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Abstract 

The main of this paper, is determining 
relationship between science and technology 
performance indicators used by private sector 
industry based on balanced scorecard. Evaluation 
of support by development organizations in the 
Ministry of Industries and Mines of IRAN in 
empowering the private sector in domains of 
science and technology includes four dimensions 
that in the first step, evaluation indices derived 
based on field studies and ultimately bilateral 
questionnaires are created. These indicators are 
grouped into some categories named strategic 
issues of that field and then between them are 
drawn conceptual relationship. Next, relationships 
between each of these issues, by means of 
statistics concept, are being assessed in the form 
of a multi-agent structure and ultimately, 
executive paths are being determined. This 
research will help managers to understand 
managing key indicators of success and can 
identify critical paths and the way to overcome 
critical situations. 
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اي علم و فناوري در بخش خصوصي صنعتي به  هاي توسعه شاخص يتيتعيين روابط علّ
  مسير تحليلكمك فرآيند 
  

 3، غالمحسين خالقي2، علي رضا علي احمدي*1اسكندريميثم جعفري 

 دانشجوي دكتري مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران -1

  دانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران -2
  عضو هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران -3

  چكيده

هاي كارايي در حوزه علم و فناوري مورد استفاده بخش خصوصي صنعتي بر پايه كارت  علّي و معلولي ميان شاخصدر اين مقاله هدف اصلي بررسي ارتباط 
ت صنايع و معادن در توانمندسازي بخش خصوصي در حوزه علم و فناوري بر اساس راي وزا هاي توسعه بررسي ميزان حمايت سازمان. باشد امتيازي متوازن مي

هايي دوطرفه در اين  هاي ارزيابي بر اساس مطالعات ميداني و در نهايت تهيه پرسشنامه چهارجنبه بوده كه در قدم اول شاخص رويكرد كارت امتيازي در
 .بندي و ارتباط اوليه مفهومي ميان آنها ترسيم گرديد در وجه مورد نظر گروه راهبرديهايي به نام موضوعات  ها در دسته اين شاخص. ها بدست آمده است سازمان

اين تحقيق به . گردند بندي مي در قدم بعدي روابط بين هر يك از اين موضوعات به كمك مفاهيم آماري اعتبارسنجي و در نهايت مسيرهاي اجرايي اولويت
  .لبه بر مشكالت را مشخص كنندغهاي كليدي در رسيدن به موفقيت را شناخته و مسيرهاي بحراني و نحوه  كند مديريت شاخص مديران كمك مي

 
 ، بخش خصوصيمسير تحليلكارت امتيازي متوازن، ارزيابي عملكرد، علم و فناوري،  :ها كليد واژه

  
  'ـ مقدمه1

شدن تغييرات عميقي را به  هاي اخير فرآيند صنعتي در دهه
ملموس ترين اين تغييرات را مي توان در نقش  كهخود ديده 

هاي  پيشرفت. دولت و توسعه بخش خصوصي مشاهده كرد
اخير در ارتباطات و توليد فناوري كه با آزادسازي جهاني و 

اي تركيب شده است اشاره به افزايش قابل  تجارت منطقه
  .]2و1[ صوصي داردتوجه در بهره وري بنگاه هاي خ

تغيير نقش دولت از يك سو و جهاني شدن از سوي ديگر 
ريزان و  مسئله توسعه بخش خصوصي را كانون توجه برنامه

توانمندي بخش . گذاران بخش صنعتي قرار داده است سياست
هاي  اي از قوانين زيرساخت خصوصي به مجموعه پيچيده

د كالن، توسعه گسترده فيزيكي و نهادي، محيط با ثبات اقتصا

                                                 
  Meisam_jafari@iust.ac.ir: دار مكاتبات نويسنده عهده* 

گذاري مستقيم خارجي، توسعه  بازارهاي مالي، جذب سرمايه
هاي ارتقاء  نظامصنايع كوچك و متوسط، مقررات بازار كار، 

فناوري، آموزش و يادگيري نياز دارد تا در مسير تغيير دائمي 
ابعاد توسعه صنعتي توانايي حركت همگام با اين تغييرات را 

طبيعي است كه فراهم شدن اين موارد نيازمند  .داشته باشد
  .]3و2[ يك اجماع عمومي و تالش اثربخش دولت مي باشد

 نظام وجود مديريت دانش شگرف تحوالت كنوني عصر در
 فقدان كه اي است، بگونه نموده ناپذير اجتناب را ارزشيابي

 در ارزيابي از اعم سازمان مختلف ابعاد در ارزيابي نظام
 را ها استراتژي و اهداف امكانات، كاركنان، و منابع از استفاده

 .نمايد مي قلمداد سازمان هاي بيماري عالئم از يكي عنوان به
در  ١توسط بالدوين و كالرك 1992در تحقيقي كه در سال 

                                                 
1- Baldwin & Clark 

 
  پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
 

  1390 تابستان، 4سال سوم، شماره 
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آمريكا صورت گرفت، علت اصلي كاهش توان رقابتي اياالت 
هاي  مظانمتحده را مستقيماً به استفاده نامناسب مديران از 

  .]4[گيري عملكرد مربوط دانستند  اندازه
توسط ويلسون بروي عدم موفقيت  2003تحقيقي كه در سال 

ارزيابي عملكرد  هاي منظاسازي موفق  ها در پياده سازمان
صورت گرفت، مهمترين راهكار براي برطرف كردن چالش 

گيري را استفاده از كارت هاي امتيازي  اندازه هاي منظادر 
  منظا .]5[متوازن و لزوم تحليل فرآيند و تعريف آن دانست 

 توسط ابتدا متوازن امتيازي كارت عملكرد گيري اندازه
 نقد با آنها .شد مطرح 1992 سال در "نورتون" و "كاپالن
 معيارهاي بر مبتني كه سنتي عملكرد گيري اندازه هاي روش
نيز  را مالي غير معيارهاي از استفاده ضرورت بودند مالي

 500وي ربر 2004در تحقيقي كه در سال . ]6[ كردند مطرح
اين % 60شركت صورت گرفت، نشان داد كه حداقل

هاي از كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي سازمان  شركت
  .]7[ نمايند خود استفاده مي

را براي ارزيابي  هايي كه كارت امتيازي نتايج اوليه از سازمان
دهد كه اين  اند، نشان مي سازمان خود انتخاب نموده

سازي استراتژي را  هاي توانستد بسياري از موانع پياده سازمان
. در سازمان خود به كمك اين رويكرد برطرف نمايند

ها  ها در سازمان مطالعات جامعي كه از موانع تحقق استراتژي
اند  بندي كرده حوزه دسته 6صورت پذيرفته است، موانع را در 

  .]9و8[ اند نشان داده شده 1كه بطور خالصه در شكل 
يك مدل علّي و معلولي براي تعيين  ،كارت امتيازي متوازندر 

باشند و يا اينكه سازمان  هايي كه در سازمان پيشرو مي شاخص
  .شده استضعيف عمل كرده است، تعريف  آنهادر 

ت امتيازي متوازن مطالعات علي رغم استفاده گسترده از كار
كمي بر روي روابط علّي و معلولي بر روي وجوه چهارچوب 

  . كارت امتيازي متوازن صورت گرفته است
مسير و  تحليلما در اين مقاله، ابتدا به مروري بر روش 

بررسي رويكرد كارت امتيازي متوازن و تحليل مزايا و 
دي براي سپس روش پيشنها. كاربردهاي آن خواهيم پرداخت

بررسي بخش اين مساله را معرفي و در مرحله بعد به 
اي وزارت صنايع  هاي توسعه خصوصي مورد حمايت سازمان

ها، متغيرها  و معادن پرداخته شده و سپس به شناسايي شاخص
به تحليل روابط آماري ميان  آنگاهو  راهبرديو موضوعات 

تجزيه و تحليل و  در پايان نتايج. شود آنها پرداخته مي
  .بندي از مقاله مطرح خواهد گرديد و جمعاعتبارسنجي روش 

  
  معرفي روش پيشنهادي - 2

در اين بخش ابتدا به بررسي روش كارت امتيازي متوازن 
مسير را تشريح و در نهايت  تحليلپرداخته و سپس روش 

  .دش درويكرد تلفيقي مورد نظر در اين مقاله تشريح خواه

  يازي متوازنكارت امت 2-1
 "توسط ابتدا متوازن امتيازي كارت عملكرد گيري اندازه نظام

 امتيازي كارت. شد مطرح 1992 سال در "نورتون" و "كاپالن
 هاي استراتژي و آرمان تا دهد مي امكان سازمان يك به متوازن
 چارچوبي. كند تبديل جديد چارچوب يك تدوين با را خود
 و اهداف سوي به حركت جهت را سازمان استراتژي كه

 .]10[ كند مي بيان كامل طور به شده انتخاب هاي شاخص
 عبارتند كه باشد مي ديدگاه چهار داراي متوازن امتيازي كارت

  :]11[ از
 مالي ديدگاه )الف

  مشتري ديدگاه) ب
  داخلي فرآيندهاي ديدگاه) ج
  يادگيري و رشد ديدگاه) د
م داراي مزايايي است كه سبب شده از زمان معرفي نظااين 

ها آنرا مورد استفاده  ها با انواع فعاليت تاكنون، بيشتر سازمان
توان مهمترين  بندي از تحقيقات، مي در يك جمع. دهندقرار 

  :ارزيابي را در موارد زير بيان نمود نظاممزاياي اين 
شايد  :بررسي و تمركز روي تنها تعداد كمي شاخص عملكرد

يكي از مهمترين مزاياي اين نظام را در ارزيابي تنها تعدادي 
 4تا  3محدود شاخص بتوان مورد نظر قرار داد زيرا تنها 

گيرد  شاخص در هر وجه كارت امتيازي مورد بررسي قرار مي
]12[ . 
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هاي مالي  حوزه نظاماين : هاي مختلف ايجاد ارتباط ميان حوزه

و غيرمالي سازمان را بهم متصل نموده و عملكردها را 
بازبيني  هاي سازمان مورد بصورت عملياتي در تمامي حوزه

 . ]13[ دهد قرار مي

كارت امتيازي متوازن  نظام: ريزي استراتژيك بهبود برنامه
هاي سازمان فراهم  چارچوبي قوي براي ايجاد استراتژي

كند تا تصوير كاملي از  كمك مي نظاماين . سازد مي
 . ]14[ هاي سازمان فراهم گردد استراتژي

كمك  نظامن اي: هاي مشابه كمك در يكپارچه كردن برنامه
هاي كلي  هاي فردي به نگرش كند تا سازمان از نگرش مي

نشان دهد كه در  نظامبطور مثال اگر اين . تغيير ديدگاه بدهد
باشد، تمركز روي هر  وجه مشتري سازمان داراي ضعف مي

مشتري سازمان بهبود مختصري در عملكردها حاصل خواهد 
بهبود بيشتري را  ،مداري كلي مشتري نظاماين توجه به . نمود

 .]15و13[ در اين حوزه نصيب سازمان خواهد نمود

درك كامل مديران و كارمندان از چگونگي رسيدن به باالترين 
هاي استراتژيك  كارت امتيازي متوازن شاخص: عملكرد

ها بطور  سازمان را براي سطوح پايين مشخص و افراد و بخش
ملكرد باالي روشن با نحوه كاركرد خود در رسيدن به يك ع

 .]17و16[ گردند سازماني آشنا مي

كمك مي كند تا  نظاماين : بهبود مديريت اطالعات در سازمان
سازمانها بتوانند براحتي و با اطمينان باال اطالعات سازمان 

خود را مديريت و بصورت منظم در اختيار مديران و 
  .]19و18[ سهامداران سازمان قرار دهند

ت امتيازي متوازن مورد استفاده قرار در موارد مختلفي كار
هاي  بروي شركت 2005در تحقيقي كه در سال . گرفته است

ها از  اين شركت% 64آمريكايي صورت گرفت، نشان داد كه 
كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي سازمان خود استفاده 

 نظامبراي ارزيابي  ]21[١يانگ و تونگ .]20[ نمايند مي
همچنين  .اند بيمارستاني از كارت امتيازي متوازن استفاده كرده

اين روش براي ارزيابي واحدهاي توليد برق با سوخت 
مورد استفاده قرار  ]22[2فسيلي توسط رزمي و همكارانش

را براي كمك به  نظاماين  ]17[3سبسي .گرفته است
در صنعت پارچه در تايوان در سال  ERP نظامسازي  پياده

براي  ]23[4وو و همكارانش. مورد استفاده قرار داد 2009
ارزيابي عملكرد بانك از رويكرد كارت امتيازي متوازن در 

از رويكرد  ]24[5لي و همكارانش .استفاده نمودند 209سال 
واحدهاي  ITكارت امتيازي متوازن براي ارزيابي بخش 

كارت  ]25[6كانجي. اند وان استفاده نمودهتوليدي در كشور تاي
هاي كسب و كار مورد  امتيازي متوازن را براي ارزيابي مدل

  . استفاده قرار داده است

                                                 
1- Yang and Tung 
2- Razmi et al. 
3- Cebeci 
4- Wu et al. 
5- Lee et al. 
6- Kanji 

از افراد سازمان % 5تنها 
برنامه هاي سازمان را در 

.مي يابند

بروز كردن برنامه ها

همسويي سازمان

همسويي بودجه

انتقال برنامه ها

بازنگري استراتژيكهمسويي منابع سازمان
اقدامات اجرايي/مديريت ابتكارات

به اشتراك گذاري دانش

 ]9و8[موانع تحقق استراتژي در سازمان ها )1شكل

عدم استمرار در پايبندي به 
 اجراي برنامه ها در سازمان

از سازمانها قادر به تطبيق برنامه ها % 67
ITبا برنامه هاي بخش  و بخش   HR 

.نيستند  

از تيمهاي اجرايي سازمان كمتر از يكساعت در ماه وقت% 85
و گفتگو در مورد برنامه هاي سازمان خود را براي بحث 

.تخصيص مي دهند  

سازمانها قادر به ارتباط بودجه 60%
.ها به برنامه ها سازمان نمي باشند  

 

از مديران سازمان تمايل % 25تنها 
به منطبق شدن با برنامه هاي 

.سازمان را دارند  

از افراد سازمان برنامه % 5تنها
.يابندهاي سازمان را در مي   
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  مسير تحليلفرآيند  2-2
كند كه روابط علّي و معلولي  كارت امتيازي متوازن فرض مي

بين چهار وجه آموزش و رشد سازماني، وجه فرآيندهاي 
اين . ]13[ باشد مشتري و وجه مالي برقرار ميداخلي، وجه 

دهد  روابط بسيار مهم هستند براي اينكه به مديريت اجازه مي
هاي سنتي بر اساس معيارهاي  تا عملكرد را بر خالف روش

بيني كارايي مالي  غير مالي اندازه بگيرد و از آن براي پيش
ولي از طرف ديگر يك رابطه علّي و معل. سازمان استفاده كند

بنابراين . باشد نيازمند يك فاصله زماني بين علّت و اثرش مي
. باشد ايجاد رابطه واقعي بين تمام وجوه كار سختي مي

هاي مختلفي براي برقراري اين روابط مورد استفاده قرار  روش
استفاده از شاخص كليدي عملكرد و : گرفته است از جمله

روش ستفاده از در اين بين ا. سازي رياضي استفاده از مدل
روش . تواند روش قابل اعتمادتري باشد مسير مي تحليل
باشد كه براي  مسير يك روش تحليل چند متغيره مي تحليل

 ليتيبررسي يك مجموعه از روابط كه به صورت شكل مدل ع
روش اين . ]26[ دگرد شود، استفاده مي خطي نمايش داده مي

به منظور توضيح روابط عليتي  1اولين بار از سوي سويل رايت
او از اين مدل به منظور . هاي ژنتيكي ارائه شد در جمعيت

مطالعه آثار مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي علت بر متغير 
اي براي  مسير را وسيله تحليلمعلول استفاده نموده و هدف 

بيان منطقي همبستگي مشاهده شده بين متغيرهايي كه مشمول 
 تحليلروش  ايايمز. ]27[ اشند، عنوان نمودب روابط علّي مي

 ها از جمله رگرسيون عبارت مسير در مقايسه با ساير روش
هاي آزمون ضرايب به صورت  مطلوبيت مدل: از است

يكپارچه به جاي آزمون ضرايب به صورت جداگانه، توانايي 
  . ]28[هاي چندگانه بين ضرايب  هاي آزمون با وابستگي مدل

را  نظامميالدي اين  2007در سال  ]26[2هوانگ و همكارش
براي ارزيابي روابط موثر در حوزه مهندسي پزشكي مورد نظر 

منصوري و همكارانش اين فرآيند را براي تعيين . قرار دادند
عوامل موثر بر رضايت شغلي در ميان كاركنان گمرك 

همچنين . ]27[ جمهوري اسالمي ايران مورد نظر قرار دادند
مسير را در تعيين  تحليلفرآيند  ]28[ ارانشمعيني و همك

                                                 
1- Sewel Right 
2- Huang and Hsuch 

هاي حرارتي  هاي عملكردي در نيروگاه روابط ميان شاخص
 تحليل ]329[كانجي و سا. مورد بحث و بررسي قرار دادند

مسير را براي تحليل كارت امتيازي كسب و كار ارايه شده 
به علت اينكه . اند مورد استفاده قرار داده ]25[توسط كانجي

بودند، روش آنها   هاي جزئي متقاطع استفاده كرده از دادهآنها 
قادر نيست تا روابط داخلي بين هر چهارچوب موجود را 

از  ،ها براي حل اين محدوديت ما در اين مقاله. تعيين كند
مسير  تحليلكه روش چند متغيره  4ي و همكارانشنرويكرد بر

مورد استفاده براي تحليل عوامل سازماني را هاي طولي  با داده
آنها در اين رويكرد، پس  .]30[ ايم كردهاند، استفاده  قرار داده

هاي موثر، ترسيمي از روابط علّي و معلولي  از شناسايي مولفه
 را مورد نظر قرار داده و سپس در قدم اول با بررسي

هاي آماري تحت  همبستگي ميان عوامل، روابط را با فرض
رار داده و در نهايت به كمك دوطرفه مورد سنجش ق tآزمون 

  . اند رگرسيون مقادير ارتباط را مورد نظر قرار داده

  فرآيند روش پيشنهادي 2-3
به علت اينكه آنها پس از بررسي روش برني و همكارانش، 

از يك سو و  اند روابط را مبتني بر كارت امتيازي بيان نداشته
مسير را براي تحليل  تحليلاز سوي ديگر كانجي و سا فرآيند 

 اما ب اند، كارت امتيازي در حوزه كسب و كار بكار گرفته
را مورد نظر در اين مقاله  مدلي كاربردي تلفيق اين دو رويكرد

كند كه بتواند  گر كمك مي اين روش به تحليل. ايم قرار داده
هاي عملكرد  ميان شاخصيتي تشخيص دهد كه آيا رابطه عل

در اين رويكرد ما . يا خير وجود دارد متوازن يكارت امتياز
هاي مورد بحث در موارد مرتبط با علم و  در قدم اول حوزه

فناوري در بخش خصوصي صنعتي را شناسايي و در وجوه 
در قدم بعد به كمك . كارت امتيازي مورد نظر قرار داديم

هاي موثر در هر حوزه شناسايي و ترسيم  خبرگان مولفه
بط ايجاد و سپس با بررسي همبستگي اي از اين روا اوليه

دوطرفه، درستي روابط مورد سنجش  tعوامل و تحليل آزمون 
در نهايت به كمك رگرسيون مقادير ضرايب بين . قرار گرفت

  .در نهايت مدل اعتبارسنجي گرديد شده وعوامل استخراج 
  تشريح روش پيشنهادي در قالب مطالعه موردي - 3

                                                 
3- Kanji and Sa´ 
4- Burney et al. 



  1390تابستان ، 4فصلنامه سياست علم و فناوري، سال سوم، شماره  ،احمدي، غالمحسين خالقي رضا علي اسكندري، علي ميثم جعفري

33 

  اي هاي توسعه معرفي سازمان 3-1
در اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي كشور مقرر 

هاي  هاي دولتي درچارچوب تاسيس شركت گرديد كه شركت
هاي مادر  هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي و شركت

بندي  دهي شوند و براساس برنامه زمان تخصصي سازمان
هاي زيرمجموعه از طريق بورس  مصوب هيات وزيران شركت

سازي به  ادار و يا مزايده توسط سازمان خصوصياوراق به
بخش غيردولتي واگذارگردند و يا در موارد خاص كه به دليل 
مشكالت ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري و 
سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش 

  .از طريق مذاكره  صورت پذيرد
ه وزارت صنايع و معادن كه در اي وابسته ب هاي توسعه سازمان

  : گيرند عبارتنداز اين مطالعه مورد بررسي قرار مي
  )ايدرو(سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  -
  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران -
  هاي صنعتي ايران سازمان صنايع كوچك و شهرك -
  سازمان صنايع نوين -
  بانك صنعت و معدن -
 شناسي و اكتشاف معدني كشور سازمان زمين -

ها در حوزه حمايت از بخش  با بررسي عملكرد اين سازمان
هاي پيشرفته،  خصوصي و توانمندسازي در حوزه فناوري

بررسي روند ارزش بازاري . دشكالن شناسايي  جنبههشت 
هاي گذشته از افزايش صعودي  طي سال هاهاي سازمان دارائي

عنوان ههاي نامشهود ب ارائيها مشهود به سمت د حركت دارائي
  . ]31[ دهد  مي خبرها  مولفه اصلي رقابتي سازمان

هشت جنبه؛ توسعه منابع مالي، توسعه منابع انساني و توان 
مديريتي، ارتقاي كيفيت و دستيابي به استانداردهاي ملي و 

هاي نوين،  فناوريجهاني، توسعه آموزش، تحقيقات و 
صادرات فناوري، ارتقاي سطح هوشمندسازي رقابتي، توسعه 

هاي  هاي بين بنگاهي در علوم پيشرفته و توسعه طرح همكاري
جديد فناوري منطبق با نيازهاي روند بازار مصرف، براي 
. طراحي سيستم كارت امتيازي متوازن مورد نظر قرار گرفتند

 .شونددر قدم اول الزم است كه جنبه هاي ارزيابي مشخص 
لسه كارشناسي، مقرر گرديد كه چهار لذا با برگزاري چند ج

هاي مطرح شده  وجه رايج در كارت امتيازي متوازن كه حوزه
  :زير تعيين گردد شرحدر باال را در بر دارد به 

  توسعه منابع مالي: جنبه اول
شامل حوزه هاي توسعه طرح هاي جديد (مشتري : جنبه دوم

كيفيت و فناوري منطبق با نيازهاي روز بازار مصرف، ارتقاي 
  )دستيابي به استانداردهاي ملي و جهاني

هاي فرآيند  شامل حوزه(فرآيندهاي داخلي : جنبه سوم
هوشمندسازي رقابتي، توسعه صادرات فناوري و ارتقاي 

  )هاي بين بنگاهي در علوم پيشرفته سطح همكاري
هاي توسعه منابع  شامل حوزه( رشد و يادگيري : جنبه چهارم

انساني و توان مديريتي، توسعه آموزش، تحقيقات و 
  )هاي نوين فناوري

  ترسيم روابط علّت و معلولي 3-2
متوازن يك مدل علّي و معلولي براي تعيين  يكارت امتياز

باشند و يا اينكه سازمان  ي كه در سازمان پيشرو مييها شاخص
 .كند مي ها ضعيف عمل كرده است، تعريف در اين شاخص

روابط علّي و معلولي بين چهار وجه آموزش و رشد سازماني، 
وجه فرآيندهاي داخلي، وجه مشتري و وجه مالي برقرار 

از طرف ديگر يك رابطه علّي و معلولي نيازمند يك . باشد مي
بنابراين ايجاد رابطه . باشد فاصله زماني بين علّت و اثرش مي

در قدم اول ما با . باشد واقعي بين تمام وجوه كار سختي مي
بندي هشت حوزه مطرح در وجوه كارت  توجه به دسته

هايي  فرض امتيازي، نيازمند ايجاد يك مدل اوليه بر اساس پيش
اي تهيه گرديد كه در آن  براي اين منظور پرسشنامه. باشيم مي

  . استراتژيك در هر وجه مورد پرسش قرار گرفت موضوعات
نفر ازخبرگان  6ه ابتدا آن در بين رسشنامپجهت اعتبارسنجي 

توزيع گرديد و مقدار آلفاي ) اي يك نفر از هر سازمان توسعه(
پرسشنامه  اعتباربدست آمد كه نشان از  87/0كرونباخ آن 

در قدم بعدي پرسشنامه بين سي نفر از . طراحي شده را داشت
توزيع و در نهايت ) نفر 5از هر سازمان توسعه اي (خبرگان 
ش فرض اصلي بر اساس موضوعات استراتژيك به مدل پي
  .معرفي گرديد 3شكل شرح 

مسير با رويكرد كارت امتيازي  تحليلدر اين مقاله روش 
اي در عملكرد  متوازن براي ارزيابي شش سازمان توسعه

حمايت از بخش خصوصي و تعيين روابط علّي و معلولي بين 
. ه استهاي تعريف شده، مورد استفاده قرار گرفتشاخص
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مدل مفهومي استفاده شده در اين تحقيق را نشان  2شكل 
  . دهد مي
هايي كه در اين تحقيق مورد آزمون و بررسي قرار  يهفرض

  :گرفته است عبارتند از
H1:  هاي نوين و كاربردي تاثير  فناوريتوسعه آموزش، تحقيقات و

علمي هاي  مثبتي بر روي ايجاد ساختار چابك و يكپارچه كردن سيستم
  .و فناوري دارد

H2:  هاي نوين و كاربردي تاثير  فناوريتوسعه آموزش، تحقيقات و
ريزي جهت  گيري بازارهاي مستعد فناوري و برنامه مثبتي بر روي هدف

 .افزايش صادرات دانش محور دارد

H3: هاي علمي و فناوري  ايجاد ساختار چابك و يكپارچه كردن سيستم
سپاري و حمايت از بخش خصوصي در  تاثير مثبتي بر روي برون

 .راستاي توانمندسازي آنها دارد

H4: سپاري و حمايت از بخش خصوصي در راستاي  برون
توانمندسازي آنها تاثير مثبتي بر روي هوشمندسازي رقابتي جهت 

 .افزايش صادرات دانش محور دارد

H5:  برون سپاري و حمايت از بخش خصوصي در راستاي
  .ها دارد تاثير مثبتي بر روي بهبود و كاهش هزينه توانمندسازي آنها

H6:  هوشمندسازي رقابتي جهت افزايش صادرات دانش محور تاثير
مثبتي بر روي توسعه الگوهاي بومي علمي و فناوري منطبق با نيازهاي 

 .روز بازار مصرف دارد

H7: تاثير مثبتي بر روي پيشرو و الگو در ارائه  ها بهبود و كاهش هزينه
خدمات نوين فناوري همسو با جذب و ايجاد وفاداري در مشتريان 

 .دارد

H8:  توسعه الگوهاي بومي علمي و فناوري منطبق با نيازهاي روز بازار
تاثير مثبتي بر روي پيشرو و الگو در ارائه خدمات نوين  مصرف

 .فناوري همسو با جذب و ايجاد وفاداري در مشتريان دارد

H9: مي علمي و فناوري منطبق با نيازهاي روز بازار توسعه الگوهاي بو
تاثير مثبتي بر روي افزايش درآمد در حوزه علمي و فناوري  مصرف

 .توسط بخش خصوصي دارد

H10:  پيشرو و الگو در ارائه خدمات نوين فناوري همسو با جذب و
هاي  ايجاد وفاداري در مشتريان تاثير مثبتي بر روي افزايش حمايت

 .هاي فناور محور در بخش خصوصي دارد از توسعه دانشمالي سازمان 

H11: هاي فناور  هاي مالي سازمان از توسعه دانش افزايش حمايت
محور در بخش خصوصي تاثير مثبتي بر روي افزايش درآمد در حوزه 

  .علمي و فناوري توسط بخش خصوصي دارد
   

بعد از تجزيه و تحليل و ترسيم روابط علي و معلولي براي 
اي وزارت صنايع و معادن، سعي شد با  هاي توسعه سازمان

ترين  نظر خواهي از خبرگان هر سازمان مهمترين و كاربردي

 هاي عملياتي در هر يك از وجوه كارت امتيازي شاخص
از اين رو در قدم اول . شناسايي و مورد نظر قرار گيرد متوازن

با خبرگان هر سازمان بصورت مجزا مصاحبه و به كمك 
هايي استخراج و  ها، شاخص اي در مجموعه مطالعات كتابخانه

در نهايت جهت شناسايي ميزان تاثير و عملياتي بودن آنها 
  .هايي تهيه گرديد پرسشنامه

ها و تهيه پرسشنامه، جهت سنجش ميزان  پس از انتخاب مولفه
اعتبار پرسشنامه در هر يك از وجوه كارت امتيازي، سواالت 

ز جامعه آماري مورد نظر بصورت تصادفي نفر ا 10در بين 
افزار  ها به كمك نرم هاي حاصل از پرسشنامه توزيع و داده

و مقدار  شدآماري جهت تعيين آلفاي كرونباخ استفاده 
ها را مورد  آلفاهاي بدست آمده بر پايايي مربوط به پرسشنامه

نفر از خبرگان  25ها در اختيار  سپس پرسشنامه. تائيد قرار داد
  .ر سازمان قرار داده شده

عوامل مؤثر در توانمندسازي بخش خصوصي بر اساس دو 
مشخصه؛ درجه تأثيرگذاري و وضعيت موجود توسط خبرگان 
مورد ارزيابي و در نهايت ميانگين امتيازات كسب شده و 

ارائه  1انحراف معيار استاندارد بعنوان امتياز كل در جدول 
سنجش درجه تأثير  در جداول طراحي شده براي. گرديد

براي عوامل با  2براي عوامل كم تأثير، عدد  1عوامل از عدد 
براي عوامل با تأثيرگذاري باال  3تأثيرگذاري متوسط و عدد 

همچنين جهت سنجش وضعيت موجود  .استفاده شده است
براي وضعيت  1عوامل توانمندساز بخش خصوصي از؛ عدد 
راي وضعيت ب 2خيلي ضعيف سازمان درآن عامل، عدد 

براي وضعيت  4براي وضعيت معمولي، عدد  3ضعيف، عدد 
براي وضعيت عالي سازمان در آن  5خوب و در نهايت عدد 
  . عامل استفاده شده است

در قدم اول ما به بررسي همبستگي بين عوامل مطرح 
  . است آمده 2نتايج اين تحليل در جدول . پردازيم مي
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  هاي موثر در ترسيم روابط توسعه علم و فناوري عوامل و شاخص )1جدول
حوزه

 

 عوامل و شاخص هاي مؤثر
تعداد پاسخ 
 دهندگان

ميانگين امتياز 
 كسب شده

انحراف 
 استاندارد

α  
 كرونباخ

حوزه
 

 عوامل و شاخص هاي مؤثر
تعداد پاسخ 
 دهندگان

ميانگين امتياز 
 كسب شده

انحراف 
 استاندارد

α  
 كرونباخ

مالي
 

  )F1(  محور در بخش خصوصي يهاي فناور هاي مالي سازمان از توسعه دانش افزايش حمايت

873/0 

مشتري
 

  )C1(نيازهاي روز بازار مصرف توسعه الگوهاي بومي علمي و فناوري منطبق با 

 623/0 91/2 150 فناوريگذاري در حوزه  ميزان تشويق رژيم مالي از سرمايه 905/0
ها و  ها براي طراحي محصوالت مطابق با پيشرفتكمك به بنگاه
 نيازهاي روز

150 67/3 352/0 

سازي  و صنايع نوين و بوميفناوريگذاري براي دستيابي بهسرمايه 233/0 49/1 150 هاي نوينيدسترسي به تامين مالي ميان مدت براي سرمايه گذار
 آنها

 414/0 87/2 150 تسهيالت اعتباري جهت توسعه فناوري اطالعات بخش خصوصي 92/0 52/3 150

  )F2(افزايش درآمد در حوزه علمي و فناوري توسط بخش خصوصي  

776/0 

  )C2(پيشرو و الگو در ارائه خدمات نوين فناوري همسو با جذب و ايجاد وفاداري در مشتريان 

798/0 
 014/0 21/3 150 هاي علمي توسعه بازارنظامسازيكمك به پياده 06/0 85/3 150 گذاري صنعتيتضمين و امنيت سرمايه

 047/0 92/2 150 ها براي توليد و ارائه خدمات در كالس جهاني كمك به بنگاه 403/0 46/2 150 سازي فرآيندهاي دريافت تسهيالت بانكي روان

 324/0 6/2 150 بازبودن بخش بانكداري
هاي  حمايت از توسعه بازار جهاني صنايع كوچك با استقرار شبكه

 ...بازرگاني و
150 22/3 031/0 

فرآيندهاي داخلي
  

 )I1(سپاري و حمايت از بخش خصوصي در راستاي توانمندسازي آنها  برون

697/0 

رشد و يادگيري
  

 )L1(هاي نوين و كاربردي  فناوريتوسعه آموزش، تحقيقات و 

832/0 

هاي  ارائه خدمات آموزشي براي توانمندسازي نيروي كار در بنگاه 18/0 48/2 150 مقررات زدائي و كم كردن بروكراسي براي حضور بخش خصوصي
 صنعتي

150 9/2 266/0 
 763/0 4/2 150 هاي حقوقي بين المللي هاي قانوني حقوقي كشور با نظام سازگاري نظام

هاي تحت پوشش به بخشايجاد زمينه و تسهيل در امر واگذاري شركت
 خصوصي

فني، مديريتي، مالي، بازاريابي، (اي و نرم افزاري  ارائه خدمات مشاوره 71/0 42/2 150
 هاي صنعتي به بنگاه...) پژوهشي و 

150 2/2 446/0 
  )I2(هوشمندسازي رقابتي جهت افزايش صادرات دانش محور 

  )L2(هاي علمي و فناوري  ايجاد ساختار چابك و يكپارچه كردن سيستم 039/0 11/3 150  هاي صنعتي مشاركت و كمك به اتحاد استراتژيك بنگاه 744/0

876/0 

براي...)اطالعاتي وصندق ضمانت، مراكز(هاي اساسيايجاد زيرساخت
 617/0 22/3 150 هدفمندسازي تحقيق و توسعه در بخش صنعت 198/0 13/3 150 توسعه صادرات

  )I3(ها  بهبود و كاهش هزينه
677/0 

 418/0 76/2  150 هاي صنعتي اشاعه فرهنگ كار مطلوب در بنگاه

هاي خصوصي براي حضور در بازارهاي بين المللي  حمايت از بنگاه 112/0  95/2 150  صادراتيها و جوايز  هدفمندسازي يارانه
 در قلمرو دانش و فناوري

150 28/3 325/0 
  087/0 83/2 150  هاي ريسك پذير فناوريحمايت از 
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  ماتريس همبستگي عوامل )2جدول
F2 F1 C2 C1 I3 I2 I1 L2 L1   

                  L1 
                103/0  L2 
              709/0  621/0  I1 
            091/0  213/0  830/0  I2 
          066/0  167/0  051/0  902/0  I3 
        104/0  632/0  021/0  139/0  207/0  C1 
      173/0  593/0  396/0  823/0  072/0  361/0  C2 
    931/0  862/0  065/0  121/0  023/0  248/0  152/0  F1 
  861/0  796/0  235/0  247/0  366/0  107/0  028/0  078/0  F2 

  
خواهيم به اعتبارسنجي مسيرها و روابط  از سوي ديگر ما مي
طرفه براي اين منظور مورد  دو tآزمون . تعيين شده بپردازيم

براي محاسبه نتايج آماري خطاي . استفاده قرار گرفته است
در نظر گرفته شده و نتايج به 1/0و  05/0،  01/0نوع اول 

خالصه نتايج . تفكيك در ادامه بررسي و تحليل خواهند شد

عوامل مستقل و وابسته  .آورده شده است 3نيز در جدول 
به اختصار بيان كننده موارد مطرح  2معرفي شده در جدول 

  :اين موارد عبارتند از. مي باشند 2شده در شكل 
L1 : هاي نوين و كاربردي فناوريتوسعه آموزش، تحقيقات و  
L2 :هاي علمي و فناوري ايجاد ساختار چابك و يكپارچه كردن سيستم  
I1 :سپاري و حمايت از بخش خصوصي در راستاي توانمندسازي  برون  
I2 :هوشمندسازي رقابتي جهت افزايش صادرات دانش محور  
I3 :ها بهبود و كاهش هزينه  

C1 : توسعه الگوهاي بومي علمي و فناوري منطبق با نيازهاي روز بازار  
C2 : پيشرو و الگو در ارائه خدمات نوين فناوري همسو با جذب و

  ايجاد وفاداري در مشتريان
F1 :يهاي فناور توسعه دانشهاي مالي سازمان از  افزايش حمايت 

  محور در بخش خصوصي
F2 :افزايش درآمد در حوزه علمي و فناوري توسط بخش خصوصي

هاي مالي سازمان از توسعه افزايش حمايت
خصوصيفناور محور در بخش هاي دانش  

افزايش درآمد در حوزه علمي و فناوري توسط 
 بخش خصوصي

خدمات نوين فناوري همسو با  ارائهپيشرو و الگو در 
 جذب و ايجاد وفاداري در مشتريان

علمي و فناوري منطبق با  بوميتوسعه الگوهاي 
 نيازهاي روز بازار مصرف

هابهبود و كاهش هزينه  

افزايش صادرات دانش سازي رقابتي جهت هوشمند
 محور

سپاري و حمايت از بخش خصوصي در برون
 راستاي توانمندسازي آنها

ايجاد ساختار چابك و يكپارچه كردن
هاي علمي و فناوري سيستم  

هاي  فناوريتوسعه آموزش، تحقيقات و 
 نوين و كاربردي

 فرآيندهاي
 داخلي

 مشتري

فرآيند رشد و 
 يادگيري

توسعه منابع 
 مالي

نمتواز يآناليز مسير و كارت امتيازيبر مبنايمدل مفهوم)2شكل  

H1 

H2 
H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 

H11 
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نتايج آماري مدل علّي و معلولي )3جدول  
αنتيجه آزمون سطح اطمينان   ValueP −ValueT  عامل وابسته عامل مستقل نوع تاثيرگذاريفرضيه−

   1/0  062/096/1  H1 + L1 L2 

   05/0  026/0  42/2  H2 + L1 I2 

   05/0  014/063/2H3 + L2 I1 

   01/0  007/093/2H4 + I1 I2 

   1/0  064/094/1H5 + I1 I3 

   1/0  086/079/1H6 + I2 C1 

   05/0  038/02/2H7 + I3 C2 

   05/0  031/03/2H8 + C1 C2 

   1/0  099/072/1H9 + C1 F2 

   01/0  008/087/2H10 + C2 F1 

   1/0  094/073/1H11 + F1 F2 

  
  تحليل نتايج و اعتبارسنجي روش پيشنهادي - 4

در وجه رشد و يادگيري، پنج شاخص در اين تحقيق مورد 
كنند كه آيا  ها تعيين مي اين شاخص. استفاده قرار گرفته است

اي در حمايت از بخش خصوصي براي  هاي توسعه سازمان
ها، خود را به  هاي نوين در اين سازمان توسعه علم و فناوري

ارائه خدمات آموزشي براي : ابزارهاي زير مجهز كرده است
ارائه خدمات هاي صنعتي،  توانمندسازي نيروي كار در بنگاه

فني، مديريتي، مالي، بازاريابي، (افزاري  اي و نرم مشاوره
هاي صنعتي، هدفمندسازي تحقيق و  به بنگاه...) پژوهشي و 

توسعه در بخش صنعت، اشاعه فرهنگ كار مطلوب در 
هاي خصوصي براي  هاي صنعتي و حمايت از بنگاه بنگاه

  . فناوريالمللي در قلمرو دانش و  حضور در بازارهاي بين
شاخص در نظر گرفته شده  7در وجه فرآيندهاي داخلي، 

روكراسي براي حضور بخش وباهش مقررات زدائي و ك :است
خصوصي، سازگاري نظام هاي قانوني حقوقي كشور با 

المللي، ايجاد زمينه و تسهيل در امر  هاي حقوقي بين نظام
هاي تحت پوشش به بخش خصوصي،  واگذاري شركت

هاي صنعتي، ايجاد  ك به اتحاد استراتژيك بنگاهمشاركت و كم
...) صندق ضمانت، مراكز اطالعاتي و (هاي اساسي زيرساخت

ها و جوايز  براي توسعه صادرات، هدفمندسازي يارانه
نتايج نشان از . پذير هاي ريسك فناوريصادراتي و حمايت از 

اي در حوزه حمايت  هاي توسعه عملكرد نسبتا ضعيف سازمان
هاي  سازمان. دهد هاي خصوصي را نشان مي ي از بخشقانون

هاي خصوصي براي ايجاد اتحاد  اي در كمك به بخش توسعه
اشته اما نياز به ادامه دعملكردي نسبتا قابل قبول  ،استراتژيك

ها  وري و عملكرد سازمان و تصحيح روندها براي افزايش بهره
  .را بايد در نظر داشته باشد

مشتري، از پنج شاخص تشكيل شده كه معيار عملكرد وجه 
ها براي طراحي محصوالت  در دو شاخص كمك به بنگاه

گذاري براي  ها و نيازهاي روز و سرمايه مطابق با پيشرفت
سازي آنها عملكرد  و صنايع نوين و بومي فناوريدستيابي به 

خوب و در سه شاخص مربوط به مولفه پيشرو و الگو در 
ي همسو با جذب و ايجاد وفاداري ارائه خدمات نوين فناور

اين . اند در مشتريان عملكردي ضعيف را ثبت نموده
هاي علمي  نظامسازي  هكمك به پياد: ها عبارتند از شاخص

ها براي توليد و ارائه خدمات در  توسعه بازار، كمك به بنگاه
كالس جهاني و حمايت از توسعه بازار جهاني صنايع كوچك 

  ... .بازرگاني و هاي  با استقرار شبكه
 سنجيدهمعيارهاي وجه مالي بر اساس شش شاخص كليدي 

ترين حوزه  ضعيف ،بندي توان در يك جمع شده كه مي
. عملكردي در وجوه كارت امتيازي را اين وجه نام برد

ميزان تشويق رژيم مالي از : هاي اين حوزه عبارتند از شاخص
ين مالي ، دسترسي به تامفناوريگذاري در حوزه  سرمايه
سهيالت اعتباري تهاي نوين،  يمدت براي سرمايه گذار ميان

جهت توسعه فناوري اطالعات بخش خصوصي، تضمين و 
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سازي فرآيندهاي دريافت  گذاري صنعتي، روان امنيت سرمايه
   .تسهيالت بانكي و بازبودن بخش بانكداري

هاي كليدي در هر يك از وجوه كارت  پس از تدوين شاخص
وازن، ما به بررسي ميزان همبستگي و آزمون امتيازي مت

نتايج اين . هاي روابط در نظر گرفته شده پرداختيم فرض
. مورد نظر قرار داده شده است 3هاي آماري در جدول  تحليل

كه  H1همانطور كه در اين جدول مشخص شده است، فرض 
توسعه آموزش، تحقيقات و به بررسي رابطه دو مولفه 

ايجاد ساختار چابك و و  كاربردي هاي نوين و فناوري
در حوزه رشد و  هاي علمي و فناوري يكپارچه كردن سيستم

مورد تائيد  α=1.0پردازد كه اعتبار آن در سطح  يادگيري مي
1.006.0. (قرار گرفت p=p .(هاي  فرضH2  وH3  نيز كه به

ي و فرآيندهاي هاي رشد و يادگير بررسي روابط ميان مولفه
مورد آزمون قرار گرفته و α=05.0پردازند در سطح  داخلي مي

05.001.005.002.0(اعتبارسنجي گرديدند  pp == pandp .(
به بررسي رابطه دو مولفه داخلي در وجه فرآيند  H4فرض 

داخلي پرداخته كه نشان از باال بودن همبستگي دو مولفه در 
01.0007.0(را دارد  α=01.0سطح  p=p .(هاي  فرضH5  و

H6 هاي داخلي در  نيز كه به بررسي روابط ميان مولفه
هاي فرآيند داخلي و مشتري  فرآيندهاي داخلي و مولفه

مورد آزمون قرار گرفته و  α=1.0پردازد در سطح  مي
1.008.01.006.0(اعتبارسنجي گرديدند  pp == pandp .(

هاي  نيز كه به بررسي روابط ميان مولفه H8و  H7هاي  فرض
مورد آزمون قرار گرفته و α=05.0پردازد در سطح  مشتري مي

05.003.005.003.0(اعتبارسنجي گرديدند  pp == pandp .(
هاي مشتري و  اولين فرض در رابطه با ارتباط مولفه H9فرض 

مورد نظر قرار داده كه اعتبار آن در α=1.0مالي را در سطح 
1.009.0(اين سطح مورد تائيد قرار گرفته است  p=p .(

. اعتبارسنجي گرديده است α=01.0نيز در سطح  H10فرض 
كه به بررسي يك رابطه داخلي در  H11در نهايت فرض 

  . استيافته  اعتبار α=1.0پردازد در سطح  حوزه مالي مي
مسير بر اساس بررسي روابط مبتني بر رگرسيون  تحليلنتايج 

فرض ترسيم گرديده است كه مقادير  خطي ميان روابط پيش
در محاسبه اين . ده استشترسيم  3ضرايب آنها در شكل 

عنوان متغير وابسته فرض  ضرايب ابتدا عاملي در سطح باال به

و سپس تمامي عواملي كه احتمال تاثير بروي عامل  گرديده
عنوان متغيرهاي مستقل فرض و سپس از  فوق را داشته به

هنگامي كه ضرايب . نمائيم رگرسيون چند متغيره استفاده مي
عوامل در معادله رگرسيون خطي بدست آمد، باالترين ضريب 

 در. گردد انتخاب و به عنوان اثرگذارترين عامل شناسايي مي
مرحله بعد عاملي كه در مرحله قبل به عنوان موثرترين عامل 
شناسايي گرديد در اين مرحله خود متغير وابسته در نظر 

توانند بر آن  شود و تمامي عواملي كه احتماال مي گرفته مي
اثرگذاري مثبتي داشته باشند متغير مستقل فرض و با محاسبه 

عنوان  بهضرايب معادله رگرسيون خطي باالترين ضريب 
اثرگذارترين عامل شناسايي و اين مراحل تا رسيدن با آخرين 

مقادير نوشته شده . يابد عامل غير متاثر از عوامل ديگر ادامه مي
همان ضرايب حاصل  3بروي بردارهاي ترسيم شده در شكل 

مراحل فوق را با عامل . باشند از معادالت رگرسيون خطي مي
  .دهيم مي مراحل را ادامه ميديگري در سطح باال شروع و تما

اي طراحي شده جهت سنجش  براي اعتبارسنجي مدل رابطه
يك تست اعتبارسنجي مورد استفاده  ،پايداري آماري نتايج

براي  1در اين تست ما از روش تحليل عاملي. قرار گرفته است
در  بنيادي مفروض. يك عامل منتخب استفاده خواهيم نمود

 متغيرها هاي زيربنايي عامل كه است اين عاملي تحليل تكنيك
برد و  بكار پيچيده هاي پديده تبيين براي توان مي را

آنها  اشتراك حاصل متغيرها بين شده مشاهده هاي همبستگي
 مقاله در اين عاملي تحليل اجراي. ]32[ها است  عامل دراين
تقسيم يك عامل به دو بعد و بررسي نتايج آماري با  شامل

درباره پايداري روابط  تصميم اتخاذ هدف باحذف يك بعد 
ايجاد ساختار چابك و عامل  .باشد ترسيم شده مي

بر اساس دو  )L2(هاي علمي و فناوري  نظامكردن  يكپارچه
و  هدفمندسازي تحقيق و توسعه در بخش صنعتشاخص 

هاي خصوصي براي حضور در بازارهاي  حمايت از بنگاه
مورد بررسي قرار گرفت  ريالمللي در قلمرو دانش و فناو بين

  .ها نشان از عدم تغيير در نتايج آماري را نشان داد و بررسي
  گيري نتيجه - 5

 چهار از كه ستا ها ازشاخص اي مجموعه امتيازي كارت
 و يادگيري و توسعه و داخلي فرآيندهاي مشتري، مالي، حوزه

                                                 
1- Factor Analysis 
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هدف از اين مطالعه بررسي .]6[اند  انتخاب شده روابطشان
اي علم  هاي عملكرد توسعه علّي و معلولي بين شاخصروابط 

اي  هاي توسعه و فناوري در بخش خصوصي توسط سازمان
است وزارت صنايع و معادن در حمايت از بخش خصوصي 

. مسير استفاده شده است تحليلبراي اين منظور از فرآيند  كه
دهند كه مسيرهاي ترسيمي در بررسي عوامل  نتايج نشان مي

سازي ساختارهاي موجود با  نشان از تاكيد بر نوين ،موثر
هاي خصوصي براي ورود به  هدف ارتقاء سطح دانش بنگاه

كه عدم توجه به آن سبب ايجاد  دارندهاي جهاني  رقابت
هاي اقتصادي روز دنيا  هاي با فعاليت شكاف بين اين بنگاه

مرور از چرخه فعاليت خارج هها را ب خواهد شد و اين بنگاه

دهد كه بايستي فرآيندهاي  اين مطلب نشان مي. واهد نمودخ
سازماني و عمليات دانش محور سازماني به صورت مستمر و 

انداز سند چشم تاكيد همچنين با توجه به. پيوسته رصد گردند
بلندمدت بر رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، 

عنوان  به اقتصادپذيري  تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت
ها بدون پشتيبان اجرايي از يك سو و از سوي ديگر  محرك

اي نسل  بركنار ماندن و انزواي كارآفرينان توانمند و حرفه
ها سبب  گذشته و عدم تفكر و تحرك استراتژيك در بنگاه

گرديده بخش خصوصي فاقد جايگاه مناسبي در اقتصاد كشور 
   .پذيري جهاني گردد و رقابت
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