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چکیده
پارک های علم و فناوری به منظور ایجاد محیطی امن و پویا برای شرکتهای حاضر در اقتصاد ملی
تشکیل شده اند تا نیرویی فزاینده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند .از کارکردهای مهم و اساسی
پارک های علم و فناوری کمک به افزایش نوآوری شرکتهای مستقر و رقابتپذیری بیشتر آنها است.
با توجه به سیاستگذاری دولت در توسعه پارک های علم و فناوری ،هدف از این پژوهش بررسی نقش
پارک های علم و فناوری در عملکرد نوآورانه شرکتهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مستقر در
آنها است .در این پژوهش از روش تلفیقی (کیفی و کمی) استفاده شده و بهمنظور تحقق این هدف ،با
 11خبره مصاحبه انجام شد و به تحلیل  83پرسشنامه بهدستآمده بهعنوان نمونه پژوهش پرداخته شده
است .بررسی سؤاالت پژوهش ،با استفاده ا ز روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و با کمک نرمافزار
 SmartPLSانجام شده است .نتایج نشان میدهد که کارکردهای قانونی ،شبکهسازی ،پشتیبانی و
سازمانی ،مدیریت دانش و فرهنگی پارکهای علم و فناوری ،به ترتیب بیشترین تأثیرات را در عملکرد
نوآورانه شرکتهای حوزه  ICTمستقر دارند.
کلیدواژهها :پارک علم و فناوری؛ عملکرد نوآورانه؛ سیاست علم و فناوری؛ فناوری
اطالعات و ارتباطات؛ سیاست دولت؛ توسعه نوآوری؛ ايران.
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 .1مقدمه

نوآوری ،مفهومی فراتر از ارائه ایده های خوب است .منظور از نوآوری ،فرآیند پرورش ایدهها
تا مرحله کاربرد عملی است ] .[32نوآوری ،موتور بهرهوری و رقابت است و در این راستا الزم
است پژوهش و توسعه بهصورتی یکپارچه و بهگونهای باشد که به نابرابری کارایی منجر نشود و
موانع بر سر راه نوآور ی برداشته شده و یا به حداقل برسد ] .[4ازآنجاکه دولتها نقش تأثیرگذاری
در توسعه نوآوری ایفا میکنند ،در کشور ایران نیز دولت از سیاستها و ابزارهای متنوعی به این
منظور استفاده کرده است که یکی از این سیاستها ،توسعه پارک های علم و فناوری بهمنظور
ایجاد بستری برای توسعه نوآوری شرکتها و کسبوکارهای کوچک و متوسط است .پارک علم
و فناوری بهعنوان سازوکاری در نظر گرفته میشود که در آن پژوهشگران دانشگاهی این امکان
را خواهند داشت که بتوانند خروجی پژوهشهای خود را تجاریسازی کنند و یا از آن بهعنوان
مکانی یاد میشود که شرکتها میتوانند با استقرار در آنها ،به نتایج پژوهشها و تخصص
پژوهشگران و خبرگان دسترسی داشته باشند .به بیان ساده ،پارکهای علم و فناوری ،توسعه
مناطقی است که هدف آنها حمایت از فعالیت تجاری مبتنی بر پژوهش است ] .[26یکی از
کسبوکارهای مهمی که امروزه حجم بزرگی از بازار دنیا را تشکیل میدهد ،حوزه  ICT۱است.
بی تردید ،فناوری اطالعات و ارتباطات طی چندین دهه گذشته و تقریباً از اوایل دهه 1970
چشمانداز جهانی را عمیقاً تغییر شکل داده و به شکل جدید درآورده است ] .[17در بررسی نتایج
حاصل از «پروژه آیندهنگاری پامفا  »1404که به کوشش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
صورت گرفت ،فهرستی از مهمترین عوامل کلیدی شناساییشده بخش اطالعات و ارتباطات
موجود است .در این فهرست نقش دولت و سیاستهای آن ،سرمایهگذاری در بخش پژوهش و
تأمین زیرساختهای مناسب برای توسعه و بهبود ارتباطات و اطالعات داخل کشور دارای اهمیت
ویژه ای است که نشان از التزام توجه بیشتر به نقش دولت و اقدامات آن در توسعه علم ،فناوری و
نوآوری کشور دارد ] .[36با توجه به سرمایهگذاری دولت در توسعه پارکهای علم و فناوری و
همچنین اهمیت نوآوری در شرکتهای  ،ICTاثربخشبودن پارک ها و نقش آنان در عملکرد
نوآورانه این شرکتها حائز اهمیت است؛ بنابراین بر اساس آنچه پیشتر اشاره شد و بهمنظور
بررسی اثربخشی سیاستهای پارک های علم و فناوری ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات
پارکهای علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکتهای حوزه  ICTاست که از حوزههای
اولویتدار برای رشد و توسعه و رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است.
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 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

نوآوری .از جمله مسائلی که مدیریت نوآوری با آن مواجه است ،درک و فهم واژه نوآوری توسط
سایرین میباشد .نوآوری در واژه التین  Innovareبه معنای «ایجاد یک چیز جدید» ریشه دارد.
نقطه مشترک تمامی تعاریف نوآوری ،تأکید بر تکمیل توسعه و بهرهبرداری از دانش جدید است؛
بدین معنا که نوآوری صرف اختراع یک محصول نیست .نوآوری به مفهوم «فرآیند تبدیل فرصت
به ایدههای جدید و رساندن ایدههای جدید به کاربرد عملی گسترده» است .طبق نظر جوتید و
همکاران ،کلید خلق و حفظ مزیت رقابتی شرکت ،نوآوری پیوسته است ] .[32نوآوری توسط
پژوهشگران به انواع مختلفی تقسیم شده است که از پراستفادهترین تقسیمبندیها میتوان به
چهار دسته کلی نوآوری در محصول (تغییر کاالها یا خدماتی که یک سازمان ارائه میدهد)،
نوآوری در فرآیند (تغییر روش های خلق و عرضه محصوالت یا خدمات) ،نوآوری در موقعیت
(تغییر زمینهای که کاال یا خدمات در آن عرضه میشود) و نوآوری در پارادایم (تغییر مدلهای
ذهنی که منطق رفتارهای سازمان را تشکیل میدهد) اشاره کرد ] .[25 ،32نوآوری از مهمترین
ابزارهایی است که بهواسطه آن شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند به افزایش پویایی
اقتصادی هر صنعت کمک کنند .نوآوری ،نتیجه انتخاب یک سیاست مناسب و پیروی از آن
است .برای نوآورشدن و نوآورماندن شرکتهای کوچک و متوسط ،به یک سیاست هدایتشده
نوآوری از سمت دولت و یا نهادهای بخشی نیاز است ] .[15با ارزیابی کارایی نوآوری و سنجش
شاخصهای آن میتوان بهترین متصدیان اجرای آن را شناسایی و روشهای بهبود کارایی را
معرفی کرد که از این طریق نقاط ضعف مشخص میشوند و در جهت رفع آنها اقدامات و
سیاستهای مناسب اتخاذ میشود ].[9
ال
شاخصهای سنجش عملکرد نوآورانه .سنجش نوآوری کاری بسیار پیچیده است و معمو ً
معیارهای اندازه گیری آن نامطمئن و نامعتبر هستند؛ اما با این حال برخی معیارهای قابل
اندازهگیری توسط پژوهشگران معرفیشده و مورداستفاده قرارگرفته است ] .[3برای اندازهگیری
نوآوری ،ابزارهای متعددی در سطوح مختلف شرکت ،ملّی و بینالمللی مطرح شده است که در
ادامه با توجه به هدف پژوهش ،صرفاً به بررسی برخی از ابزارهای اندازهگیری در سطح شرکت
پرداخته شده است.
از ابزارهای بسیار مهم اندازه گیری و سنجش نوآوری ،پیمایش نوآوری است که برای
نخستین بار توسط «اتحادیه اروپا» در سال  1992میالدی مطرح و سپس اجرا شد .پیمایش
نوآوری ،ابزاری برای سیاستگذاران علم و فناوری بهمنظور اندازهگیری رفتار نوآورانه شرکتها
است .در پیمایش نوآوری جنبه های مختلفی از نوآوری ،از جمله نوآوری در محصول ،نوآوری در
فرآیند ،موانع نوآوری و غیره اندازهگیری میشود ] .[33پیمایش نوآوری ایران در سال 1392
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توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد و در سال  1395به پایان رسید .برای
سنجش شاخصهای نوآوری در این پروژه از شاخصهای مربوط به نوآوری در محصول (کاال و
یا خدمات) ،نوآوری در فرآیند (فرآیندهای تأمین و پشتیبان) ،فعالیتهای نوآورانه و هزینههای
مرتبط با نوآوری در محصول و فرآیند ،نوآوری سازمانی ،نوآوری بازاریابی و اطالعات کمّی
فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری ،مانند تعداد پتنتهای ثبتشده در سطح ملّی و بینالمللی،
تعداد پتنتهای تجاریسازیشده ،تعداد نیروی انسانی متخصص در بخشهای مهم در زمینه
ایجاد نوآوری مانند بخش تحقیق و توسعه و سایر موارد استفاده شده است .شناسایی شاخصهای
یادشده در پیمایش نوآوری ،بر اساس دستورالعمل اسلو است که درحال حاضر از معتبرترین
شاخصهای سنجش نوآوری در پیمایشهای نوآوری محسوب میشود.
به عقیده فاگربرگ و همکاران ( ،)2005نوآوری یک فرآیند چندجانبه است و در مورد بسیاری
از جنبههای اساسی فرآیند با هیچ ابزار مشخص و روشنی قابلاندازهگیری نیست .آنها به معرفی
سه مورد از شاخصهایی که به صورتی گستردهتر در ارزیابیهای علم ،فناوری و نوآوری بهعنوان
شاخصهایی برای ارزیابی نوآوری مورداستفاده قرار میگیرند ،پرداختند که عبارتاند از :دادههای
مربوط به تحقیق و توسعه ،دادههای مربوط به درخواستهای ثبت اختراع ،کمکها و حمایتهای
مالی ،1دادههای کتابشناختی( 2دادههای مرتبط با انتشارات علمی و استنادات)؛ همچنین برخی
شاخصهای جدیدتری را نیز معرفی کردند که بهصورت اختصاصیتر به شاخصهای اندازهگیری
نوآوری اشاره دارد .بدین منظور ،پیمایش نوآوری را به دو دسته تقسیم کردند :دسته نخست که بر
فعالیتهای نوآوری سطح شرکت تمرکز دارد (بررسی ورودی و خروجی فعالیتهای شرکت) و
ازآنجاکه تنها به عامل نوآوری اشاره دارد ،به رویکرد «سابجکت »3معروف است؛ دسته دوم بر
نوآوریهای فناورانه مهم و بزرگ متمرکز است و بهعنوان رویکرد «آبجکت »4شناخته میشود
که بر اساس هدف مطالعه حاضر ،صرفاً به رویکرد نخست اشاره شده است ].[7
اندرسون و همکاران ( )2014با بررسی پژوهشهای انجامشده بین سالهای  2002تا 2013
در ارتباط با نوآوری و خالقیت و تالش برای تجزیهوتحلیل این متغیرها ،تمام پژوهشهای
صورتگرفته در این بازه زمانی را در چهار سطح فردی ،گروهی ،سازمانی و چندمرحلهای برای
بررسی و تحلیل مؤثرتر تقسیم کردند .برای هر سطح ،معیارهایی بهمنظور اندازهگیری متغیرهای
مربوط به نوآوری و عملکرد نوآورانه و خالقیت شناسایی شد که تنها به معیارهای سطح سازمان
برای اندازه گیری متغیر عملکرد نوآورانه این پژوهش اشاره شده است که شامل عوامل مرتبط با
مدیریت ،بهکارگیری دانش و شبکهها ،ساختار و استراتژی ،اندازه ،دردسترسبودن منابع ،تنوع و
1. Grants
2. Bibliometric data
3. Subject
4. Object
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کیفیت منابع ،فرهنگ و جوّ حاکم ،محیط کالن و خارجی ،انتشار نوآوری ،1کارآفرینی شرکتی و
سازمانی است ].[2
گرگوری راشیتی و همکاران ( ،)2017صرفاً معیارهای اندازهگیری و سنجش روند (فرآیند)
نوآوری از دیگر انواع نوآوری (محصول و خدمات ،سازمانی ،پارادایم) را بررسی کردند و آن را در
سه دسته  .1اندازهگیری ورودیها در روند نوآوری ،مانند هزینههای تحقیق و توسعه و یا تعداد
دانشمندان و مهندسان در شرکت .2 ،اندازهگیری خروجی در روند نوآوری ،ما نند تعداد اختراعات
ثبتشده و  .3اندازه گیری مستقیم خروجی نوآوری مانند محصوالت یا فرآیندهای جدید جای
دادهاند که بر اساس تعاریف مختلف دانشمندان قبلی مانند شومپیتر ،اوسلو و ریوارد 2از نوآوری
است؛ البته که معتقدند معیارهای معرفیشده دارای محدودیتهایی برای سنجش فرآیند نوآوری
هستند ].[10
نقش دولت در توسعه نوآوری .رقابت ،ماهیتی پویا دارد و بر نوآوری و جستوجوی
تفاوتهای استراتژیک مبتنی است .ارتباطات نزدیک با خریداران ،تأمینکنندگان و سایر نهادها
نهتنها برای کارایی ،بلکه برای بهبود و نوآوری نیز اهمیت دارد .موقعیت و مکان بر مزیت رقابتی
از طریق تأثیر بر بهرهوری و بهخصوص رشد بهرهوری تأثیر میگذارد ] .[25تراکم جمعیت و روند
صنعتیشدن می تواند دو عامل اصلی و مهم در توضیح این باشد که چرا محیطهای متمرکز
نوآوری با قدرت ظهور یافتند ].[3
از برنامه سوم توسعه کشور ( ،)1383-1379بررسی تخصصی و جداگانه علم و فناوری از
طریق حمایت از پژوهشها در قالب حمایتهای مالی و بیمه حمایتی از صندوقهای غیردولتی یا
مراکز پژوهشی غیردولتی ،و حمایت مالی از پژوهش های بنیادین و پایه و پژوهشهایی که به
جذب و تولید دانش فناوری نو منتهی شود ،کمکم آغاز شد و توسط «شورای گسترش آموزش
عالی» آییننامه تأسیس و راهاندازی پارکهای علم و فناوری در سال  1381به تصویب رسید .در
برنامه چهارم توسعه کشور ( )1388-1384توجه جدی به مقولههای آموزش و ارتقا و تحول
فناوری از طریق اقتصاد داناییمحور شده است و پس از آن در برنامه پنج توسعه ()1394-1390
تخصیص فصلی از این برنامه به علم و فناوری بهصورت اختصاصی صورت گرفته است که خود
نشان از اهمیت موضوع علم و فناوری و ارتباط آن با نقش دولت و حمایتهای دولت دارد ]،13
 .[21از سیاست های سازنده مرتبط با حمایت از نوآوری و فناوری توسط دولت میتوان به ماده
 45در فصل چهارم (توسعه مبتنی بر دانایی) قانون برنامه توسعه چهارم کشور اشاره کرد که آمده
است:
1. Innovation Diffusion
)2. Rivard (2000
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«دولت موظف است بهمنظور گسترش بازار محصوالت داناییمحور و دانشبنیان،
تجاریسازی دستاوردهاى پژوهشى و نوآورى و گسترش نقش بخش خصوصى و تعاونى در این
قلمرو ،اقداماتی را به انجام برساند :توسعه ساختارها و زیربناهاى الزم براى رشد فعالیتهاى
دانایىمحور در بخش دولتى و خصوصى ،بهویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و
فناوری» ].[14
از جمله ابزارها یا سیاستهایی که معموالً دولتها برای توسعه نوآوری استفاده میکنند،
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری هستند؛ زیرا پارکهای علم و فناوری مکانی مؤثر و کارا
برای ترویج و گسترش شرکتهای جدید و فناوریمحور و همچنین تسهیلکننده تجاریسازی
پژوهش و فعالیتهای علمی هستند که در نهایت به احیای اقتصاد کشور و منطقه کمک میکنند
].[37
پارکهای علم و فناوری .در تعریفی که توسط «انجمن بین المللی پارکهای علمی و مناطق
نوآوری» 1برای معرفی پارک علم و فناوری ارائه شده ،آمده است« :پارک علمی ،سازمانی است
که توسط متخصصان حرفهای اداره می شود که هدف اصلی آنان افزایش ثروت جامعه از طریق
ترویج فرهنگ نوآوری و رقابت کسبوکار مرتبط با آن و مؤسسههای مبتنی بر دانش
(دانشبنیان) است .پارک علمی بهمنظور دستیابی به این اهداف ،جریان دانش و فناوری را در
میان دانشگاهها ،مؤسسههای پژوهش و توسعه ،شرکتها و بازار ،تحریک و مدیریت میکند.
3
ایجاد و رشد شرکتهای مبتنی بر نوآوری را از طریق فرآیندهای نهفتگی 2و شرکتهای زایشی
(بخشهای یک شرکت یا سازمان به تجارتهای مستقل تبدیل شود) تسهیل میکند و سایر
خدمات ارزشافزوده همراه با فضای باکیفیت و امکانات باال را فراهم میسازد» ].[12
پارک علم و فناوری پدیده ای است که برای اولین بار در آمریکا ظهور یافت و قدمت آن به
دهه  1950باز می گردد .نخستین پارکی که به عنوان پارک علمی شناخته شد ،پارک تحقیقاتی
«استانفورد» است که در ایالت کالیفرنیا واقع شده است .پارکهای علم و فناوری از نتایج و
پیامدهای انقالب صنعتی تلقی میشوند که در دوران جنگ جهانی دوم و تحوالت صنعتی از نظر
ماهیت عملکردی دستخوش تغییراتی شدند ].[35
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در ایران دارای تاریخچهای نسبتاً جدید هستند و
نخستین اقدامات مربوط به ایجاد و تأسیس آنها به دهه  70هجری شمسی و شهر اصفهان
بازمیگردد .نخستین مرکز رشد ایران در سال  1379راهاندازی شد که کلید مربوط به اقدامات
1. International Association of Science Parks and Areas of Innovation
2. Incubation
3. Spin-off
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اجرا و راهاندازی این پروژه از سال  1371توسط «شرکت سهامی ذوب آهن» خورده شد؛ سپس
مطالعات اولیه «پارک علم و فناوری پردیس» در سال  1379آغاز شد و در سال  1380فعالیت
خود را بهعنوان یکی از مراکز تابعه مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری آغاز
کرد و در حال حاضر بزرگترین و مهمترین پارک علمی کشور تلقی میشود .پس از آن در سال
 ،1381برخی سازمانهای پژوهشهای علمی و صنعتی استانها منحل شده و به پارک علم و
فناوری تبدیل شد که از جمله آنها پارکهای علم و فناوری استانهای آذربایجان شرقی،
سمنان ،خراسان ،فارس ،گیالن ،مرکزی و یزد هستند ] .[30در حال حاضر در کشور ،ساالنه
بودجهای بالغ بر  250میلیارد تومان به پارکهای علم و فناوری تعلق میگیرد که خود نشان از
اهمیت دولت به موضوع پارکهای علم و فناوری دارد.1
کارکردهای پارکهای علم و فناوری .ارتباط مأثر دانشگاه ،صنعت و دولت در ایران بهعلت
دولتیبودن دانشگاهها و اقتصاد ،دارای اهمیت بسیار است که میتواند به توسعه و رشد سریعتر
اقتصادی منجر شود .ایران در شرایط کمتر توسعهیافته فعلی نیازمند سیاستهای گزینشی و
بازارهای دولتی است تا صنعت آماده ایجاد نوآوری و توسعه در منطقه شود که در اینجا نقش
دولت ،سیاستگذاری و فراهمسازی زیرساختهای مناسب همچون پارکهای علم و فناوری و
مناطق نوآوری است ][23؛ بنابراین در ارتباط با کارکردهای شناساییشده پارکهای علم و
فناوری به خالصهای از پژوهشها در قالب جدول  ،1بسنده شده است.
جدول  .1خالصه پژوهشهای مربوط به کارکردهای پارکهای علم و فناوری
نام محقق /موسسه

سال

مسی و ویلد

2003

)[20] (Massey & Wield

کارکردهای پارک علم و فناوری
*کمک به تشکیل شرکتهای جدید فناور
*کمک و تشویق به رشد شرکتهای فناور
*توسعه ارتباطات صنعت و دولت
*ایجاد مشاغل جدید به صورت مستقیم و غیر
مستقیم
*ایجاد رشد و توان رقابتی بین شرکتهای مستقر

کوه و همکاران
) [16] (Koh, F. C. et al.

2005

* ارتباط پارکهای علم و فناوری با دانشگاهها،
مراکز تحقیقاتی و نهادهای آموزش عالی
* تمرکز بر فعالیتهای تحقیقی و همکاری متقابل
* جذب و پرورش شرکتهای کوچک و نوبنیاد
)1. Isna.ir (https://www.isna.ir/news/96121407596/
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تحقیقاتی و پژوهشی
* تشویق شرکتها به نوآوری
* برنامهریزی برای شرکتهای تازه تاسیس به
منظور دستیابی به توان رقابتی
* محرک و عامل انگیزش در اقدامات مربوط به
انتقال فناوری و دانش کسبوکار
* تسریع انتقال اطالعات ،فناوریها و مهارتهای
تجاری به موسسات صنعتی ،واحدهای تحقیقاتی و
اقتصادی مستقر در پارک
استفن و همکاران

* به اشتراکگذاری دانش مابین شرکتهای مستقر

2017

) [31] (Steffen, M. O, et al.

* به اشتراکگذاری دانش مابین شرکت ،دانشگاه و
بازار

انجمن بین المللی پارکهای علمی و
مناطق نوآوری )[12](IASP

2018

و همکاران ][28

1395

اللهیاری و همکاران ][1

1395

* مدیریت جریان دانش و تکنولوژی بین دولت،
صنعت و دانشگاه
* فراهم کردن محیطی برای افزایش فرهنگ
نوآوری ،خالقیت و کیفیت
* تسهیل ایجاد کسب و کارهای جدید

امیرعلی سیفالدین

* خدمات توسعه بازار
* خدمات آموزش و ترویج
* خدمات مالی و اعتباری

رحمت اهلل

* تسریع روند تبادل دانش بین داخل و خارج کشور
* حمایت از توسعه شرکتها
* تجاریسازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط
صنعت ،دانشگاه و دولت
* ارائه تسهیالت ویژه و خاص
* جذب سرمایه خارجی و تجهیز سرمایه داخلی
* ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده

 .3روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پارکهای علم و فناوری در عملکرد نوآورانه
شرکتهای حوزه  ،ICTشکل گرفت .بر اساس هدف اصلی پژوهش ،سؤالهای پژوهش
استخراج و بر اساس مراحل زیر اقدام شد.
روش پژوهش حاضر با توجه به رویکرد پژوهش از نوع تلفیقی است؛ بدین معنا که از دو
روش کمّ ی و کیفی برای انجام این پژوهش استفاده شده است .در بخش نخست بهمنظور
شناسایی متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر از مطالعات پیشین
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و مصاحبه با خبرگان استفاده شد که بخش کیفی پژوهش را تشکیل میدهند .در بخش دوم از
روش کمّی استفاده شد تا روابط بین متغیرهای تعریف و شناسایی شده در بخش نخست در سطح
نمونه بررسی شود و به سطحی از قابلیت تعمیمپذیری دست یافته شود؛ بنابراین در پژوهش
حاضر از روش تلفیقی کمّی و کیفی استفاده شده است .در این پژوهش پس از بررسی و مرور
مبانی نظری ،با  11نفر از متخصصان مرتبط شامل  3نفر از مدیران و مسئوالن شرکتهای ICT
مستقر در پارکهای علم و فناوری 3 ،متخصص حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 2 ،تَن از
سیاستگذاران و مسئوالن دولتی 2 ،نفر از استادان دانشگاهی مرتبط با حوزه پژوهش و یک مدیر
پارک علم و فناوری ،مصاحبه شد .هدف از انجام مصاحبه ،بررسی متغیرهای بهدستآمده از
پژوهشها و مطالعات پیشین صورتگرفته توسط پژوهشگر در ارتباط با شاخصهای «سنجش
عملکرد نوآورانه» و «کارکردهای پارکهای علم و فناوری» و تأییدشدن آن متغیرها و یا تعریف
متغیرهای جدید توسط سیاستگذاران ،استادان و مدیران عالی و عملیاتی واحدهای نوآور بوده
است.
پس از انجام مصاحبه با خبرگان و انجام روایی محتوایی و جمعآوری اطالعات حاصل از این
بخش ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت شکل  ،1تدوین شد؛ سپس مدل مفهومی پژوهش که
خروجی بخش کیفی پژوهش بود ،بهعنوان ورودی بخش کمّی پژوهش استفاده شد و طبق آن
پرسشنامهای تهیه و به منظور جمعآوری دادههای بخش کمّی ،بهصورت تصادفی در اختیار
اعضای جامعه قرار گرفت که  83پرسشنامه صحیح از میان  103شرکت حوزه  ICTمستقر در
پارکهای علم و فناوری استان تهران جمع آوری شد؛ سپس بررسی و تحلیل دادههای بهدست
آمده با استفاده از روش معادالت ساختاری صورت گرفت.
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شکل  .1مدل پژوهش
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به منظور بررسی روایی پرسشنامه از خبرگان و متخصصان استفاده شد .بهمنظور بررسی
پایایی پرسشنامه نیز ابتدا  30نسخه از آن در اختیار متخصصان قرار گرفت که نتایج خروجی نرم
افزار  SPSSو آلفای کرونباخ مرتبط با هر مؤلفه نشاندهنده سازگاری درونی گویههای مربوط به
هر شاخص است (باالی  )0/7و بدین صورت پایایی ابزار پژوهش موردتأیید قرار گرفت.
در این بخش برای شناسایی شاخصهای «سنجش عملکرد نوآورانه» و «کارکردهای
پارکهای علم و فناوری» که در جدولهای زیر به تفکیک مشخص شدهاند ،نشان داده شده
است که کدام شاخصها از مصاحبه با خبرگان پژوهش بهدست آمدهاند و به مجموعه
شاخصهای شناساییشده در مرور مبانی نظری اضافه شده و یا تغییر یافتهاند.
جدول  .2شاخصهای شناساییشده سنجش عملکرد نوآورانه
شاخص شناساييشده سنجش عملکرد نوآورانه

منبع شناسايي شاخص

آمادگی واحدهای فناور برای جذب سرمایه توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی
اشتغال حاصل از فعالیتهای نوآورانه

مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان

افزایش ظرفیت تولید محصوالت (کاالها و خدمات)

مصاحبه با خبرگان

توسعه بازار و توانایی رقابت در بازارهای ملّی و بینالمللی

مصاحبه با خبرگان

جدول  .3کارکردهای پارکهای علم و فناوری شناساییشده توسط خبرگان
دسته

کارکرد شناساييشده

منبع شناسايي کارکرد

کارکرد سازمانی و پشتیبانی

حمایت از ثبت اختراعات و ایدهها

مصاحبه با خبرگان

شمولیت مقررات اشتغال و روابط کار در مناطق آزاد به
بنگاههای مستقر در پارکهای علم و فناوری

مصاحبه با خبرگان

بازارسازی محصوالت بنگاهها و حمایت از ساخت داخل
حمایت از صادرات محصوالت بنگاهها

مصاحبه با خبرگان
مصاحبه با خبرگان

کارکرد شبکهسازی

برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی

مصاحبه با خبرگان

کارکرد فرهنگی

توسعه فرهنگ کارآفرینی

مصاحبه با خبرگان

کارکرد حمایتهای قانونی

در مرحله دوم ،بر اساس نتایج مرحله کیفی و تهیه پرسشنامه مناسب ،بهوسیله پیمایشی نسبت ًا
گسترده به تعمیم نتایج به جامعه و بررسی آن پرداخته شد .مدل ارائهشده در پژوهش حاضر
نمایانگر نقش کارکردهای پارک های علم و فناوری در عملکرد نوآورانه شرکتهای حوزه ICT
بوده و به همین منظور و در راستای آزمون مدل پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده شده
است .معادالت ساختاری ،روشی برای تبیین یک ساختار علّی مشخص میان مجموعهای از
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سازههای غیرمشخص است ] .[27با استفاده از آمار استنباطی و با کمک نرمافزارهای  SPSSو
 SmartPLSآزمونهای موردنیاز پژوهش صورت گرفت و نتایج آن منعکس شد.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این قسمت به دادهای حاصل از پرسشنامه بررسی و تحلیل شده است؛ به همین منظور،
مدل پژوهش در نرمافزار  SmartPLSرسم شده و با ورود دادهها به تجزیهو تحلیل مدل پرداخته
شد .بهمنظور بررسی پایایی از چندین آزمون استفاده میشود که شاخصهای سنجش مورد
استفاده در پژوهش حاضر ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است .مقادیر آلفای کرونباخ موردقبول
برای سنجش پایایی باالی  0/7در نظر گرفته میشوند ] .[8اعتبار ترکیبی و یا پایایی ترکیبی
متغیرها در صورتی که مقادیری باالتر از  0/7و حتی بر اساس برخی منابع اعدادی باالتر از 0/6
را به خود اختصاص دهند ،از اعتبار قابلقبولی در مدل پژوهش برخوردارند ] .[27برای بررسی
روایی نیز از آمارههای متفاوتی استفاده میشود .از میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEبه-
عنوان روایی همگرا در برخی منابع یاد میشود ] AVE .[34گویای همبستگی بین بارهای
عاملی است که مقادیر باالتر آن نشان میدهد که پرسشنامه قابلیت سنجش بهتری داشته است.
حداقل مقدار قابلقبول برای آن  0/5است که البته بنا بر نظر مگنر و همکاران ( ،)1996مقدار
 0/4به باال نیز کافی و مناسب است ] .[22 ،19روایی واگرای مدل اندازهگیری از چندین طریق
صورت میگیرد .روش فورنر و الرکر ،بارهای تقاطعی 1و روش  HTMTکه بهتازگی توسط
هنسلر و همکاران ( )2009معرفی شده است از جمله روشهای بررسی روایی واگرای مدل
اندازهگیری پژوهش هستند ].[11
آماره  ، R2شاخص برازش برای پایداری و شدت ارتباط و وابستگی میان مقادیر مشاهدهشده
و مقادیر پیشبینی شده مدل برای متغیر وابسته است .مقادیر بزرگتر این آماره نشاندهنده ارتباط
قویتر بین متغیرهای مدل است ] .[6بررسی پایایی و روایی مدل پژوهش و ارتباط بین
متغیرهای مدل بر اساس خروجی نرمافزار  SmartPLSبه شرح جدول  ،4است.

1. Cross-Loadings
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جدول  .4بررسی پایایی ،روایی و بررسی برازش مدل
متغیر پژوهش
عملکرد نوآورانه شرکتهای مستقر
کارکردهی سازمانی و پشتیبانی
کارکردهای قانونی
کارکردهای مدیریت دانش
کارکردهای شبکهسازی
کارکردهای فرهنگی
کارکردهای پارکهای علم و فناوری

آلفای کرونباخ

پايايي ترکیبي

روايي همگرا

0/859
0/898
0/909
0/831
0/853
0/919
0/962

0/890
0/920
0/928
0/922
0/911
0/961
0/965

0/506
0/625
0/648
0/855
0/773
0/925
0/572

2

R

0/507
0/845
0/897
0/736
0/799
0/627
-

با توجه به جدول  ،4پایایی و روایی همگرای مدل پژوهش تأیید میشود و ارتباط قوی بین
متغیرهای تبیینشده در پژوهش بهخوبی نشان داده شده است .برای بررسی برازش ساختار مدل
پژوهش از آماره  R2استفاده شده است .متغیر «عملکرد نوآورانه شرکتهای مستقر» R2ای برابر
با  0/507دارد که نشان میدهد حدود  50درصد واریانس این متغیر ،توسط مدل طراحیشده
قابلتوضیح است که مقدار قابلقبولی است؛ همچنین در بررسی کلی مقادیر  R2مشخص شده
است که مدل دارای برازشی قوی است.
برای بررسی روایی واگرای مدل پژوهش از روش بارهای تقاطعی استفاده شد .بهمنظور
بررسی روایی واگرای مدل اندازه گیری پژوهش باید بارعاملی هر گویه بر متغیر پنهان خود حداقل
 0/1بیشتر از بار عاملی آن بر دیگر متغیرهای پنهان باشد که ماتریس مشخصشده در جدول ،5
روایی واگرای مدل را تأیید میکند.
بارهای عاملی نشانگر قدرت یک رابطه در تعریف متغیر است؛ یعنی نشاندهنده کیفیت متغیر
آشکار در تعریف متغیرهای پنهان است .وندروارت و همکاران ( )2012در پژوهشهای اخیر خود
مقدار بار عاملی باالتر از  0/6را بهعنوان بارهای عاملی قابل قبول در مدل در نظر گرفتند ].[34
منظور از بارهای عاملی باالتر از  0/6این است که آن گویه باید در تبیین بیش از  50درصد متغیر
پنهان خود سهیم باشد تا گفته شود که این مدل قابلیت اتکا دارد؛ بنابراین مقادیر باالی  0/7در
ایدهآلترین حالت ممکن و مقادیر باالی  0/6مناسب برای توضیح متغیر پنهان توسط گویه
مدنظر در نظر گرفته میشود ] .[6ضریب مسیر برای تبیین وجود و کیفیت رابطه بین متغیرها
کاربرد دارد و به بیانی سادهتر ،به بررسی آزمون مدل ساختاری میپردازد .هرچه این ضرایب
باالتر و به عدد  1نزدیکتر باشند ،نشاندهنده رابطه قویتر بین متغیرها است ] .[8برای بررسی
معناداری مسیرها از آماره  tاستفاده میشود که مهمترین معیار برای بررسی برازش مدل
ساختاری است .در سطح اطمینان  95درصد ،آماره  tبا مقادیر بیشتر از  1/96نشاندهنده رابطه
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معنادار است و اگر مقادیر  tبیشتر از  2/58باشند در سطح اطمینان  99درصد معنادار هستند ].[18
جدول  ،6بهصورت خالصه ،تمامی اطالعات مربوط به بررسی برازش مدل را نشان میدهد.
جدول  .5بررسی روایی واگرای مدل پژوهش بر اساس ماتریس بارهای تقاطعی
عملکرد

میزان فروش حاصل از نوآوری
میزان سرمایهگذاری در تحقیق و
توسعه
میزان فروش حاصل از صادرات
محصوالت فناورانه
هزینهکرد خرید دانش فنی ،ابزار
و تجهیزات به منظور تولید
محصول جدید یا بهبود یافته
دریافت حمایت مادی و معنوی از
نهادهای مالی و بینالمللی به
منظور گسترش نوآوری
اشتغال حاصل از فعالیتهای
نوآورانه
بهبود کیفیت محصوالت (کاالها
و خدمات)
توسعه بازار و توانایی رقابت در
بازارهای ملی و بینالمللی
فراهم آوردن امکانات و
زیرساختهای الزم جهت توسعه
واحد فناور
فرصت استفاده از سرمایه انسانی
مناسب
ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای
مورد نیاز واحد فناور
ایجاد زمینههای مناسب برای
سرمایهگذاری و حمایت مالی از
واحدهای فناور
ارائه خدمات مورد نیاز جهت
تجاریسازی ایدهها و محصوالت
واحدهای فناورها
حمایت از ثبت اختراعات و ایدهها
تامین اعتبار و شهرت
معافیتهای مالیاتی و عوارض

کارکرد

کارکرد
مديريت
دانش

کارکرد

کارکرد

شبکهسازی

فرهنگي

نوآورانه

سازماني

کارکرد

شرکتهای

و

قانوني
0/426

0/359

0/481

0/402

مستقر

پشتیباني

0/72

0/387

0/441

0/467

0/385

0/742

0/466

0/461

0/441

0/231

0/666

0/453

0/470

0/334

0/444

0/608

0/372

0/386

0/214

0/333

0/631

0/596

0/603

0/497

0/535

0/506

0/768

0/510

0/451

0/421

0/489

0/440

0/795

0/494

0/515

0/351

0/453

0/295

0/737

0/502

0/507

0/371

0/438

0/295

0/561

0/830

0/656

0/646

0/663

0/513

0/393

0/643

0/485

0/327

0/334

0/507

0/456

0/748

0/533

0/434

0/458

0/499

0/526

0/823

0/731

0/559

0/552

0/508

0/678

0/885

0/769

0/636

0/723

0/578

0/539
0/553
0/548

0/827
0/744
0/638

0/706
0/669
0/742

0/598
0/543
0/557

0/654
0/548
0/533

0/527
0/582
0/535
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جذب سرمایهگذاری خارجی
شمولیت مقررات اشتغال و روابط
کار در مناطق آزاد به بنگاههای
مستقر در پارکهای علم و
فناوری
بازارسازی محصوالت بنگاهها و
حمایت از ساخت داخل
حمایت از صادرات محصوالت
بنگاهها
حمایت از مالکیت فکری
تسهیالت کمبهره و خدمات مالی
قانونی (ضمانتنامه و )...
مدیریت جریان دانش و
تکنولوژی بین دولت ،صنعت و
دانشگاه
به اشتراکگذاری دانش مابین
بنگاههای مستقر
برقراری ارتباط میان سایر
بنگاههای مستقر و غیرمستقر
برقراری ارتباط با نهادها و
سازمانهای دولتی و غیردولتی
ارتباط با پارکها و نهادهای
مرتبط بینالمللی
ارتقاء فرهنگ نوآوری و خالقیت
توسعه فرهنگ کارآفرینی
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0/542

0/650

0/745

0/562

0/632

0/528

0/551

0/603

0/780

0/537

0/633

0/581

0/568

0/697

0/851

0/687

0/672

0/515

0/567

0/695

0/847

0/663

0/697

0/553

0/572

0/739

0/828

0/659

0/710

0/499

0/502

0/653

0/833

0/647

0/611

0/608

0/544

0/701

0/739

0/931

0/800

0/614

0/449

0/567

0/679

0/918

0/790

0/623

0/459

0/569

0/651

0/726

0/853

0/629

0/609

0/685

0/714

0/783

0/922

0/642

0/636

0/664

0/739

0/758

0/862

0/586

0/506
0/520

0/617
0/668

0/622
0/678

0/591
0/691

0/642
0/709

0/959
0/965

جدول  .6بررسی کلی مدل پژوهش
مؤلفه

ضريب
مسیر

مقدار

t

شاخصها
میزان فروش حاصل از نوآوری

عملکرد نوآورانه
شرکتهای ICT

مستقر در پارکهای
علم و فناوری

0/712

13/688

میزان سرمایهگذاری در تحقیق
و توسعه
میزان فروش حاصل از صادرات
محصوالت فناورانه
هزینهکرد خرید دانش فنی ،ابزار
و تجهیزات به منظور تولید
محصول جدید یا بهبود یافته
دریافت حمایت مادی و معنوی
از نهادهای مالی و بینالمللی
به منظور گسترش نوآوری
اشتغال حاصل از فعالیتهای

بارعاملي
شاخص

مقدار

t

0/720

9/620

0/742

11/382

0/666

8/423

0/608

6/737

0/631

9/754

0/768

12/946
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کارکرد سازمانی و
پشتیبانی

0/919

46/789

کارکرد قانونی

0/947

76/405

کارکرد مدیریت دانش

0/858

32/259

نوآورانه
بهبود کیفیت محصوالت
(کاالها و خدمات)
توسعه بازار و توانایی رقابت در
بازارهای ملی و بینالمللی
فراهم آوردن امکانات و
زیرساختهای الزم جهت
توسعه واحد فناور
فرصت استفاده از سرمایه
انسانی مناسب
ارائه خدمات آموزشی و
مشاورهای مورد نیاز واحد فناور
ایجاد زمینههای مناسب برای
سرمایهگذاری و حمایت مالی از
واحدهای فناور
ارائه خدمات مورد نیاز جهت
تجاریسازی ایدهها و
محصوالت واحدهای فناورها
حمایت از ثبت اختراعات و
ایدهها
تامین اعتبار و شهرت
معافیتهای مالیاتی و عوارض
جذب سرمایهگذاری خارجی
شمولیت مقررات اشتغال و
روابط کار در مناطق آزاد به
بنگاههای مستقر در پارکهای
علم و فناوری
بازارسازی محصوالت بنگاهها و
حمایت از ساخت داخل
حمایت از صادرات محصوالت
بنگاهها
حمایت از مالکیت فکری
تسهیالت کمبهره و خدمات
مالی قانونی (ضمانتنامه و )...
مدیریت جریان دانش و
تکنولوژی بین دولت ،صنعت و
دانشگاه
به اشتراکگذاری دانش مابین
بنگاههای مستقر

0/795

17/566

0/737

11/527

0/830

24/344

0/643

7/901

0/748

11/997

0/832

21/161

0/885

44/429

0/827

19/054

0/744
0/742
0/745

13/237
14/009
11/107

0/780

18/372

0/851

29/695

0/847

25/418

0/828

23/385

0/833

24/285

0/931

82/954

0/918

54/308

بررسي نقش پارکهای علم و فناوری ( ...دره شیری و همکاران)

کارکرد شبکهسازی

0/894

56/438

کارکرد فرهنگی

0/792

17/239

برقراری ارتباط میان سایر
بنگاههای مستقر و غیرمستقر
برقراری ارتباط با نهادها و
سازمانهای دولتی و غیردولتی
ارتباط با پارکها و نهادهای
مرتبط بینالمللی
ارتقاء فرهنگ نوآوری و
خالقیت
توسعه فرهنگ کارآفرینی
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0/853

24/489

0/922

41/471

0/862

27/65

0/959

71/571

0/965

113/683

بر اساس جدول  ،6بهمنظور بررسی کیفیت رابطه بین متغیرهای مدل از ضریب مسیر استفاده
شد .ضرایب مسیر بین متغیرهای پنهان نیز همگی بیشتر از  0/7بوده است که نشاندهنده وجود
رابطه قوی بین متغیرهای مدل است و بدین شکل با این آزمون ،مدل ساختاری پژوهش تأیید
شد .مهمترین ابزار بررسی برازش مدل ،شاخص  T-Valueاست که معناداری مسیرها را بررسی
میکند .در پژوهش حاضر تمامی مسیرها ،شاخص  tبیشتر از  2/58داشتند که نشان میدهد مدل
ساختاری پژوهش و روابط تبیینشده در آن در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
.5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش پارکهای علم و فناوری بر نوآوری شرکتهای  ICTبود.
بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیلهای صورتگرفته در دو بخش کیفی و کمّی پژوهش،
مشخص شد که اطالعات جمعآوریشده توسط پژوهشگران ،پاسخگوی سؤالهای پژوهش بوده
است .نتایج نشان میدهد که پارکهای علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکتهای  ICTتأثیر
مثبتی دارد .در این میان «کارکردهای قانونی» بیشترین تأ ثیر را بر اساس مدل پژوهش بر
عملکرد نوآورانه شرکتهای حوزه  ICTداشته اند .از میان کارکردهای قانونی ،بازارسازی
محصوالت بنگاهها و حمایت از ساخت داخل ،حمایت از صادرات محصوالت بنگاهها ،تسهیالت
کمبهره و خدمات مالی قانونی (ضمانتنامه و غیره) ،حمایت از مالکیت فکری ،شمولیت مقررات
اشتغال و روابط کار در مناطق آزاد به بنگاههای مستقر در پارکهای علم و فناوری ،معافیتهای
مالیاتی و عوارض و جذب سرمایهگذاری خارجی ،بهترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را داشتند.
دومین کارکرد مهم شناساییشده« ،کارکردهای شبکهسازی» بود که پس از کارکردهای
قانونی و سازمانی و پشتیبانی ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورانه شرکتهای حوزه  ICTداشت.
نتایج پژوهش نشان میدهد که برقراری ارتباط با نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی ،ارتباط
با پارکها و نهادهای مرتبط بین المللی و برقراری ارتباط میان سایر بنگاههای مستقر و

74

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1398

غیرمستقر ،بهترتیب مهمترین و اثرگذارترین شاخصهای شناساییشده در بخش کارکردهای
«شبکهسازی» مدل پژوهش بودهاند« .کارکرد سازمانی و پشتیبانی» بهعنوان سومین کارکرد
موثر بر عملکرد نوآورانه شرکتهای  ICTمستقر در پارکهای علم و فناوری استان تهران
شناسایی شد .مهمترین شاخصهای مأثر در این دسته از کارکردهای پارکها بهترتیب عبارتند از:
ارائه خدمات مورد نیاز برای تجاریسازی ایدهها و محصوالت واحدهای فناورها؛ فراهمآوردن
امکانات و زیرساختهای الزم برای توسعه واحد فناور؛ ایجاد زمینههای مناسب برای
سرمایه گذاری و حمایت مالی از واحدهای فناور؛ حمایت از ثبت اختراعات و ایدهها؛ تأمین اعتبار و
شهرت ،ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای موردنیاز واحد فناور و فرصت استفاده از سرمایه انسانی
مناسب.
چهارمین و پنجمین کارکرد مؤثر بر عملکرد نوآورانه شرکتهای حوزه  ICTشناساییشده در
پژوهش حاضر ،کارکردهای «مدیریت دانش» و «فرهنگی» بودند .مدیریت جریان دانش و
فناوری بین دولت ،صنعت و دانشگاه و بهاشتراکگذاری دانش بین بنگاههای مستقر بهترتیب
مؤثرترین شاخصهای کارکردهای «مدیریت دانش» در مدل پژوهش بودند و توسعه فرهنگ
کارآفرینی و ارتقای فرهنگ نوآوری و خالقیت نیز شاخصهای معرف «کارکردهای فرهنگی»
پارکهای علم و فناوری شناخته شدند.
تأثیرگذاری کارکردهای قانونی پارکها ،مانند معافیتهای مالیاتی و عوارض ،حمایت از
مالکیت فکری ،جذب سرمایهگذاری خارجی با یافتههای پژوهشهای ویال و اولموس (،)2017
سیفالدین و همکاران ( )2016و الهیاری و همکاران ( ،)2017مطابقت دارد [ ]1 ،28 ،5که این
پژوهشها به اهمیت این کارکردها برای شرکتهای مستقر و مزیتی که برای این دسته از
شرکتها ایجاد میکند ،پرداختهاند.
تأثیرگذاری کارکرد پشتیبانی و سازمانی و کارکرد مدیریت دانش شناساییشده در پژوهش
حاضر نیز همراستا با پژوهش ثناییپور ( )2008است .وی با بررسی پارکهای علم و فناوری
شهر تهران دریافت که پارکهای علم و فناوری از طریق افزایش کمّی و کیفی خدمات پارک،
تقویت منابع ،زیرساخت ها و تشکیالت مناسب ،مدیریت جریان دانش و فناوری و ایجاد انگیزش
باعث ایجاد و رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور میشوند ] .[29تأثیرگذاری کارکردهای
فرهنگی نیز شباهت زیادی با نتایج پژوهش رمضانپور نرگسی و همکاران ( )2016دارد که نشان
میدهد شرایط و ضوابط پارکهای علم و فناوری ،بهمنظور توسعه فناوری کارآفرینانه بر
شرکتهای مستقر در پارکها تأثیر مثبت دارد ] .[24پژوهشهای مسی و ویلد ( ،)2003کوه و
همکاران ( ،)2005استفن و همکاران ( )2017نیز بر همکاری و ارتباطات داخل و خارج پارکهای
علم و فناوری اشاره کرده است که همراستا با نتایج پژوهش حاضر در بخش کارکردهای
شبکهسازی است [.]31 ،16 ،20
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پژوهش حاضر بر اساس نوع اطالعات موردنیاز ،با محدودیتهایی روبهرو بود که از جمله
مهمترین آنها میتوان به دردسترسنبودن اطالعات بهروزشده از اسامی و تعداد شرکتهای
فعال در حوزه  ICTمستقر در پارک های علم و فناوری تهران اشاره کرد که این امر بر اساس
اطالعات متناقضی که از منابع مختلف بهدست میآمد به تغییر چندین باره تعداد اعضای جامعه و
نمونه منجر شد که درنهایت با بررسی میدانی و مراجعه حضوری ،تعداد دقیق شرکتهای فعال
در زمان انجام پژوهش مشخص شد .از دیگر محدودیتهای مهم پژوهش ،عدمتمایل برخی
شرکتها به مشارکت در این طرح پژوهشی بود که بهدلیل کوچکبودن جامعه موردمطالعه،
همکاری حداکثری شرکتها ضروری بود و این امر ادامه مسیر را برای جمعآوری اطالعات مورد
نیاز کمی دشوار ساخت.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادهای کاربردی زیر بر اساس کارکردهای شناساییشده
و تأثیر آنها بر عملکرد نوآورانه شرکتهای مستقر حوزه  ICTبه تفکیک ارائه شده است؛ البته
باید توجه داشت که پیشنهادهای ارائه شده در این بخش بر اساس نتایج پژوهش حاضر و با در
نظرگرفتن شرایط پارکهای استان تهران است و این پیشنهادها به فراخور جامعه و شرایط
متفاوت میتواند بر اساس شرایط جدید تغییر کند.
پیشنهادها

• پیشنهادهای مربوط به کارکردهای سازمانی و پشتیبانی:
 ایجاد شرایط و امکاناتی در داخل پارکهای علم و فناوری برای شرکتهای مستقر بهمنظورشناسایی و نحوه پاسخگویی به نیاز بازار برای کمک به توسعه آن واحد فناور ،مانند حمایت از
حضور شرکتها در نمایشگاههای تخصصی ،تشکیل سمینارها و کارگاههای دورهای بهمنظور به
روزنگهداشتن اطالعات شرکتها و کارمندان آن ها و مشاوره به واحدهای فناور و ارزیابی روند
عملکردی آنها؛
 تسهیل فرآیند تجاریسازی برای واحدهای فناور مستقر و ارائه مشاوره به آنان.• پیشنهادهای مربوط به کارکردهای قانونی:
 ارائه پیشنهاد برای وضع قوانین مناسب توسط مراجع ذیصالح بهمنظور حمایت از شرکتهاو واحدهای فناور و نوآور مستقر در پارکهای علم و فناوری؛
 تسهیل و شفافیت قانونی در قوانین تاثیرگذار بر نوآوری و فعالیت شرکتهای مستقر؛ مانندقانون حمایتها و معافیتهای مالیاتی ،بیمه ،تجارت بینالملل (بهمنظور تسهیل صادرات) و سایر
موارد.
• پیشنهادهای مربوط به کارکردهای مدیریت دانش:
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 ایجاد ارتباطات دانشی قوی و بهروز با سایر مراکز دانشی در داخل و خارج کشور بهمنظور بهروزنگهداشتن شرایط تولید داخل کشور و متناسب با تقاضای بازار؛
 ایجاد فضای همکاری ،صمیمی و تخصصی در جهت بهاشتراکگذاری دانش بین شرکتهایمستقر بهمنظور استفاده از تجربههای یکدیگر و یا حتی تشکیل گروههای ارائهدهنده خدمات
همراستا به مشتریان مشترک خود؛
• پیشنهاد مربوط به کارکردهای شبکهسازی:
 ایجاد فضایی امن و تخصصی بهمنظور بهاشتراکگذاری دانش بهروز بین شرکتهای مستقردر پارکهای علم و فناوری و شرکتهای غیرمستقر برای همراستاسازی و ایجاد همافزایی به
منظور توسعه اقتصادی صنعت و کشور.
پیشنهاد مربوط به کارکردهای فرهنگی:
 ایجاد زمینههای الزم بهمنظور توسعه و خالقیت شرکتهای مستقر از جمله کارگاهها وسمینارهای مرتبط با نوآوری و خالقیت و هم چنین دعوت از افراد موفق در حوزه کارآفرینی.
پیشنهادهای ارائه شده در این بخش بر اساس نتایج پژوهش حاضر و با درنظرگرفتن شرایط
پارکهای علم و فناوری استان تهران است که این پیشنهادها به فراخور جامعه و شرایط متفاوت
میتواند بر اساس شرایط جدید تغییر کند.
بهدلیل وجود محدودیتهای اشاره شده در پژوهش حاضر ،بررسی تمام جوانب و ابعاد موجود
امکانپذیر نبود؛ بنابراین بر اساس این محدودیتها ،بخشی از مسئله مهم نقش پارکهای علم و
فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکتهای مستقر در آنها گزینش شد؛ درنتیجه پیشنهادها برای
انجام پژوهشهای آتی به شرح زیر است:
ـ بررسی کارکردهای پارکهای علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکتهای مستقر بدون در
نظر گرفتن بخشی خاص و در کل کشور ایران؛
ـ بررسی موضوع پژوهش در سایر حوزههای صنعتی از جمله نانو ،زیستفناوری ،نفت و گاز و
غیره که از اهمیت ویژهای در کشور برخوردار هستند؛
ـ انجام مقایسه عملکرد پارکهای علم و فناوری در چندین حوزه مهم در کشور؛
ـ انجام مقایسه بین عملکرد نوآوری شرکتهای مستقر در پارکها با شرکتهای غیرمستقر و یا
حتی مقایسه عملکرد نوآوری شرکتهای مستقر و غیرمستقر فعال در چندین حوزه؛
ـ بررسی و اولویتبندی استراتژیهای اجرایی موفق در پارکهای علم و فناوری ایران بهمنظور
نوآورکردن شرکتهای مستقر.
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Assessing the Impact of Science and Technology
Parks on Innovative Performance of Information
and Communication Technology (ICT)
Companies’
Mahsa Darreshiri*, Mohammad Sadegh Khalilian**, Farhad
Panahifar***
Abstract1
Science and Technology Parks (STPs) are developed with the aim
of preparing a safe and dynamic environment for companies who are a
part of economics development in every country. One of the most
important functions of science and technology parks is to help
enhance the innovation of their established companies and make them
more competitive. Regarding government policy making in the
development of Science and Technology Parks, the purpose of this
study is to investigate the role of science and technology parks in the
innovative performance of ICT companies. In this study, a qualitative
and quantitative method was applied and 11 experts were interviewed
to accomplish this goal and analyzed 83 questionnaires. The research
questions were analyzed using Structural Equation Method and path
analysis with the help of SmartPLS software. The results reveal that
the legal functions, networking, support and organization, knowledge
and cultural management of science and technology parks,
respectively, have the most impact on the innovative performance of
ICT companies.
Keywords: Science and Technology Park; Innovative
Performance; Science and Technology Policy; Information and
Communication Technology. Government Policy, Innovation
Development, Iran.
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