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:چكيده
ايـن تغييـرات   .ين عصر با ثبـات مـي مانـد،تغيير اسـت       آنچه در ا  .يدمعصر حاضر را مي توان عصر تغيير نا       

اين امر موجب مي گـردد كـه متدها،مـدلها، تكنيـك هـا و      .تمامي جنبه هاي زندگي بشر امروز را در بر مي گيرد         

سـازمانهاي پويـا و آنهـايي كـه     . روشهاي موجود نيز از پويايي برخوردار باشند و با تغييرات محيطي همسو شـوند       

 دنياي پيچده و پر تغيير امروز  را دارند،مي بايست خود را با اين تغييرات وفق دهند و ورود به    قصد رقابت در اين   

واضح است كه الزامـات رقابـت جهـاني    .دهكده جهاني و بازار رقابت بين المللي به غير از اين،راه ديگري ندارد       

 الزامـات  را شناسـايي نمـوده و بـه كـار      بنابراين سازمانها مي بايست اين    .با بايسته هاي رقابت محلي متفاوت است      

نظـر بـه ايـن كـه اهميـت      .پژوهش و تحقيق و توسعه از جمله ابزارهاي اساسي شناسايي اين الزامـات اسـت      .گيرند

شناسايي و به كـارگيري ايـن الزامـات بـه انـدازه مانـدگاري سـازمانها اسـت،نقش و اهميـت واحـد پـژوهش در                           

بنابراين امروزه سازمانهاي پيشرو بـيش  . اني را دارند، پر رنگ تر مي شود       سازمانهايي كه قصد ورود به رقابت جه      

جهت حـصول  .از پيش به تحقيق و توسعه اهميت داده و الزم است اثر بخشي آن را بيشتر از گذشته كنترل نمايند                  

ش به اين مهم،طراحي و انتخاب مدل ارزيابي عملكرد مناسب و قبـل از آن تعيـين و اسـتخراج شاخـصهاي سـنج                      

هاي موثر  در اين مقاله نتايج پژوهش شناسايي و رتبه بندي شاخص         .  اثربخشي واحدهاي پژوهشي ضروري است    

جهـت حـصول بـه مقـصود،ابتدا بـا      .بر كارايي واحد پژوهش شركت پااليش گاز سرخون و قشم ارائه مي گـردد      

تـه شـده است،سـپس بـا     استفاده از روشهاي پيمايشي به نظر سنجي در خـصوص فعاليـت هـاي ايـن بخـش پرداخ           

هـايي تـأثير گـذار در افـزايش اثـر بخـشي             استفاده از نتايج مرحله فوق و مطالعات كتابخانه اي مجموعه شاخص          

در مرحله بعد با بهره گيري از روشهـا و تكنيكهاي تصميم گيري  .واحدهاي پژوهشي، شناسايي و ليست گرديدند     

 كه بيشترين اجماع در مورد آنها وجود داشت شناسايي          هاييگروهي،و نظر خواهي از خبره ها،مجموعه شاخص      
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جهت وزن دهي و رتبه بندي و تعيين ميزان اهميت هر شاخص، بـا طراحـي مـاتريس مقايـسات             .و استخراج شدند  

 گروهــي، و مشخــصـاً روش مجمـــوع وزيــن و رده بنــدي شــده AHPزوجــي  و اســتفاده از مفــاهيم تكنيــك

Hierarchical Addittive WeightingMethod)(شـاخص . وزن دهي و رتبـه بنـدي شـدند   هاشاخص

هاي استخراج شده جهت استفاده در اين شركت و ساير شـركتهاي  وابـسته صـنعت نفـت و گـاز و پتروشـيمي و                

.حتي با تغييراتي در ساير بنگاههاي اقتصادي توليد گرا، قابليت كاربرد دارد

 گروهي،شاخـصهاي سـنجش   AHPلفـي،  پژوهش،ارزيابي عملكرد،تكنيك د:واژه هاي كليدي 
.      عملكرد

:مقدمه-1

 و كـاربرد آنهـا   بـوده امروزه مفاهيم جديدي همچون جهاني شدن و جهاني سازي به شدت مورد توجـه           

با واقعيتي به نام جهاني شدن مواجهند و اين موضوعي است كه          سازمانهاي امروزي    .دامنه وسيعي يافته است   

،بنابراين مـي بايـست تمـام  هـم خـود را در راسـتاي                 دايره انتخاب آنها خارج اسـت      و از به آنها تحميل شده     

تدوين استراتژيهايي مبتني بر واقعيات موجود به كار برند و تالش نمايند كـه بـه خـوبي تغييـرات محيطـي را                      

.درك و به آن پاسخ مناسب دهند و خود مبدأ و منشأ تغيير باشند

با تحقيق و پژوهش اسـت كـه مـي تـوان       . بيش از پيش نمايان است     در اين وادي نقش پژوهش و توسعه      

بنابراين واحدهاي پژوهشي مـي بايـست       .تدابير الزم را جهت پيروزي و ماندن در دنياي تجارت امروز يافت           

هاي فرا منطقـه اي كـسب       استانداردهاي الزم و جهاني را جهت انجام تحقيقاتي با قابليت كاربرد در سازمان            

. هايي را فراهم آورندامكان انجام چنين پژوهشنمايند يا 

بـر كـسي   ، آنها با اهـداف از پـيش تعيـين شـده          ضرورت سنجش دستاوردهاي هر فعاليت و ميزان تطابق       

 از گذشـته احـساس مـي         بيـشتر   به داليل فوق االشـاره     هاي پژوهشي اين ضرورت در مورد فعاليت    . پوشيده نيست 

.توان قضاوتي در اين زمينه داشتو به راحتي نمي زيرا نتايج آنها ملموس نيست .شود

گيـري و   هاي علمي تـصميم   از جمله اصول مهم در بهبود مديريت پژوهش و توسعه، به كارگيري روش            

.باشدآوري سيستماتيك اطالعات، ارزيابي و سنجش علمي و بهينه اطالعات مينگرش سيستمي و جمع

 ارائة يك مدل ارزيابي عملكرد كامالً ضروري        هر شركت  همچنين به منظور تبيين وضعيت پژوهش در        

 نتـايج تحقيقـات     ،به دليل عدم وجود سيستم ارزيـابي مناسـب  فعاليتهـاي پژوهـشي و يـا سيـستم بازاريـابي                    . است

 و اي كه به تحقيقات اختصاص داده شده چه چيزي عايد شـده اسـت؟          هيچگاه مشخص نشده است كه از بودجه      
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حتي با استناد به اين شرايط محـدوديتهايي بـراي          .هره پژوهش در سازمانها شده است     اين باعث مخدوش شدن چ    

.پژوهش ايجاد شده است

انداز بيست سالة جمهوري اسـالمي ايـران، رسـيدن ايـران بـه جايگـاه اول اقتـصادي، علمـي و                      در چشم 

گـذاري  يد مگر با سـرمايه توان رسبدون ترديد به اين هدف نمي. گذاري شده استفناوري در سطح منطقه هدف    

هر چند مشكالت فراوانـي در      . وري واحدهاي پژوهشي از طرف ديگر     در تحقيقات از يك طرف و افزايش بهره       

وري واحدهاي پژوهشي وجـود دارد ولـي از آنجـا كـه محققـان عمومـاً سرشـار از                    كشور در جهت افزايش بهره    

كننـد،   همين عاليق، بسياري از مشكالت را تحمل مي        هاي معنوي براي تحقيق و پژوهش هستند و به سبب         انگيزه

در صورتي كه نظام صحيحي براي ارزيابي فعاليتها و نتايج آنهـا در واحـدهاي پژوهـشي وجـود داشـته باشـد، بـه                

تـوان اميـدوار بـود كـه واحـدها در جهـت افـزايش        طوري كه پاسخ دقيق و روشني به سؤال فـوق داده شـود مـي      

.هاي خود به جامعه ارائه دهندهاي قابل قبولي از نتايج فعاليتد و پاسخوري خود اقدام كننبهره

 سـنجش و ارزيـابي و  بهبـود در امـر  ئـه مـدلي جهانـشمول و كـاربردي جهـت           راادر اين تحقيق هـدف،      

رويكرد . پااليش گاز سرخون و قشم  است       ها، از جمله شركت   گيري در حوزه پژوهش و توسعه شركت      تصميم

.ا سازمان به سازماني متعالي است كه قدرت رقابت با رقباي خارجي را داشته باشداين پژوهش ارتق

بـه خـصوص در     ( كه واحدهاي تحقيـق و توسـعه بـا آن مواجهنـد               معضالت و مسائل خاصي      با توجه به  

و ارزش عملكرد و باشد هاي خاصي را نيز دارا مي     و ورودي و خروجي    )واحدها و شركتها توليد محور و صنعتي      

 ارائـه مـدلي مناسـب        بنـابراين    ،  هاي توليدي سنجيده مي شود    كمي و مالي مشابه بخش    معيارهاي  ارايي آنها با    ك

در صورت ماندگاري و اعتقاد مـديريت بـه   . ، ضروري است  مبتني بر نظر افراد ذي صالح جهت سنجش عملكرد        

 در هابخشي و تأثير گذاري اين واحـد     مي توان به اثر   هاي توليدي است كه     بخش تحقيق و توسعه در سازمان     

وهشي و بـه     و اميدوار بود بتوان  با تكيه بر دستاوردهاي علمي واحدهاي پژ            راستاي توسعه سازمان اطمينان داشت    

.راه ناهموار پيوستن به بازار جهاني را به سالمت پيمود،كارگيري آنها در صنايع

:متدولوژي-2
 مـورد سـنجش واقـع شـده     ي پژوهـشي نجش عملكرد واحـدها ها و مدلهاي گوناگوني جهت س  تكنيك

.است

 انجام داده و نتيجـه گرفتنـد      1956-1998ورنر و سودر تحقيق جامعي روي اطالعات موجود در سالهاي           

 به نيازهاي مصرف كننده براي جامع بـودن مقيـاس،   R&Dكه انتخاب مناسب شاخص ارزيابي پژوهش و توسعه       

تواند به گيرد، اطالعات موجود و مقدار وقتي كه ارزيابي كننده ميجش قرار مينوع تحقيق و توسعه كه مورد سن

. وابسته استآن اختصاص دهد، 
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ارائـة مـدل ارزيـابي عملكـرد واحـدهاي           در پژوهـشي تحـت عنـوان         رزيتا فرهودي، مهرنوش بسته نگار    

در ايـن  .مـوده انـد   طراحـي ن م،مدلي جهت سنجش و ارزيابي عملكرد واحـدهاي پژوهـشي وزارت علـو       پژوهشي

و با كمك مدلها و نرم افزرارهاي آمـاري بـه   .پژوهش از تحليل سلسله مراتبي جهت وزن دهي استفاده شده است   

.تحليل اطالعات اقدام شده است

.برخي از مدلهاي سنجش عملكرد واحدهاي پژوهشي  رايج به قرار زير است

هـا   كرد واحدهاي پژوهشي،انواع ايـن مـدل  هاي ارزيابي عملدر اين پژوهش ضمن بيان ويژگيهاي مدل    

.به شرح زيرمورد ارزيابي واقع شده است

گيري عملكرد مؤثر واحدهاي پژوهشي بايد آنها را به صـورت يـك سيـستم در درون نظـام                   براي اندازه 

بـه ايـن ترتيـب ورود دسـتاوردهاي واحـد پژوهـشي بـه يـك سيـستم            .  مورد مطالعه قرار داد    1كالن مطابق شكل    

.افت كننده و يا مستقيماً به جامعه پيامدهايي به دنبال دارد كه بايد تحت عنوان نتايج بررسي شونددري
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اما .  زيادي تحت تأثير انتظارات تعيين شده در راهبرد كاري باشدتواند تا اندازة ميR&Dگيري چگونگي اندازه

، ر، تمركز بيش از حـد بـر رفتـا       )اينديگيري و بازخورد درون فر    اندازه(گيري داخلي   تأكيد بيش از حد بر اندازه     

وجـه بـه كيفيـت و ارزش آنهـا و پيچيـده و ذهنـي بـودن بـيش از حـد سيـستم                         تمركز بر كميت خروجيها بدون ت     

گيـري عملكـرد واحـدهاي      هاست لذا در يك سيستم مؤثر اندازه      R&Dگيري، از عوامل شكست ارزيابي      اندازه

ــد  ــشي بايـــــــــــــــــــــ ــسان،  : (پژوهـــــــــــــــــــــ ــراون و سونـــــــــــــــــــــ )1998بـــــــــــــــــــــ

ــدازه - ــر انــــ ــز بــــ ــدازه  تمركــــ ــاي انــــ ــه جــــ ــي بــــ ــري برونــــ ــد گيــــ ــي باشــــ ــري درونــــ . گيــــ

.گيري نتايج و خروجيها به جاي رفتار باشدز بر اندازهتمرك-

اند؟ارزيابي عملكرد پژوهشي كدام) معيارهاي كالن(هاي اصلي  مؤلفه-3

هاي اصلي ارزيابي عملكرد عالوه بر مطالعة پيشينه، نياز ذينفعان ارزيابي و مدلهاي به منظور شناسايي مؤلفه

آوري شد و مورد بررسي  واحدهاي پژوهشي خارجي و داخلي جمعموجود ارزيابي عملكرد به ويژه مربوط به

. در زير نتايج حاصل از مطالعة موارد فوق به اختصار توضيح داد ه شده است. قرار گرفت

 نتيجة شناسايي نياز ذينفعان ارزيابي3-1

رد زير به عنوان اهم در گفتگو با مسئوالن دفتر بررسي و ارزيابي پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موا

. نيازهاي اين دفتر از ارزيابي واحدهاي پژوهشي اعالم شده است

ريزي راهبردي در واحدهاي پژوهشي حصول اطمينان از جاري شدن تفكر و برنامه-

ميزان «و در بعد منابع مالي بر » جذب و حفظ منابع انساني«واحد ارزيابي وزارت علوم در بعد منابع انساني بر -

تأكيد دارد» جذب منابع مالي از ساير نهادها به جز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

اثربخشي سازماني با رويكرد ميزان تحقق اهداف از پيش تعيين شدة سازمان، مورد نظر است-

 نتيجه بررسي مدلهاي خارجي3-2

، )1( پژوهشي مندرج در جدول اند از مدلهاي ارزيابي عملكرد واحدهايمدلهاي خارجي مطالعه شده عبارت

سيستمهاي ارزيابي پژوهشي دانشگاهي كشورهاي انگلستان، هلند، استراليا و هنگ كنگ و مدلهاي تعالي 

. سازماني



�

اند  مدلهاي خارجي مطالعه شده خاص واحدهاي پژوهشي در سطح معيارهاي كالن قابل دسترسي بوده-3-2-1

 كه با هدفي مطابق BBSRCدر مدل . ستفاده به عمل آمده استو در طراحي مدل در همين سطح از آنها ا

گيرد، معيارهاي كالن نشان هدف اين تحقيق يعني ارزيابي بيروني به منظور اعطاي كمك و سرمايه انجام مي

. دهندة موارد زير است

هاي كوتاه مدت با آنتوجه به داشتن راهبرد و تطابق و هماهنگي برنامه-

دستاوردها و خروجيهاتوجه به كيفيت -

توجه به جذب منابع مالي از ساير نهادها-

 ارائة مدل ارزيابي عملكرد واحدهاي -رزيتا فرهودي، مهرنوش بسته(توجه به ارزش افزوده خروجيها-

)پژوهشي

ل اند نيز در ارزيابي عملكرد به عوامدهد كه ساير مدلها كه با اهداف ديگري ارائه شدهنشان مي) 1(جدول 

راهبرد، خروجيها، منابع انساني و مالي، مديريت و نوآوري توجه دارند

) ارائة مدل ارزيابي عملكرد واحدهاي پژوهشي-فرهودي، مهرنوش بستهرزيتا (
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 اسـتفاده   جهـت ايـن مقـصود    در اين پژوهش سعي بر اين است كه از مفاهيم و تكنيكهاي تصميم گيري گروهي    

. شود

هـاي بـسياري مطـرح      هـا و تكنيـك    در طول پنج دهه اخير پيرامون بحث تصميم گيـري گروهـي، روش            

 دسته جمعي تشكيل شده مطلوبيتگيري گروهي از سه بخش اصلي راي دادن، راي گيري، توابع تصميم. اندشده

از جملـه  . پـردازد هاي انفرادي ميهاي رسيدن به انتخاب دسته جمعي با توجه به ارجحيتو به بررسي انواع روش 

مشاركت . باشد ميAHPتابع انتخاب دسته جمعي بردا يا روش    مفاهيم   اين قسمت    درهاي مورد استفاده    تكنيك

ها، ساختار دهـي سيـستماتيك بـه اطالعـات     گيري از ايدههاي مختلف خلق ايده رايگروهي نيز به بررسي روش    

هاي مطرح در اين بخش كه در اين تحقيـق مـورد   از جمله تكنيك  . پردازدشبيه سازي، كنترل و اجراي پروژه مي      

.استفاده قرار گرفته روش دلفي است

 براي اولين بار براي بدست آوردن نظر كارشناسي پيرامون مساله بمب اتمي شوروي 1950سال اين روش در 

از دو  اين متد به صـورت تلفيقـي      . و ميزان خطرات آن براي امريكا در نيروي هوايي اين كشور به كار گرفته شد              

گروهـي از عقايـد   تـرين توافـق   هدف از اين متـد دسترسـي بـه مطمـئن      .  است "مميزي" و   " ثبت ذهنيات  "روش

ايـن دسترسـي بـا اسـتفاده از پرسـشنامه و نظـر خـواهي از        . خبرگان در مورد يك موضوع مورد بحث خواهد بود   

روش دلفي يك پژوهش از عقايد خبرگان . پذيردخبرگان، به دفعات مكرر با توجه به بازخور از آنها صورت مي  

:ها عباتند ازبا ويژگي خاص مي باشد، اين ويژگي

بي طرفانه به پرسشنامهپاسخ -1

تكرار دفعات ارسال پرسشنامه و دريافت بازخورد آنها-2

تجزيه و تحليل آماري پاسخ به سواالت گروهي-3

تغيير بستگي به درجه توافق  بار تغيير كند، و اين 5 تا 2دفعات تكرار از ارسال پرسشنامه ممكن است بين 

اولين پرسـشنامه معمـوال پاسـخ بـه سـواالت         . نها دارد گروهي از پاسخ دهندگان و اطالعات اضافي الزم از آ         

فراينـد  .  شـود هاي بعدي بر اساس پرسشنامه قبلي تدوين ميكلي و وسيع از بحث است، در حاليكه پرسشنامه      

شود كه توافق گروهي در بين پاسخ دهندگان حاصـل شـده باشـد و يـا اينكـه تبـادل                     دلفي زماني متوقف مي   

. پذيرفته باشداطالعات به قدر كافي صورت
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:AHPروش-2-1

اين روش توسط . اين روش بر اساس تحليل مغز انسان براي مسائل پيچيده و فازي پيشنهاد گرديده است            

 پيشنهاد گرديد به طوريكـه كاربردهـاي آن از آن زمـان تـا كنـون                 1970 ال ساعتي در سال      سمحققي به نام توما   

يكـي مفهـوم   : گـردد دو نوع مفهوم فازي توسط اين محقق مطـرح مـي     . اندبراي اين روش مورد بحث قرار گرفته      

. فازي در درك و ديگري مفهوم فازي در معني

بـدين  . هاي توماس ال ساعتي به اين منظور است كه به هر دو نوع مفهوم فازي بـودن معنـا بخـشيد              روش

 و  AHP. كنـد گيري مـي  اي به صورت مقايسات زوجي اندازه     طريق كه نسبت فازي بودن را از يك ساختار رده         

: اصل زيرين استوار استارهچكاربرد آن بر 

 n/1 تـرجيح  1 بـه  2 دارد،پس لزوماً بايد گزينه  n ترجيح2 به 1زينه طبق اين اصل،اگر گ:اصل معكوس بودن-1

.داشته باشد

بدين معني است كه گزينه هاي مورد نظر،قابل مقايسه با يكديگر باشند،يعني ترجيح يك گزينـه         :اصل همگني -2

.به گزينه ديگر بينهايت يا صفر نباشد

ح باالتر وابسته انـد و ارتبـاط آنهـا جمـع پـذير خطـي              يعني عناصر هر سطح صرفاً به عناصر سط       :اصل وابستگي -3

.است

 بر اساس انتظار تـصميم گيرنـده تغييـر      AHPبدين معني است كه اگر تعريف مسأله يا درخت          :اصل انتظارات -4

)،جزوه درسيتكنيك هاي تصميم گيري-آذر،عادل.( از نو اجرا مي شودAHP كند،فرآيند
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اده از روشهاي كتابخانـه اي متـدها و روشـهاي سـنجش عمـالكرد واحـدهاي       بنابراين در اين پژوهش ابتدا با استف   

سپس با استفاده از مصاحبه هاي آزاد و بـاز و بهـره گيـري از مفـاهيم تحليـل                    پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت،    

سـپس در دو مرحلـه و بـا اسـتفاده از مفـاهيم روش دلفـي       محتوا  كلمـات و شاخـصهاي كليـدي اسـتخراج شـد،        

نتخابي مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت پنج شاخصي كـه بيـشترين تفـاهم در مـورد آنهـا وجـود       شاخصاي ا 

. به فرموله كردن و حل مدل اقدام شدAHPدر مرحله بعد با استفاده از مفاهيم .داشت انتخاب شد

حل مدل-3
ضـعيت كنـوني پـژوهش و    در راستاي انجام اين پژوهش ابتدا تصميم گرفته شد يك نظر سـنجي اوليـه از و         -3-1

 پرسش كلي مطرح شد، اما با توجه به مـشكالت موجـود     22براي اين منظور ابتدا     . توسعه در شركت انجام پذيرد    

نمود، بنابراين بـراي بهينـه نمـودن مراحـل تحقيـق            امكان مصاحبه با كاركنان با اين تعداد پرسش بسيار دشوار مي          

 نفـر از  20پـس از طراحـي پرسـشنامه بـا تعـداد      .  پرسش تقليـل يافـت  6هاي جامع به  تعداد اين سواالت با بررسي    

:سواالت طراحي شده عبارتند از.هاي مختلف به صورت حضوري مصاحبه انجام شدهمكاران شاغل در واحد

ديدگاه شما از پژوهش چيست؟-1

هاي پژوهشي به چه ميزان است؟اطالع شما از فعاليت-2

هشگران شركتي فرصت است؟آيا امكان يا عدم امكان همكاري پژو-3

انتظار شما از پژوهش چيست؟-4

حمايت مالي ازايده دهنده يا معنوي؟-5

مندي به فعاليت پژوهشي؟عالقه-6

هـاي داده شـده،    پس از انجام مصاحبه حضوري، با توجـه بـه پاسـخ           :بهره گيري از مفاهيم تحليل محتوا     -3-2

هـا   براي اين منظور با توجه به كلمات كليدي پاسخ.گرديد طراحي اي مطابق با طيف ليكرت      گزينهسواالت پنج   

سپس با آناليز و بررسي سواالت برخي از آنها به دليل كم اهميت .  سوال طراحي گرديد80، تعداد و بررسي دقيق

18حـاوي  به اين ترتيب پرسشنامه اي    . بودن ، برخي سواالت به دليل تشابه حذف و برخي نيز در هم ادغام شدند              

.ي گرديد طراحسوال

آوري  نفر از همكاران واحدهاي مختلف توزيع شد، سپس پرسشنامه تكميل شـده جمـع              23اين پرسشنامه در بين     

. شد
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12345سوال

هاي پژوهشيميزان اطالع شما از فعاليت

هاي پژوهشي توسط همكارانميزان موافقت شما با اجراي طرح

هاي پژوهشي توسط محققين خارج از رحميزان موافقت شما با اجراي ط

سازمان

هاي پژوهشي توسط تيم مشرك داخل و ميزان موافقت شما با اجراي طرح

خارج از سازمان

ميزان موافقت شما با حمايت مالي از ايده دهنده پژوهشي

ميزان موافقت شما با حمايت معنوي از ايده دهنده پژوهشي

افقت شما با ارتباط پژوهش و مشاركتميزان مو

ميزان موافقت شما با ارتباط پژوهش و آموزش

ميزان موافقت شما با ارتباط بين پژوهش و تعميرات

ميزان موافقت شما با ارتباط پژوهش و بهره برداري

ميزان موافقت شما با ارتباط پژوهش و كاال

با ارتباط پژوهش امور اداريميزان موافقت شما 

ميزان موافقت شما با ارتباط پژوهش و آزمايشگاه

هاي زيست محيطيميزان موافقت شما با انجام پروژه

هاي فراينديميزان موافقت شما با انجام پروژه

)به غير از موارد فوق(هاي ديگرميزان موافقت شما با انجام پروژه

ايگاه پژوهش در شركت از نظر شماج

هاي تحقيقي در پژوهش و توسعهميزان موافقت شما با تمركز كليه فعاليت

اي سواالت پنج گزينه-2جدول 

با عنايت به نتايج بدست آمـده، تـصميم گرفتـه شـد در ادامـه پـژوهش عملكـرد واحـد پـژوهش نيـز بـا                    

 نفـر  10طراحي و از ) Open ended(ها ابتدا سوال بازعيين شاخصهاي مناسب بررسي شود به منظور تشاخص

كه به عنوان خبره معرفي شدند به صـورت حـضوري مـصاحبه بـه عمـل آمـد، سـپس پـس از جمـع آوري كليـه                    

بـراي  . هاي ارائه شده توسط همكاران آنها به صورت يك فرم جهت امتياز دهي به اين ده نفر ارسال شد                  شاخص

:به صورت زير در نظر گرفته شدامتياز دهي نمرات 
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:باشدهاي ارائه شده نيز به صورت زير ميشاخص

نمرهشاخصرديف

هاي تعريف شدههاي محقق شده به تعداد پژوهشتعداد پژوهش1

هاي انجام شدههاي موفق به پژوهشتعداد پژوهش2

ها نسبت به سال گذشتهدرصد افزايش طرح3

درصد جذب بودجه4

ها به تعداد نفرات ايده دهندهتعداد ايده5

بودجه و زمان طرح به نتايج حاصله6

هاميزان صرفه جويي مالي به تعداد طرح7

ارائه مقاله در مراكز معتبر علمي8

تعداد پژوهش هاي به نتيجه رسيده در سال9

تعداد بازديدهاي دانشگاهي انجام شده10

اي ارائه شده در بازديدهاهتعداد ايده11

هاي برگزار شده و مشاركت شدهتعداد همايش12

تعداد عضويت در مجامع بين المللي13

هاميزان كاربردي بودن نتايج حاصله از پژوهش14

تعداد مقاالت تاييد شده به ارائه شده15

هاي اجرا شدههاي بسط داده شده به پژوهشتعداد پژوهش16

هاي اجرا شدهتعداد مقاالت چاپ شده به پژوهش17

نفر ساعت به كار گرفته شده در تحقيقات تائيدي به كل نفر ساعت تحقيقات18

سرمايه گذاري مربوط به پژوهش به كل سرمايه گذاري19

هاهاي برون شركتي حاصل از اجراي طرحميزان جذب سرمايه20

ها كليه شاخص-3جدول 
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مره دهي اوليه توسط همكاران ضمن آناليز نتايج و بـا ميـانگين گيـري از امتيـازات داده شـده و                    پس از ن  

اند حذف شـده سـپس بـراي اولويـت     هايي كه از ميانگين كل كمتر بوده      آندسته از شاخص  محاسبه ميانگين كل،    

:بندي تنظيم و به گروه خبرگان ارسال شد

رتبهشاخصرديف

هاي تعريف شده شده به تعداد پژوهشهاي محققتعداد پژوهش1

هاي انجام شدههاي موفق به پژوهشتعداد پژوهش2

هاميزان صرفه جويي مالي به تعداد طرح3

ارائه مقاله در مراكز معتبر علمي4

تعداد پژوهش هاي به نتيجه رسيده در سال5

هاميزان كاربردي بودن نتايج حاصله از پژوهش6

هاي اجرا شدههاي بسط داده شده به پژوهشد پژوهشتعدا7

هاي اجرا شدهتعداد مقاالت چاپ شده به پژوهش8

هاهاي برون شركتي حاصل از اجراي طرحميزان جذب سرمايه9

هاشاخص-4جدول

شد سـپس  بندي  فوق بر اساس ميانگين و به ترتيب از كمترين به بيشترين رتبه            ي  هاپس از رتبه بندي شاخص    

 مورد به صورت زير در يك ماتريس براي اندازه به 5و سرانجام.ها حذف شد مورد اول انتخاب و بقيه شاخص5

.پاسخ دهندگان ارسال شد

)(A1ميزان صرفه جويي مالي به تعداد طرح ها-1

 (A2)هاي انجام شدههاي موفق به پژوهشتعداد پژوهش-2

)A3(هاز اجراي طرحهاي برون شركتي حاصل اميزان جذب سرمايه-3

 (A4)هاميزان كاربردي بودن نتايج حاصله از پژوهش-4

)A5(هاي به نتيجه رسيده در سالتعداد پژوهش-5
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تشكيل ماتريس مقايسات زوجي-3-3

 طراحي شده است،ماتريسي كه اين امكان را به پاسخ AHPاين ماتريس كه بر مبناي مفاهيم مدل 

منتخب را دو به دو با هم مقايسه نموده و ترجيح هريك را نسبت به دهنده مي دهد تا شاخصهاي موجود و 

  n ترجيح 2 به 1 اگر گزينه ،همانگونه كه بيان گرديد بر مبناي اصل معكوس بودن . ديگري مشخص نمايد

. داشته باشدn/1 ترجيح 1 به 2دارد،پس لزوماً بايد گزينه 

 مقايسات زوجي ماتريس-4جدول

A5A4A3A2A1

A1

A2 

A3

A4

A5

.  جهت اولويت بندي شاخصها و وزن دهي نهـايي ، از روش ماتريـسهاي معكـوس اسـتفاده شـد                   بنابراين  

 در اختيار پاسخ دهندگان قرار داد و از آنهـا خواسـت كـه    5مطابق جدول  پيشنهاد ساعتي مي توان جدولي   مطابق

. ل بيان نمايندو مبناي اين جدنظر خود را  و ترجيحات را بر

ترجيح دو به دو عناصرمقدار عددي

ترجيح يكسان1

يكسان تا نسبتاً مرجح2

نسبتاً مرجح3

نسبتاً تا قوياً مرجح4

قوياً مرجح5

قوياً تا بسيار قوي مرجح6

ترجيح بسيار قوي7

بسيار تا بي اندازه مرجح8

بي اندازه مرجح9

ل ترجيحاتجدو-5جدول 
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:جمع آوري دادها:3-3-1

 نفر از خبرگان خواسته شد كه نظرات خود را در اين خصوص اعالم نمايند و جداول مربوطه   10از  بتدا  ا

همانگونه كه بيان شد اين جدول ،جدول مقايسات زوجي نـام دارد كـه كـه هـر يـك از                     .را تكميل و ارسال كنند    

.عنوان مي نمايند و مقايسه دو به دو آنها ن شاخصها پاسخ دهندگان ترجيحات خود را نسبت به اي

.حاصل شدپاسخ دهندگان بود  جدول كه برآيند نظر 9در نهايت 
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 سـاده  از آنجا كه جمع آوري داده ها در اين روش بـه :)Consistancy Rate(محاسبه نرخ سازگاري: 3-3-2

پس بايد ميـزان سـازگاري يعنـي دقـت و صـحت پاسـخ               ني مقايسه زوجي صورت مي پذيرد،     عيترين شكل خود  

خطاهـاي آنهـا را در حـدي معقـول و قابـل قبـول مـي تـوان                   و اگر    را محاسبه نمود      در تكميل فرم مربوطه    دهنده

.دپذيرفت و خطاي بيش از نرم استاندارد را مي بايست مورد تجديد نظر قرار دا

هاي تصميم   درسي تكنيك  ها و اصول موجود در     فرمول در اين پژوهش نرخ سازگاري بر اساس جزوه       

 گيري چند معياره دكتر اصغرپور محاسبه گرديده است و نتيجه حاصله حكايت             گيري دكتر آذر و كتاب تصميم     

.از جوابهاي قابل قبول و سازگاري پاسخ دهندگان دارد

:ه زوجي نهاييتشكيل ماتريس مقايس:3-3-3

 بـيش از يـك پاسـخ دهنـده     از آنجا كه  در اين پژوهش جهت پاسخ به سواالت و انتخـاب گزينـه برتـر             

وجود دارد و هر پاسخ دهنده يك ماتريس مختص خود را تكميل نمـوده اسـت،بنابراين ابتـدا بـا بهـره گيـري از                         

يل نمـود و ايـن از طريـق ميـانگين          گروهي مي بايست ماتريسهاي مختلف را به يك ماتريس تبـد            AHPمفاهيم  

كـه  . پاسخ دهنده محاسبه مي شـود      9گيري امكان پذير است يعني براي هريك از عناصر ميانگين حسابي نظرات             

. در نهايت جدول زير استخراج گرديد
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A5A4A3A2A1

3571.431A1
1.580.971.4811.35A2
1.431.211.240.14A3
1.7611.71.70.2A4
11.131.11.420.33A5

جدول مقايسات زوجي تركيبي:6جدول

پس از تشكيل ماتريس مقايسات زوجي نهايي،با بهره گيري از نـرم سـاعتي   :نرمال سازي و استخرج وزنها    :3-3-4

.به قرار زير استخراج مي گرددسپس وزنها .به نرمال نمودن جدول فوق اقدام گرديد

A1:0.236
A2:0.196
A3:0.176
A4:0.225
A5:0.176

A1>A4>A2>A3>A5 

:نتيجه گيري
ارزيابي عملكرد واحـدهاي    پژوهش حاضر در ابتدا به دنبال استخراج الگو و مدلي مناسب براي سنجش              

همچنين با استفاده از اين مدل و      .مدل مورد استفاده را مناسب يافت     پژوهش،پژوهشي بود كه با توجه به نتايج اين         

ير مدلهاي كمي مي توان اميدوار بود كه شاخصهاي كمي و قابـل سـنجش جهـت تـشريح عملكـرد و ارائـه              يا سا 

طرحي شود و بر اساس آن بتوان گزارشهاي مستندي  بر مبناي نيازهاي ذي نفعان سازمانگزارش هاي قابل استناد

اسـتاي بهـره وري ايـن     وضعيت واحدهاي پژوهشي ارائه نمـود و بـا تحليـل آن گـام مهمـي در ر             را در خصوص    

اين پژوهش به اين دليل كه در يك واحد صنعتي طراحي شده است و كامالً نيازهاي ذي نفعان  . واحدها برداشت 

.داخلي را مالك قرار داده است، منحصر به فرد است

 اسـت كـه    برآيند نظرات پاسخ دهنـدگان در شـركت پـااليش گـاز سـرخون و قـشم حـاكي                  در نهايت   

كه از بسياري لحاظ در –رون يك واحدنه چندان بزرگ صنعتي و در ميان همكاران يك شركت متأسفانه حتي د

در خصوص جايگاه،وظيفه و كاركرد واحد پژوهش تشتت آرا شديدي وجود دارد به گونـه               -يك رده مي باشند   

 ميـزان   در نهايـت از نظـر پاسـخ دهنـدگان،         .اي كه اختالف وزن شاخصها بسيار ناچير و نزديك به يكديگر است           

سـاير  . اسـت از اهميـت بيـشتري برخـوردار بوده        نسبت به سـاير شـاخص هـا          ،صرفه جويي مالي به تعداد طرح ها      

: نيز به ترتيب زير اولويت بندي شده اندشاخص ها
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هاميزان كاربردي بودن نتايج حاصله از پژوهش

هاي انجام شدههاي موفق به پژوهشتعداد پژوهش

هان شركتي حاصل از اجراي طرحهاي بروميزان جذب سرمايه

.هاي به نتيجه رسيده در سالتعداد پژوهش

اتج اين پژوهش مي توان استدالل نمود كه قبل از هر چيز مـي بايـست توسـط متوليـان امـر جايگـاه              تاز ن 

هـاي  تبيين نمايند و رسالت و فلسفه وجـودي آن را تـشريح نماينـد تـا ذهنيـت      در سازمانها   قيق و توسعه   تح حدوا

همچنين به صـورت دوره اي نتـايج حاصـله و    .شكل گيردها،مشابهي در خصوص اين واحد استراتژيك شركت    

. شاخصهاي استخراجي مورد پايش و در صورت لزوم بازنگري شود

در ادامه مي توان اميدوار بود ساير محققان با ادامه اين پژوهش مدلهايي مبتني بر تئوري مجموعه هاي فازي 

.نداستخراج نماي
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