنامه ،مدلهاای پایاه پاشوهش
تتیی گردید .جهت تدوی پرسشنامه دور دوم کلیاه شااخصهاای  12مادل ماورد نظار اساتتراج
گردید و پس از تقابل و بررسیهای یزم ،شاخصهای تکراری یاا شااخصهاایی کاه دارای هام-
پوشانی یا ترادف بودند ،حذف گردیدند .در نهایت تتداد  195شاخص باقی ماند .س س به دساته-
بندی شاخصها با بهرهگیری از قالب کلی مدل "ارزیابی خرد علام و فنااوری ایاران" در  5گاروه
شاخصهای انسانی ،مالی ،ساختاری ،عللکردی و بهرهوری پرداخته شد .تتداد  32شاخص انسانی،
 49شاخص مالی 51 ،شاخص ساختاری 43 ،شاخص عللکردی و  20شاخص بهرهوری در دساته-
بندی های اصلی قرار گرفت و پرسشنامه مورد نظار بار مبناای ایا شااخصهاا تادوی گردیاد .در
جدول ( )1خالصهای از نتایج دور دوم پرسشنامه تهیه شده است.
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مویوع ارزیابی فناوری در ابتاد متتل پرداخته شده است.
به طور کلی معالته پیشینه پشوهش نشان میدهد تا کنون هیچ پشوهشی در داخال و خاارج از
کشور هم سو با پشوهش حایر صورت نگرفته که بتواند چاارچوب مناسابی بارای ارزیاابی علام و
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گروه شاخصها

تعداد حذف شده

تعداد باقیمانده

تعداد کل

شاخصهای انسانی

14

18

32

شاخصهای مالی

19

30

49

شاخصهای ساختاری

24

27

51

شاخصهای عللکردی

21

22

43

شاخصهای بهرهوری

5

15

20

تتداد کل

83

112

195

دور سوم پرسشنامه :ای مرحله از پرسشنامه با هدف تأیید شااخصهاای اساتتراجی صاورت
گرفت و زمینه برای تصییح ،تهسیر و حذف شاخصها ،و موارد تواف و عادم توافا در رابعاه باا
شاخصها با استهاده از طی لیکرت فراهم گردید .یافتاههاای دور ساوم پرسشانامه حااکی از ایا
است که از تتداد  112شاخص تتداد  17شااخص باه طاور کلای حاذف و  95شااخص باه عناوان
شاخص های نهایی در مدل پیشنهادی مورد استهاده قرار گرفتند .به طور کلی در ای مرحله نتایجی
به شکل جدول ( )2استتراج گردید.
جدول  :2خالصه نتایج دور سوم پرسشنامه
گروه شاخصها

تعداد حذف شده

تعداد باقیمانده

تعداد کل

شاخصهای انسانی

2

16

18

شاخصهای مالی

4

26

30

شاخصهای ساختاری

6

21

27

شاخصهای عللکردی

4

18

22

شاخصهای بهرهوری

1

14

15

تتداد کل

17

95

112

با استهاده از نتایج پرسشنامهها ،مدلی متشاکل از  16شااخص انساانی 26 ،شااخص ماالی21 ،
شاخص ساختاری 18 ،شاخص عللکردی و  14شاخص بهرهوری ارائه گردیاد .شاکل ( )1کاه در
ادامه ورده شده است ،نشاندهنده اجزای ای مدل و نیوه ارتباطات نها میباشد.
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جدول  :1خالصه نتایج دور دوم پرسشنامه
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شکل  :1مدل پیشنهادی سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان در ایران

ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان در ایران | شمسی و نورمحمدی

مدل ارائه شده در ای پشوهش طی  3مرحله پرسشنامه دلهی نهایی شاده اسات .در شاکل ()1
روابط اجزای مدل پیشنهادی سنجش و ارزیابی عللکرد علم و فناوری در شرکتهای داناشبنیاان
ایران به طور کامل بیان شده است .ای مدل با الگو گرفت از مدل خرد ارزیابی علم و فناوری ایران
دارای  5بتش اصلی است که هر یا به گونهای با دیگری به طور مساتقیم یاا غیرمساتقیم ارتبااط
مرتبط است .شاخصهای انسانی و مالی به عنوان شاخصهای ورودی و شاخصهای عللکاردی و
بهرهوری به عنوان شاخصهای خروجی نیز شناخته میشوند که هر یا با دیگاری رابعاه متقاابلی
دارد .میتوان گهت بسیاری از شاخصهای ساختاری ،شاخصهای میانجی هستند.
نیروی انسانی متتصص ،پیشنیاز اساسی توسته هله جانبه جوامع باه شالار مایرود و در ایا
مجلوعه مولدی علم و فناوری ،یتنی میققان و شاغالن تیقیقاتی سهم مهلتری ایها میکنناد .لاذا
ارزیابی دقی و جامع نیروی انسانی شاغل در امر تیقی و توساته حاائر اهلیات فراوانای اسات .در
مدل پیشنهادی تتداد  16شاخص انسانی پیشنهاد شده است که مهامتاری نهاا عبارتناد از :پرسانل
تیقی و توسته به تهکیا نوع ش ل ،تتداد میققان باه تهکیاا گاروههاای تتصصای و مادرک
عللی ،سرمایۀ انسانی ،انتعاف پذیری و استهاده موثر از استتداد و تتاداد کارشناساان پشوهشای .باا
اینهله طب نتایج پشوهش با وجود اهلیت بایی منابع انسانی در توساته و پیشارفت ،شااخصهاای
انسانی پایی تری رتبه را در بی  5بتش مدل پیشنهادی داشتهاند.
سرمایهگذاری در علم و فناوری یکی از مهامتاری راههاای رسایدن باه اهاداف توساتهای و
دستیابی به فناوریهای برتر میباشد .در ایران ارزیابی مناسبی برای ای شاخصهاا وجاود نادارد و
بیشتر بنگاه های تجاری و تیقیقاتی بر روی منابع مالی دولتی متلرکز هستند .در مدل پیشنهادی 26
شاخص برای شاخصهای مالی پیشنهاد شده است .نتایج پشوهش نشان میدهد ای شاخصها مهم-
تری شاخصها در سنجش و ارزیابی عللکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان شناخته شاده-
اند.
یزمه پیشرفت و اعتالی علم و فناوری در شرکتهای دانشبنیان ،ساختار مناسب بارای ایا
مؤسسات است و ارزیابی شاخصهای ساختاری علم و فناوری ویتیت ایا شارکتهاا را در ایا
جهت متی میکند .در مدل ارائه شده  21شااخص جهات سانجش سااختار نظاام علام و فنااوری
شرکتهای دانشبنیان بیان گردیده است .شاخصهای ساختاری در ای مدل کم اهلیات ارزیاابی
شدهاند.
شاخص های عللکردی نشانگر ویع فتلیت یافت تالشها و تلهیدات اولیه در تیقی و توسته
و گسترش مرزهای دانش است .در مدل پیشنهادی  18شاخص عللکردی پیشانهاد شاده اسات .باا
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صورت گیرد.
جهت سنجش میزان دستیابی به اهداف ،کارایی و اثربتشی فتالیاتهاا در مقابال نهاه بایاد
بدست ید ،میبایست شاخصهای بهرهوری را به کار گرفت .بهبود بهرهوری یام بقای سازمان
و ارتقای ن میباشد .به هلی سبب ارزیابی ن در قالاب شااخصهاای اساتاندارد اجتناابناپاذیر
است .در مدل پیشنهادی پشوهش  14شاخص جهت سنجش و ارزیابی بهرهوری علم و فنااوری در
شرکتهای دانشبنیان بیان گردیده است .رتبه خوب ای شاخص در میان شاخصهای دیگر نشان
از اهلیت ن در ای حوزه دارد و یزم است مورد توجه ارزیابان ،برنامهریازان و هلهنای مادیران
شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد.
 .6بحث و نتیجهگیری

در تتیی میزان تأثیر هر یا از مدل های ارزیابی علم و فناوری در مادل ارائاه شاده فراوانای
شاخص های به کارگرفته شده از هر مدل به دست مد و باا تجزیاه و تیلیالهاای صاورت گرفتاه
نتایجی به شکل زیر حاصل گردید:
شاخصهای «مدل خرد ارزیابی علم و فناوری ایران» با  30/5درصد ،مدلهای «شاخصهاای
ارزیابی علم ،فناوری و نو وری در "کلیسیون اقتصادی و اجتلاعی سیای غربی"» و «شاخصاهای
علم و فناوری یونسکو» هر دو با  14/7درصد« ،مادل ارزیاابی نیااز تکنولوژیاا» باا  11/6درصاد،
«شاخص ترکیبی رقابتپذیری جهانی(مدل مجلع جهاانی اقتصااد)» باا  9/5درصاد« ،دساتورالتلل
اسلو» با  8/4درصد« ،شاخص ترکیبی عللکرد رقابتی صنتتی» باا  4/2درصاد« ،چاارچوب تیلیلای
ارزیابی سعح توانلندی فنااوری» باا  3/2درصاد« ،شااخصهاای کتاابسانجی ساازمان هلکااری
اقتصادی و توسته» با  2/1درصد و «شاخص ترکیبی دستیابی به فناوری» با  1/1درصاد میازان تاأثیر
خود را نشان دادهاند .می توان نتیجه گرفت مدل خرد ارزیابی علم و فناوری ایران بیشاتری تاأثیر و
مدل شاخص ترکیبی دستیابی به فناوری کلتری تأثیر را در مدل ارائه شده داشتهاند.
تیلیلهای جداگانه هر گروه شاخصها نشان میدهد:
 در شاخصانسانی :مدلهای «شاخصهای علم و فنااوری یونساکو» باا (« ،)%44شااخصهاایخرد ارزیاابی علام و فنااوری ایاران» باا (« ،)%25دساتورالتلل اسالو» باا ( )%13و ساه مادل
«ارزیابی نیااز تکنولوژیاا»« ،شااخص ترکیبای رقاباتپاذیری جهانی(مادل مجلاع جهاانی
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توجه به نتایج تجزیه و تیلیلهای ماری به لیاظ اهلیت ،ای شاخص در رتبه خوبی قارار گرفتاه
است و نشان میدهد که باید به اجزای ایا شااخصهاا اهلیات بیشاتری داده شاود .جهات بهباود
عللکرد شرکتهای دانش بنیان یزم است به تولید و کاربرد علم و فناوری تاوجهی بایش از پایش
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«شاخصهای علم و فناوری یونسکو» با (« ،)%27شاخصهای ارزیابی علم ،فنااوری و ناو وری
در کلیسیون اقتصادی و اجتلاعی سیای غربی» و «دستورالتلل اسلو» باا ( )%15و ساه مادل
«شاخص ترکیبی دستیابی به فناوری»« ،شاخص ترکیبای رقاباتپاذیری جهاانی» و «شااخص
ترکیبی عللکرد رقابتی صنتتی» با ( )%4به ترتیب بیشتری تأثیر را در مدل ارائه شده داشاته-
اند.
در شاخص ساختاری :مدلهاای «ارزیاابی نیااز تکنولوژیاا» باا (« ،)%48شااخص ترکیبای
رقابتپذیری جهانی» با (« ،)%24شاخصهای خرد ارزیاابی علام و فنااوری ایاران» باا (،)%14
«چارچوب تیلیلی ارزیابی ساعح توانلنادی فنااوری» باا (« ،)%9شاخصاهای ارزیاابی علام،
فناوری و نو وری در کلیسیون اقتصادی و اجتلاعی سیای غربی» با ( )%5به ترتیب بیشتری

تأثیر را در مدل ارائه شده داشتهاند.
 در شاخص عللکردی :مدلهای «شاخصهای خرد ارزیابی علام و فنااوری ایاران» باا (،)%45«شاخصهای ارزیاابی علام ،فنااوری و ناو وری در کلیسایون اقتصاادی و اجتلااعی سایای
غربی» با (« ،)%22دستورالتلل اسلو» ،با «شاخص ترکیبی رقابتپذیری جهاانی» و «شااخص-
های کتابسنجی سازمان هلکاری اقتصادی و توسته» با ( )%11به ترتیب بیشاتری تاأثیر را در
مدل ارائه شده داشتهاند.
 در شاخص بهرهوری :مدلهای «شاخصهای خرد ارزیاابی علام و فنااوری ایاران» باا (،)%43« شاخصهای ارزیاابی علام ،فنااوری و ناو وری در کلیسایون اقتصاادی و اجتلااعی سایای
غربی» با ( )%36و «شاخص ترکیبی عللکرد رقابتی صنتتی» با ( )%21به ترتیب بیشتری تأثیر
را در مدل ارائه شده داشتهاند.
بنابرای در مدل ارائه شده ای پشوهش ،ستی شده تلامی مراحال باا دقات و جامتیات انجاام
پذیرد تا بتوان مدلی جامع جهت سنجش و ارزیابی عللکرد شرکتهاای داناشبنیاان ایرانای ارائاه
شود .هلهنی مدل خرد ارزیابی علم و فنااوری ایاران مبناا و چاارچوب اصالی مادل پیشانهادی را
تشکیل میدهد .امید است بتوان از ای مادل در جهات پیشابرد اهاداف اقتصااد مقااومتی و تیقا
اهداف سند چشمانداز  1404بهرهبرداری کرد .شاخصهای مالی در ای مادل بیشاتری اهلیات را
داشتهاند به هلی جهت شرکتهای دانشبنیان با سرمایهگاذاری و تاأمی اعتباارات ماالی تقویات
شوند .از طرفی اهلیت کم شاخصهای انسانی باید مورد نظر قرار گیرد و به تقویت منابع انسانی و
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اقتصاد)» و «چارچوب تیلیلی سعح توانلندی فناوری» با ( )%6به ترتیب بیشتری تاأثیر را در
مدل ارائه شده داشتهاند.
در شاااخص مااالی :ماادلهااای «شاخصااهای خاارد ارزیااابی علاام و فناااوری ایااران» بااا (،)%31
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مزایایی که دارد میدودیتهایی را نیز به دنبال دارد .از جلله میتوان به وزن نامشتص شاخصها،
علومی بودن برخی شاخصها ،استهاده کلتر از مدلهای ارزیابی علم و فناوری در ساعح بنگااهی
اشاره نلود.
بر اساس نتایج پشوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 پیشنهاد میشود برای سنجش اعتبار مدل ارائه شاده ،ایا مادل در چناد شارکت داناشبنیاانپیادهسازی شود تا هم نقاط یت و قوت و هم میزان کارایی ن مشتص شود.
 از مدلهای ارزیابی علم و فناوری جهانی در جهت بومی سازی مدلهای متتلا در ابتااد وسازمانهای متتل کشور استهاده شود.
 سیاستگذاران و برنامهریزان می توانند از مدل ارائاه شاده در پاشوهش جهات نیال باه اهاداف-

اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز  1404بهرهبرداری کنند.
استهاده از روش و چارچوب ای پشوهش ،در جهت ارائه مدل در ارزیابی سایر ابتاد شرکت-
های دانشبنیان؛
وزن دهی شاخصهای به کار گرفته شده در مدل ارائه شده بر مبنای روشهای متتل وزن-
دهی مانند AHP؛
فهرست منابع
اس رایی  ،فرشته . 1393 .پیشنهاد نیاوه ارزیاابی علام و فنااوری در حاوزه اقتصااد ،پایاانناماه کارشناسای ارشاد.

دانشگاه شاهد.
خیاطیان ،میلدصااد  ،ساید حبیاب ا ...طباطبائیاان ،مقصاود امیاری ،و مهادی الیاسای .1394 .تیلیال میتاوای
ویشگیهای شرکت های دانش بنیان ،پشوهشهای مدیریت منابع انسانی.21-47 :)5( 2 ،
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مهارت نیروی کار پرداخته شود ،چرا که در عصر حایر وجود افراد ماهر و با دانش پایه و فنی بای
در سازمانها بقای سازمان را تضلی میکند.
مدل پیشنهادی سنجش و ارزیابی عللکرد علم و فناوری در شرکتهای دانشبنیاان در کناار
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Abstract
Introduction and purpose: The rapid advance of technology and
learning is field-building of accession to information era and
formation
knowledge-based
communities.
Knowledge-based
companies received generated knowledge and new ideas and in a fully
structured process, do commercialization, so science and technology
virgin's evaluation the performance of these firms is very important.
The purpose of this research is analytical study of evaluative
indicators and models for the of science and technology in order to
offer a model for measuring and evaluating the performance of
science and technology knowledge-based companies in Iran.
Research method: This research is done by documentary and survey
methods; utilization the Delphi interview was conducted in four
stages. Statistical methods including Friedman tests were used to
analyze data.
Findings and innovation of research: The most important findings of
this research includes: determination the most important science and
technology evaluation models, determination the most important
parameters of the proposed model, assessment and measurement the
impact of each evaluation models of science and technology on the
proposed model ranking indicators of five main sections. According
the past history can be said to wasn’t have provided a model to
measure and evaluate the performance science and technology's
knowledge-based companies and the model presented in this study can
be considered the beginning of such this.
Conclusion: In the final version of the first stage 195 index, 95 index
has been finalized and proposed. This modeling research with fifth
section provided human, financial, structural, performance and
efficiency indicators.
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مهناز شلسی :متولد سال  1370دارای مدرک تیصیلی کارشناسی ارشد در
رشته علم سنجی از دانشگاه شاهد می باشد .ایشان هم اکنون در نهاد
کتابتانه های علومی کشور مش ول فتالیت می باشد .علم سنجی ،سنجش و
ارزیابی علم ،نظام های رتبه بندی و پشوهش های مرتبط با کتابتانه های
علومی از عالی پشوهشی وی می باشد.
حلزهعلی نورمیلدی :متولد سال  1344دارای مدرک تیصیلی دکترا در
رشته علمسنجی از دانشگاه هلبولت برلی میباشد .ایشان هم اکنون دانشیار
گروه علمسنجی دانشگاه شاهد میباشد،
علمسنجی ،وبسنجی ،سنجش و ارزیابی علم ،رتبه بندی موسسات
موزش و پشوهشی ،شاخصهای علمسنجی و پشوهش های مرتبط با ن از
عالی پشوهشی وی می باشد.
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