ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد بر
اساس مدل تعالی EFQM
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امیر حاجیان،1محمدعلی اقبالی* ،2.محسن صفاریان ،3سجاد تازه

 1کارشناس ارشد ،مهندسي صنایع  ،شرکت ملي نفت ایران -سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،
پست الکترونیکيHajian.amir@gmail.com:
 2نویسندهی مسؤول ،عضو هیأت علمي گروه مهندسي صنایع ،دانشکده مهندسي کامپیوتر و صنایع ،دانشگاه صنعتي بیرجند
پست الکترونیکيEghbali@Birjandut.ac.ir:
 3عضو هیأت علمي گروه مهندسي صنایع ،دانش کده مهندسي کامپیوتر و صنایع ،دانشگاه صنعتي بیرجند
پست الکترونیکيSaffarian@Birjandut.ac.ir:
4دانشجوی کارشناسي مهندسي صنایع،دانشگاه صنعتي بیرجند،
پست الکترونیکيSajad.133311@yahoo.com:

چکیده:
هدف این تحقیق ارائه مدلي جهت ارزیابي عملکرد در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ميباشد .در این میان مدل تعالي EFQM
با توجه به جامعیت ،مزیتها و ویژگيهای بارز آن ،بهعنوان پایه و اساس مدل پیشنهادی مدنظر قرار گرفت .سپس با بهکارگیری عوامل و نقاط
قوت مدل  EFQMو سایر مدل های بررسي شده در ادبیات و همچنین شناخت مراکز تحت مطالعه ،چارچوب پیشنهادی تحقیق جهت بومي-
سازی و همراستاسازی مدل با محیط ،شرایط و سایر ویژگيهای آنها ارائه ميشود .در ادامه با طراحي پرسشنامه و با استفاده از نظرات
خبرگان این حوزه ،چارچوب پیشنهادی اصالح و در نهایت مدل پیشنهادی تحقیق ارائه شد .به این منظور راستيآزمایي پرسشنامه به روش
روایي محتوا و پایایي از روش سازگاری منطقي بین سوال ها با محاسبه و آزمون آلفای کرونباخ به میزان  34درصد تعیین گردید .مدل
پیشنهادی تحقیق شامل دو بعد توانمندساز و نتایج 3 ،معیار اصلي 31 ،زیرمعیار و  24شاخص مربوط به زیرمعیارهای نتایج حاصل شد .سپس
از طریق پرسشنامه و نظرات خبرگان ،وزندهي و اولویتبندی ابعاد و معیارهای مدل ،با استفاده از تکنیک  AHPگروهي ،و زیرمعیارها و
شاخص های مدل ،با استفاده از روش مستقیم و محاسبه میانگین هندسي ،صورت پذیرفت .در انتها یکي از پارکهای علم و فناوری و مراکز
رشد به عنوان مطالعه موردی تحقیق براساس مدل پیشنهادی مورد ارزیابي قرار گرفت.

کلیدواژهها :ارزیابي عملکرد،مدل تعالي  ،EFQMفرایند تحلیل سلسلهمراتبي.AHP

