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Abstract: The rapid advancement of technology is the key point for access
to information era and formation of knowledge-based communities.
Knowledge-based companies receive generated knowledge and new
ideas and in a fully structured process, commercialize them. Therefore,
it is important to analyze the knowledge-based firms’ performance. The
purpose of this research is analytical study of evaluative indicators and
models for science and technology in order to offer a model for measuring
and evaluating the performance of science and technology of knowledgebased companies in Iran.
This research has been done using documentary and survey methods A
Delphi interview was conducted in four stages to collect the data. Statistical
methods including Friedman test were used to analyze data.
The most important findings of this research include: determination of the
most important science and technology evaluation models, determination
of the most important indicators of the proposed model, assessment and
measurement of the impact of each evaluation model of science and
technology on the proposed model, and ranking the indicators of five main
sections. According to the past studies it can be said that so far there
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has been no model to evaluate such firms and the proposed model in this research is the first
model specifically offered to evaluate knowledge-based firms.
Ninety-five indicators out of 195 original indicators were used in the final model. This research
offers a model with five sections i.e. human, financial, structural, performance and productivity
indicators..
Keywords: Knowledge-Based Companies, Evaluation of Science and Technology,
Performance Evaluation, Evaluation of Science and Technology Models, Evaluation of Science
and Technology Indicators
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چكيــده :پیشــرفت ســریع فنــاوری و فراگیــری دانــش ،زمینهســاز ورود بــه عصــر
اطالعــات و تشــکیل جوامــع دانشبنیــان اســت .شــرکتهای دانشبنیــان ،علــم و
دانــش تولیدشــده و ایدههــای جدیــد را دریافــت کــرده و در یــک فراینــد کام ـ ً
ا
ســاختارمند تجاریســازی میکننــد .بنابرایــن ،ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری
ایــن شــرکتها از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .هــدف ایــن پژوهــش مطالعــة
تحلیلــی شــاخصها و مدلهــای ارزیابــی علــم و فنــاوری و ارائــة مدلــی جهــت
ســنجش و ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری شــرکتهای دانشبنیــان در ایــران
اســت.
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روشهــای اســنادی و پیمایشــی بــا بهرهگیــری از
مصاحبــة «دلفــی» در چهــار مرحلــه انجــام شــده اســت .از روشهــای مختلــف
آمــاری از جملــه آزمــون «فریدمــن» بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده
اســت.
مهمتریــن یافتههــای ایــن پژوهــش عبارتانــد از :تعییــن مهمتریــن مدلهــای
ارزیابــی علــم و فنــاوری ،تعییــن مهمتریــن شــاخصهای مــدل ارائهشــده،
ســنجش تأثیــر هــر کــدام از مدلهــای ارزیابــی علــم و فنــاوری بــر مــدل ارائهشــده
و رتبهبنــدی شــاخصهای  5بخــش اصلــی .بــا توجــه بــه پیشــینه میتــوان گفــت
تاکنــون مدلــی بــرای ســنجش و ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری شــرکتهای
دانشبنیــان ارائــه نشــده بــود و مــدل ارائهشــده در ایــن پژوهــش را میتــوان
ســرآغاز چنیــن امــری دانســت.
در مــدل نهایــی از  195شــاخص مرحلــة اول ،تعــداد  95شــاخص نهایــی تعییــن
و ارائــه گردیــده اســت .ایــن پژوهــش مدلــی بــا  5بخــش شــاخصهای انســانی،
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مالی ،ساختاری ،عملکردی ،و بهرهوری ارائه نموده است.
كليدواژههــا :شــرکتهای دانشبنیــان ،ارزیابــی علــم و فنــاوری ،ارزیابــی عملکــرد ،مدلهــای
ارزیابــی علــم و فنــاوری ،شــاخصهای ارزیابــی علــم و فنــاوری
 .1مقدمه

جهــان در حــال عبــور از دوران اقتصــاد صنعتــی بــه عصــر اقتصــاد دانــش اســت .مهمتریــن

ویژگــی ایــن عصــر را میتــوان مبتنــی بــودن کلیــة فعالیتهــای اقتصــادی بــر انــواع فعالیتهــای

دانشــی از جملــه تولیــد دانــش (پژوهــش) ،توزیــع دانــش (آمــوزش) ،ترویــج دانــش (انتشــارات)،
تبدیــل دانــش (اختــراع) و اســتفاده از دانــش (نــوآوری) دانســت (شــیخان و بختیارینــژاد .)1393

علــم و فنــاوری مجمــوع دانشهــا ،محصــوالت ،فرایندهــا و ابزارهایــی اســت کــه در جهــت

خلــق و ســاخت کاالهــا و ارائــة خدمــات بـهکار گرفتـه میشــود .دانــش ســرمایة اصلــی شــرکتها

در کســب ثــروت بــا اســتفاده از تجاریســازی اســت .رقابــت شــرکتها در میــزان ،نــوع و ســطح

ـش کاربـ ِ
دانـ ِ
ـردی موجــود صــورت میگیــرد« .نقــش علــم و دانــش در رشــد ملــی بهدلیــل ایجــاد

تخصــص و ارتقــای بهــرهوری کل عوامــل تولیــد ،همــواره مــورد توجــه اســت و بهعنــوان عوامــل
درونزا در ایــن توســعه جایــگاه حیاتــی دارد .از ســوی دیگــر ،تبدیــل دانــش بــه کاال /خدمت اســت
کــه موجــب رفــع نیازمندیهــای جوامــع مختلــف میگــردد .امــروزه شــرکتهای دانشبنیــان
بهعنــوان کارخانــة تبدیــل دانــش بــه کاال /خدمــت فعالیــت دارنــد» (قلیپــور و همــکاران .)1394

ایــن شــرکتها در همافزایــی علــم و ثــروت ،توســعة اقتصــاد دانشمحــور ،تحقــق اهــداف علمــی،

اقتصــادی و تجاریســازی نتایــج تحقیــق و توســعه در حــوزة فناوریهــای برتــر نقــش دارنــد و بــا

تجاریســازی دســتاوردهای علمــی و فناورانــة خــود نقــش مهمــی در رشــد و توســعة اقتصــادی
بــازی میکننــد (خیاطیــان و همــکاران  .)1394اقتصــاد دانشبنیــان ،بهعنــوان نــوع جدیــدی از

اقتصــاد ،نــوع جدیــدی از مدیریــت یعنــی مدیریــت مبتنــی بــر دانــش ،و نــوع جدیــدی از شــرکت

یعنــی شــرکت دانشبنیــان را میطلبــد .ایــن یــک اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش و ایدههاســت کــه در

آن ســرمایة دانــش عامــل کلیــدی بــرای رفــاه و ایجــاد مشــاغل بــه حســاب میآیــد (.)Tocan 2012
شــرکتهای دانشبنیــان در سراســر جهــان ،ارزیابیهایــی را متناســب بــا نیازهــایخــود

انجــام میدهنــد .ایــن ارزیابیهــا ،از آنجــا کــه از دســتورالعملهای بینالمللــی ماننــد دســتورالعمل

«اســلو» الگــومیگیرنــد ،در بســیاری از مــوارد بــهنوعــی همپوشــانی دارنــد .بــا وجــود ایــن ،آنچــه
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در بیشــتر کشــورها بــرای تعییــن ارزیابــی عملکــرد مشــترک اســت ،تعییــن مدلهــای ارزیابــی

عملکــرد جهــت ســنجش میــزان رشــد شــرکت اســت .بهعبــارت دیگــر ،میتــوان گفــت کــه
ارزیابــی عملکــرد در پــی بــه تصویــر کشــیدن وضعیــت عملکــرد در چارچــوب یــک شــرکت و

بررســی و تحلیــل زمینههــا و عوامــل مرتبــط بــا اســتفاده از روشهــای علمــی اســت کــه بــا نگاهــی

بــه گذشــته ،نــوری بــه راه آینــده میافکنــد و مقدمـهای بــرای آیندهنگــری و امــری ضــروری بــرای

سیاســتگذاری و تعییــن و تدویــن راهبردهــا و برنامههــای شــرکتهای دانشبنیــان اســت.

از طــرف دیگــر ،شــاخصها و چارچوبهــای ارزیابــی علــم و فنــاوری بســیاری همچــون

شــاخص ترکیبــی دســتیابی بــه فنــاوری ،مــدل اطلــس فنــاوری ،شــاخص ترکیبــی عملکــرد رقابتــی

صنعتــی ،مــدل «کارلســون» ،1شــاخص ترکیبــی اقتصــاد دانــش و شــاخص دانــش وجــود دارد کــه

بــرای مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان ابهامبرانگیــز اســت .بنابرایــن ،ضــروری اســت معلــوم شــود

کــه شــرکتهای دانشبنیــان از کــدام چارچــوب و تحــت چــه شــرایطی بایســتی از شــاخصهای
ترکیبــی اســتفاده کننــد و بدیهــی اســت کامــ ً
ا غیرممکــن اســت کــه از همــة چارچوبهــای
موجــود اســتفاده شــود؛ هــر چنــد برخــی از آنهــا صرف ـاً بــرای ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری

شــرکتهای دانشبنیــان طراحــی شــده باشــند یــا بهعنــوان چارچــوب مدیریتــی متــداول مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد .کلیــد اصلــی موفقیــت مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان در جهــت پیشــبرد

اهــداف ،بهکارگیــری چارچــوب درســت و حــذف افزونگــی و همپوشــانیهای غیرضــروری بیــن

چارچوبهــای گوناگــون اســت.

در کشــور ایــران مســئلة علــم و فنــاوری و اهمیــت آن در پیشــرفت و توســعة کشــور بــا

مطرحشــدن مبحــث اقتصــاد دانشبنیــان و اقتصــاد مقاومتــی و جایگزینــی اقتصــاد صنعتــی بهجــای
اقتصــاد ســنتی دو چنــدان شــده اســت .بــر همیــن اســاس ،در اســناد باالدســتی بــه موضــوع علــم

و فنــاوری و ارزیابــی آن توجــه جــدی مبــذول گردیــده اســت .در کشــور ایــران «کارگــروه
ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکتها» آئیننامــهای بــرای ارزیابــی و تشــخيص شــركتها

و مؤسســات دانشبنيــان در ســال  1394مصــوب کــرده اســت کــه تنهــا بــه تعاریــف ،معیارهــای
ارزیابــی و تشــخیص «شــرکتها» و «کاالهــا و خدمــات» دانشبنیــان و ضوابــط اجرایــی پرداختــه

و بــه ارزیابــی عملکــرد ایــن شــرکتها اشــارهای ننمــوده اســت .همچنیــن« ،شــورای عالــی انقــاب

فرهنگــی» شــاخصهای کالن و خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری را ارائــه داده اســت کــه نمیتــوان
1. Carlson
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آنهــا را بهتنهایــی در ســطح شــرکتها بــهکار گرفــت.

بــر ایــن اســاس در پژوهــش حاضــر ،پــس از بررســی و مطالعــة شــاخصها و مدلهــای

ارزیابــی علــم و فنــاوری ،بــه طراحــی و توســعة چارچــوب ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری

شــرکتهای دانشبنیــان در ایــران پرداختــه میشــود .ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال
اســت کــه مــدل مناســب بــرای ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری شــرکتهای دانشبنیــان در

کشــور ایــران چیســت؟
 .2روش پژوهش

ایــن پژوهــش از دســتۀ مطالعــات علمســنجی و بــه لحــاظ هــدف ،نوعــی تحقیــق

کاربــردی اســت .بــرای انجــام ایــن پژوهــش از روشهایــی ماننــد روش اســنادی و روش پیمایشــی
اســتفاده شــده اســت.

در روش اســنادی ،هــم از منابــع کتابخان ـهای و هــم از اســناد و مدارکــی چــون نقشــة جامــع

علمــی کشــور بهعنــوان جامعــه و نمونــة پژوهــش بهــره بــرده شــده اســت .در روش پیمایشــی،
بخــش اصلــی اطالعــات بــا اســتفاده از مصاحبــة «دلفــی» و در قالــب چهــار پرسشــنامة محققســاخته

بــا اســتفاده از طیــف پنجتایــی «لیکــرت» جم ـعآوری شــده اســت.

پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات اکتشــافی-توصیفی اســت کــه در آن بــه ارائــة چارچــوب

(جنبــة اکتشــافی تحقیــق) و توصیــف نتایــج حاصــل از جمـعآوری دادههــا درمــورد اهمیــت نســبی
عوامــل شناساییشــده و چارچــوب مــورد نظــر (جنبــة توصیفــی تحقیــق) پرداختــه شــدهاســت.
جامعــة پژوهــش در مصاحبــة «دلفــی» تعــداد  3399شــرکت دانشبنیــا ِن ثبتشــده در ســال

 1395اســت کــه در«کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکتهای دانشبنیــان» بــه ثبــت
رســیدهاند .تعــداد  7مــورد از آنهــا بــر اســاس مطالعــة رزومــه و کاالهــا و خدمــات بهصــورت

نمونهگیــری راحــت بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .همچنیــن ،از تعــدادی از اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاههای «تهــران» نیــز اســتفاده شــده اســت .در
گروههــای مدیریــت فنــاوری و علمســنجی


ایــن پژوهــش تعــدادی از شــاخصها و مدلهــای ارزیابــی علــم و فنـ ِ
ـاوری در دســترس پژوهشــگر،

پــس از بررســی و مطالعــات اولیــه بهصــورت هدفمنــد در قالــب پرسشــنامهای محققســاخته مــورد

نظرســنجی از متخصصــان قــرار گرفــت و تعــداد  12مــدل تأییــد شــد .همچنیــن ،در ایــن پرسشــنامه
امــکان پیشــنهاد مــدل دیگــر از جانــب خبــرگان فراهــم شــده بــود.

در روش «دلفــی» اگــر اعضــای شــرکتکننده در مطالعــه ،نماینــدة گــروه یــا حــوزة دانــش
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مــورد نظــر باشــند ،اعتبــار محتــوا تضمیــن میشــود (اســپرایین  .)106 ،1393بدینترتیــب ،در اثبــات

روایــی پرسشــنامه در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن شــده کــه پرسشــنامههای طراحیشــده از روایــی

مناســبی برخــوردار باشــند و در طراحــی اولیــة پرسشــنامه مــواردی نظیــر ســاختار پرسشــنامه ،بـهکار
بــردن جمــات قابــل فهــم و جلوگیــری از اســتفاده از مفاهیــم مبهــم مــد نظــر باشــند .بنابرایــن،

میتــوان گفــت در ایــن پژوهــش ،روایــی صــوری (ظاهــری) و محتوایــی (غنــای اطالعــات)
رعایــت شــده اســت.

پایایــی پرسشــنامهها بهعلــت اســتفاده از پرسشــنامة ســاختاریافته و مــورد تأییــد خبــرگان ،و

نیــل بــه هــدف پژوهــش ،کــه همــان ارائــة مــدل بــرای ســنجش و ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری

شــرکتهای دانشبنیــان بــود ،بــهلحــاظ پایایــی صــوری (ظاهــری) مــورد تأییــد اســت .بــههمیــن
جهــت از آلفــای «کرونبــاخ» اســتفاده نشــده اســت.

در روش «دلفــی» از آمــار توصیفــی در تجزیــه و تحلیــل توصیفــی دادههــا و آمــار اســتنباطی در

نتایــج و اســتنباط دادههــا اســتفاده شــده اســت .از نرمافــزار «اسپ ـیاساس» نســخة  24و «اکســل»

بــا اســتفاده از برخــی پارامترهــای مرکــزی و پراکندگــی بــرای ســنجش میــزان تأثیــر و اســتفادة

هــر کــدام از مدلهــا و شــاخصها اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،آزمونهــای ناپارامتریــک،
همچــون «فریدمــن» و «تیتــک» نمون ـهای ،جهــت رتبهبنــدی مدلهــای ارزیابــی علــم و فنــاوری و

تعییــن میــزان تأثیــر آنهــا بــر مــدل ارائهشــده ب ـهکار رفتــه اســت.
 .3مروری بر پیشینههای پژوهش
پیشینة پژوهش در داخل

«ربیعــی و علیــزاده» پژوهشــی بــا عنــوان « ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای دانشبنیــان

بــا رویکــرد ترکیبــی  AHP ،BSCو  TOPSISدر حــوزة تجاریســازی فنــاوری نانــو در ایــران»

بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای دانشبنیــان «اســتان تهــران» انجــام دادنــد .نتایــج ایــن

پژوهــش افــزون بــر اینکــه میتوانــد بهطــور کاربــردی بــرای برنامهریــزی و بهبــود عملکــرد

ســازمانهای مشــابه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،در توســعة مــدل  BSCدر حــوزة فنــاوری نانــو،

ترکیبــی مناســب از دو تکنیــک را بــرای جمعبنــدی نتایــج ارزیابــی مناظــر مختلــف  BSCارائــه
میکنــد (.)1393

«رزبــان و اصغــریزاده» پژوهشــی بــا عنــوان «ارزیابــی تکنولــوژی در شــرکت فنــاوری
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اطالعــات خوارزمــی» بــا هــدف مطالعــة توانمنــدی فنــاوری بــا اســتفاده از روش اطلــس تکنولــوژی

و روش  TAMبــه انجــام رســاندند .امتیــازات بهدس ـتآمده بــرای توانمنــدی  4بعــد تکنولــوژی در

روش اطلــس  0/58فنافــزار 0/45 ،اطالعاتافــزار 0/66 ،ســازمانافزار ،و  0/53انســانافزار بــر
اســاس مقیــاس صفــر تــا یــک اســت (.)1393

«قماشــجی ،عابــدی و منطقــی» پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی توانمندیهــای تکنولوژیــک

شــرکتهای دانشبنیــان (مطالعــة مــوردی :شــرکتهای فعــال در زمینــة طراحــی و تولیــد

تجهیــزات پزشــکی)» بــا هــدف بررســی و تعییــن میــزان توانمندیهــای تکنولوژیــک شــرکتهای

فعــال در زمینــة طراحــی و تولیــد تجهیــزات پزشــکی مســتقر در پــارک فنــاوری «پردیــس» بــه انجــام
رســاندند کــه نتایــج ایــن پژوهــش بــه رتبهبنــدی توانمندیهــای تکنولوژیــک پرداخــت و بهجــز

یــک فرضیــة ردشــده ،بقیــة فرضیههــای تحقیــق مــورد تأییــد واقــع شــد .در نهایــت ،بــر اســاس
یافتههــای ایــن تحقیــق پیشــنهاداتی از طــرف محقــق ارائــه شــد (.)1393

«محمــدی» و همــکاران مقالــهای بــا عنــوان «شناســایی و ارزیابــی عملکــرد شــرکتهای

دانشبنیــان صادراتــی» بــا هــدف ارزیابــی توانمنــدی صادراتــی و آموزشــی شــرکتهای

دانشبنیــان تدویــن نمودهانــد .در ایــن تحقیــق توانایــی صادراتــی شــرکتها بهدســت آمــد و

ســطح آنهــا تخمیــن زده ش ـد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــرکتهای دانشبنیــان بــا توجــه
بــه ماهیــت و ارزش افــزودة محصــوالت ،پتانســیل باالیــی بــرای صــادرات و ورود بــه عرصههــای

بینالمللــی دارنــد .ارزیابیهــای انجامشــده نشــان میدهــد کــه شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی
هنــوز راهــی طوالنــی بــرای توانمندشــدن و بالفعلشــدن ایــن پتانســیل در پیــش رو دارنــد (.)1393

«مهــدیزاده» در مقالــهای بــا عنــوان «چارچــوب ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان بــرای

پذیــرش در پــارک فناوریهــای صنایــع هوایــی» بــا هــدف ارائــة چارچــوب ارزیابــی شــرکتهای

دانشبنیــان بــرای پذیــرش در پــارک فنــاوری بـه  27شــاخص در  8دســته شــامل خروجیهــا ،مالــی،
تحقیــق و توســعه ،نیــروی انســانی ،توانمندیهــا ،همکاریهــا ،برنامهریــزی ،و بازاریابــی بهعنــوان

عوامــل پذیــرش شــرکتهای دانشبنیــان در پــارک فنــاوری هوایــی بهعنــوان چارچــوب پذیــرش

دســت یافــت (.)1392

پیشینة پژوهش در خارج

«خوشــنویس و تیرلینــک» در مقالـهای بــا عنــوان «ارزیابــی عملکــرد شــرکتهای فعــال »R&D

بــا هــدف ارزیابــی کارایــی شــرکتها نشــان میدهنــد کــه بهطــور متوســطشــرکتهای فعــال
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 R&Dهــم از ناکارآمــدی فنــی و هــم از مشــکالت انــدازة مقیــاس رنــج میبرنــد؛ زیــرا متوســط بازده
 CRSو  VRSپاییــن اســت ،و همچنیــن متوســط کارایــی مقیــاس نســبتاً کــم اســت (& Khoshnevis
.)Teirlink 2017

«روحانــی و قراچورلــو» در مقال ـهای بــا عنــوان «ارزیابــی و امکانســنجی ایجــاد شــرکتهای

دانشبنیــان در ( SIDمطالعــة مــوردی SID :اســتان آذربایجــان شــرقی ایــران)» ،امــکان تشــکیل

شــرکتهای دانشبنیــان در اســتان آذربایجــان شــرقی را در شهرســتان تبریــز نشــان دادنــد
(& Gharachorloo 2016

.)Rouhani

«ومیــک» در مقال ـهای بــا عنــوان «ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان بــا رشــد بــاال در توســعة

اقتصــادی صربســتان» بــه ارائــة چنــد تعریــف از شــرکتهای دانشبنیــان بــا رشــد بــاال ،بررســی

نقــش دولــت ،بررســی نتایــج تحقیقــات تجربــی در مــورد کارآفرینــی پویــا در «صربســتان» ،انتقــاد

از محیــط زیســت محلــی و ارائــة توصیههایــی بــرای بهبــود در ســطح کشــور و در نهایــت ،مســائل
کلیــدی بــرای بحــث بیشــتر پرداختــه اســت (.)Vemic 2013

«چــان وو ،شــیانگ اونــگ ،ون هســو» در مقالــهای بــا عنــوان «ارزیابــی ســازمانهای

دانشبنیــان» بــا هــدف ارائــة چارچوبــی بــرای ارزیابــی ســازمانهای دانشبنیــان در شــرایط عــدم
قطعیــت ،بــا اســتفاده از روش گزینههــای واقعــی جدیــد بــه ارائــة مــدل و پیادهســازی آن بــر روی
ســازمانی در دنیــای واقعــی پرداختهانــد (.)Chuan Wu, Shyong Ong & Wen Hsu 2008

«چــن و هوآنــگ» مقال ـهای بــا عنــوان «معیارهــای چندگانــة ارزیابــی صنایــع بــا فنــاوری بــاال

بــرای شــرکتهای دانشبنیــان در پــارک تایــوان» بــا هــدف تعییــن اســتراتژی انتخــاب صنایــع
بــا تکنولــوژی بــاال بــرای اســتقرار در پــارک «تایــوان» بــه انجــام رســاندهاند .تعییــن هفــت معیــار

کــه «پتانســیل بــازار» باالتریــن ضریــب اثــر ،ســطح فنــاوری ،سیاســتهای دولــت ،ارتبــاط بــا

صنعــت ،حمایــت فنــاوری و قابلیتهــای مصرفــی بهترتیــب ،مــوارد اثرگــذار بعــدی بودهانــد و

بیوتکنولــوژی و عکس-الکترونیــک بهعنــوان دو معیــاری کــه مطلوبتریــن معیارهــا در صنایــع بــا
تکنولــوژیبــاال بــرای معرفــی و توســعه در پــارک جدیــد انتخــاب شــدهاند ،از نتایــج ایــن پژوهــش
هســتند (.)Chen & Huang 2008

بررســی پیشــینههای خــارج و داخــل کشــور نشــان میدهــد کــه پژوهشهــای متفاوتــی در

حــوزة ارزیابــی علــم و فنــاوری و همچنیــن ،ارزیابــی عملکــرد شــرکتهای دانشبنیــان صــورت
گرفتــه اســت.

در موضــوع ارزیابــی در شــرکتهای دانشبنیــانChuan Wu, Shyong Ong & Wen Hsu ،
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) (2008بــه ارزیابــی عملکــرد ایــن شــرکتها Vemic (2013) ،بــه ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان

بــا رشــد بــاال« ،مهــدیزاده» ( )1393بــه ارائــة چارچــوب ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان بــرای
پذیــرش در پــارک فنــاوری صنایــع هوایــی« ،محمــدی» و همــکاران ( )1393بــه شناســایی و

ارزیابــی عملکــرد شــرکتهای دانشبنیــان صادراتــی« ،قماشــجی ،عابــدی و منطقــی» ( )1393بــه
بررســی توانمندیهــای تکنولوژیــک شــرکتهای دانشبنیــان« ،ربیعــی و علیــزاده» ( )1393بــه

ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای دانشبنیــان بــا رویکــردی ترکیبــی Chen & Huang (2008) ،بــه

معیارهــای چندگانــة ارزیابــی صنایــع بــا فنــاوری بــاال بــرای شــرکتهای دانشبنیــان پرداختهانــد.
همچنیــن ،برخــی پژوهشهــا بهطــور غیرمســتقیم بــه موضــوع ارزیابــی عملکــرد پرداختهانــد کــه

از جملــه میتــوان بــه ) Khoshnevis & Teirlink (2017اشــاره کــرد .برخــی همچــون & Rouhani

) Gharachorloo (2006بیشــتر بــه مبانــی نظــری پرداختهانــد .در «رزبــان و اصغــریزاده» ( )1393بــه

موضــوع ارزیابــی فنــاوری در ابعــاد مختلــف پرداخت ـ ه شــده اســت.

بهطــور کلــی ،مطالعــة پیشــینة پژوهــش نشــان میدهــد کــه تاکنــون هیــچ پژوهشــی در داخــل

و خــارج از کشــور همســو بــا پژوهــش حاضــر انجــام نشــده کــه بتوانــد چارچوبــی مناســب بــرای

ارزیابــی علــم و فنــاوری در شــرکتهای دانشبنیــان ارائــه دهــد .ایــن موضــوع ،در انجــام چنیــن

پژوهشــی اهمیــت خــود را نشــان میدهــد.
 .4یافتههای پژوهش

مــدل ارائهشــده در ایــن پژوهــش ســعی دارد الگویــی صحیــح و دقیــق بــرای ســنجش و

ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری شــرکتهای دانشبنیــان در کشــور ایــران ارائــه دهــد .جهــت

رســیدن بــه مــدل مــورد نظــر ،ســیری تکاملــی شــامل ســه مرحلــه پرسشــنامه جهــت شــناخت دقیــق

شــاخصها و مدلهــای ارزیابــی علــم و فنــاوری طــی شــده اســت .بــرای نیــل بــه هــدف پژوهــش،
الزم اســت نگاهــی کلــی بــه یافتههــای پرسشــنامهها انداخــت:

دور اول پرسشــنامه :در دور اول پرسشــنامه مدلهــای مناســب بــرای ســنجش و ارزیابــی عملکــرد

علــم و فنــاوری شــرکتهای دانشبنیــان اســتخراج گردیــد .طــی ایــن مرحلــه از  17مــدل
پیشــنهادی پژوهشــگر ،تعــداد  12مــدل مــورد تأییــد قــرار گرفــت و هیــچ مدلــی از جانــب خبــرگان

پژوهــش پیشــنهاد نگردیــد.

دور دوم پرسشــنامه :پــس از تجزیــه و تحلیــل نتایــج دور اول پرسشــنامه ،مدلهــای پایــة پژوهــش
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تعییــن گردیــد .جهــت تدویــن پرسشــنامة دور دوم کلیــة شــاخصهای  12مــدل مــورد نظــر

اســتخراج گردیــد و پــس از تقابــل و بررس ـیهای الزم ،شــاخصهای تکــراری یــا شــاخصهایی

کــه دارای همپوشــانی یــا تــرادف بودنــد ،حــذف گردیدنــد .در نهایــت ،تعــداد  195شــاخص باقــی
مانــد .ســپس ،بــه دســتهبندی شــاخصها بــا بهرهگیــری از قالــب کلــی مــدل «ارزیابــی خــرد علــم

و فنــاوری ایــران» در  5گــروه شــاخصهای انســانی ،مالــی ،ســاختاری ،عملکــردی و بهــرهوری
پرداختــه شــد .تعــداد  32شــاخص انســانی 49 ،شــاخص مالــی 51 ،شــاخص ســاختاری 43 ،شــاخص

عملکــردی و  20شــاخص بهــرهوری در دســتهبندیهای اصلــی قــرار گرفــت و پرسشــنامة مــورد
نظــر بــر مبنــای ایــن شــاخصها تدویــن گردیــد .در جــدول  ،1خالصــهای از نتایــج دور دوم
پرسشــنامه تهیــه شــده اســت.

جدول  .1خالصة نتایج دور دوم پرسشنامه
گروه شاخصها

تعداد حذفشده

تعداد باقیمانده

تعداد کل

شاخصهای انسانی

14

18

32

شاخصهای مالی

19

30

49

شاخصهای ساختاری

24

27

51

شاخصهای عملکردی

21

22

43

شاخصهای بهرهوری

5

15

20

تعداد کل

83

112

195

دور ســوم پرسشــنامه :ایــن مرحلــه از پرسشــنامه بــا هــدف تأییــد شــاخصهای اســتخراجی صــورت
گرفــت و زمینــه بــرای تصحیــح ،تفســیر و حــذف شــاخصها و مــوارد توافــق و عــدم توافــق در

رابطــه بــا شــاخصها بــا اســتفاده از طیــف «لیکــرت» فراهــم گردیــد .یافتههــای دور ســوم پرسشــنامه
حاکــی از ایــن اســت کــه از تعــداد  112شــاخص تعــداد  17شــاخص بهطــور کلــی حــذف و 95

شــاخص بهعنــوان شــاخصهای نهایــی در مــدل پیشــنهادی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .بهطــور

کلــی ،در ایــن مرحلــه نتایجــی بــه شــکل جــدول  ،2اســتخراج گردیــد.
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جدول  .2خالصة نتایج دور سوم پرسشنامه
گروه شاخصها

تعداد حذفشده

تعداد باقیمانده

تعداد کل

شاخصهای انسانی

2

16

18

شاخصهای مالی

4

26

30

شاخصهای ساختاری

6

21

27

شاخصهای عملکردی

4

18

22

شاخصهای بهرهوری

1

14

15

تعداد کل

17

95

112

بــا اســتفاده از نتایــج پرسشــنامهها ،مدلــی متشــکل از  16شــاخص انســانی 26 ،شــاخص مالــی،

 21شــاخص ســاختاری 18 ،شــاخص عملکــردی و  14شــاخص بهــرهوری ارائــه گردیــد .شــکل ،1
کــه در ادامــه آمــده ،نشــاندهندة اجــزای ایــن مــدل و نحــوه ارتباطــات آنهاســت.
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هزینه کرد تحقیق و توسعه به تفکیک نوع هزینه کرد (هزینه کرد جاری و هزینه کرد
سرمایهای)
هزینه کرد تحقیق و توسعه به تفکیک نوع فعالیت تحقیق و توسعه(تحقیقات بنیادی،
تحقیقات کاربردی و تحقیقات تجربی) ،به تفکیک هزینههای جاری و همچنین نوع
هزینهها
هزینه کرد تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری ،به تفکیک زمینه (صنعت) فعالیت اقتصادی
سهم هزینه تحقیق و توسعه در بنگاههای تجاری از تولید ناخالص داخلی
درصد اعتبارات غیر دولتی تحقیقات از کل اعتبارات دولتی
جمع هزینه کرد تحقیق و توسعه به تفکیک بخش اجرا
درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات به تفکیک عمرانی و پرسنل دفتری خدماتی از کل
اعتبارات تحقیقاتی
هزینه کرد بخشهای غیرانتفاعی خصوصی در تحقیق و توسعه
کل اعتبارات تحقیقاتی
نرخ صادرات فناوریهای برتر و متوسط به کل صادرات
درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعهای از کل اعتبارات تحقیقاتی
درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی
هزینههای نوآوری (درصد فروش کل تمام تولیدات)
درصد کمکها و درآمدهای تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی به تفکیک
درصد کل اعتبارات تحقیقاتی از کل اعتبارات
سهم هزینههای صرف شده در بخش تحقیق و توسعه عمومی از تولید ناخالص داخلی
هزینه کرد تحقیق و توسعه برای ارزش افزوده
جمع هزینه کرد تحقیق و توسعه به تفکیک منبع سرمایه گذاری
درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری
ثبات اقتصاد کالن
هزینههای نوآوری (درصد فروش کل تمام خدمات)
هزینه کرد تحقیق و توسعه به تفکیک حوزههای علمی
سهم ارزش افزوده تولیدات در تولید ناخالص داخلی(درصد)
هزینه کرد تحقیق و توسعه به تفکیک اهداف اصلی اقتصادی اجتماعی
هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه
نسبت هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه سرمایهگذاری شده از سوی
سازمانهای خارجی

شاخصهای مالی

انعطاف پذیری و استفاده موثر از استعداد
پرسنل تحقیق و توسعه به تفکیک نوع شغل
تعداد محققان به تفکیک گروههای تخصصی و مدرک علمی
اشتغال در خدمات سطح باال (درصد تمام نیروی کار)
پژوهشگران به تفکیک مدرک تحصیلی و بخش استخدام
پژوهشگران به تفکیک حوزههای علمی
تعداد کارشناسان پژوهشی
تعداد تکنسین های شاغل در تحقیقات
سرمایۀ انسانی
مهارت مدیریت در تدوین استراتژی تکنولوژی
پژوهشگران به تفکیک مدرک تحصیلی و جنس
درصد شاغالن تحقیقاتی از کل کارکنان
پرسنل تحقیق و توسعه به تفکیک بخش استخدام و جنس
اشتغال در صنایع سطح باال و سطح متوسط باال (درصد تمام نیروی
کار)
پرسنل تحقیق و توسعه به تفکیک بخش استخدام و نوع شغل
پرسنل تحقیق و توسعه به تفکیک جنس (مرد و زن)

شاخصهای انسانی

 شفاف بودن فرایند انجام پروژه های تکنولوژیک

 حقوق مالکیت فکری

 آگاهی از تکنولوژی های تجارت

 داشتن چشم انداز جهت توسعه تکنولوژی

انجام برنامهها و پروژههای مشترک تحقیقاتی

 تعداد تفاهمنامه ها با دیگر مراکز علمی و تحقیقاتی برای

 توجه به پروژههای آینده

 شناخت اولویتهای اساسی تکنولوژیک

 تعداد مراکز تحقیقاتی

 همکاری با دانشگاه ها

 شبکهها و صنایع همایت کننده

 نهادهای فناوری

 آمادگی فناورانه

 زیرساختهای کلی

موجود در مؤسسهها و غیره

 تعداد و نوع تجهیزات و امکانات علمی و تعداد رایانههای

 ارتباط با عرضه کنندگان خارجی تکنولوژی

 ارزیابی ضعفهای تکنولوژیک

 نهادهای صنعتی

و ارتباط با شبکههای اینترنت

 داشتن پایگاهها و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی علمی

 زیرساختهای خاص

 ارزیابی فرصتهای تکنولوژیک

 آگاهی از منابع تکنولوژیک داخل و خارج

شاخصهای ساختاری



























شاخصهای عملکردی























سهم صادرات کاالهای تولیدی در کل صادرات(درصد)
نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد محققان
سهم سرمایهگذاری ناخالص داخلی از تولید ناخالص داخلی
سهم محصوالت با فناوری برتر و متوسط در کل
صادرات(درصد)
نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایانیافته که نتایج آن به
بهرهبرداری رسیده به کل طرحهای تحقیقاتی مصوب
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغالن تحقیقاتی به
تفکیک
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته
نسبت هزینه کرد ناخالص داخلی به "تولید ناخالص داخلی"
سهم فعالیتهای با فناوری برتر و متوسط در ارزش افزوده
تولیدات(درصد)
سهم سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی از تولید ناخالص
داخلی
نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایانیافته به طرحهای تحقیقاتی
مصوب
رشد تولید ناخالص داخلی
سهم سرمایهگذاری خصوصی از سرمایهگذاری ثابت ناخالص
داخلی
نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به تعداد محققان

شاخصهای بهرهوری

انتقال فناوری (صادرات فناوری برتر ،صادرات فناوری متوسط،
صادرات فناوری سطح پایین)
فروش محصوالتی که برای بنگاه جدید محسوب میشود ،اما برای بازار
جدید به شمار نمیرود (درصد فروش کل تمام تولیدات)
تعداد تولیدات علمی
رقابت داخلی
تعداد پروانههای ثبت اختراعات
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی ترویجی و علمی
پژوهشی ایرانی به تفکیک
نوآوری تولید ( شامل تولیدات فناوری جدید معرفی شده ،هزینه کرد
تولیدات فناوری جدید ،سهم صادرات تولیدات مربوط به فناوری جدید از
کل صادرات" ،نفوذ به بازار" تولیداتی که دارای دروندادهایی از فناوری
جدید هستند)
تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که از نتایج آن استفاده شده است.
تعداد قراردادهای تحقیقاتی اجرا شده با دیگر مراکز علمی به تفکیک داخل
و خارج
تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری
رقابت خارجی
نوآوری فرآیند (پیشرفتهای فرآیند معرفی شده ،سرمایهگذاری در
تجهیزات پردازشی جدید ،میزان خودکارسازی فرآیندها در قسمت ،بخش یا
صنعت)
درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال
درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعهای از کل طرحهای
تحقیقاتی فعال
تعداد کارگاههای علمی تخصصی برگزار شده
سهم بنگاههای نوآور (درصد تمام بنگاههای تولیدی)
تجارت بین المللی در فناوری برتر
تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایشهای معتبر
علمی خارجی

شکل  .1مدل پیشنهادی سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکتهای دانشبنیان در ایران
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 .5تبیین مدل پیشنهادی پژوهش

مــدل ارائهشــده در ایــن پژوهــش طــی  3مرحلــه بــا پرسشــنامة «دلفــی» نهایــی شــده اســت.

در شــکل  ،1روابــط اجــزای مــدل پیشــنهادی ســنجش و ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری در

شــرکتهای دانشبنیــان ایــران بهطــور کامــل بیــان شــده اســت .ایــن مــدل بــا الگــو گرفتــن از
مــدل خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری ایــران دارای  5بخــش اصلــی اســت کــه هــر یــک بهگون ـهای

بــا دیگــری بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم مرتبــط اســت .شــاخصهای انســانی و مالــی بهعنــوان
شــاخصهای ورودی و شــاخصهای عملکــردی و بهــرهوری بهعنــوان شــاخصهای خروجــی
نیــز شــناخته میشــوند کــه هــر یــک بــا دیگــری رابطـهای متقابــل دارد .میتــوان گفــت بســیاری از

شــاخصهای ســاختاری ،شــاخصهای میانجــی هســتند.

نیــروی انســانی متخصــص ،پیشنیــاز اساســی توســعة همهجانبــة جوامــع بــه شــمار م ـیرود و

در ایــن امــر تولیدکننــدگان علــم و فنــاوری ،یعنــی محققــان و شــاغالن تحقیقاتــی ســهم مهمتــری
ایفــا میکننــد .ایــن اســت کــه ارزیابــی دقیــق و جامــع نیــروی انســانی شــاغل در امــر تحقیــق و
توســعه دارای اهمیــت فراوانــی اســت .در مــدل پیشــنهادی ،تعــداد  16شــاخص انســانی پیشــنهاد

شــده کــه مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از :پرســنل تحقیــق و توســعه بــهتفکیــک نــوع شــغل ،تعــداد
محققــان ب ـه تفکیــک گروههــای تخصصــی و مــدرک علمــی ،ســرمایۀ انســانی ،انعطافپذیــری و
ن حــال ،طبــق نتایــج پژوهــش بــا
اســتفاده مؤثــر از اســتعداد و تعــداد کارشناســان پژوهشــی .بــا ای ـ 

وجــود اهمیــت بــاالی منابــع انســانی در توســعه و پیشــرفت ،شــاخصهای انســانی پایینتریــن رتبــه

را در بیــن  5بخــش مــدل پیشــنهادی داشــتهاند.

ســرمایهگذاری در علــم و فنــاوری یکــی از مهمتریــن راههــای رســیدن بــه اهــداف توســعهای

و دســتیابی بــه فناوریهــای برتــر اســت .در ایــران ارزیابــی مناســبی بــرای ایــن شــاخصها وجــود

نــدارد و بیشــتر بنگاههــای تجــاری و تحقیقاتــی بــر روی منابــع مالــی دولتــی متمرکــز هســتند .در
مــدل پیشــنهادی  26شــاخص بــرای شــاخصهای مالــی پیشــنهاد شــده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان

میدهــد کــه ایــن شــاخصها مهمتریــن شــاخصها در ســنجش و ارزیابــی عملکــرد علــم و
فنــاوری شــرکتهای دانشبنیــان شــناخته شــدهاند.

الزمــة پیشــرفت و اعتــای علــم و فنــاوری در شــرکتهای دانشبنیــان ،ســاختار مناســب

بــرای ایــن مؤسســات اســت و ارزیابــی شــاخصهای ســاختاری علــم و فنــاوری وضعیــت ایــن

شــرکتها را در ایــن جهــت معیــن میکنــد .در مــدل ارائهشــده 21 ،شــاخص جهــت ســنجش
ســاختار نظــام علــم و فنــاوری شــرکتهای دانشبنیــان بیــان گردیــده اســت .شــاخصهای
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ســاختاری در ایــن مــدل کماهمیــت ارزیابــی شــدهاند.

شــاخصهای عملکــردی نشــانگر وضــع عملیشــدن تالشهــا و تمهیــدات اولیــه در تحقیــق

و توســعه و گســترش مرزهــای دانــش اســت .در مــدل پیشــنهادی 18 ،شــاخص عملکــردی پیشــنهاد
شــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری بهلحــاظ اهمیــت ،شــاخصهای

عملکــرد 
ی در مجمــوع در وضعیــت خوبــی قــرار دارنــد و ایــن نشــان میدهــد کــه بایــد بــه اجــزای
ایــن شــاخصها اهمیــت بیشــتری داده شــود .جهــت بهبــود عملکــرد شــرکتهای دانشبنیــان الزم
اســت بــه تولیــد و کاربــرد علــم و فنــاوری توجهــی بیــش از پیــش مبــذول گــردد.

جهــت ســنجش میــزان دســتیابی بــه اهــداف ،کارایــی و اثربخشــی فعالیتهــا در مقابــل آنچــه

بایــد بهدســت آیــد ،میبایســت شــاخصهای بهــرهوری را بــهکار گرفــت .بهبــود بهــرهوری

ضامــن بقــای ســازمان و ارتقــای آن اســت .ب ـه همیــن ســبب ارزیابــی آن در قالــب شــاخصهای
اســتاندارد اجتنابناپذیــر اســت .در مــدل پیشــنهادی پژوهــش 14 ،شــاخص جهــت ســنجش و
ارزیابــی بهــرهوری علــم و فنــاوری در شــرکتهای دانشبنیــان بیــان گردیــده اســت .رتبــة خــوب
ایــن شــاخص در میــان شــاخصهای دیگــر نشــان از اهمیــت آن در ایــن حــوزه دارد و الزم اســت

مــورد توجــه ارزیابــان ،برنامهریــزان و همچنیــن مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان قــرار گیــرد.
 .6بحث و نتیجهگیری

در تعییــن میــزان تأثیــر هــر یــک از مدلهــای ارزیابــی علــم و فنــاوری در مــدل ارائهشــده،

فراوانــی شــاخصهای بهکاررفتــه از هــر مــدل بهدســت آمــد و بــا تجزیــه و تحلیلهــای

صورتگرفتــه شــاخصهای بهکاررفتــه از هــر مــدل و میــزان تأثیــر هــر یــک از شــاخصهای
مــورد بررســی درمــدل ارائهشــده بــه قــرار زیــر بهدســت آمــد:

شاخصهای «مدل خرد ارزیابی علم و فناوری ایران» با  30/5درصد

مدلهــای «شــاخصهای ارزیابــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری» در «کمیســیون اقتصــادی و
اجتماعــی آســیای غربــی» و شــاخصهای علــم و فنــاوری «یونســکو» هــر دو بــا  14/7درصــد

«مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک» با  11/6درصد

«شاخص ترکیبی رقابتپذیری جهانی (مدل مجمع جهانی اقتصاد)» با  9/5درصد
«دستورالعمل اسلو» با  8/4درصد

«شاخص ترکیبی عملکرد رقابتی صنعتی» با  4/2درصد

«چارچوب تحلیلی ارزیابی سطح توانمندی فناوری» با  3/2درصد
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«شاخصهای کتابسنجی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» با  2/1درصد
«شاخص ترکیبی دستیابی به فناوری» با  1/1درصد

بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه «مــدل خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری ایــران» بیشــترین

تأثیــر و مــدل «شــاخص ترکیبــی دســتیابی بــه فنــاوری» کمتریــن تأثیــر را در مــدل ارائهشــده

داشــتهاند.

تحلیلهای جداگانه هر گروه شاخصها نشان میدهد:

در شــاخصانســانی :مدلهــای «شــاخصهای علــم و فنــاوری یونســکو» بــا  44درصــد،

«شــاخصهای خــرد ارزیابــی علــم وفنــاوری ایــران» بــا  25درصــد« ،دســتورالعمل اســلو» بــا 13

درصــد و ســه مــدل «ارزیابــی نیــاز تکنولوژیــک»« ،شــاخص ترکیبــی رقابتپذیــری جهانــی

(مــدل مجمــع جهانــی اقتصــاد)» و «چارچــوب تحلیلــی ســطح توانمنــدی فنــاوری» بــا  6درصــد

بهترتیــب ،بیشــترین تأثیــر را در مــدل ارائهشــده داشــتهاند.

در شــاخص مالــی :مدلهــای «شــاخصهای خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری ایــران» بــا 31
درصــد« ،شــاخصهای علــم و فنــاوری یونســکو» بــا  27درصــد« ،شــاخصهای ارزیابــی

علــم ،فنــاوری و نــوآوری در کمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی آســیای غربــی» و «دســتورالعمل
اســلو» بــا  15درصــد و ســه مــدل «شــاخص ترکیبــی دســتیابی بــه فنــاوری»« ،شــاخص ترکیبــی

رقابتپذیــری جهانــی» و «شــاخص ترکیبــی عملکــرد رقابتــی صنعتــی» بــا ( درصــد بهترتیــب،
بیشــترین تأثیــر را در مــدل ارائهشــده داشــتهاند.

در شــاخص ســاختاری :مدلهــای «ارزیابــی نیــاز تکنولوژیــک» بــا  48درصــد« ،شــاخص

ترکیبــی رقابتپذیــری جهانــی» بــا  24درصــد« ،شــاخصهای خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری

ایــران» بــا  14درصــد« ،چارچــوب تحلیلــی ارزیابــی ســطح توانمنــدی فنــاوری» بــا  9درصــد،

«شــاخصهای ارزیابــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری در کمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی آســیای

غربــی» بــا  5درصــد بهترتیــب ،بیشــترین تأثیــر را در مــدل ارائهشــده داشــتهاند.

در شــاخص عملکــردی :مدلهــای «شــاخصهای خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری ایــران» بــا 45
درصــد« ،شــاخصهای ارزیابــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری در کمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی
آســیای غربــی» بــا  22درصــد« ،دســتورالعمل اســلو» ،بــا «شــاخص ترکیبــی رقابتپذیــری

جهانــی» و «شــاخصهای کتابســنجی ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه» بــا  11درصــد
بهترتیــب ،بیشــترین تأثیــر را در مــدل ارائهشــده داشــتهاند.
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در شــاخص بهــرهوری :مدلهــای «شــاخصهای خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری ایــران» بــا
 43درصــد« ،شــاخصهای ارزیابــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری در کمیســیون اقتصــادی و
اجتماعــی آســیای غربــی» بــا  36درصــد ،و «شــاخص ترکیبــی عملکــرد رقابتــی صنعتــی» بــا 21

درصــد بهترتیــب ،بیشــترین تأثیــر را در مــدل ارائهشــده داشــتهاند.

بنابرایــن ،در مــدل ارائهشــدة ایــن پژوهــش ســعی شــده تمامــی مراحــل بــا دقــت و جامعیــت

انجــام پذیــرد تــا بتــوان مدلــی جامــع جهــت ســنجش و ارزیابــی عملکــرد شــرکتهای دانشبنیــان

ایرانــی ارائــه نمــود .همچنیــن« ،مــدل خــرد ارزیابــی علــم و فنــاوری ایــران» مبنــا و چارچــوب اصلــی

مــدل پیشــنهادی را تشــکیل میدهــد .امیــد اســت بتــوان از ایــن مــدل در جهــت پیشــبرد اهــداف
اقتصــاد مقاومتــی و تحقــق اهــداف ســند چشـمانداز  ،1404بهرهبــرداری کــرد .شــاخصهای مالــی

در ایــن مــدل بیشــترین اهمیــت را داشــتهاند؛ بـه همیــن جهــت الزم اســت شــرکتهای دانشبنیــان

بــا ســرمایهگذاری و تأمیــن اعتبــارات مالــی تقویــت شــوند .از طرفــی ،اهمیــت کــم شــاخصهای
انســانی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه تقویــت منابــع انســانی و مهــارت نیــروی کار پرداختــه
شــود؛ چــرا کــه در عصــر حاضــر وجــود افــراد ماهــر و بــا دانــش پایــه و فنــی بــاال در ســازمانها

بقــای ســازمان را تضمیــن میکنــد.

مــدل پیشــنهادی ســنجش و ارزیابــی عملکــرد علــم و فنــاوری در شــرکتهای دانشبنیــان

در کنــار مزایایــی کــه دارد محدودیتهایــی را نیــز بهدنبــال دارد؛ از جملــه میتــوان بــه وزن

نامشــخص شــاخصها ،عمومیبــودن برخــی شــاخصها ،اســتفادة کمتــر از مدلهــای ارزیابــی
علــم و فنــاوری در ســطح بنگاهــی اشــاره نمــود.

بر اساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:

پیشــنهاد میشــود بــرای ســنجش اعتبــار مــدل ارائهشــده ،ایــن مــدل در چنــد شــرکت
دانشبنیــان پیادهســازی شــود تــا هــم نقــاط ضعــف و قــوت و هــم میــزان کارایــی آن مشــخص
گــردد.

از مدلهــای ارزیابــی علــم و فنــاوری جهانــی در جهــت بومیســازی مدلهــای مختلــف در
ابعــاد و ســازمانهای مختلــف کشــور اســتفاده شــود.

سیاســتگذاران و برنامهریــزان میتواننــد از مــدل ارائهشــده در پژوهــش جهــت نیــل بــه
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و ســند چشــمانداز  ،1404بهرهبــرداری کننــد.

از روش و چارچــوب ایــن پژوهــش در جهــت ارائــة مــدل در ارزیابــی ســایر ابعــاد شــرکتهای

531

زمستان  | 1397دورة  | 34شمارة 2

دانشبنیــان اســتفاده شــود.

وزندهــی شــاخصهای بهکاررفتــه در مــدل ارائهشــده بــر مبنــای روشهــای مختلــف
وزندهــی ماننــد  AHPانجــام پذیــرد.

فهرست منابع
اســپرایین ،فرشــته .1393 .پیشــنهاد نحــوة ارزیابــی علــم و فنــاوری در حــوزة اقتصــاد .پایاننامــة کارشناســی ارشــد.
دانشــگاه شــاهد.

خیاطیــان ،محمدصــادق ،ســید حبیــبا ...طباطبائیــان ،مقصــود امیــری ،و مهــدی الیاســی .1394 .تحلیــل محتــوای
ویژگیهــای شــرکتهای دانشبنیــان ،پژوهشهــای مدیریــت منابــع انســانی .47-21 :)5( 2

شــیخان ،ناهیــد ،و فیــروز بختیارینــژاد .1393 .نقــش شناســایی شــاخصهای ارزیابــی فنــاوری در توســعة آموزشهــای
مهندســی ،فصلنامــه آموزش مهندســی ایــران .38-25 :63

ربیعــی ،علــی ،و نســیم علیــزاده .1393 .ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای دانشبنیــان بــا رویکــرد ترکیبــی  AHP،BSCو
 TOPSISدر حــوزة تجاریســازی فنــاوری نانــو در ایــران .چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی و هشــتمین کنفرانــس

ملــی مدیریــت فناوری.تهــران ،انجمــن مدیریــت فنــاوری ایــران.

رزبــان ،ســینا ،و عزتالــه اصغــریزاده .1393 .ارزیابــی تکنولــوژی در شــرکت فنــاوری اطالعــات خوارزمــی .چهارمیــن
کنفرانــس بینالمللــی و هشــتمین کنفرانــس ملــی مدیریــت فنــاوری .تهــران ،انجمــن مدیریــت فنــاوری ایــران.

قلیپــور ،مجتبــی ،محمدعلــی وحــدتزاد ،محمدصالــح اولیــا ،و حســن خادمــی زارع .1394 .شناســایی و اولویتبنــدی

چالشهــای شــرکتهای دانشبنیــان بــا اســتفاده از روش شــبکة عصبــی مصنوعــی (مطالعــة مــوردی:
شــرکتهای دانشبنیــان یــزد) .فصلنامــه رشــد فنــاوری .25-17 :)12( 45

قماشــچی ،محمــد ،زهــرا عابــدی ،و منوچهــر منطقــی .1393 .بررســی توانمندیهــای تکنولوژیــک شــرکتهای

دانشبنیــان (مطالعــة مــوردی :شــرکتهای فعــال در زمینــة طراحــی و تولیــد تجهیــزات پزشــکی) .چهارمیــن

کنفرانــس بینالمللــی و هشــتمین کنفرانــس ملــی مدیریــت فنــاوری .تهــران ،انجمــن مدیریــت فنــاوری ایــران.

محمــدی ،نعیمــه ،فائــزه پرویننــژاد ،نعیمــه وحیدمقــدم ،و وحیــد یوســفیان .1393 .شناســایی و ارزیابــی عملکــرد

شــرکتهای دانشبنیــان صادراتــی .چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی و هشــتمین کنفرانــس ملــی مدیریــت
فنــاوری .تهــران .انجمــن مدیریــت فنــاوری ایــران.

مهــدیزاده ،حامــد .1392 .چارچــوب ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان بــرای پذیــرش در پــارک فناوریهــای
صنایــع هوایــی .ســومین کنفرانــس بینالمللــی و هفتمیــن کنفرانــس ملــی مدیریــت فنــاوری .تهــران ،انجمــن

مدیریــت فنــاوری.
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ﻣﻬﻨﺎز ﺷﻤﺴﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1370داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در
مهناز شمسی

ﻧﻬﺎد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﻛﻨﻮن در
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
1370اﺳﺖ.
ﺳﺎلﺷﺎﻫﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻨﺠﻲ از
ﻣﻬﻨﺎزﻋﻠﻢ
رﺷﺘﺔ
ﻫﺎيارﺷﺪ در
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﻤﺴﻲ:
متولــد ســال  1370دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــتة

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ،
اﻛﻨﻮنو
ﺳﻨﺠﺶ
ﻋﻠﻢ.ﺳﻨﺠﻲ،
اﺳﺖ.
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
ﻧﻬﺎد
ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﻨﺠﻲ از
درهــای
کتابخانه
ﻫﻢــاد
اﻳﺸﺎندر نه
اﺳﺖماکنــون
ایشــان ه
داﻧﺸﮕﺎهــت.
ـگاه شــاهد اس
ﻋﻠﻢ از دانشـ
رﺷﺘﺔــنجی
علمس

ﻧﻈﺎمﻫﺎي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻋﻼﻳﻖ

فعالیــت
ﻛﺸﻮرمشــغول
ﻋﻤﻮﻣﻲکشــور
عمومــی
اســت.اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺸﻐﻮل

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

شهــای
پژوه
ﻣﺮﺗﺒﻂرتبﺑﺎهبنــدی و
نظامهــای
علــم،
ﺑﻨﺪيو وارزیابــی
ســنجش
علم
ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻋﻼﻳﻖ
ﻫﺎي
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ
ســنجی،رﺗﺒﻪ
ﻧﻈﺎمﻫﺎي
مرتبــط بــا کتابخانههــای عمومــی از عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﺣﻤﺰهﻋﻠﻲ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪي :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1344داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در
حمزهعلی نورمحمدی

رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺒﻮﻟﺖ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر
متولــد ســال  1344دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علمســنجی از

دﻛﺘﺮي در
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎل
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪي:
ﺳﻨﺠﺶ و
ﺳﻨﺠﻲ،
داراي وب
1344ﺳﻨﺠﻲ،
اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ
ﻋﻠﻲﺳﻨﺠﻲ
ﺣﻤﺰه ﻋﻠﻢ
ﮔﺮوه
دانشــگاه همبولــت برلیــن اســت .ایشــان هماکنــون دانشــیار گــروه علمســنجی

اﻛﻨﻮني داﻧﺸﻴﺎر
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﺑﺮﻟﻴﻦواﺳﺖ.
ﻫﻤﺒﻮﻟﺖ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻨﺠﻲ
ﻋﻠﻢ
رﺷﺘﺔ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ،
آﻣﻮزﺷﻲ
ﺳﺴﺎت
ـت.ازﺑﻨﺪي ﻣﺆ
رﺗﺒﻪ
ﻋﻠﻢ،
ارزﻳﺎﺑﻲ
ـاهد اسـ
ـگاه شـ
دانشـ

مؤسســات
بنــدی
ﻋﻠﻢرتبه
علــم،
ارزیابــی
ســنجش ﺑﺎو
ســنجی،
ســنجی،و وب
ﻋﻠﻢم
عل
ﺳﻨﺠﻲ ،ﺳﻨﺠﺶ و
ﺳﻨﺠﻲ،
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻨﺠﻲ
ﻋﻠﻢ
ﮔﺮوه
وباﺳﺖ.
اﻳﺸﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺷﺎﻫﺪآن از
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻨﺠﻲ
آموزشــی و پژوهشــی ،شــاخصهای علمســنجی و پژوهشهــای مرتبــط
ﭘﮋوﻫﺸﻲ،بــا ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و
آن از عالیــق پژوهشــی ایشــان اســت.

ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن از ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
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