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چکیده
دی عصر اقتصاد دانشدنیان ،یکی از مهمترین نهادهای تأثیرگذای در یشد این اقتصااد
ایزیادی عملکرد است .هدف این رژوهش ایائه مدلی جهت ایزیادی کاایایی راای هاای
علموفناویی و شرکتهای مستقر دی آنها دا توجه ده مختصات جغرافیایی-اقتصادی
ایران است .دی این راژوهش ،ادتادا رژوهشاگران داا اسات اده از مباانی نراری و نرار
خبرگان متغیرهای مویداست اده دارای ایزیاادی عملکارد راای هاای علاموفنااویی یا
شناسایی نمودند .دهعالوه دارای دااب داردن یوایای مادت از تورولاو یهاای مت ااوت
متغیرها است اده شد تا دهترین ایتباط میان ایان متغیرهاا و همچناین داابترین سا
کایایی واحدهای تصمیمگیری شناسایی شود.
از طرف دیگر ،مدت تحلیال روششای دادههاای دوسا حی اساتوای دارای ایزیاادی
عملکرد رای

انتخاب شد .مدت ییاضی دا توجاه داه ماهیات مسالله و همچناین دسا

مویی و دنکر توسعه داده شد .این تغییرات موجا توساعه مادت دوسا حی اساتوای
تحلیاال روششاای دادههااا دااا متغیاار ییراختیااایی شااد .دینهایات ،کااایایی رااای هااای
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علموفناویی و واحدهای مستقر دی دو مدت ،ددون است اده از متغیر ییراختیایی و داا
است اده از متغیر اختیایی تشکیل و نتایج آنها مویدمقایسه قارای گرفات .دار اسااس
نتایج متغیرهای ییراختیایی دیصاد تولیاد ناخاالر هار اساتان و طاوت عمار راای
دهعنوان متغیر میانجی شناسایی شدند.
واژگان کلیدی :رای های علموفناویی؛ ایزیادی عملکارد دوسا حی؛ تحلیال روششای
استوای؛ متغیر ییراختیایی.

 -۱مقدمه
دی عصر کنونی تحوبت شگرف دانش مدیریت ،وجود نرام ایزشایادی اجتناابناراذیر
است؛ دهگونهای که فقدان نرام ایزیادی دی ادعاد مختلا

ساازمان اعام از ایزیاادی دی

است اده از منادع و امکانات ،اهداف و استراتژیها ،مدیران و کایکنان یا دهعنوان یکای
از عالئم دیماییهای سازمان قلمداد مینمایند [.]1
پارک علم و فناوری سازمانی است که داه وسایله متخصصاان حرفاه ای ادایه
می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ایتقاا فرهنا
نوآویی و افزایش توان یقادت دی میان شرکت ها و مؤسساتی است که متکای دار
علم و دانش دی محی رای فعالیت می کنند .درای دستیادی ده این هدف ،یک رای
علمی دا ایجاد انگیزش و مدیریت جریاان داناش و فنااویی دی میاان دانشاگاه هاا،
مراکز رژوهش و توسعه ،شرکت های خصوصی و دازای ،ایجاد و یشد شرکت های
متکی در نوآویی یا از طریق مراکز یشد و فرآیندهای زایشی ،تساهیل مای نمایاد.
رااای هااای علماای همچنااین خاادماتی دااا ایزش افاازوده داااب ،و فضاااهای کااایی و
تأسیسات مناس و داکی یت ده مؤسسات مساتقر دی راای ایائاه مای نمایناد [.]2
رای های فناویی از مهام تارین محار هاای هار کشاوی دارای توساعه و انتقاات
فنّاویی های جدید هستند .دی سه دهه گذشته تحقیقات متعددی دی موید رای های
علم وفناویی انجام شده است [.]3
از طرف دیگر ،ایزیادی و اندازهگیری مهمترین ادزای کنتارت و مادیریت هار ردیاده اسات.
دنادراین اهمیت ایزیادی رای های علموفناویی ،دا توجه ظرفیتهای توسعه اقتصاد و فناویی
این نهادها دی س

ملی ،داید دی اولویت قرای گیرد .دهعبایتدیگر ،دولتهاا هزیناه توساعه و

نگهدایی رای های علموفناویی یا دا هدف توسعه اقتصاد و فناویی متقبل میشوند .دنادراین،
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میزان دازگشت سرمایه و ایزیادی عملکرد دی س

هر رای درای دولتها از اهمیات داابیی

درخویدای است .درای واض تر شدن اهمیت ایزیادی عملکرد این نهاد ،نگاهی گذیا داه دودجاه
موید تصوی سالیانه آن میاندازیم .دودجه رای های  3۶گانه علموفناویی مستقیماً و ددون
احتساب هزینههای دابسری و مرتب حدود هزای و رانصد میلیاید ییات است .دهتنهایی ،ایان
حجم از هزینهکرد سالیانه نیازمند توجیه و خروجی قادل دفاع از سمت نهادهای مرتب است.
از طرف دیگر ،اهمیت ایزیادی عملکرد رای های علموفناویی ددون توجه ده عوامل زمینهای و
متغیرهای خایج از کنترت واحدهای تصمیمگیری (رای های علموفناویی) خ ا است [.]4
سؤات اصلی این رژوهش راسا داه وگاونگی ایزیاادی منصا انه از عملکارد راای هاای
علموفناویی دا توجه ده شرای و منادع تحت کنترت آنها است .این ررسش تاکنون داا توجاه
عوامل زمینه تأثیرگذای در عملکرد رای های علم و فناویی مویددریسی قارای نگرفتاه اسات.
راس ده این سؤات دا است اده از ایائه مدت دوس حی استوای ایزیادی رای های علموفنااویی
دا دی نرر گرفتن ماهیت دوس حی این ردیده (رای علموفناویی و شرکتهای مستقر دی آن)
و دا توجه ده مختصات جغرافیایی-اقتصادی ایران انجام شده است .همچنین دا توجه ده نحوه
اندازهگیری دادهها ،از استوایسازی درای تأمین دقات نتاایج اسات اده شاده اسات .وگاونگی
توسعه مدت دا توجه داه مختصاات جغرافیاایی-اقتصاادی دی متغیرهاای راژوهش مانعک
شدهاند .یکی از دستاویدهای این رژوهش ،دریسی میزان تاأثیر عوامال محی ای دار عملکارد
رای های علموفناویی است.
دی دخش اوت این رژوهش که هماکنون م العاه مایکنیاد داه علال و ررساش اصالی ایان
رژوهش ررداختیم .دی دخش  2ده معرفی راژوهشهاای تأثیرگاذای دار شناساایی و همچناین
تعری متغیرهای است ادهشده درای ایزیادی عملکرد رای های علم و فناویی و شارکتهاای
مستقر دی آن ررداخته شده است .دی دخش سوم مقاله ده معرفی یوش ییاضی مویداست اده
و همچنین علل تغییر دی این مدت ییاضی و ایجاد مدت جدید رارداختیم .دی دخاش وهاایم داه
دریسی نتایج ایزیادی رای های علموفناویی و همچنین نتایج استخراجشاده اختصاا

داده

شد .دینهایت دی دخاش رانجم داه دریسای نتاایج حاصال از ایان راژوهش و مقایساه آن داا
رژوهشهای مشاده ررداخته شده است.
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 -۲پیشینه پژوهش
طی دو دهه گذشته ،راژوهشهاای متعاددی داه ایزیاادی و راایش عملکارد و مقایساه
رای های علموفناویی ررداختهاند .دی این دخش ده معرفی مهمترین آنهاا و همچناین
معرفی متغیرهاای اساتخراج شاده دارای ایزیاادی عملکارد راای هاای علاموفنااویی
میرردازیم:
یکی مهمترین تایمهاای رژوهشای دی ایزیاادی راای هاای علاموفنااویی لینادت و
لوفتسن هستند .این دو رژوهشگر اعتقاد دایند که عملکرد رای های علموفناویی دایاد
ده دهبود عملکرد شرکتهای مستقر این رای منجر شود .دی این یاساتا ،عملکارد ایان
شرکتها (شرکتهای مستقر) داا شارکتهاای مشااده خاایج از راای علاموفنااویی
مقایسااه شااده اساات [ .]5-9دااا گذشاات زمااان ،از متغی ار خلااق شااغل جدی اد ،هزینااه
تحقیقوتوسعه ،تعداد حق اختراعاات جدیاد ،تعاداد دانشامندان و مهندساان داه کارّات
مویداست اده رژوهشاگران قارای گرفات؛ ایان دی حاالی اسات کاه متغیار «نار دقاای
شرکت» ،درخی اوقات ده «عمر شرکت» تغییر شکل داده است .تعداد محصوبت جدیاد
ساختهشده ،متغیر دیگری است که دی گاذی زماان داه نحاوی دیگار مویدتوجاه قارای
گرفت .دا توجه ده اینکه تولید محصوت جدید ولی ددون مشتری ثمری درای شارکت و
رای

نداید ،رژوهشگران میزان فروش محصوبت جدید یا موید ایزیادی قارای دادناد

[.]10-1۶ ,۶
سیگل ،وستهد و یایت رژوهشی یا دی موید ایزیادی نقش راای علاموفنااویی دی
دهبود دهرهویی رژوهش انجام دادند .در همین اساس ،این تیم از شاخرهایی همچون
هزینه تحقیقوتوسعه ،نر دقای شرکت ،خلق شغل جدید ،تعداد دانشمندان و مهندسان
فعات دی رای  ،تعداد حق اختراعهای ثبتشده و کاایایی دی تحقیاقوتوساعه اسات اده
کردند [ .]11ددرسکا دی رژوهشی ده دریسی عوامل موفقیت راای هاای علاموفنااویی
ررداخت .خروجی این رژوهش مجموعه شاخرهای ایزیادی عملکرد درای راای هاای
علموفناویی دود .شاخرهایی که توس این رژوهشگر ده مبانی نرری اضاافه شاد،
عبایتاند از حجم سرمایهگذایی سالیانه ،نر فضای مویداست اده توسا شارکتهاا
دهکل فضای قادلایائه ،یضایت شرکت های مستقر ،صادیات ،متوس حقوق کایکناان
دی رای  ،تعداد نشریات واپشده توس شارکت هاا و جاوایز دییافات شاده توسا
شرکتها .گ تنی است این رژوهش از دادههای کی ی و نرر خبرگان و مدیران رای هاا
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درای استخراج شاخرها است اده نموده است [ .]1۶لیبراتی و همکایان ده توصای

و

تحلیل رای های علموفناویی و نقش آنها دی توسعه شرکتها دی ایتالیا ررداختند .دی
این رژوهش از همکایی دا دانشگاه ،خدمات ایائاهشاده داه راای هاای علاموفنااویی،
مجموعه شاخرهای مالی (ازجمله دازگشت سرمایه ،ایزشافازوده ،فاروش ،حاشایه
سود عملیاتی در دایایای ،میازان سارمایهگاذایی و )...و تعاداد کایکناان (داا جزئیاات
وظای ) است اده شده است [.]17
در اساس این رژوهشها ،متغیرهایی دا تکارای دیشاتر دی مباانی نراری دارای ایزیاادی
عملکرد کایایی رای های علموفناویی شناسایی و جدوت  1دهعنوان نتیجه تشکیل شد.
جدول  ۱متغیرهای شناساییشده در مبانی نظری پس از تائید خبرگان
شاخص
مساحت رای

مراجع

تعریف عملیاتی و توضیحات

مساحتی از رای که جهت فعالیتهای اقتصادی دی اختیای شرکتها قرای میگیرد []18-20
تعداد دانشگاهها دی نزدیکی رای علم و فناویی دهعنوان متغیر قادلانادازهگیاری

تعداد دانشگاهها دی
نزدیکی رای

دی این رژوهش جانشین تعداد توافقنامه داا راای هاای علام و فنااویی شاد .دی
مرحله دعد دا توجه ده اینکه تعاداد دانشاجویان دانشاگاههاای هار اساتان معیاای
مناس تری درای اندازهگیری کی یت دانش و همچنین امکانات هر استان است ،این
شاخر ادتدا دی کنای شاخر تعداد دانشگاه و سپ

میاااازان دایایاااای
شاارکت و گااردش
مالی

 ،]24خبرگان

دهتنهایی اضافه شد.

در اساس نرر خبرگان و مبانی نراری ،ایان متغیار داه عناوان یکای از مهامتارین
ویودی های واحد تصمیمگیری س

رایینتر جهت ایزیادی ،انتخاب شد .ده علات

عدم وجود داده ،از جریان گردش مالی دهجای این متغیر است اده شاد تاا حاداقل

[]28 ،27 ،20

توانایی مالی شرکت ایزیادی شده داشد.

رژوهانااه-حمایاات انواع حمایت مالی درای شرکت از طرف دولت .گ تنی است این متغیار از تعهادات
دولتی

[18- ,1۶ ,12-14

رای ها ده وزایت علوم درای کمک ده شرکتها استخراج شده است.

[]25

میزان فروش (یا سود شرکت) دی ساات ماالی ،ایان متغیار یکای از ررتکرایتارین
فااروش (یااا سااود متغیرها درای ایزیادی عملکرد یک شرکت و یک رای است.دی رژوهشها ،اشاکات [،18 ،1۶ ،15 ،7-9
شرکت)

مت اوتی از این متغیر مویداست اده قرای گرفته اسات .فاروش ،لگااییتم فاروش و ]29-32 ،20
تغییرات فروش از مهمترین این اشکات هستند.
صادیات سالیانه شرکت .این متغیر تا حد زیادی دی متغیر فاروش مویددریسای
قرای گرفته است ،اما از طرفی دهمنروی دریسی میزان انسجام دا دازایهای جهانی

صادیات

و مقبولیت کابها و خدمات تولیدشده دی س

دینالملل م ید اسات .از طرفای دی []27 ,2۶ ,1۶

رژوهشهای انگشتشمایی دهجای است اده از میزان صاادیات داه دبی یاا واحاد
رولی مرتب  ،از لگاییتم این متغیر است اده شده است.
محصااوبت جدیااد
ساختهشده

تعداد یا حجم فروش (دو شاخر تعداد خلق ایده و تبادیل ایاده داه محصاوت دی
رای های علام و فنااویی) ،تعاداد محصاوبت جدیاد سااختهشاده داه کارّات دی
رژوهش های مرتب ایزیادی فناویی یا مراکز یشد و راای هاای علام و فنااویی
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مراجع

تعریف عملیاتی و توضیحات
مویداساات اده قاارای گرفتااه اساات .دی درخاای از رااژوهشهااا دااه اهمیاات موفقیاات
محصوبت جدید نیز ررداخته شاده و میازان فاروش آن یا ماوید ایزیاادی قارای
دادهاند.
دی مصاحبه های انجام شده ،من قه اقتصادی که رای دی آن قرای داید داهعناوان
عاملی ییراختیایی (متغیر میانجی) از طرف خبرگان معرفی شد .ایان متغیار تنهاا

مکان رای -سرانه

یک دای دی مقابت نسبتاً جدیدتر یافت شد .متغیر ییراختیاایی متغیاری اسات کاه

 GDPمن قه

امکااان تغییاار آن توس ا تصاامیمگیرنااده وجااود نااداید ،امااا داار عملکاارد واحااد

مصاحبه دا خبرگاان،
[]24

تصمیمگیری تأثیرگذای است.
دودجاااه مصاااوب
رای

دودجه مصوب سالیانه رای  ،رای های علم و فناویی دودجهای از وزایت علاوم ،تحقیقاات
و فناویی دییافت میکنند .این دودجه در اساس عملکرد هر رای (دا توجه ده شااخرهاای []24-2۶ ،20 ،18 ،14
داخلی وزایتخانه) و همچنین میزان دلوغ و ...تخصیر داده میشود.
کل مساحت دی اختیای رای  .گ تنی است مساحت رای

نشانگر دو مسالله عماده

اناااادازه رااااای  -است .اوت ،مساحت دی اختیای رای  ،یکی از مهامتارین متغیرهاای تأثیرگاذای دار
تعداد و حجم فعالیتهای شرکتها است .دوم ،این متغیر نشانگر حجم عملیاات و

مساحت رای

[]34 ،18-20

دینتیجه ،اندازه رای است.
تعداد کایکنان شرکت مستقر دی رای یا از دو جنبه مت اوت مویددریسی قرای میدهند؛ از طرفی
تعااداد کایکنااان،
اشااتغات و یشااد
اشتغات

دهعنوان اشتغات ایجادشده دی رای و ح ظ اشتغات ایجادشده دی من قاه اقتصاادی کاه یکای از
اهداف رای های علموفناویی است .دی رژوهشهای متعددی از مقادای ایان ن ارات داهصاویت [,22 ,20 ,19 ,13 ,8
مستقیم یا لگاییتم آن است ادهشده است .جنبه دیگر ،میزان یشد اشتغات است .یشد اشتغات نیاز ]28-32 ,24
دایها دی رژوهشها مویداست اده قرایگرفته است ،اما دهجای دیشاتر داهصاویت مساتقیم و یاا
دیصدی از سات قبل.

دلااوغ رااای  ،طااوت
عمر رای

این متغیر دی آخرین مرحله دا توجه ده مصاحبه داا خبرگاان واید راژوهش شاد.
ازنرر خبرگان ،دلاوغ راای هاای علاموفنااویی تاأثیر مساتقیمی دار امکاناات دی مصاحبه دا خبرگان
دسترس شرکتهای مستقر دی آن داید.

 -۳روش شناسی پژوهش
ایاان رااژوهش ازنراار ماهیاات دی میااان رااژوهش هااای کااایدردی و ازنراار یوش
جمع آویی و تحلیل داده ها دی میان یوش های توصی ی (ییرآزمایشی) است و از
مدت سازی ییاضی درای این توصی
جزئی مدت کو

است اده کارده اسات .رژوهشاگر از تغییار

و گرین توس آذی و همکایان است اده نموده است [.]1

دی مرحله اوت ،جدولی متشکل از  98متغیر از مجموع  50رژوهش دی حاوزه
ایزیادی عملکرد رای های علم وفناویی ،تأثیر این نهادها در من قه (اقتصاادی و
یا ییراقتصادی) و تأثیر این نهادهاا دار عملکارد شارکت هاای مساتقر دی آن هاا
تشکیل شد  .سپ

در اساس تشاده تعایی

و نرر خبرگان ،درخی از این متغیر ها

دا توجه ده مبانی نرری د ا هم اد یا م شدند .دی این مرحله ،تعداد تکارای متغیرهاا
دی رژوهش ها مویددریسی قرای گرفت.
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دی مرحله دوم ،متغیرهایی که دیشاترین تعاداد تکارای یا داشاتند و همچناین
ازنرر عملیاتی دا توجه ده نوع یوش ایزیاادی (تحلیال روششای داده هاا) امکاان
است اده از آن ها وجود داشت ،انتخاب شدند .شرط امکان اسات اده ،کم ا ی داودن
داده (یا امکان تبدیل آن ده داده کم ی دا توجه داه امکاناات رژوهشاگر) و امکاان
است اده از آن دی مدت ایزیادی عملکرد تحلیل روششی د اده ها دوده است .ده علت
اهمیت درخی از متغیر ها حذف شده ،رژوهشگر دا مشویت خبرگان از متغیرهایی
ده عنوان جایگزین آن ها است اده کرد تا دیصدی داابیی از واییاان

( تاأثیرات )

آن ها یا منتقل کند .ده عنوان مثات ،ون ویل متغیر فاصله و تعداد مراکز تحقیقاتی
و دانشگاه یا ا دزای و نشانگری درای سنجش دانش فنی دی دسترس شرکت هاای
عضو رای
رای

دی نرر گرفته است ؛ دنادراین درای سنجش داناش فنای دی دساترس

و شرکت های مستقر می توان از این متغیار جاایگزین کاه ازنرار عملیااتی

دسیای ساده تر است ،است اده نمود [.]34 , 33
دی مرحله سوم ،از خبرگان مستقر دی رای

دی موید متغیار هاا نررسانجی

شد .این نررسنجی دا حالت ررسشنامه داز درای خبرگان ایسات شد .در اسااس
نرر خبرگان ،دو متغیر ده متغیرهای رژوهش اضافه شد .خبرگاان ایان راژوهش
مجموع اً ه ت ن ر از مدیران رای های علم وفنااویی دی سا

میاانی و عاالی و

همچنااین کایشناسااان وزایت علااوم دی حااوزه ایزیااادی عملکاارد رااای هااای
علم وفناویی دودند .جادوت  1نتیجاه دریسای مباانی نراری دی زمی ناه ایزیاادی
رای های فناویی و مراکز یشد ،و همچناین مصااحبه داا خبرگاان و اساتخراج
متغیرهای مرتب است.
همان طوی که دی مقدمه اشایه شد ،یکی از ا هد ا ف ایان مقالاه ایائاه یاهکاایی
کایدردی دا توجه ده مختصات جغرافیایی -اقتصادی ایران درای ایزیادی عملکرد
رای های علام و فنااویی اسات .وگاونگی توساعه مادت داا توجاه داه مختصاات
جغرافیایی -اقتصادی دی متغیرهای رژوهش منعک

شده اناد  .داه طاوی مشاخر،

متغیر مکان رای  -سرانه  GDPمن قه تنها درای متعادت سازی متغیرهای زمیناه
(شرای اقتصادی هر من قه) دی فعالیت رای ها اضافه شده است .این متغیر داا
توجه مصاحبه خبرگان استخراج شده اسات .همچناین میازان دلاوغ راای هاای
علم وفناویی نیز ده عنوان متغیر تأثیرگذای دی عملکرد رای ها مویددریسی قرای
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گرفت .در اساس نرر خبرگان ،ده علت عدم وجاود داده معتبرتار ،از طاوت عمار
رای

ده عنوان شاخر جایگزین دلوغ رای

علم وفناویی است اده شد.

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

و گارین دی ساات  1998مادت تحلیال روششای دوسا حی دومرحلاه ای یا

توسعه دادند [  . ]35این تیم رژوهشی دی سات  2005مدت دوس حی تک مرحلاه ای
یا در اساس مدت سات  1998خود توسعه دادند [  . ]3۶دانشاوی و همکاایان مادت
استوای دوس حی -دومرحله ای و دوس حی -تک مرحله ای یا توسعه دادناد (آذی
و همکایان . ) 1391 ،مدت ریشانهادی رژوهشاگر مادت دوسا حی -تاک مرحلاه ای
استوای دا متغیر یی راختیایی است .دا توجه ده نیازمندی های مسلله  ،رژوهشگران
از متغیر یی راختی ایی درای توسعه توصی
موج

واقعیت است اده نموده اناد .ایان امار

تغییرات جزئی دی مدت سازی دوس حی و همچنین استوای می شود.
جدول  ۲متغیرها ،زیروندها (اندیسها) و مؤلفههای مدل

نام
K
1

𝑥𝛾0

m
s

نام

توضی
تعداد واحدهای تصمیمگیری س دو
(رای ها) و زیروند  kنشاندهنده واحد
تصمیمگیری است.
تعداد نهادههای ییرق عی س 1
تعداد نهادههای س اوت
تعداد ستاندههای س اوت

𝑘𝑗
𝑦1

𝛾0

2
𝑥𝛾0

𝑦2

𝛾0

𝑘𝑗𝑟𝑝

́𝑚

تعداد نهادههای س

دوم

́𝑠

تعداد ستاندههای س

دوم

𝑘𝑗𝑖𝑞

𝑖𝑣

وزن نهاده  iام (س

اوت)

𝑘𝑎𝑓,
𝑘𝑏𝑐

𝑟𝑢
́𝑖 ́𝑣
́𝑟 ́𝑢
1
𝑘𝑗𝑖𝑥

1
𝑗𝑘𝑟𝑦

وزن ستانده  rام (س اوت)
وزن نهاده́𝑖 ام (س دوم)
وزن ستانده ́𝑟 ام (س دوم)
نهاده  iام ،مردوط ده شرکت  jام دی رای k
(زیروند  iدرای نهادههای س  1دهکاییفته
است)
ستانده  rام ،مردوط ده شرکت  jام دی رای

k

𝑘𝑗𝑧
𝑗𝑘́𝑟𝜃
R
́𝑟́𝑡 𝑡𝑟 ,
𝑖𝑑,
́𝑖́𝑑
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توضی
زیروندی که نشان میدهد واحد تصمیمگیری س
رای  Kتعلق داید

 1ده

تعداد ستاندههای ییرق عی س 1
تعداد نهادههای ییرق عی س 2
تعداد ستاندههای ییرق عی س 2
متغیر استوایی مردوط ده ستانده  rام شرکت  jام دی
رای  kام.
متغیر استوایی مردوط ده نهاده  iام شرکت  jام دی رای
 kام.
متغیر مردوط ده ستانده ́𝑟 ام)نهاده ́𝑖 ام( رای  kام یا
مجموع ستانده  rام(نهاده́𝑖 ام) شرکتهای دیون رای k
متغیر استوایی مردوط ده شرکت  jام دی رای  kام
́𝑟 ́𝑢 𝑗 ́𝑟𝑘∝= 𝑗𝑘́𝑟𝜃 ،تغییر متغیر درای خ ی سازی
متغیر استوایی مردوط ده رای  kام
متغیر استوایی مردوط ده وزن ستانده  rام و وزن
ستانده ́𝑟ام (ده ترتی شرکت و رای )
متغیر استوایی مردوط ده وزن نهاده  iام و وزن نهاده

́𝑖
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 1دهکاییفته

𝑗 ́𝜄𝑘β

1
𝑘𝑟𝑌

𝑘𝑥𝑖́2
𝐷
𝐷𝑁
𝑗𝑘́𝑖𝛿

ام (ده ترتی شرکت و رای )

(زیروند  rدرای ستاندههای س
است)
نسبتی از نهاده 𝑘 𝑥𝜄́2که ده شرکت  jام رای k
اختصا یافته است (دقت دی زیروند دتا
نشان میدهد ده تعداد نهادههای س ،2
متغیر دتا داییم)
مجموع ستاندههای  Irم شرکتها که عضو
1
𝑘𝑗𝑖𝑦 𝑘∈𝑗∑ = )𝑌𝑟𝑘1
رای  kهستند؛ (
نهاده ́𝑖 ام رای ( kزیروند ́𝑖 درای نهادههای
س  2ده کای مییود)
متغیر استوایی مردوط ده نهاده  iام شرکت j
ام دی رای  kام
مجموعه متغیرهای ییراختیایی
()Non-Discretionary Factors

نسبتی از ستانده 𝑘 𝑦𝑟́2که ده شرکت  jام رای  kام
اختصا یافته است (دقت دی زیروند آل ا نشان میدهد
ده تعداد ستاندههای س  ،2متغیر آل ا داییم)

𝑗 ́𝑟𝑘∝

مجموع نهادههای  iام شرکتها که عضو رای  kهستند
1
𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑘∈𝑗∑ = )𝑋𝑖𝑘1
(
ستانده ́𝑟 ام رای ( kزیروند ́𝑟 درای ستانده س  2دکای
مییود)

1
𝑘𝑖𝑋

𝑘𝑦𝑟́2
𝐷𝑁

𝐷2

́𝑖 ́𝑣 𝑘𝑗𝑖𝛽 = 𝑗𝑘́𝑖𝛿 ،تغییر متغیر درای خ ی سازی

𝑥𝛾0

تعداد متغیر ییراختیایی ییرق عی ویودی دی س

𝑥𝛾0

2

تعداد متغیر اختیایی ییرق عی دی س

2

متغیر مردوط ده ستانده ́𝑟 ام رای  kام یا مجموع
ستانده  rام شرکتهای دیون رای k

𝑒

آذی و همکایان همتای استوای مدت دوسا حی تحلیال روششای دادههاای کاو و
و سایم همتاای تشاکیل دادناد [ .]1دی ایان

گرین یا دا است اده از الگوییتم درتسامی

رژوهش ،این مدت دهعنوان مدت ییاضی مناس درای ایزیادی رای های علاموفنااویی
انتخاب شد .ده علت ماهیت مسلله و وجود متغیرهای ییراختیاایی نیااز داه تغییار دی
مدت ییاضی ده وجود آمد .دینتیجه از ترکی مدت دوس حی تحلیل روششی دادههای
ایجااادشااده توساا کااو و گاارین و دساا دنکاار و مااویی دی اساات اده از متغیاار
و سایم همتاای اساتوای مادت دوسا حی

ییراختیایی و همچنین الگوییتم درتسامی

همزمان دا است اده از متغیر ییراختیایی مدت ییاضی زیر تشکیل شد [:]37 ,3۶ ,4 ,1
́𝑠

𝑝𝑅 )

𝐷𝑁

𝑦2

𝑦1

𝐷𝑁∈ ́𝑖

𝑟́ =1
𝑦1

𝑦2

𝛾0

()1

𝑟=1

𝛾0

𝑝́𝑖́𝑐 ∑ − ∑ 𝑓𝑟𝑝 − ∑ 𝑓́𝑟́ 𝑝 −
𝐷𝑁∈ ́𝑖

2

𝑥𝛾0

1

𝑟́ =1

𝑟=1

𝑥𝛾0
𝐷2

()2

𝑠

𝑥
𝛾( 1 + ∑ 𝑢́ 𝑦 2 − ∑ 𝑣́ 𝑥 2 −
max 𝑒 𝑝 = ∑ 𝑢𝑟 𝑌rp
𝑟́ ŕ p
𝑝 ́𝑖 ́𝑖
0 + 𝛾0 + 𝛾0

𝑚
1

1
𝑝𝑖𝑋 𝑖𝑣 ∑
+ ∑ 𝑣́ 𝑖́ 𝑥𝑖́2𝑝 − (𝛾0𝑥 + 𝛾0𝑥 ) 𝑅𝑝 + ∑ 𝑐𝑖𝑝 + ∑ 𝑐́𝑖́𝑝 = 1
𝐷∈ ́𝑖

𝑖=1
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𝑦1

𝑦2

𝛾0

𝑚

𝛾0

́𝑠

1
𝑘𝑖𝑋 𝑖𝑣 ∑ + ∑ 𝑓𝑟𝑘 + ∑ 𝑓́𝑟́ 𝑘 −
𝑖=1

()3

2

𝑥𝛾0

𝑟́ =1
1
𝑥𝛾0

𝑘 + ∑ 𝑐𝑖𝑘 + ∑ 𝑐́𝑖́𝑘 ≤ 0 ,
𝑖́ =1

𝑟=1

𝑦2

+

1
𝑘𝑟𝑌 𝑟𝑢 ∑
𝑟=1

́𝑚
2
𝑘𝑅) 𝑥+ 𝛾0

1
𝑥(𝛾0

𝑖=1

+

𝑘− ∑ 𝑣́ 𝑖́ 𝑥𝑖́2
𝑖́ =1

𝐾 = 1,2, … ,
𝑦1

𝛾0

𝑚

𝑦2
𝑘𝑅 ) + 𝛾0

𝑦1
+ (𝛾0

𝑘∑ 𝑢́ 𝑟́ 𝑦𝑟́2
𝑟́ =1

𝑠

𝛾0

́𝑠
𝑦2

𝑠

𝑦1

1
1
𝑘𝑗𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑
𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑣 ∑ + ∑ 𝜃𝑟́𝑘𝑗 𝑦𝑟́2𝑘 + (𝛾0 + 𝛾0 ) 𝑧𝑗𝑘 + ∑ 𝑝𝑟𝑗𝑘 + ∑ 𝑝́ 𝑟́ 𝑗𝑘 −
𝑖=1

()4

2

𝑟́ =1
𝑥𝛾0

1

𝑟́ =1

𝑟=1
𝑥𝛾0

𝑟

́𝑚
2

1

𝑘𝑗́𝑖 ́𝑞 ∑ − ∑ 𝛿𝑖́𝑘𝑗 𝑥𝑖́2𝑘 + (𝛾0𝑥 + 𝛾0𝑥 )𝑧𝑗𝑘 + ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑘 +
𝑖́ =1

𝑖=1

𝑖́ =1

𝐾 < 0 , ∀𝑗 ∈ 𝑘, 𝑘 = 1,2, … ,
𝐾 ≤ 0 , 𝑘 = 1,2, … ,

()5

𝐿𝑗𝑘 𝜃𝑟́𝑘1 ≤ 𝜃𝑟́𝑘𝑗 ≤ 𝑈𝑗𝑘 𝜃𝑟́𝑘1

()۶

𝐿𝑗𝑘 𝛿𝑖́𝑘1 ≤ 𝛿𝑖́𝑘𝑗 ≤ 𝑈𝑗𝑘 𝛿𝑖́𝑘1
́𝑠 ∑ 𝜃𝑟́𝑘𝑗 = 𝑢́ 𝑟́ ∀𝑟́ , 𝑟́ = 1,2, … ,

()7

𝑘∈𝑗

́𝑚 ∑ 𝛿𝑖́𝑘𝑗 = 𝑣́ 𝑖́ ∀𝑖́, 𝑖́ = 1,2, … ,

()8

𝑘∈𝑗
1
𝑘𝑟𝑌𝑒 ≥ 𝑘𝑟𝑓 𝑅𝑘 +
𝑟𝑡

()9
()10

1
𝑘𝑗𝑟𝑦𝑒 ≥ 𝑘𝑗𝑟𝑝 𝑧𝑗𝑘 +
𝑟𝑡

()11

́𝑟́𝑡 𝑘𝑅𝑘 + 𝑓́𝑟́ 𝑘 ≥ 𝑒𝑦𝑟́2

()12

́𝑟́𝑡 𝑘𝑧𝑗𝑘 + 𝑝́ 𝑟́ 𝑗𝑘 ≥ 𝑒𝑦𝑟́2

()13

1
𝑘𝑗𝑖𝑥𝑒 ≥ 𝑘𝑗𝑖𝑞 𝑧𝑗𝑘 +
𝑖𝑑
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()14

́𝑖́𝑑 𝑘𝑧𝑗𝑘 + 𝑞́ 𝑖́𝑗𝑘 ≥ 𝑒𝑥𝑖́2

()15

1
𝑘𝑖𝑋𝑒 ≥ 𝑘𝑖𝑐 𝑅𝑘 +
𝑖𝑑

()1۶

́𝑖́𝑑 𝑘𝑅𝑘 + 𝑐𝑖́𝑘 ≥ 𝑒𝑥𝑖́2

()17

𝑟∀ 𝑟𝑡 ≤ 𝑟𝑢 ≤ 𝑟𝑡−

()18

𝑟∀ ́𝑟́𝑡 ≤ ́𝑟 ́𝑢 ≤ ́𝑟́𝑡−

()19

𝑖∀ 𝑖𝑑 ≤ 𝑖𝑣 ≤ 𝑖𝑑−

()20

́𝑖∀ ́𝑖́𝑑 ≤ ́𝑖 ́𝑣 ≤ ́𝑖́𝑑−

()21

1

()22

𝑦1

()23

2

()24

𝑦2

()25
()2۶

𝑚 ≤ 𝑥𝛾0
𝑠 ≤ 𝛾0
́𝑚 ≤ 𝑥𝛾0
́𝑠 ≤ 𝛾0
𝑗 𝑎𝑙𝑙 𝑟, 𝑟́ , 𝑖, 𝑖́, 𝑘,

𝛿𝑖́𝑘𝑗 , 𝜃𝑟́𝑘𝑗 , 𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 , 𝑢́ 𝑟́ , 𝑣́ 𝑖́ > 0,

𝑧𝑗𝑘 , 𝑅𝑘 , 𝑓𝑟𝑘 , 𝑓́𝑟́ 𝑘 , 𝑐𝑖𝑘 , 𝑐́𝑖́𝑘 , 𝑝𝑟𝑗𝑘 , 𝑝́ 𝑟́ 𝑗𝑘 , 𝑞𝑖𝑗𝑘 , 𝑞́ 𝑖́𝑗𝑘 , 𝑡𝑟 , 𝑡́𝑟́ , 𝑑𝑖 , 𝑑́𝑖́ ≥ 0

درای توسعه مدت دا متغیرهای ییراختیایی از یوش مویی و دنکار اسات اده کاردیم .دی ادتادا،
مدت یا ده شکل عادی (ددون دی نرر گرفتن ییراختیایی دودن متغیر نهاده) توسعه دادیم .ایان مادت
دوس حی توس کو و گرین دس یافته و تشری شده است .دی مرحله دعد دا مشاخر کاردن
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این متغیرهای ییر اختیایی ،آنها یا از تادع هدف کم میکنیم ( 𝑝 )∑𝑖́∈𝑁𝐷 𝑣́ 𝑖́ 𝑥𝑖́2و آن یا از محادودیت
اوت (محدودیت مخرج درادر یک دی مدت تحلیال روششای دادههاا) نیاز حاذف مایکنایم .2دی دقیاه
محدودیتها های تغییاری ایجااد نمایکنایم .دی مرحلاه دعاد ،متغیرهاای استوایسااز و همچناین
محدودیتهای مرتب یا درای استوایسازی متغیرها و ضرای اضافه میکنیم.

 -۴تجزیهوتحلیل نتایج
درای نشان دادن اهمیت متغیر اختیایی ،مدتهای معرفایشاده دی یوششناسای راژوهش
ددون دی نرر گارفتن متغیار ییراختیاایی نیاز اجارا شادند .همتاای اساتوای ایان دو مادت
دوس ا حی (یکاای دااا متغیاار ییراختیااایی و دیگااری دااودن متغیاار ییراختیااایی) توس ا
رژوهشگران تشکیل شد .درای مقادیر مت اوت یویکرد استوایسازی ( ،)Eهر دو مادت اجارا
شد تا مقادیر کایایی واحدهاای تصامیمگیاری داهصاویت قادالمقایساه و تحلیال دیآیاد.
یویکردهای مت ااوت استوایساازی دی انادازههاای یاکصادم ( ،)0/01رانجصادم (،)0/05
یکدهم ( ،)0/1دو دهم ( ،)0/2سهدهم ( )0/3و رنجدهم ( )0/5اجرا شد .نتایج این دو مادت دی
جدوت  3قادلمشااهده اسات .دی ساتون اوت داا عناوان «داا» از متغیار ییراختیاایی دارای
توسعه مدت است اده شده است .دی ستون دیگری دا عنوان «دادون» از متغیار ییراختیاایی
است اده نشده است .همچنین دی ستون «ت اوت» ،فاصله کایایی هر واحد تصامیمگیاری دی
س وح استوایی درادر استخراج شده است.
دااه کمااک جاادوت  ،3شناسااایی دیشااتر ساا

تغییاارات دی کااایایی واحاادهای

تصمیمگیری امکانرذیر است .دهعبایتدیگر مایتاوان از ایان جادوت دارای شناساایی
حداکثر تغییرات دی کایایی واحدها است اده کرد .درای ت سیر این تغییرات نیاز دایاد از
متغیرهای ییراختیایی است اده نمود .داهعباایتدیگار ،متغیرهاای ییراختیاایی داعا
تغییر دیشینه دی کایایی واحدهای تصامیمگیاری شادهاناد .دی جادوت  ،3شاش راای
علموفناویی وهایمحات و دختیایی ،خراسان جنودی ،ایالم ،البرز ،کردساتان و راای
علموفناویی آذیدایجان یردی داه ترتیا دیشاترین تعاداد تکارای تاأثیر از متغیرهاای
ییراختیایی یا داشتهاند .دهعباایتدیگار ،تغییارات کاایایی داا اسات اده از متغیرهاای
ییراختیایی و اختیایی شناساییشده است 10 .دیصاد دیشاترین تغییارات دی مقادای
́
2
𝑚∑ = 𝑝2. ∑𝑖́∈𝑁𝐷 𝑣́ 𝑖́ 𝑥𝑖́2𝑝 + ∑𝑖́∈𝐷 𝑣́ 𝑖́ 𝑥𝑖́2
𝑘́𝑖𝑥 ́𝑖 ́𝑣 𝑖́=1
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کایایی عالمتگذایی شد .دی مرحلاه دعاد ایان تغییارات دی تماامی سا وح اساتوایی
مویددریسی قرای گرفت و تعداد هرکدام از این تغییرات داهعناوان یاک واحاد دی نرار
گرفته شد 20 .دیصد رای های دایای حداکثر تغییارات شاش راای فاوق دودناد .دی
راس ده این سؤات که از کجا میتوان اطمینان داشت که این تغییرات حاصل از حاذف
و اضافه شدن متغیرهای ییراختیایی است ،ده این نکته داید توجه کرد که تنهاا تغییار
دی این دو مدت وجود متغیارهاای ییراختیاایی (و متغیرهاای استوایسااز متغیرهاای
اختیایی) است .دنادراین ،تمامی تغییارات یا مایتاوان داه وجاود یاا عادم وجاود ایان
متغیرهای ییراختیایی وادسته نمود.
اما نکته مهم تر وضاعیت تغییارات دی وزن هاای واحادهای تصامیم گیاری دی
مقایسه داهم است .جدوت زیر نشان دهنده تغییرات وزن های متغیرهاا دی حالات
دهینااه واحاادهای تصاامیم گیااری دی دو ماادت اختیااایی و ییراختیااایی اساات.
ویودی ها و خروجی های سا

یاک

متغیرهای  I3 ،I 2و  O2 ،O1و  O3ده ترتی

(شرکت ها) و  In1تا  In5و همچنین  Ou2تاا  Ou5ویودی و خروجای سا

دوم

(رای ) هساتند .همچناین  In1و  In2ویودی ییراختیاایی هساتند .دی جادوت ،4
خانه های خالی ده معنای ص ر م لق و ص ر دا اعشای داه معناای مقادای دسایای
کووک و قادل ایماض است  .میزان وزن هر یک از واحدهای تصمیم گیری نشاان
دهنده وادستگی این جواب دهینه ده آن متغیر است .دنادرای ن داا افازایش مقاادیر
وزن ه ر یک می توان ادعا کرد که ایان متغیار (و شااخر عملیااتی) دی عملکارد
واحد تصمیم گیری تأثی رگذایتر است .در اساس نتایج استخراج شده از وزن هاای
این دو مدت می تاوان داه ایان نتیجاه یساید کاه تغییارات دی کاایایی واحادهای
تصمیم گیری س

دوم ( رای های علم وفناویی) ده متغیر طوت عمار راای

کاه

ده عنوان نشانگر دلوغ رای هاای انتخااب شاده اسات ،وادساتگی دیشاتری داید ؛
گروه داید گ ت میان دو متغیر اختیایی همبستگی داابیی وجاود داید و اجارای
مدت دا یک متغیر نیز که توس رژوهشگر انجام شده است ،نتایج نسبت اً مشادهی
یا ایائه می دهد .دا توجه ده وزن های دریسی شده  ،مای تاوان دییافات کاه دارای
توسعه کاایایی راای

علام وفنااویی ایاالم ،وهایمحاات و دختیاایی و کردساتان

می توان در توسعه دلوغ رای

تمرکز کرد؛ هروند ده علت همبساتگی طاوت عمار

213

پژوهشهای نوین در تصمیمگیری _________________________________ دوره  ،3شماره  ،4زمستان 1397

رای

و میزان توسعه اقتصادی من قاه ،دلاوغ راای

نیاز داه توساعه اقتصاادی

وادسته است.
همچنین رژوهشگران ده تحلیل یگرسیون تغییرات وزن های متغیرهای رژوهش
دا متغیرهای ییراختیایی ررداختند .در اسااس ایان تحلیال تغییارات دی وزن هاای
متغیرهای مدت ،میزان زیادی از واییان

هار دو متغیار ییراختیاایی تبیاین شاد

( 0/9۶ضری همبستگی درای متغیر شرای اقتصاادی و  0/94ضاری همبساتگی
درای متغیر طوت عمر رای ) .همچنین دابدودن آمایه  Fدی تحلیال یگرسایون (داه
ترتی  15/8و  ) 11/5ده ید فرضیه ص ر یا ید عدم وجود یاد ه میان این تغییرات
وزن این دو متغیر و متغیرهای دیگر است .این نتیجه داه آن معناسات کاه دیصاد
دابیی از یگرسیون این داده هاا (دو متغیار اقتصاادی) داه صاویت ییرمساتقیم از
طریق دیگر متغیرهای رژوهش در کایایی تأثیر گذاشته است .ده عبایت دیگر ،گروه
متغیرهای ییراختیایی شرای اقتصادی و طوت عمر رای

ده صاویت مساتقیم دی

مدت اوت واید نشده اند ،اثرات ییرمستقیم آن ها دی مدت وایدشده اسات و دیصاد
دابیی از اثرات آن ها منتقل شده است.
دینهایت ده دریسی یوایی مدت نیز ررداختیم .درای ایزیاادی یوایای مادت هاای
ساخته شده می توان از تحلیل یگرسیون است اده کرد .هدف این مرحلاه داه دسات
آویدن میزان ان باق میان نتایج حاصل از تحلیل روششی داده ها دا نتایج حاصال
از یگرسیون است .دی دسیایی از مواید ،ده علت دی نرمی و دی قاعدگی موجود دی
داده ها ،قدیت تش خیر تحلیل روششی داده ها دی کایایی واحدهای تصمیم گیری ها
کاهش ریدا می کند .دنادراین ،نیاز ده سانجش قادیت تشاریحی مجموعاه شااخر
است اده شده دی یوش تحلیل روششی داده هاا احسااس مای شاود .تجزیاه وتحلیال
یگرسیون خ ی ده عنوان یک ادزای آزمون دی این گونه ماواید ریشانهاد مای شاود.
ده منروی انجام آزمایش ،یتبه های حاصل از تحلیل روششی داده ها ده عنوان متغیر
وادسته و شاخر های نهایی انتخاب شده ده عنوان متغیرهای مستقل دی نرر گرفته
می شوند [.]1
همچنین درای تبیین تأثیر متغیرهای ییراختیایی ،سه مادت مت ااوت (داا تعاداد
مت اوت متغیر و متغیر ییراختیاایی) تشاکیل و اعتبایسانجی شاده اناد .ساه مادت
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ساخته شده دی س

استوایی یک صدم و همچنین دا ص ر متغیار اختیاایی (مادت

یک) ،یک متغیر اختیایی -شرای اقتصادی من قه (مادت دو) و دو متغیار اختیاایی
(مدت سوم) تشکیل شده اناد  .نتاایج تحلیال یگرسایون یتباه متغیرهاا دی جادوت 5
تشری شده است.
جدول  ۳مقایسه کارایی واحدهای تصمیمگیری در سطوح متفاوت و با استفاده از متغیر
غیراختیاری
مدل
س

با

بی تفاوت با

0/000 0/00 E

بی تفاوت با

0/01 0/01

بی تفاوت با

0/05 0/05

بی تفاوت با

0/10 0/10

بی تفاوت با

0/20 0/20

بی تفاوت با

0/30 0/30

بی تفاوت

0/50 0/50

Park01

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

Park02

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

Park03

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

Park04

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

Park05

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

Park06

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

Park07

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

Park08

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

Park09

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

Park12

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

Park13

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

Park14

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

Park15

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

Park16

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

Park17

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

Park18

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

Park19

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

Park20

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

Park22

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

Park23

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

Park24

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

Park25

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

Park26

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

Park27

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

Park28

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

Park30

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

Park32

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

Park33

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

Park34

0/00 0/10 0/10 0/00 0/2۶ 0/2۶ 0/00 0/40 0/40 0/00 0/۶2 0/۶2 0/00 0/78 0/78 0/00 0/95 0/95 0/00 1/000 1/00

جدول  ۴بررسی میزان تغییر وزن در دو مدل با و بدون متغیر غیراختیاری در سطح
استواری پنجصدم (برای تسهیل بررسی ،وزنها در ۱۰۰ضرب شدهاند)

تعداد دانشجویان استان

گردش مالی

فروش

(تعداد ایدههای تبدیلشده ده
محصوت)
صادیات

متغیر ییر اختیایی (مکان رای -
جدید من قه)
سرانه GDP
ساختهشده
محصوبت

متغیر ییراختیایی (طوت عمر رای )

دودجه مصوب رای

حمایت مالی رای از واحدهای
مستقر (دنا در قرایداد)

اندازه رای -مساحت رای

تغییرات نیروی انسانی در کل

لگاییتم تعداد کایکنان

تغییرات فروش

لگاییتم'تغییرات صادیات

دا
رای علموفناویی
آذیدایجان یردی ییراختیایی
رای علموفناویی
ددون
آذیدایجان یردی
رای علموفناویی
ت اوت وزن
آذیدایجان یردی
دا
رای علموفناویی
ییراختیایی
البرز
رای علموفناویی
ددون
البرز
رای علموفناویی
ت اوت وزن
البرز
دا
رای علموفناویی
ییراختیایی
ایالم
رای علموفناویی
ددون
ایالم
رای علموفناویی
ت اوت وزن
ایالم
دا
رای علموفناویی
خراسان جنودی ییراختیایی
رای علموفناویی
ددون
خراسان جنودی
رای علموفناویی
ت اوت وزن
خراسان جنودی
دا
رای وهایمحات و
ییراختیایی
دختیایی
رای وهایمحات و
ددون
دختیایی
رای وهایمحات و
ت اوت وزن
دختیایی

I2

I3

O1

O2

O3

In1

In2

In3

In4

In5

Ou2

Ou3

Ou4

Ou5

0/00 0/07 0/00 0/00 0,00 0/00 0/00 0/03 3/04 0/00 0/00 0/02 0/03 0/02
0/00 0/01 0/00 0/00 0,09 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0,03 0/04 0/02
0/00 0/00 0/00 0/00 -0/02 0/00 0/00 0/03 3/04 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
0/00 0/09 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/04 1/37 0/00 0/00 0/04 0/04 0/03
0/00 0/09 0/00 0/02 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/04 0/05 0/03
0/00 -0/01 0/00 0/00 0/00 0/00 -0/01 0/04 1/37 0/00 0/00 0/01 0/00 0/00
0/00 0/00 0/05 0/01 0/00 0/00 0/00 0/07 0/00 0/00 0/00 0/08 0/07 0/04
0/00 0/00 0/07 0/08 0/08 0/00 0/00 0/00 0/00 0/08 0/00 0/0۶ 0/01 0/08
0/00 0/00 -0/02 -0/01 -0/01 0/00 0/00 0/07 0/00 -0/08 0/00 0/02 0/0۶ 0/00
0/03 0/00 0/00 0,09 0/00 0/00 0/00 0/09 0/89 0/00 0/00 0/08 0/09 0/02
0/03 0/00 0/00 0/04 0/00 0/04 0/0۶ 0/00 0/00 0/28 0/00 0/09 0/02 0/02
0/01 0/00 0/00 -0/01 0/00 -0/04 -0/03 0/09 0/89 -0/28 0/00 0/00 0/00 0/00
0/00 0/0۶ 0/08 0/00 0/00 0/00 0/00 0/08 0/00 2/35 0/07 0/02 0/03 0/0۶
0/00 0/02 0/10 0/00 0/00 0/00 0/07 0/00 0/00 ۶/08 0/0۶ 0/04 0/04 0/07
0/00 0/04 -0/01 0/00 0/00 0/00 -0/02 0,08 0/00 -3/73 0/01 0/00 0/00 0/00
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مهدی_ _ _
طراحی مدل ارزیابی عملکرد دوسطحی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...
دا
رای علموفناویی
ییراختیایی
کردستان
رای علموفناویی
0/00 0/00 0/00 0/03 0/00 7/78 0/00 0/00 0/00 0/52 0/00 0/01 0/07 0/05
ددون
کردستان
رای علموفناویی
ت اوت وزن 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 -7/78 0/00 0/03 0/00 -0/23 0/00 0/00 0/02 0/00
کردستان
0/00 0/00 0/00 0/09 0/00 0/00 0/00 0/03 0/00 0/29 0/00 0/01 0/09 0/04

جدول  ۵مقایسه روایی سه مدل پیشنهادی پژوهشگران

س

مدل

مدل ۱

مدل ۲

مدل ۳

تعداد متغیر

12

13

14

تعداد متغیر ییراختیایی

0

1

2

تعداد متغیر اختیایی

12

12

12

ضری همبستگی

0/8392۶2

0/847۶14

0/870909

ضری تعیین

0/7043۶1

0/71845

0/758482

ضری تعیین تعدیل شده

0/495۶75

0/489۶9

0/5330۶5

انحراف معیای

۶/251814

۶/28۶002

۶/015599

آمایه فریدمن

3/375217

3/140۶32

3/3۶48

0/011185

0/01۶409

0/012991

معنی دایی آمایه فریدمن

در اساس نتایج جدوت  5از تحلیل یگرسیون هر سه مدت دی س

خ ای رنجصدم

دایای اعتبای مناس هستند.
 -۵نتیجهگیری و بحث
دی این رژوهش مدت ایزیادی عملکرد دوس حی استوای رای های علموفنااویی ایجااد
شد .درای ایجاد مدت ادتدا دی وند مرحله ده شناسایی یردات متغیرها دا است اده ازنرر
خبرگان و تعایی

موجود دی مبانی نرری ررداخته شد .دی وایووب مدت ییاضی کاه

من بق در مسلله دوس حی رای های علموفناویی و همچنین شارکتهاای مساتقر دی
آن انتخابشده دود ،دا توجه ده نیازهای خا

مسلله ،از دس دنکر و ماویی (متغیار

ییراختیایی) است اده شد .وایووب مدت دوس حی استوای درای ایزیاادی راای هاای
علموفناویی و شرکتهای مستقر دسیای مناس است .علت این درتاری دی ناوع نهااد
مویددریسی (رای علموفناویی) و همچنین ترکی عملکرد شرکتها مساتقر و ساتاد
رای علموفناویی دهعنوان نهاد تأثیرگذای در عملکرد این شرکتهاا اسات .دعاالوه داه
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علت ساختای و نحوه جمعآویی دادهها ،رژوهشاگر مجباوی داه اسات اده از مادتهاای
استوای شد .همچنین دا است اده از متغیار ییراختیاایی داا سا

داابتری از شا افیت

عملکرد واحدهای تصمیمگیری موید ایزیادی قرای گرفت (دابتر یفتن س

همبساتگی

دی اعتبای سانجی) اعماات شاد .دار اسااس دریسای رژوهشاگر ،ایان مادت تنهاا مادت
دوس حی ایزیادی رای های علموفناویی است .همچنین این مدت داه ایائاه یاهکاایی
جدید درای ایزیادی رای های علم وفناویی دا توجه ده مختصات جغرافیایی-اقتصادی
و همچنین میزان دلوغ این نهادها ررداخته که رژوهشگر مشاده آن یا دی مباانی نراری
مشاهده نکرده است.
در اساس این نتایج ،س

دابیی از واییان

متغیرهاای ییراختیاایی داهصاویت

ییرمستقیم توس دقیه متغیرهای مدت اعمات شده دود .دا توجه ده محادوده راژوهش،
دریسی علل و همچنین متغیرهایی که دهصویت ییرمستقیم دی کایایی تأثیر داشتهاند،
امکانرذیر نشد .دریسی وجود دیگر علل و نحوه انتقات تأثیر عوامل مکناون تأثیرگاذای
در عملکرد رای هاای علاموفنااویی هار دو متغیار ییراختیاایی مهامتارین ریشانهاد
رژوهشی این مقاله است.
 -6منابع
Azar, a., et al., Designing of working Groups Performance Evaluation Model:

][1

Multi level DEA Approach. Organizational Resources Management Researchs,
2012. 2(3): p. 1-22.
McCarthy, I.P., et al., A typology of university research park strategies: What

][2

parks do and why it matters. Journal of Engineering and Technology
Management, 2018. 47: p. 110-122.
Monck, C. and K. Peters, science park as an instrument of regional

][3

competitiveness: measuring success and impact, in ISAP. 2009.
D. Banker, R. and R. C. Morey, Efficiency Analysis for Exogenously Fixed

][4

Inputs and Outputs. Vol. 34. 1986. 513-521.
Lindelöf, P. and H. Löfsten, Science Park Location and New TechnologyBased Firms in Sweden – Implications for Strategy and Performance. Small
Business Economics, 2003. 20(3): p. 245-258.
218

][5

نیکنشان و همکاران
_ _ _مهدی
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... طراحی مدل ارزیابی عملکرد دوسطحی

[6]

Lindelöf, P. and H. Löfsten, Proximity as a Resource Base for Competitive
Advantage: University–Industry Links for Technology Transfer. The Journal of
Technology Transfer, 2004. 29(3): p. 311-326.

[7]

Löfsten, H. and P .Lindelöf, Science Parks and the growth of new technologybased firms—academic-industry links, innovation and markets. Research
policy, 2002. 31(6): p. 859-876.

[8]

Löfsten, H. and P. Lindelöf, Determinants for an entrepreneurial milieu:
Science Parks and business policy in growing firms. Technovation, 2003.
23(1): p. 51-64.

[9]

Löfsten, H. and P. Lindelöf, R&D networks and product innovation patterns—
academic and non-academic new technology-based firms on Science Parks.
Technovation, 2005. 25(9): p. 1025.1037-

[10] Westhead, P. and D.J. Storey, Links between higher education institutions and
high technology firms. Omega, 1995. 23(4): p. 345-360.
[11] Siegel, D.S., P. Westhead, and M. Wright, Assessing the impact of university
science parks on research productivity: exploratory firm-level evidence from
the United Kingdom. International Journal of Industrial Organization, 2003.
21(9): p. 1357-1369.
[12] Colombo, M.G. and M. Delmastro, How effective are technology incubators?
Research Policy, 2002. 31(7): p. 11.1122-03
[13] EIB, PLAN AND MANAGE A SCIENCE PARK IN THE MEDITERRANEAN
GUIDEBOOK FOR DECISION MAKERS. 2010, Europiean Investment Bank.
[14] Ringlever, J., Assessment of Technology Parks: a University case, in ndustrial
Engineering and Management. 2012, Twente: Enschede, the Netherlands.
[15] Angulo-Guerrero, M.J., S. Pérez-Moreno, and I.M. Abad-Guerrero, How
economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the
OECD countries. Journal of Business Research, 2017. 73: p. 30-37.

219

1397  زمستان،4  شماره،3 پژوهشهای نوین در تصمیمگیری _________________________________ دوره

[16] Dabrowska, J., Measuring the success of science parks: performance
monitoring and evaluation, in XXVIII IASP World Conference on Science and
Technology Parks, 2011. 2012, IASP.
[17] Liberati, D., M. Marinucci, and G.M. Tanzi, Science and technology parks in
Italy :main features and analysis of their effects on the firms hosted. The
Journal of Technology Transfer, 2016. 41(4): p. 694-729.
[18] Mansour, A.M.H. and L. Kanso, Science park implementation–A proposal for
merging research and industry in developing Arab countries. HBRC journal,
2018. 14(3): p. 357-367.
[19] Cheba, K. and J. Hołub-Iwan, How to measure the effectiveness of technology
parks? The case of Poland. 2014.
[20] Lin, C.-L. and G.-H. Tzeng, A value-created system of science (technology)
park by using DEMATEL. Vol. 36. 2009. 9683-9697.
[21] Soenarso, W.S., D. Nugraha, and E. Listyaningrum, Development of Science
and Technology Park (STP) in Indonesia to Support Innovation-Based
Regional Economy: Concept and Early Stage Development.

World

Technopolis Review, 2013. 2(1): p. 32-42.
[22] M’Chirgui, Z., et al., University technology commercialization through new
venture projects: an assessment of the French regional incubator program.
The Journal of Technology Transfer, 2016: p. 1-19.
[23] van Weele, M., F.J .van Rijnsoever, and F. Nauta, You can't always get what
you want: How entrepreneur's perceived resource needs affect the incubator's
assertiveness. Technovation, 2017. 59: p. 18-33.
[24] Albahari, A., et al., The influence of Science and Technology Park
characteristics on firms' innovation results. Papers in Regional Science, 2018.
97(2): p. 253-279.
[25] Jarunee, W., Technology auditing and risk management of technology
incubators/science parks. World Journal of Entrepreneurship, Management
and Sustainable Development, 2017. 13(1): p. 44-56.

220

نیکنشان و همکاران
_ _ _مهدی
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... طراحی مدل ارزیابی عملکرد دوسطحی

[26] Soenarso, W., D. Nugraha, and E. Listyaningrum, Development of Science and
Technology Park (STP) in Indonesia to Support Innovation-Based Regional
Economy: Concept and Early Stage Development. Vol. 2. 2013.
[27] Ramírez-Alesón, M. and M. Fernández-Olmos, Unravelling the effects of
Science Parks on the innovation performance of NTBFs. The Journal of
Technology Transfer, 2018. 43(2): p. 482-505.
[28] Mian, S., W. Lamine, and A. Fayolle, Technology Business Incubation :An
overview of the state of knowledge. Technovation, 2016. 50-51(Supplement C):
p. 1-12.
[29] Sun, C.C., Evaluating and benchmarking productive performances of six
industries in Taiwan Hsin Chu Industrial Science Park. Vol. 38. 2011. 21952205.
[30] Van Dierdonck, R., K. Debackere, and B. Engelen, University-industry
relationships: How does the Belgian academic community feel about it?
Research Policy, 1990. 19(6): p. 551-566.
[31] Monck, C., Performance monitoring and evaluation, in UKSPA conference
proceedings. 2010
[32] Mansour, A.M.H. and L. Kanso, Science park implementation – A proposal for
merging research and industry in developing Arab countries. HBRC Journal,
2017.
[33] Rubin, T.H., T.H. Aas, and A. Stead, Knowledge flow in Technological
Business Incubators: Evidence from Australia and Israel. Technovation, 2015.
41-42: p. 11-24.
[34] van Weele, M., F.J. van Rijnsoever, and F. Nauta, You can't always get what
you want: How entrepreneur's perceived resource needs affect the incubator's
assertiveness .Technovation, 2017. 59(Supplement C): p. 18-33.
[35] Cook, W.D., et al., Hierarchies and Groups in DEA. Journal of Productivity
Analysis, 1998. 10(2): p. 177-198.

221

1397  زمستان،4  شماره،3 پژوهشهای نوین در تصمیمگیری _________________________________ دوره

[36] Cook, W.D. and R.H. Green, Evaluating power plant efficiency: a hierarchical
model. Computers & Operations Research, 2005. 32(4): p. 813-823.
[37] Azizi, H., A. Amirteimoori, and S. Kordrostami, Measurement of the worst
practice of decision-making units: Incorporating both undesirable outputs and
non-discretionary inputs into imprecise DEA. Modern Research in Decision
Making, 2018. 3(2): p. 197-222.

222

