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چکيده
این پژوهش در جهت بررسی نقش خدمات حمایتی مراکز رشد فناوری در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور صورت گرفته است.
نمونههای این پژوهش شامل  39شرکت جدید فناورانهمحور مستقر در مراکز رشد و پارک فناوری شهر مشهد میباشد .دادههای
پژوهش از طریق پرسشنامه محققساخته گردآوری شده است .روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و برای تعیین مولفه موثرتر
از بین مولفههای خدمات مراکز رشد ،تحلیل رگرسیون صورت گرفته است .نتایج گویای این است که با افزایش ارائه خدمات
حمایتی در مراکز رشد ،شرکتهای جدید فناورانهمحور نیز رشد بیشتری خواهد یافت .ضریب همبستگی بین خدمات مراکز رشد و
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور6/211است که در سطح6/61معنادار میباشد .همچنین همه مولفههای خدمات مراکز رشد
(استقرار در مرکز ،مشاورههای ارائه شده ،مزایای حضور در مرکز و خدمات و امكانات زیرساختی موجود) با رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحور (رشد در میزان فروش ،اشتغال و سودآوری) رابطه مثبت و معنیداری داشتهاند .نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون
نشان می دهد ،مولفه های استقرار در مراکزرشد ،مشاوره های ارائه شده در مراکزرشد ،مزایای حضور در مراکز رشد و امكانات و
خدمات زیرساختی با هم بطور مشترک  6/319از واریانس عملكرد را تبیین میکنند.
واژههای کليدی :مراکز رشد ،فناوری ،خدمات و امكانات ،شرکتهای جدید فناورانهمحور((NTBF’s

نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
1

شرکتهای جدید فناورانهمحور به عنوان زیرمجموعههای از
شرکتهای کوچک و نوتاسیس که به طور مستقل فعالیهت
مهیکننهد ،بههر تجههاریسهازی فنهاوریهههای پیشهرفته در
آزمایشگاههای بخش عمومی و خصوصی تمرکز دارنهد .ایهن
شهرکتها نقهش مهمی در اقتصههاد مهلی بهازی میکنند و

. New Technology-Based Firms

و در صنایع نوظهور و محصوالت جدید بها فنهاوری پیشهرفته
پدیدار میشوند (کانها 8و همكاران.)8619،
این نوع شرکت هها ،بهه سهه دلیهل حهوزه مطالعهاتی جهالبی
هستند .اوال ،شرکتهای جدیدیاند کهه در بخهشههایی 9بها
سطهح فناوری باال 9فعالیهت میکننهد و فهناوری فرصتهای
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شههغلی امنههی را بههرای چنههدین نسههل فههراهم خواهههد کههرد
(استوری و تثر .)1332 ،3ثانیا ،این شرکتهها از منهابع مههم
اشتغال دانشمحور و مروج تغییهرات تكنولهوکیكی و نهوآوری
در بسیاری ازکشورها است (آتیو و همكاران8666 ،0؛کولومبو
و گریلی )8616 ،1و ثالثا ،اگرچه برخی از شرکتهای جدید
فناورانه محور ،در بازارهای خارج از کشور به موفقیهت دسهت
مییابند (نایت و کهیم8663 ،2؛ اونتهی 3و همكهاران8618 ،؛
اوویت و مک دوگال ،)1339 ،16ولی تعهداد قابهل تهوجهی از
آنها شكست می خورند یا کوششی برای گذشهتن از مرزههای
جهانی نمیکنند (کاهن 11و همكاران.)8610 ،
این شرکتها ،شرکتهای کوچک و جوانی هستند که توسط
یههک کههارآفرین یهها گروهههی از کارآفرینههان متخصهه و
تحصیلکرده با ههد توسهعه ،بهه کهارگیری و بههرهبهرداری
تجاری از ایده نوآورانه بر پایه دانش فنی تكنولوکیهک شهكل
میگیرنهد (لورانجها و فهونتز )1332 ،18و بیشهتر در زمینهه
الكترونیک ،مهندسی مكانیک ،فناوری دارویی ،فناوری نهانو،
مهندسی شیمی ،فناوری زیسهتی ،سهخت افهزار کهامتیوتر و
ریزپردازنده ها ،نرم افزار ،فناوری اطالعات و ارتباطات و سهایر
فناوریهای در حال ظهور و پیشرفته فعالیت دارند (مائوال،19
.)8661
شومتیتر ،مخترع مفهوم نوآوری امروزه ،که برای اولین بار بر
اهمیههت نههوآوری در چرخههههههای اقتصههادی تأکیههد کههرد،
کارآفرینی را با تأکید ویژه بر نوآوری در نظر گرفهت .از نظهر
وی ،نوآوری با مفاهیم زیر سهروکار دارد :محصهوالت جدیهد،
روشهای جدید تولید ،بازارهای جدید ،شكل جدید سهازمان
(ولنیاک وگربسكی .)8613،شرکتهای جدید فناورانه محهور
به رغم محدودیت منهابع و مسهوولیت جدیهد بهودن ،عمومها
بخاطر نوآوری باال مورد ستایش قرار مهیگیرنهد (فودیكهار و
هوتنروت.)8613 ،
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از نقطه نظر سیاست های کارآفرینی و نهوآوری ،شهرکتههای
جدید فناورانهمحور را میتوان به عنوان یكی از گونههایی که
بیشتر قابلیت ارتقا دارند معرفی نمود .از این شهرکتها انتظهار
می رود که به همان خوبی که شغل جدیدی ایجاد مهیکنهد،
به خلق نوآوری و بهبهود اسهتانداردهای تكنولهوکی بتهردازد
(اوآکی .)8661 ،19توسعه ظرفیت نوآوری از طریق تحقیق و
توسعه داخلهی ( )R&Dیها از طریهق همكهاری بها شهرکای
خارجی میتواند موفقیت شرکتهای جوان را در راه انهدازی
محصوالت جدید در بهازار تقویهت کنهد (رامیهرز و اولمهو ،
.)8611
از جمله نهادهای حیاتی و موثر در تقویت کارآفرینی در بین
جوامع دانشگاهی ،مراکز رشهد (انكوباتورهها) 13و پهارکههای
علمی و فنهاوری 10اسهت کهه مهیتوانهد بها ارائهه امكانهات و
خدمات ،روند تبدیل ایدههای علمی به محصوالتی با قابلیهت
عرضه به بازار را تسهیل کند و بنا بهه نظریهات صهاحبنظران
عرصه کهارآفرینی دانشهگاهی نظیهر اتزکهویتز ،11بهه توسهعه
اقتصاد ملی و توسعه منطقه ای 12نائل شود (روری اوشی 13و
همكاران.)8663 ،
امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمهی در پیشهرفت و توسهعه
اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعهیافته و در حهال توسهعه
ایفا میکننهد .شناسهایی و بررسهی عوامهل مختلفهی کهه بهر
توسعه کارآفرینی و مراکز رشد مهثثر هسهتند ،مهی توانهد در
برنامه ریزیهها و سیاسهتگهذاری ههای کهالن بهرای ارتقهای
فعالیههتهههای کارآفرینانههه کمكههی مههثثر باشههد (حبیبههی و
همكاران.)1931 ،
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با ارائه امكانهاتی نظیهر
تهیه مكان (استقرار) در مرکز ،تجهیهزات اداری ،شهبكهههای
قوی و پهرسهرعت رایانهه ای و امكهان دسهتیابی بهه امكانهات
تحقیقاتی نظیر منابع علمی و کتابخانهه ،همچنهین خهدمات
مشاوره ای در زمینه کسب وکار ،امور مالی ،مشهاوره حقهوقی،
مشاوره مهدیریتی و بازاریهابی و انهواع معافیهتهها (مالیهاتی،
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گمرکی و  )...توانسته اند به رشد شرکتها و موفقیت آنهها در
عرصه تجاریسازی تحقیقاتشان کمک کنند.
البته اسهتقرار در مراکهز رشهد و پهارکههای علهم و فنهاوری
مزایای مانند ایجاد تصویر 86مناسب برای شرکتها ،اشهتغال
نیروهای متخص و حرفهه ای ،بهبهود ارتبهاط بها نهادهها و
دولت و...را نیز به همراه دارد (پل وستهد و استفن بتستن،81
.)1331
در تحقیقههاتی کههه در همههین راسههتا در کشههورهایی نظیههر
انگلستان ،امریكا ،سوئد و  ...صورت گرفته ،محققهان بهر ایهن
نكته اتفاق نظر دارند که مراکز رشد و پارکههای فنهاوری از
عوامل تاثیرگذار در راستای تامین اهدا دانشگاه کارآفرین و
تبههدیل شههدن دانشههگاههههای سههنتی بههه دانشههگاه پویهها و
کارآفرین 88هستند (الستن و لیندلف8661 ،89؛ روری اوشی
و همكاران.)8663 ،
در کشور ما پدیده مراکز رشد و پارکهای فناوری به عنهوان
ابزاری در راستای برنامه های توسعه اقتصادی است و لوایح و
قوانین متناسب با آن نشهان از توجهه تصهمیمگیهران عرصهه
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و قانونگداران بهه مقولهه توسهعه
پایدار دانش محور مبتنی بر توجه بهه نهادههای دانشهگاهی و
بخش خصوصی است .سند کالن چشهم انهداز بیسهت سهاله
کشور ،دستیابی به جایگاه نخست علمی ،فناوری و اقتصهادی
منطقه آسیای جنهوب غربهی را در افهق  1969بهرای کشهور
ترسههیم نمههوده اسههت .در ایههن راسههتا و بهها هههد توسههعه
کارآفرینی ،ارزشآفرینی و ثروتآفرینهی در کشهور و تبهدیل
جامعه ایرانی به جامعه ای کهارآفرین در افهق  ،1969پدیهده
پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور به تبهع از یهک
حرکت جهانی مورد توجه قرار گرفته است (نعمتی.)1938 ،
از سال 1913به بعد با روند رو به رشد فناوری در صنایع و با
ترغیب توسعه فناوری درونزا و وجود پتانسیل علمی و عملی
خوب حاصل از دانشگاه ها ،انكوباتورهای علمی با هد تولید
دانش فنی و توسعه فناوری در کشهور شهكل گرفتنهد و بهه
موازات آن نیز پارکهای علم و فناوری با حمایت های دولت
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و دانشگاه ها ایجاد و مكانی جهت استقرار ایهن شهرکت هها
برگزیده شدند (رحمانتوری و همكاران.)1931،
با وجود فعالیتهای مراکز کارآفرینی دانشگاهها و برنامه های
ذیربط دیگر در چند سال اخیر ،نرخ فعالیتهای کارآفرینانهه
و تعداد کسب و کارهای نوآورانه ای که در ایران ایجاد شهده،
از میزان متوسط جهانی کمتهر اسهت (حبیبهی و همكهاران،
.)1931
باتوجه به نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری و شرکتهای
دانشبنیان در توسعه کسب و کار مبتنی بر علم درمییابیم
که خط مشیگذاری عمومی این مراکز با رویكرد رفتارههای
کارآفرینانه آنها بایستی در ایران مورد بازنگری جهدی قهرار
گیرند(شریف زاده و همكاران.)1931،
آئین نامه تصویب پارکههای علهم و فنهاوری و مراکهز رشهد
فنههاوری و مهمتههر از آن اصههل  99قههانون اساسههی در زمینههه
خصوصی سازی ،نشاندهنده توجه و موضهوعیت داشهتن ایهن
نهاد در روند توسعه اقتصادی -اجتماعی جامعه دارد .بیشک
توجه هر چه بیشتر به مراکز رشد و پارکهای فناوری و ارائه
هر چه بهتر امكانات و عرضه خهدمات بها کیفیهت مهیتوانهد
راهگشههای بسههیاری از مشههكالت موجههود در مسههیر رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور باشد.
در همین راستا بهه منظهور بههره بهرداری از توانمنهدیههای
موجود در منطقه خراسان و با توجه به زیر ساختههای الزم
در توسعه ی فنهاوری از نظهر سهخت افهزاری ،نهرم افهزاری و
ظرفیههتهههای تخصصههی موجههود در پههارک علههم و فنههاوری
خراسان ،مراکز رشد راهانهدازی شهدهانهد .ایهن مراکهز تحهت
مدیریت متخصصین حرفهای و با ارائهه خهدمات حمهایتی از
ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینان پشهتیبانی
می نمایند؛ کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعهال در
زمینه های مختلف منتهی به فناوری تشكیل شهده و اههدا
اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند .این مراکز شامل مرکهز
رشد واحدهای فناوری جامع ،مرکز رشد واحهدهای فنهاوری
اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTمرکهز رشهد واحهدهای فنهاوری
فرآوردههای دارویی مشهد و مرکهز رشهد دانشهگاه فردوسهی
مشهد است.
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حال سوالی که در اینجا مطرح است ،این است که امكانات و
خدمات 89ارائه شده در مراکز رشهد تها چهه انهدازه در رشهد
شرکتهای جدید فناورانه محهور نقهش داشهته اسهتآ و آیها
اساسا این امكانات و خدمات است که باعث رشد شرکتهای
جدید فناورانهمحور مستقر میشودآ

شرمن و بورل )1322( 83شرکت های جدید فناورانه محهور را
شرکتهای جدید مستقل که در صنایع جدید گسترش پیهدا
کردهاند ،میداند.
96
با توجه به طبقهبندی ارائه شده توسط ریكنه و جاکوبسون
( ،)1330راههای مختلفی برای تشخی شرکتهای جدید
فناورانهمحور از شرکتهای دیگر وجود دارد .اول ،طبیعت
محصوالت یا خدمات شرکت میتواند به عنوان معیار
طبقهبندی استفاده شود .ضعف این تعریف در این نكته است
که محصوالت یا خدمات ارائه شده همیشه به درستی
توصیف هسته تكنولوکیكی یک شرکت نیست .دوم ،تعداد
ثبت اختراع ممكن است به عنوان یک معیار طبقهبندی به
کار برده شود .با این حال ،ریكنه و جاکوبسون ()1330
استدالل کردند که این رویكرد ممكن است نتواند متضمن
صالحیت تكنولوکیكی و علمی یک شرکت باشد .سوم ،سطح
آموزش کارکنان /شایستگی را میتوان برای شناسایی شرکت
جدید فناورانهمحور مورد استفاده قرار داد .با توجه به
استدالل ریكنه وجاکوبسون ( ،)1330معیار هسته
تكنولوکیكی شرکت جدید فناورانهمحور شاخ بهتری از
سنجش ثبت اختراع است.
لیندهولم )1331( 91شرکت های جدید فناورانهمحور را به دو
نوع دانشگاهی و شرکتی دستهبندی کهرد .بهر طبهق ایهن دو
نوع دسته بندی عمومها شهرکتههای جدیهد فناورانههمحهور
دانشهههگاهی در انتقهههال فنهههاوری از شهههرکتههههای جدیهههد
فناورانهمحور شرکتی -که اغلهب سهعی بهر تهداوم تحقیهق و
فناوری در درون شرکت دارند -فعالتر هستند.
بر طبق تحقیقات کالن )8661( 98واکه " شرکت های جدیهد
فناورانه محور" عموما توجه به شرکتهای کوچهک ،جدیهد و
فناوری برتر دارند که دارای سرمایه فكری هستند که مبهدا
و منشا در دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی عمومی دارد.
در بررسی جامعی که توسط پیرنهی 99و همكهارانش ()8669
صورت گرفت شرکتهای جدید فناورانهمحور را بهطور کلهی
بهعنوان نوع خاصی از شرکتی تعریف کردهاند که بهه منظهور

24

29

25

30

 -2مبانی شرکتهای جدید فناورانهمحور()NTBF’s

نخستین تعریف موجود ادبیات و نقطه شهروع مفههومسهازی
شرکت های جدیهد فناورانهه محهور ،تعریهف کهوپر83در سهال
 1311است" :شرکتی که بر تحقیق و توسعه تاکید میکنهد
و یا تاکید عمده آن بهر بههره بهرداری از دانهش فنهی جدیهد
است".
80
آرتور دی لیتل در سال  ،1313اولهین مطالعهه تطبیقهی از
شرکت های جدید فناورانه محور انجام داد .در این پژوهش بها
بررسههی شههرکتههها درایههاالت متحههده ،انگلسههتان و آلمههان
خصوصیات زیر را برای این شرکتها تعیین نمود .اوال ،بیشتر
از  83سال از تاسیس آن نگذشته باشد .ثانیها ،کسهبوکهاری
است که بر نوآوری ها و اختراعهات بهالقوه متكهی اسهت و یها
کسبوکاری است که ریسکهای فنی و واقعی داشته باشد و
این ریسک باالتر از ریسک موجود درکسبوکارهای متهداول
باشد .ثالثا ،بهوسیله گروهی از افراد باید ایجاد شده باشهد نهه
بعنوان مكمل یک شرکتی که قبال تاسیس شده اسهت .بایهد
به منظور اهدا مرتبط بها بههره بهرداری از اختراعهات و یها
نوآوری فنی تاسیس شده باشد (مانک و همكاران.)1322 ،
در تعریف بولینگر )1329( 81شرکتهای جدید فناورانهمحور
شرکتههایی تهازهتأسهیس و مسهتقل بها گهروه کهوچكی از
بنیانگههذاران مههرتبط هسههتند و انگیههزه بههاالیی بههرای کشههف
ایدههای نوآورانه تكنولوکیكی دارند.
بوچههارت )1321( 82شههرکتهههای جدیههد فناورانهههمحههور را
شرکت های کوچک و متوسط که در بخش فناوری بها سهطح
باال فعالیت میکنند ،تعریف کرد.
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بهره برداری تجاری از دانش ،فناوری ،و یا نتایج تحقیقاتی که
درون دانشگاه ها توسعه داده شده است ،ایجاد شهده انهد (در
قیا با شرکتهای جدید فناورانهمحوری که با هد انجهام
تحقیقههات دانشههگاهی و بهههره بههرداریهههای علمههی تاسههیس
شدهاند).ویژگیهای مشترک شرکتهای جدید فناورانهمحور
عبارت است از :پتانسیل نسبتا باالی رشهد ،نیهاز بهه تهأمین
مهالی بیرونهی بهه دلیهل زمهانبهر بهودن توسهعه محصهول،
شرکتهای زایشی ،تمرکز بر بازارهای مشخ  ،گهرایش بهه
خوشههسهازی در منهاطق خها از سهازمانههای فعلهی
(دانشگاهها و ،)...گرایش به راهاندازی در یک مرکز رشهد یها
پارک علمی ،تمایل به انتقال فناوری در داخل منطقه ،شكل
گهرفتن بهه وسهیله تهیمهها و راهانهدازی شهده بهه وسهیله
کارآفرینانی با تحصیالت باال .بهعلت اندازه نسبتا کوچكشهان،
این شرکتها میتوانند بر موانع متعددی که بر سهر راهشهان
بههه منظههور اسههتقرار در یههک بههازار وجههود دارد غلبههه کننههد
(الساندرا رسیكو.)8669،99
ماین 93و همكاران ( )8616شرکت های جدید فناورانه محهور
را شرکت هایی جوان که فعالیتشان را از بخشهای تحقیهق
و توسعه شروع میکنند ،تعریف نمودهاند .این شهرکتهها در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوری زیستی فعالیهت
میکنند .میانگین سهن ایهن شهرکتهها  3سهال و متوسهط
فروش  13میلیون دالر در سال است.
رانیكههو )8618( 90شههرکتهههای جدیههد فناورانهههمحههور،
شرکتهای مستقل بهاکمتر از ده سهال سهن تعریهف نمهودو
مبنای کسبوکار آنها توسعه ،تجاری سازی و یا تولید فناوری
دانست.
91
شههیائو ( )8619شههرکتهههای جدیههد فناورانهههمحههور را
شرکتهای کارآفرینی میداند که به صنعت با فناوری باال یها
به بخش خدمات کسبوکار دانشمحور وارد شدهاند.
گریلو و سانتو  )8613( 92شرکتهای جدید فناورانهمحهور
را دارای مشخصات و ویژگیهای زیر میدانند:
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 )1درصد باالیی از مهندسان و محققهان در میهان کارمنهدان
شرکت باشد.
 )8نرخ رشد سریع و بازار جهانی برای محصوالت
 )9وجود نوآوری و فنهاوری ههای پیشهرفته در محصهوالت و
خدمات خود
 )9حداقل  9درصد از درآمد و بازده خود را در بخش تحقیق
و توسعه سرمایهگذاری کند.
تورسیال و همكاران )8613( 93شرکت جدید فناورانه محور را
شرکت مستقلی می دانند که ترکیبهی از اختهراع ،پیشهرفت
تكنولوکیک یا نوآوری مبتنی بهر تكنولهوکی قابهلتهوجهی در
فرایند یا محصول داخلی خودش داشته و بیش از  98مهاه از
ایجاد این شرکت نگذشته باشد (بعد از ایهن دوره بهه عنهوان
شهههرکت تثبیهههت شهههده در بهههازار شهههناخته کهههه فقهههط
فناورانهمحوراست).
رایدل و همكاران( )8613به بررسهی شهبكه ههای تجهاری و
اثرات بومی سازی شرکتهای جدید فناورانهمحور در زمینهه
عملكرد نوآورانه (تعهداد ثبهت اختراعهات و تمهایز محصهول)
پرداختند .آنها با بررسهی961شهرکت جدیهد فناورانهه محهور
کوچک و جوان به این نتیجه رسهیدند کهه مهمتهرین عامهل
برای عملكرد نوآورانه در رابطه با شبكه های تجهاری و ابعهاد
بههومیسههازی ،خههدمات شههبكهای حرفهههای اسههت .همچنههین
عملكرد نوآورانه ،توانایی شرکتها را برای دسترسی به تأمین
اعتبار خارجی از طریق خدمات شبكه تخصصهی (بهه عنهوان
مثال  ،شرکتهای سرمایه گذاری) افزایش می دهد.
بودالئی( )8686درپژوهش خود به شناسایی ویژگیهای
شرکتهای جدید فناورانهمحور پرداخت .وی آثار پژوهشی
که طی سال های  1336تا  8611به ماهیت این مفهوم
پرداخته اند ،با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل
قرار داد .نتایج این پژوهش به شناسایی ،تائید و اولویت
بندی پنج ویژگی منجر شد که به ترتیب شامل؛ جدید
بودن ،فناوری پیشرفته داشتن ،استقالل ،کوچكی از نظر
تعداد کارکنان و حجم فروش و تامین سرمایه توسط
موسسین است.
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خالدی و همكاران( )1931در پژوهشی  81عامل مثثر
(نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده) بر همكاری فناورانه بین
شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک فناورانهمحور
شناسایی و این عوامل را ذیل  0بعد راهبردی؛ اطالعاتی؛
ویژگیهای سازمانی؛ زیرساخت قانونی و نهادی؛ فناوری و
صنعت؛ و رابطهای دسته بندی نمودند3 .عامل شامل :وجود
زیرساختها و نهاد تسهیلگر ،برگزاری رویدادهای بههمرسانی،
ویژگیهای صنعت ،تعیین تیم نظارت و هماهنگی ،نقطه
اتصال مشخ  ،سابقه آشنایی قبلی ،شدت تعامالت ،داشتن
منابع مكمل و تناسب طرفین همكاری صرفا به عنوان
نیروهای تسهیلکننده عمل میكنند و عدم حضور یا ضعف
آنها به عنوان نیروی بازدارنده همكاری فناورانه عمل
نمیکند .در مقابل 12عامل دیگر بر اسا شرایط و
وضعیتشان میتوانند به عنوان تسهیلکننده و بازدارنده
مكاری فناورانه عمل کنند.
 -3مبانی مرکز رشد (انکوباتور)
مراکز رشد و پهارک ههای فنهاوری بهرای تحریهک تشهكیل و
توسعه شهرکتههای جدیهد فناورانههمحهور ایجهاد شهدهانهد.
علی رغم اهمیت این نهادها بهعنوان یک مكانیزم برای ایجهاد
مزیههتهههای فنههی و رشههد اشههتغال ،تحلیههل سیسههتماتیک و
نظاممند نسبتا کمی از این تهاثیر شهرکتهها صهورت گرفتهه
اسههت .شههكلگیههری ،بقهها و رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانههههمحهههور ،در حهههال حاضهههر موضهههوعی در حهههوزه
سیاستگذاری و تدوین خط مشی است و توجه به این پدیده
نوظهور راهگشای مسائل تدوین خهطمشهیههای مربهوط بهه
اشتغال است (سیگل ،وستهد ورایت .)8669 ،96ایده و عمهل
انكوباتور تجاری حدود  36سال پیش در کشورهای پیشرفته
مقرر شده است (اولكویچ و همكاران.)8612،
تجربیات موجود در کشهورهای صهنعتی و در حهال صهنعتی
شههدن نشههان مههیدهههد کههه تجمیههع شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور در پایگاههایی به نام مراکز رشد و پارک علهم و
فناوری نه تنها پشتیبانی از آنها را تسهیل مهیکنهد بلكهه از
اجتماع آنها موجودیت نوینی شكل میگیرد که توانمندی آن
بههه مراتههب بههیش از جمههع جبههری توانمنههدی یكایههک آن
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شرکتهاست .این توانمندی اضافی نتیجه هم افزایی 91ناشی
از مبادالت موثر اطالعات ،همكاری و همكوشی و بهرهبرداری
از امكانات و تسهیالت 98است (کاسنجینا هارپر ،جرجنیهو،99
 .)8663مراکهز رشهد مشهوق شهكلگیهری و تجهاریسهازی
ایدههای خالق و نوآور هستند و ابزاری مناسب برای جهذب
کارآفرینان محسوب میشوند (نصر و حاجی حسینی.)1930،
انكوباتور در اصطالح پزشكی بهه دسهتگاه نگههداری نهوزادان
نار اطالق میشود .مراکز رشد در فهراهم کهردن محیطهی
برای توسعه شرکتهای جدید فناورانهمحور بسیار موثر است
(مهاین .)1330،در ادبیهات کهارآفرینی ،مراکهز رشهد جهز
ساختهای فنی محسوب میشود و نهادهایی برای ایجهاد یها
پرورش کسب وکارهای کوچک هستند .مراکز رشد با تهأمین
تسهیالت سازمان یافته در کسبوکار ،جذب سرمایه گهذاران
بیرونی و مشاوران حرفهای به دوام و رشد شرکتهای کوچک
جدید کمک میکنند (مک آدام و مارلو.)8662 ،99
در تعریف انجمن بینالمللی مراکهز رشهد ایهاالت متحهده از
مراکهز رشهد  93NBIAآمهده اسهت" :انكوبهاتوری فراینهد
دینامیک توسعه شرکت های تجهاری اسهت .مراکهز رشهد بها
کمک به شرکت های جهوان بهرای بقها و رشدشهان در طهول
دوران اولیه تاسیس از آنهها حمایهت مهیکننهد .ایهن مراکهز
خدمات مهدیریتی ،دسترسهی بهه سهرمایه و دیگهر خهدمات
پشتیبانی فنی را فراهم می آورند .آنها همچنیین خهدماتی از
قبیههل خههدمات اداری اشههتراکی ،دسترسههی بههه تجهیههزات،
اجارههای انعطها پهذیر و فضهای قابهل گسهترش را در یهک
ساختمان ارائه میکنند".
هد ابتدایی پارک های فناوری این است کهه محهل رشهد و
نمو فناوری باشد و جهت بازی کردن نقهش "انكوبهاتور" کهه
توسعه و رشد شرکتهای جدید،کوچک و با فنهاوری برتهر را
پههرورش دهههد ،انتقههال وتسهههیل دانههش و فههن دانشههگاه بههه
شرکت های مستاجر در پارک و مشوق توسهعه شهرکتههای
منتج از تحقیقات دانشگاهی و نیز مشوق توسعه محصوالت و
فرایندهای نوآورانه باشند .هد ثانویهه آن سهازماندهنهده و
41
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کاتالیزور برای توسعه یا تجدید حیات اقتصاد محلهی و بهرای
ترویج و ترفیهع رشهد اقتصهادی اسهت(کو،کهو و تداسهكن،90
.)8663
شرکتهای جدید فناورانهمحور( )NTBF’sاز طریق رشد
خود به طور مستقیم بر رشد اقتصادی اثر میگذارد .این
شرکتها تمایل به همكاری در انتقال فناوری در یک منطقه
و بهرهمندی و استقرار در یک پارک فناوری و یا انكوباتور
دارد (دال استرند .)8661 ،مهمترین نتیجة فعالیت مراکز
رشد نیز خلق شرکتهای جدید و کمک به بقای شرکتهای
نوپاست .مراکز رشد در تقویت روحیة کارآفرینی ،ایجاد
اشتغال مولد و انتقال و تجاریسازی فناوری مفید واقع
میشوند (آقاجانی و طالبنژاد .)1936،تجاریسازی دانش به
نوبه خود می تواند باعث نوآوری در حوزه های مختلف
شرکت مثل بازار ،محصول و فرایندها شود .و در این صورت
عملكرد شرکت ها بهبود خواهد یافت و این یكی از اهدا
مهم شرکتهای امروزین در محیط های پویا و متالطم است
که ایجاد مزیت رقابتی میکند (انصاری و همكاران.)1933،
 -4پيشينه پژوهش
مطالعات مانک و همكهارانش ( )1322در بهین شهرکتههای
جدید فناورانهمحور در داخهل و خهارج از پهارکههای علهم و
فناوری ،نشان داد شرکتهای مسهتقر در پهارکههای علهم و
فناوری هرچند کهه در سهطوح پهایینتهری از لحهات تعهداد
کارمندان و همچنین سابقه فعالیهت قهرار دارنهد امها عمومها
موفقتر هستند.
وستهد و استوری ( )1339در پژوهش خود دریافتند که نهرخ
ماندگاری و بقای شرکتهای جدیهد فناورانههمحهوری کهه در
داخل و خارج از پارکههای فنهاوری مسهتقر هسهتند تفهاوت
معنیداری با هم ندارد.
وسههتهد و کالینهه  )1333(91دریافتنههد کههه متوسههط رشههد
کارمنههدان شههرکتهههای مسههتقردر پههارکهههای علمههی بهها
شرکتهایی که در خارج از پارک مستقر بودند ،واقعا یكسهان
بود.
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پژوهش وستهد و استوری ( )1333نهرخ بقهای شهرکتههای
جدید فناورانهمحور را طی سالههای  1320تها  1338بهرای
شرکتهایی که در پارکهای علهم و فنهاوری مسهتقر بودنهد
مورد ارزیابی قرار دادند .دستهای از این شرکتها هم با نههاد
آموزش عالی ارتباط داشتند و تعداد دیگر با هیچ دانشهگاهی
مرتبط نبودند .آنها دریافتند که نرخ ماندگاری شهرکتههایی
که با نهاد آموزش عالی مرتبط بودند در حهدود %18و سهایر
شرکتها نرخ ماندگاریشان  %39بود.
وستهد ( )1331تفاوتهای بهین نههادههها و بهازده (نتهایج)
تحقیق و توسعه شرکتههای جدیهد فناورانههمحهور در بهین
شرکتهایی که در داخل و خارج از پارکهای علمی مسهتقر
بودند را آزمایش کرد .گزارش کهرد کهه شهرکتههای داخهل
پارکهای علمی نسبت به شرکتهای خارج از پارک گرایش
به تحقیق و توسعه دارند؛ هرچند این اختال چندان فاحش
نیست .وی تفاوت معنیداری بین شرکتهای داخل و خهارج
از پارکهای علمی در تمامی ابعهاد نتهایج تحقیهق و توسهعه
پیدا نكرد (سیگل،وستهد و رایت.)8669 ،92
ماین )1339( 93پژوهش خود را بر پارکهای علم و فنهاوری
متمرکز کرد که تحت حمایت دولت و بخش خصوصی بودند.
نمونه وی شامل سهه دانشهگاه مهورد حمایهت دولهت و سهه
دانشگاه مورد حمایهت بخهش خصوصهی بهود .مطالعهات وی
نشان داد پارکهایی که تحت حمایت بخش خصوصهی قهرار
داشتند عملكرد موفقتری نسبت به شرکتههایی کهه تحهت
حمایت دولت و سازمانهای دولتی بودند ،داشتند.
فلسنتاین )1339( 36نقش پارکههای علهم و فنهاوری را بهه
عنههوان یههک محههل رشههد و نمههو بههرای شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور جهت کسب سود بررسی کرد .برای تایید ارزش
اضافه شهده توسهط شهرکتهها از منظهر اسهتقرار در پهارک
فناوری ،عامل نوآوری در شرکتههای جدیهد فناورانههمحهور
مورد ارزیابی قهرار گرفهت .ایهن عامهل بههواسهطه امكانهات و
خدماتی که شرکتها از پارکهای فناوری میگیرنهد ،بهود و
نشان داد که امكانات و خدمات پارکهای فناوری باعث رشد
شرکتهای مستقر در پارکها میشود (وستهد.)1333 ،
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فرگوسن )1333( 31یک بررسی اکتشافی درباره کمکههایی
که استقرار در پارک علمهی در رشهد و توسهعه شهرکتههای
جدید فناورانهمحور میرسانند ،انجام داد .نتهایج بیهانکننهده
این است که شرکتهای مستقر در پارک سودآوری باالتری
داشتهاند .همچنین مهمترین و سهازگارترین تفهاوت درمیهان
شرکتهای جدیهد فناورانههمحهور کهه در داخهل و خهارج از
پارکهای علم و فناوری مستقرند منافعی است که از تصهویر
شرکتها بهواسطه حضور در پارکهای فناوری ایجاد میشود
و این موضوع بطور مستقیم با استقرار در پارک علمی مرتبط
اسههت .ایههن مزیههت بصههری مههیتوانههد ارزش خاصههی بههرای
شرکتهای نوپایی کهه از فنهاوریههای جدیهد بههرهبهرداری
میکنند ،ایجاد کند.
الستن و لیندلف ( )8661از رویكرد ارزیابی تطبیقی استفاده
کردند و نه پارک علم و فناوری سوئدی را مورد ارزیابی قهرار
دادند .جهت تعیین و اثبات ارزش بهوجود آمده از استقرار در
پارکهای فناوری شرکتهای جدید فناورانهمحهور در داخهل
پارک علمی با یهک گهروه قابهل قیها

از شهرکتههایی کهه

مكانشان در داخل پارک نبود ،مقایسه شدند .مقیا

ارزیابی

مطالعه و بررسهی میهانگین رشهد شهرکتهها در سهه مقولهه
فروش ،سودآوری و اشتغال بوده است .نمونهه بررسهی شهده
شامل  809شرکت سوئدی بهود کهه 109شهرکت در داخهل
پارک و  166شرکت نیز مكانشان در خارج پهارک بهود .داده
های جمع آوری شده شامل سه سهال از فعالیهت شهرکتهها
میشود .یافتههایی که از عملكهرد پهارکههای علمهی ناشهی
میشود نمایشدهنده تاثیر مثبت بر رشهد (فهروش و تعهداد
کارمندان (مشاغل)) شهرکتهاسهت .هرچنهد کهه شهواهدی
مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین استقرار شرکتها در داخل
پههارکهههای علمههی و قابلیههت سههودآوری آن وجههود نههدارد.
بررسیهای وی نشان مهیدههد کهه بههطهور میهانگین بهین
سالهای1330-1339یک گرایش عمهومی در رشهد فهروش
شرکتهای جدید فناورانه محور وجود داشت .بر ایهن اسها
شرکتهایی کهه در داخهل پهارک مسهتقر بودنهد  %93.06و
. Fergusen
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شرکتهای خارج پارک  %18.39رشد داشته انهد .همچنهین
رشد کارمندان در بین شرکتهای داخهل و خهارج از پهارک
تفاوت زیادی داشت .بگونه ای که میانگین رشد شرکتههای
جدید فناورانهمحور مستقر در داخل پارکهای علم و فناوری
 %81.33و میانگین رشد شرکتهای خارج از پارک در حدود
 %16.11بوده است .بهه نظهر مهی آیهد شهرکتههای جدیهد
فناورانه محوری که در داخل پارکهای فناوری مستقرند نرخ
باالتری از سود ایجاد کنند .این شرکتها منبع مهمهی بهرای
نوآوریهای فنی و تكنولوکیک ایجاد میکنند .همچنین نقش
مهمی در چرخاندن بهازار دارنهد .بنهابراین رشهد بهالقوه ایهن
شرکت ها برای توسعه اقتصادی بلند مدت اهمیت و ضهرورت
دارد .متغیر سهوم ارزیهابی رشهد شهرکتهها ،میهانگین رشهد
سودآوری این شرکتها است .این مقیا

برای شهرکتههای

جدیهد فناورانههمحههور مسهتقر در داخهل پههارکههای علههم و
فناوری %81.16و میانگین رشد شرکتهای خهارج از پهارک
 %3.09بوده است .مشاهده میشود که در این بعد از ارزیهابی
شرکتهای داخل پارک مهوفقتر بهوده انهد و میهانگین رشهد
سودآوری در بین شرکتهای خارج از پارک باالتر است.
الساندرا رسیكو ( )8669به ارزیابی و مقایسه بین پارکههای
فناوری فرانسوی و ایتالیایی پرداخت .نتایج نشان داد کهه در
پارکهای فرانسوی در مقایسه با پارکهای ایتالیایی ارتبهاط
بین سرمایهگذاران و شرکتها گسهتردهتهر اسهت .مهمتهرین
نتیجه وی از این پژوهش  ،تاثیر مزایای حضور شهرکتههادر
پارکهای فناوری میباشد .وی بیان میکنهد کهه شهرکتهها
اهمیت بیشتری به تصویر ایجاد شده و همچنین دیده شهدن
در پارکهای فناوری میدهند ،که نه تنها برای منافعی که از
ارتباطشان با مشتریان حاصل میشهود بلكهه جههت تقویهت
همكههاری درون پههارکهههای فنههاوری بهها دیگههر شههرکتههها،
دانشگاهها و همچنین مراکز تحقیقاتی دارای اهمیت است.

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

فرگوسههن و الفسههن )8669( 38نههرخ رشههد شههرکتههها را بهها
متغیرهایی نظیر فروش ،اشتغال و همچنین ماندگاری و بقای
شههرکتههها مههورد بررسههی قههرار دادنههد .نتههایج نشههان داد
شههرکتهههایی کههه بههین سههالهههای 1333-8668در داخههل
پارکهای علمی مستقر بودند ،نرخ بقهای بهتهری نسهبت بهه
شرکتهایی که خارج از پارکها مسهتقرند ،دارنهد .در عهین
حال ،رشد نیروی کهاری و فهروش در طهی سهالهای -8666
 1331تفاوت معنیداری در بین شرکتهایی که در داخهل و
خارج از پارکهای علمی هستند نداشت.
کو ،کو و تد-اسكن ( )8663در مطالعات خود دریافتنهد کهه
عوامل و قابلیتهایی در پارکهای فناوری وجود دارد که آنها
را قادر می سازد تا در طول زمان رشد کنند .وجود پارکهای
علمی و خوشهها برای شرکتههای جدیهد فناورانههمحهور بها
رشد باال میتواند باعهث ایجهاد مشهاغل ،رشهد شهرکتههای
جدیههد ،نیههروی کههاری مسههتعد ،تحریههک سههرمایهگههذاری و
انگیزش بیشتر برای متخصصین و مالكین شهرکتهها شهود.
همچنین وجود پارکهای علم و فناوری باعث مهیشهود کهه
سرمایه گذاران تمایل بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در آن
ناحیه پیدا کنند.
فوکوگاوا )8660( 39به بررسی پهارک علهم و فنهاوری کشهور
کاپن و تاثیر آن و ارزش افزوده آن بر روی شرکتهای جدید
فناورانهمحور پرداخت .مطالعه وی بر احتمال برقراری ارتباط
دانشی و انجام پروکهههای تحقیقهات مشهترک شهرکتههای
جدید فناورانه محور داخل پارک با موسسات علهوم پیشهرفته
تمرکز داشت و نشهان دادکهه آنهها تمایهل زیهادی بهه انجهام
پروکههای تحقیقات مشترک با موسسات علوم پیشرفته دارند
و تفاوت معنیداری بین میزان ابتكارات مبتنی بر مالكیت بها
توجه به میزان پشتیبانی پارک از شرکتهای مسهتقر در آن
و برقراری ارتباط دانش با موسسهات علهوم پیشهرفته وجهود
ندارد.

119

الستن ،لیندلف ،ودتویلر )8660( 39مدلی برای فراینهد رشهد
برمبنای خطمشیهای مدیریتی و اثر بخشهی آنهها پیشهنهاد
نمود .عناصر کلیدی آن شامل .1 :فراهم آورندگان امكانهات و
خدمات .8 ،امهور مهالی .9 ،اههدا و سهاختارها .9 ،منهابع و
حمایت از شرکت های مبتنی بهر فنهاوریههای جدیهد ،و )3
ایجهههاد یهههک محهههیط کارآفرینانهههه اسهههت همچنهههین
نتایج(خروجیهای) عملكهرد بها اسهتفاده از سهه دسهته زیهر
ارزیههابی میشههود .1 :رشههد و بقههای شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور .8 ،برنامههههای رشهد و پایهداری و  .9تهاثیرات
مرتبط با جامعه.
ماکی و هایتی )8662( 33رشهد شهرکتههایی کهه در مراکهز
رشد قرار دارند نسبت به دیگر شرکتها و اینكه چه عهواملی
باعث رشد این شرکتها می شود را مورد بررسی قرار دادنهد.
آنها  181شرکت واقع در 19مرکهز رشهد فنالنهد را بها روش
مصههاحبه در بههین سههالهای  8669تهها  8661بهها تكیههه بههر
ویژگی هایی نظیر محصوالت شرکت و یا خهدمات آن و سهن
شرکت و همچنین مدت زمان فعالیهت و نیهز شهاخ ههایی
نظیر رشد اشتغال ،حجم معامالت و جهتگیری برای رشد را
مورد مطالعه قراردادند.
یان 30و همكاران ( )8663به بررسی این که آیا شرکتهای
واقع در داخل پارکهای علم وفناوری تایوان در مقایسه با
شرکتهایی که در خارج از پارک واقع شده اند از لحات
سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه کارآمدتر هستند،
پرداختند .آنها دادههای خود را از  891شرکت طی سالهای
 1332تا  8669جمعآوری نمودند که شامل  31شرکت
واقع در پارک علم و فناوری تایوان است .نتایج نشان داد
که کشش تحقیق و توسعه با توجه به خروجی شرکتهای
مستقر در پارک به طور قابل توجهی باالتر از سایر
شرکتها است .آنها نشان دادند که سرمایهگذاری در
شرکتهای جدید فناورانهمحور واقع در پارک علم و فناوری
موثرتر از دیگر نقاط است.
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سهههیلیتو و چاکرابهههارتی 82 )8616( 31شهههرکت جدیهههد
فناورانه محور در  11مرکز رشد آمریكها و 19شهرکت جدیهد
فناورانه محهور در  0مرکهز رشهد فنالنهد را بررسهی نمودنهد.
مطالعات آنها نشان داد تعامالت مختلف ایهن شهرکتهها بها
مدیریت مرکز رشد بر کمک فنی کسبوکار تاثیر میگهذارد.
ایهن کمهکهها بهه یهک فهرد کهارآفرین بهرای پهرداختن بههه
چالشههای پهیشرو و یها نیازههای وی ماننهد تهدوین طهرح
کسبو کار یها تجزیهه تحلیهل مشهكالت بازاریهابی یها تولیهد
محصول ارائه میگردد.
کولومبو 32و دیگران ( )8618با بررسی  390شهرکت جدیهد
فناورانهمحور ایتالیایی ،تهاثیر سوبسهیدهای دولتهی بهر رشهد
اشتغال شرکت جدید فناورانه محهور در طهول یهک دوره 16
سههاله ( )1339-8669را ارزیههابی نمودنههد .نتههایج نشههان داد
شرکتهایی که در سالههای ابتهدایی طهرحههای پشهتیبانی
انتخابی داشتند در مقایسه با شرکت هایی که طرح حمهایتی
به صورت غیر انتخهابی داشهتند ،از رشهد اشهتغال بیشهتری
برخوردار بودهاند.
گریلی 33و همكاران ( )8619تاثیر سرمایه انسانی کارآفرینان
در عملكرد رشد فروش992شرکت ایتالیایی از سال  1333تا
 8662را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .آنها در این مطالعه
بر رشد فروش به عنوان عملكرد اندازهگیری رشد شرکتهای
جدید فناورانه محور متمرکهز شهدند و اثهرات ابعهاد مختلهف
سرمایه انسانی کارآفرینی در رشد فروش این نوع شهرکتهها
رابطه مثبت و معناداری دارد.
شههیائو )8619( 06بههه بررسههی مالكیههت بههر افههزایش رشههد
شرکت های جدید فناورانه محور پرداخت .وی حدود  99هزار
شرکت سوئدی که از سال  1331تا  8668ثبت شهدهانهد را
بررسی و تا سال  8663آنها را پیگیری نمود .یافتههههای وی
نشان داد مالكیت شرکت های چند ملیتی به طور معنیداری
رشد شرکتهای جدیهد فناورانههمحهور را در شهاخ رشهد
کارمندان بهبود داده است.
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دیزویال و اولمهو  )8613( 01بهه بررسهی  11861شهرکت
جدید فناورانهمحور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علهم و
فناوری استانیا طی سالهای  8661تا  8611پرداختند .آنهها
با تمرکز بر درصد رشد فهروش سهالیانه محصهوالت جدیهد و
نوآور شرکتها ،به بررسی تاثیر استقرار در پارک بهر افهزایش
نوآوری و تبادل دانش پرداختند و به این نتیجه رسیدند کهه
این پارکها در افزایش نوآوری شرکتها بسیار موثرند .البتهه
میزان این تاثیر وابسته بهه اسهتراتژیهها و اقهدامات داخلهی
شرکتها است.
08
( )8613شهههرکتههههای جدیهههد
گریلهههو و سهههانتو
فناورانهههمحههور مسههتقر در مرکههز رشههد مههادان در کشههور
پرتغههال را طههی سههال هههای  8663تهها  8611تجزیههه و
تحلیل نمودند و مهدلی بهرای ارزیهابی کهارایی فنهی و رشهد
بهرهوری این نهوع شهرکتهها ارائهه دادنهد .نتهایج نشهان داد
شههرکتهههای ناکارآمههد بههیش از انههدازه در بخههش تحقی هق و
توسهههعه سهههرمایهگهههذاری مهههیکننهههد و رشهههد بههههرهوری
متوسطی دارند.
موتمنی و همكاران ( )1931پژوهشی را بهه منظهور تعیهین
نسبت موفقیت شرکتهاى دانشبنیان مستقر در مراکز رشد
و پارکهاى علم و فناوری انجهام دادنهد .آنهها ارتبهاط بهین
میزان موفقیت واحدهای فناور با تعداد افهراد شهاغل در ایهن
واحدها و مدت زمان استقرار واحدهای فنهاور مهورد بررسهی
قرار دادند .نتایج نشان داد میزان موفقیت واحدهای فنهاور،
 02درصهد بهوده و نسهبت موفقیهت واحهدهای فنهاور در
پارکهاى مختلف با هم یكسان نیست .آزمهونههاى آمهارى
رابطه معنیدار بین مدت استقرار و میزان موفقیت را تأییهد
نمودند.
خیاطیان و همكاران ( )1939در پژوهشی با هد شناسهایی
عوامل رشد و پایداری شرکتههای دانهشبنیهان در ایهران از
رویكرد کیفی با روش مصاحبه ساختاریافته جههت تبیهین و
شناسههایی عوامههل مههوثر بههر رشههد و پایههداری شههرکتهههای
دانشبنیان استفاده نمودند .یافتههای وی بیانگر آن است که
مهههمتههرین دسههته از عوامههل اثرگههذار بههر رشههد و پایههداری
شرکتههای دانهشبنیهان عبهارت انهد از :ویژگهی موسسهان،
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مشخصات عمهومی شهرکت ،ایهده محهوری شهرکت ،نیهروی
انسانی ،بازار و رقابت ،سازماندهی ،زیرساختها ،تأمین مهالی
و عوامل محیطی.
ثقفی و حدادی( )1931در پژوهشی تأثیر خدمات پارکهای
علم و فناوری بر عملكرد نوآورانه شهرکتههای دانهشبنیهان
مسهتقر در آنهها سهنجیدند .نتهایج نشهان داد کهه خهدمات
پارکهای علم و فناوری شامل خدمات مشاورهای ،زیربنایی،
مزایای شبكه سازی و حمایتهای اعتباری اثر خوبی بر چهار
بعد عملكرد نوآورانه شرکتها شامل نوآوری محصول ،فرآیند،
بازار و سازمانی دارد.
09
تحقیقات الینا کویین سانی و لوون کهویین ( )8668نشهان
داد یكی از محدودیتهای اصلی رشد شهرکتههای کوچهک،
نبود مهارتهای مدیریتی در مهدیریت اسهتراتژیههای رشهد
است .این نبود مهارتها در مواقعی پیش میآید کهه مالكهان
شرکت های کوچک که اغلب رشد مختصری دارند ،سهعی در
کنترل شرکت داشته و احسا میکنند که تواناییهاییشان
برای مدیریت شرکت کافی و مناسب است.
تحقیقات غالمی و رمضانی( )1931نشان داد کهه بسهیاری از
شرکتهای نوپا توانستهاند مراحل مختلف رشد را طی کننهد
و به تولید محصول و خدمات پیشرفته بتردازند .امها در ایهن
بین با یک چالش راهبردی مواجه شدهانهد .آنهها بهه بررسهی
عوامل چهارگانهای بیشترین تهأثیر را در نهاتوانی و شكسهت
شرکت ها در زمینه فروش ،مبادلهه و تجهاریسهازی فنهاوری
خود داشتهاند ،پرداختند .این چهالش مشهكل شهرکتهها در
زمینه فروش کاال و خدمات دانشبنیان است .نتایج نشان داد
که عدم موفقیت فهن بهازار ،عهدم دخالهت دولهت در فراینهد
تسهیل در مبادله فناوری ،فقدان برند و بیاعتمهادی صهنایع،
ارگان های دولتی و بازار به محصوالت دانهشبنیهان بهر عهدم
موفقیههت شههرکتهههای دانههشبنیههان در زمینههه مبادلههه و
تجاریسازی فناوری تأثیرگذاراست.
در جدول  1عوامل شناسایی شده در پهژوهشههای مختلهف
که بر رشد شرکت های فناورانهه محهور اثرگهذار هسهتند ،بهه
صورت خالصه آورده شده است.

. Elaine Collinsoni & Leonie Quinn
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جدول  .1عوامل اصلی اثرگذار بر رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحور( )NTBF’sدر سایر پژوهشها
صاحبنظران

عوامل اصلی شناسایی شده

مانک و همكاران
( ) 1322

افزایش رشد تعداد کارمندان شرکتهای مستقر
در پارکها در مقایسه با شرکتهای خارج از
پارکها

فلسنتاین
()1339

امكانات و خدمات پارکهای فناوری باعث رشد
شرکتهای مستقر در پارکها است.

فرگوسن
()1333

افزایش سود شرکتهای مستقر در داخل پارکها
نسبت به شرکتهای خارج پارکها
ارتقای تصویر شرکتها بهواسطه حضور در
پارکها

الستن و
لیندلف
()8661

تاثیر مثبت پارک فناوری بر رشد شرکتها در
زمینه فروش و تعداد کارمندان(مشاغل)

رسیكو ()8669

مزایای حضور شرکتهادر پارکهای فناوری

فرگوسن و
الفسن ()8669

افزایش نرخ بقای شرکتهای داخل پارکها نسبت
به شرکتهای خارج از پارک
نرخ رشد بیشتر شرکتهای فناورانه محور کوچک
و جوان

کو ،کو و تد-
اسكن ()8663

رشد شرکتهای فناورانهمحور بخاطر عوامل و
قابلیتهای موجود در پارکهای فناوری
ایجاد مشاغل ،رشد شرکتهای جدید ،نیروی
کاری مستعد ،تحریک سرمایهگذاری و انگیزش
بیشتر برای متخصصین و مالكین شرکتها در
نتیجه حضور پارکهای علمی

ماکی و هایتی
()8662

رشد اشتغال ،حجم معامالت و جهتگیری برای
رشد

کولومبو و
همكاران()8618

تاثیر سوبسیدهای دولتی بر رشد اشتغال شرکت
جدید فناورانهمحور

گریلی و
همكاران()8619

تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد عملكرد
شرکتهای جدید فناورانهمحور

شیائو ()8619

تاثیر شاخ رشد کارمندان در رشد شرکتهای
جدید فناورانهمحور

دیزویال و
اولمو ()8613

تاثیر پارکهای علم و فناوری در افزایش درصد
رشد فروش سالیانه محصوالت جدید

موتمنی و
همكاران
()1931

افزایش موفقیت شرکت با افزایش تعداد شاغلین
واحدهای فناور
وجود رابطه معنیدار بین مدت استقرار در پارک
و میزان موفقیت شرکت

خیاطیان و
همكاران

ویژگی موسسان ،مشخصات عمومی شرکت،
ایده محوری شرکت ،نیروی انسانی ،بازار و رقابت،
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ثقفی و
حدادی()1931

سازماندهی ،زیرساختها ،تأمین مالی و عوامل
محیطی.
تأثیر مثبت خدمات پارکها (شامل خدمات
مشاورهای ،زیربنایی ،شبكه سازی و حمایتهای
اعتباری) بر چهار بعد عملكرد نوآورانه شرکتها
(شامل نوآوری محصول ،فرآیند ،بازار و سازمانی)

 -5ارزیابی رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
برخی از شرکتهای جدید فناورانهمحور رشدشان را بهوسیله
افزایش در گردش مالی ،فهروش و سهود ارزیهابی مهیکننهد.
هرچند تعدادی از شهرکتهها رشدشهان منحصهرا از ایهن راه
اندازهگیری نمی شود .میتوان اینگونه تحلیل کرد کهه راههی
که یک شرکت رشدش را ارزیابی میکند تحت تهاثیر نهوع و
میزان منافعی است که آنها را بههدسهت آورده اسهت .البتهه
نباید با در نظر گرفتن یک جنبه ،از دیگر جنبهها غافل شهد؛
بعنوان مثال اگر این منافع با میزان آموزشی که کارمندان در
هر سال دریافت کردهاند ارزیابی شود ،ارزیابی دیگر حوزه هها
ممكن است مورد غفلت واقع شود مانند ارزیابی سطوح سهود
و فروش شرکت.
متغیر وابسته این پژوهش میهزان رشهد شهرکتههای جدیهد
فناورانه محور است .بر مبنای تحقیقات صورت گرفته توسهط
السههتن و لینههدلف در سههال  8661و همچنههین فرگوسههن و
الفسن در سال  8669و نیز دیگر محققین متغیرهای فروش،
سودآوری و تعداد کارمندان از طریق زیر محاسبه میشود:
 -1رشد کارکنان(به درصد) :مقداری است کهه در طهی دوره
زمانی مشخ و از طریق رابطه زیر بدست می آید.
g e = ((a2 – a1)/ a1) 100
 -g eرشد کارکنان
 -a1تعداد کارمندان در ابتدای دوره
 -a2تعداد کارمندان در انتهای دوره

 -8رشد در میزان فروش(به درصد) :عددی است که در طهی
دوره زمانی مشخ و از طریق رابطه زیر بدست می آید.
g s = ((a2 – a1)/ a1) 100
 -g sرشد فروش
 -a1میزان فروش در ابتدای دوره
 -a2میزان فروش در انتهای دوره

 -9رشد در میزان سود آوری(به درصد)  :عددی است که در
طی دوره زمانی مشخ و از طریق رابطه زیر بدست میآید.
g p = ((a2 – a1)/ a1) 100

 -g pرشد سودآوری
 -a1میزان سودآوری در ابتدای دوره
 -a2میزان سودآوری در انتهای دوره

 -6مدل مفهومی پژوهش
با استفاده از ادبیات تحقیق مدل مفهومی پژوهش (نمودار)1
استخراج گردید .این مدل  ،بیهانکننهده روابطهی اسهت کهه
نشان میدهد خدمات مراکز رشد چگونه مهیتوانهد بهر رشهد
شرکتهای جدید فناورانهمحور تهاثیر بگهذارد .همهانطور کهه
مشخ است ،این مدل بیانگر موضوع اصهلی ایهن پهژوهش
یعنی مطالعه نقش خدمات مراکز رشد بر رشهد شهرکتههای
جدید فناورانهمحوراست.
در نمودار  ،1خدمات مراکز رشد به متغیرها و عواملی تقسیم
می شود .این عوامل که ارزیابی خدمات مراکز رشد بهواسهطه
آنها صورت می گیرد شامل استقرار در مراکهز رشهد ،مزایهای
حضور در مراکز رشد ،مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد و
همچنین خدمات و امكانات زیرساختی مراکز رشد می شهود.
البته هر کدام از این عوامل بواسطه عوامهل دیگهری ارزیهابی
میشود که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 .1استقرار شامل :ارائه مكان مناسب و کافی بهه شهرکتهها،
نزدیكی مكهان ارائهه شهده بهه بازارهها و منهابع انسهانی و ،...
انطباق مكان ارائه شده با ایدههای توسعهای شرکتها و تاثیر
مكان بر کاهش هزینههای سربار نظیر حملونقل.
 .8مزایای حضور در مراکز رشد شهامل :همجهواری بها دیگهر
شرکتها و ایجاد شبكه دانش ،اعتبار دانشگاه و تصویر بوجود
آمده از شهرکت بواسهطه حضهور در مرکهز رشهد ،دورهههای
آموزشههی برگههزار شههده توسههط مراکههز رشههد ،پههروکهیههابی و
بازاریابی ،حمایتهای مالی (نظیر وام و  ،)...کیفیت و قابلیهت
محیط ،امكان تولیهد مشهترک محصهول بها مشهارکت چنهد
شههرکت مسههتقر در مرکههز رشههد ،دسترسههی بههه دانشههگاه ،
معافیت های مالیاتی و گمرکی و تمایل بیشتر سرمایهگهذاران
به سرمایهگذاری.
 .9مشاوره ههای ارائهه شهده شهامل :مشهاورهههای بازاریهابی،
مدیریتی ،حقهوقی ،مهالی ،فنهی و مهندسهی و برنامهه ریهزی
کسبوکار.
 .9خههدمات و امكانههات زیرسههاختی موجههود در مراکههز رشههد
شامل :ثبت اختراعات و محفوت ماندن حقوق مالكیت فكری،
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استفاده از سیستم اطهالع رسهانی تخصصهی  ،ارائهه خهدمات
بانكی و بیمه ای ،خدمات دفتری و اداری و همچنین استفاده
از سالن کنفرانس و تجهیزات صوتی و تصهویری ،اسهتفاده از
آزمایشگاه و کارگهاهههای تخصصهی دانشهگاههها ،اسهتفاده از
اینترنههت پرسههرعت و وجههود انبههار اختصاصههی و نگهبههانی و
انتطامات.
متغیههر وابسههته ایههن پههژوهش رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانه محور است که شامل رشد در میزان فروش ،اشتغال و
سودآوری شرکتها است.

نمودار .1مدل مفهومی پژوهش

 -7روش شناسی
این پژوهش از لحات هد کاربردی است و با توجه به این کهه بهه
توصیف شرایط پرداخته است ،از نوع تحقیقات توصیفی میباشهد.
همچنین از آنجا که این پژوهش به بررسی رابطه و تهأثیر بهین دو
متغیر خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید فناورانهمحهور
میپردازد ،از نوع همبستگی است که پژوهشگر با اسهتفاده از یهک
گروه آزمودنی ،دست کم در مورد دو متغیر ،بدون اینكه هیچ کدام
از آنها را دستكاری یها کنتهرل کنهد ،اطالعهاتی بدسهت مهی آورد
(هومن.)1921،
در این پژوهش از ابهزار سهنجش پرسشهنامه متناسهب بها اههدا
پژوهش و محدودیت زمانی استفاده شده است .این پرسشنامه ناظر
بر سنجش مولفههای این پژوهش میباشهد کهه دارای 91سهوال
است و در آن از طیف لیكرت ( خیلی زیهاد ،زیهاد ،متوسهط ،کهم،
خیلی کم) استفاده شده است.
مولفههای مورد سنجش در ایهن پرسشهنامه عبارتنهد از.1 :مولفهه
مكان ارائه شده از طر مرکز رشد (استقرار در مرکز رشهد) بهرای
شرکتهای جدید فناورانهمحور.8 ،مولفه مشاورههای ارائه شهده از
طر مرکز رشد به شرکتهای جدید فناورانهمحور.9 ،مولفه مزایای
حضور و فعالیت شرکتهای جدیهد فناورانههمحهوردر مرکزرشهد و
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.9مولفه خدمات زیرساختی و تسهیالت ارائه شده از طهر مرکهز
رشد برای شرکتهای جدید فناورانهمحور.
برای بدست آوردن روایی پرسشهنامه بها بههرهگیهری از نظهرات و
راهنماییهای کارشناسان و خبرگان و نظر برخهی صهاحبنظهران
حوزه مراکز رشد و پارکهای فناوری ،سواالت این پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفت و ابهامهات آن برطهر گردیهد .بهرای سهنجش
پایایی آزمون در پرسشنامه خهدمات مرکهز رشهد ،ابتهدا و قبهل از
اجرای نهایی 83 ،شرکت از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخهاب
گردیدند ،ستس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفهت و دادهههای
حاصل از آن ضریب آلفای کرانباخ  .391را بدسهت داد کهه بیهانگر
ثبات و همسانی درونی پرسشنامه است.
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای جدید فناورانهمحور مسهتقر
در مراکز رشد و پارک فنهاوری شههر مشههد اسهت .طبهق آمهار و
اطالعات موجود ارائه شده ،تعداد شرکتهای جدید فناورانههمحهور
که در مراکز رشد و پارک فناوری شهر مشهد مسهتقر هسهتند 29
شرکت میباشد .با توجه به جامعه تحقیق در این پژوهش ،از روش
نمونهگیری تصادفی و از نوع طبقهای دو مرحلهای اسهتفاده شهده
است .روش نمونهگیری طبقه ای در مطالعههایی که محقق قصهد
مقایسه زیرگروههای مختلفی را داشته باشد ،مناسب اسهت (دالور،
 .)1928نمونه بهدست آمده برابر با تعداد  39شرکت میباشد .که
تعداد  91شرکت در مرکز رشد دانشگاه فردوسی ،تعداد  90شرکت
از مرکز رشد پارک علم و فناوری و تعداد  0شرکت از مرکهز رشهد
فرآوردههای دارویی مشهد میباشد.
در راستای تحلیلهای استنباطی و آزمون فرضیات کلهی و جزئهی
تحقیق با استفاده از مدل آماری همبسهتگی پیرسهون بهه آزمهون
معنیداری رابطه بین خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحور پرداخته شده است .همچنهین جههت پهیشبینهی و
برآورد میزان اثرپذیری رشد این شرکتها ازخدمات ارائه شهده در
مراکز شد از ضریب تعیین و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
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جدول  .2حجم نمونه آماری به تفکيک طبقه
نام مرکز

ب :آمار استنباطی

مرکز رشد
دانشگاه
فردوسی

مرکز رشد
پارک
علموفناوری

مرکز رشد
فرآوردههای
دارویی

جمع
کل

نرم افزارIT ،

3

1

-

18

برق الكترونیک

8

8

-

9

مكانیک-مكاترونیک

9

9

-

2

مشاوره فنی

1

1

-

8

بیوفناوری،داروسازی

8

1

1

9

مهندسههی شههیمی،
نفت،پتروشیمی

8

8

1

3

مهندسی کشاورزی
صنایعغذایی

3

9

-

2

مهندسههههی مههههواد
نانوتكنولوکی

8

1

-

9

مهندسی پزشكی

1

8

1

9

عمران  -معماری

1

8

-

9

جمع کل

83

83

9

39

حوزه
فعالیت

فرضيه اول پژوهش :بین خدمات ارائه شده در مراکز رشد
(شامل استقرار در مراکز رشد ،مشاورههای ارائه شده ،مزایای
حضور در مراکز رشد ،و خدمات و امكانات زیرساختی مراکهز
رشد) و رشد شرکتهای جدید فناورانههمحهور (شهامل رشهد
فروش ،رشد اشتغال ،و رشد سودآوری) رابطه وجود دارد.
در جههدول  ،9همبسههتگی بههین متغیرهههای پههژوهش و رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور آورده شده است.
جدول .4همبستگی بين متغيرها و رشد
متغیرها

نوع
همبستگی

میزان
همبستگی

جهت
همبستگی

Sig.

مولفهههه اسهههتقرار و
رشد شرکتها

پیرسون

6/382

مثبت

6/66

مولفه مشهاورهههای
ارائههه شههده و رشههد
شرکتها

پیرسون

6/310

مثبت

6/66

مولفه مزایای حضور
و رشد شرکتها

پیرسون

6/233

مثبت

6/66

در پژوهش حاضر از هر دو نهوع آمهار توصهیفی و اسهتنباطی
برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.

مولفهههه خهههدمات و
رشد شرکتها

پیرسون

6/206

مثبت

6/66

الف :آمار توصيفی

مولفه خدمات ورشد
فروش شرکتها

پیرسون

6/239

مثبت

6/66

خهههدمات و رشهههد
اشتغال شرکتها

پیرسون

6/213

مثبت

6/66

مولفهههه خهههدمات و
رشهههد سهههودآوری
شرکتها

پیرسون

 -8یافتههای پژوهش

پس از استخراج دادههای پرسشنامه ،ابتدا جهت بررسیههای
جمعیت شناختی ،توزیع آماری نمونهه بهر حسهب جنسهیت،
سن ،مدرک تحصیلی ،گرایش به بین المللیسازی و ورود بهه
بازارهای جهانی ،حوزه فعالیت و روش تامین سرمایه ابتدایی
شرکت در قالب جدول 8مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .3توزیع آماری نمونه
جنسیت
سههن موسههس

زن 3:نفر

مرد 92:نفر

باالتر از

86تا91سال:

91تا96سال:

91تا36سال:

%39

92%

1%

فوق دیتلم:

کارشناسی:

کارشناسی

دکترا:

8%

00%

ارشد82% :

9%

روش تهههامین

سرمایهگذاری

وام بانكی:

:VC

کمکدولت:

سرمایه اولیه

شخصی91% :

96%

19%

16%

(سال)
مههههههههدرک
تحصیلی

36سال:
8%

گرایش به بین المللی سازی و

گرایش:

عدم گرایش:

ورود به بازارهای جهانی

13%

21%

6/293

مثبت

6/66

همههانگونههه کههه در جههدول  9مشههاهده مههیشههود ،ضههریب
همبستگی  r =6/382نشان میدهد که ارتباط بین اسهتقرار
در مراکز رشد و رشد شرکتههای جدیهد فناورانهه محهور در
سطح  6/63معنادار است و بین دو متغیر همبستگی بهاالیی
وجود دارد .یعنی با افزایش استقرار در مراکز رشهد ،احتمهال
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور افزایش خواهد یافت.
ضرایب همبستگی سایر خدمات ارائه شده در مراکز رشد از
جمله مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد (،)r =6/310
مزایای حضور در مراکز رشد ( ،)r =6/233و خدمات و
امكانات زیرساختی مراکز رشد ( ،)r =6/20با رشد
شرکتهای جدید فناورانهمحور نیز در سطح  6/63معنیدار

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

است .یعنی هرچه این نوع خدمات ارائه شده در مراکز رشد
بیشتر باشد نیز رشد شرکتها افزایش خواهد یافت.
همچنین ،جدول  9نشان میدهد که بین مجموع خدمات
ارائه شده در مراکز رشد با هر سه مثلفه رشد شرکتهای
فناوریمحور (رشد فروش با ضریب همبستگی  ،6/239رشد
اشتغال با ضریب همبستگی  ،6/213و رشد سودآوری با
ضریب همبستگی  )./293رابطه معنیداری در سطح 6/63
وجود دارد .به عبارت دیگر ،هرچه خدمات بیشتری در مراکز
رشد ارائه گردد؛ رشد فروش ،اشتغال ،و سودآوری در
شرکتهای جدید فناورانهمحور در سطح باالتری خواهد بود.
 -9تحليل رگرسيون
به منظور بررسی سوال دوم تحقیق ،به آزمون تاثیر همزمهان
متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته تحقیق به کمک رگرسیون
چندگانه و به روش گام به گام 09پرداخته شهده اسهت .بهرای
این منظور ،جهت دستیابی به معادله رگرسیون از رگرسهیون
ریج استفاده شده است.
فرضيه دوم پژوهش :هر یک از متغیرها در پیشبینی رشد
شرکتهای جدید فناورانهمحور سهم دارند.
در جدول  3نتایج رگرسیون گام به گام برای پیشبینی تاثیر
خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
آورده شده است.
جدول  .5نتایج رگرسيون گامبهگام
آمهاری

شاخ

مدل رگرسیون

ضههههههههریب

R2

همبستگی

Rتعدیل

خطای استاندارد

شده

برآورد(پیشبینی)

)(R
1

./382

./201

./232

./998

8

./391

./211

./218

./910

9

./336

./369

./231

./829

9

./330

./319

./361

./803
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 .8متغیر پیش بین :استقرار و خدمات و امكانات زیر ساختی
 .9متغیر پیش بین :اسهتقرار  ،خهدمات و امكانهات زیهر سهاختی و
مزایای حضور

. Stepwise

64
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 .9متغیر پیش بین :اسهتقرار  ،خهدمات و امكانهات زیهر سهاختی ،
مزایای حضور و مشاوره های ارائه شده

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گهام بهه گهام در جهدول 3
نشان میدهد در مدل اول که مولفه استقرار در مراکهز رشهد
وارد معادله شده است ،مقهدار ضهریب همبسهتگی ) (Rبرابهر
 6/382است .بدین معنی که مولفه اسهتقرار در مراکهز رشهد
 20درصد از واریانس عملكرد را تبیین میکند .در مهدل دوم
با اضافه شدن مولفه خدمات و امكانات زیرساختی در مراکهز
رشد به معادلهه میهزان ضهریب همبسهتگی ) (Rبهه 6/391
افزایش یافته است ،یعنی مولفه های استقرار در مراکز رشهد
و خدمات و امكانات زیر ساختی در مراکز رشد  22.1درصهد
از واریانس عملكرد را تبیین میکنند .در مدل سوم با اضهافه
شدن م ولفه مزایای حضور در مراکز رشد بهه معادلهه میهزان
ضریب همبستگی) (Rبه  6/33افزایش یافته است ،یعنی کهه
مولفههه هههای اسههتقرار در مراکههز رشههد  ،خههدمات و امكانههات
زیرساختی ارائهه شهده در مراکهز رشهد و مزایهای حضهور در
مراکز رشد با هم بههطهور مشهترک  36درصهد از واریهانس
عملكرد را تبیین میکنند .نهایتا ،در مهدل چههارم بها اضهافه
شدن مولفه مشاورههای ارائه شده به معادلهه میهزان ضهریب
همبستگی به  6/330افزایش یافته است .یعنهی مولفههههای
استقرار در مراکز رشد ،مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد،
مزایای حضور در مراکز رشد و امكانات و خدمات زیرسهاختی
با هم بهطهور مشهترک  31.9درصهد از واریهانس عملكهرد را
تبیین میکنند.
باتوجههه بههه Error! Reference source not
 ،3found.مالحظه میشود که ضهریب تعیهین R2 = ./319
میباشد ،یعنی حهدودا  31.9درصهد از تغییهرات مربهوط بهه
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور از طریق خهدمات ارائهه
شده در مراکز رشد نظیر استقرار ،مشهاورهههای ارائهه شهده،
مزایای حضور و امكانهات و خهدمات زیرسهاختی موجهود در
مراکز رشد قابل تبیین است .بهرای اینكهه بتهوانیم  3درصهد
عوامل باقیمانده که از طریهق ترکیهب خطهی متغیرهها قابهل
پیش بینی نمیباشد را پیشبینی نمائیم ،باید متغیر دیگهری
را وارد معادله کنیم که با رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
ارتباط قوی و با متغیرهای پیشبین همتوشی نداشته باشد.
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همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده در میان مولفههای خهدمات

 .8استقرار و خدمات و امكانات زیر ساختی
 .9استقرار  ،خدمات و امكانات زیر ساختی و مزایای حضور
 .9استقرار  ،خدمات و امكانات زیهر سهاختی  ،مزایهای حضهور و مشهاوره
های ارائه شده

زیرساختی مراکز رشد کمترین همبستگی را بها رشهد شهرکتههای

در جدول  1ضرایب رگرسیون برای بررسی اثر متغیرهای
پیشبین بر متغیر رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
آورده شده است .از آنجا که هد اصلی در رگرسیون
بهدست آوردن ضرایب متغیر پیوسته مستقل در مدل خطی
میباشد ،جدول  coefficientsکه حاوی اطالعات ضرایب
مجهول مدل میباشد ،بصورت زیر است:

مراکز رشد ،مولفههای استقرار و مشاورهههای ارائهه شهده بیشهترین
همبسههتگی و مولفههههههای مزایههای حضههور و امكانههات و خههدمات
جدید فناورانهمحور دارند.
به منظور آزمون معنیداری ضهرایب رگرسهیون بهه دسهت آمهده،
آزمون  Fمورد استفاده قرار میگیرد کهه بهر اسها نسهبت بهین
مربع میانگین رگرسیون باقیمانده صورت میگیرد .همان طور کهه
آزمونهای Fنشان میدههد ،اثهر متغیرههای پهیشبهین اسهتقرار،
مشههاورههههای ارائههه شههده ،مزایههای حضههور و خههدمات و امكانههات
زیرساختی در مراکز رشد در سطح  P < 6/63معنیدار است.
در جههدول  0خالصههه تحلیههل واریههانس بههه منظههور بررسههی اثههر
متغیرهههای پههیش بههین بههر متغیههر رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور آورده شده است .همهانطور کهه مشهاهده مهیشهود،
مقدار معنیداری ) (sig.کمتر از  6/63می باشد که نشهاندهنهده
وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسهته اسهت
و همچنین این فرضیه که مدل خطهی مهدل مناسهبی در بهرازش
مدل رگرسیون نیست را رد میکند.
جدول  .6خالصه تحليل واریانس ()ANOVA
شاخص

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

99/368

1

99/368

باقیمانده

3/091

31

6/111

کل

96/393

38

رگرسیون

93/306

8

11/126

باقیمانده

9/313

36

6/166

کل

96/393

38

رگرسیون

90/013

9

18/860

باقیمانده

9/386

93

6/26

کل

96/393

38

رگرسیون

91/600

9

3/801

باقیمانده

9/919

92

6/618

کل

96/393

38

اماری
مدل
1

8

9

9

 .1متغیر پیش بین :استقرار

F
913/11

112/333

138/330

182/620

Sig.
0/00

0/00

0/00

0/00

جدول  .7جدول ضرایب رگرسيون
شاخ
مدل
constant

β

Std.
Error

آماری

-8.883

6.301

Beta
___

t

Sig.

-9.311

6/66

استقرار

6.196

6.698

6.131

9.911

6/668

خدماتزیرساخت

-6.113

6.698

-1.990

-3.911

6/66

مزایایحضور

6.612

6.696

6.10

8.313

6/619

مشاوره

6.138

6.601

6.293

8.920

6/610

متغیر وابسته :رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
متغیرهای مستقل (پیش بین) :استقرار ،خدمات و امكانات زیهر سهاختی،
مزایای حضور و مشاورههای ارائه شده.

در جدول باال ضهریب رگرسهیون متغیهر مسهتقل امكانهات و
خدمات برخال وجود همبستگی باال با متغیر وابسهته رشهد
منفی است.
وقتی هد بررسی تاثیر چند متغیر مسهتقل بهرروی متغیهر
وابسته است یک مدل چندگانه را به دادهها برازش میدههیم
که در این مدل همبستگی کهه بهرای هرکهدام از متغیرههای
مستقل و وابسته را نشان میدهد ،همبسهتگی جزیهی اسهت.
در همبستگی جزیی که رابطه بین متغیهر مسهتقل و متغیهر
وابسته در حضور متغیرهای مستقل دیگر بررسهی مهیشهود
ممكن است نتیجه آن با مدل خطی چندگانه فرق کند.
رفتههار متغیههر مسههتقل و مقههدار آن تحههت تههاثیر متغیرهههای
مستقل دیگر در مدل ما و رفتار این متغیرها تغییر مهیکنهد.
درنظر نگرفتن مسائل جنبی روش رگرسیون مهیتوانهد روی
نتیجهگیریهای ما اثر نامطلوب گذاشهته و نتهایجی متفهاوت
با آنچه که باید باشد بدست بیاوریم .یكی ازاین مسائل جنبی

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

وجود همخطی 03در ماتریس دادهها میباشد .چشمپوشهی از
این مساله باعث بوجود آمهدن اثهرات منفهی و بهی اعتبهاری
نتایج خواهد شد .معموال بین ستونهای ماتریس مشهاهدات
هیچگونه وابستگی خطی وجود ندارد و با فهر مسهتقل بهودن
این ستونها ،یعنی پر رتبه بهودن مهاتریس  Xتجزیهه وتحلیهل
معمول رگرسیونی را انجام میدهیم .اما در مواردی ممكن اسهت
که یک رابطه خطی بین دو یا چنهد سهتون از مهاتریس دادههها
وجود داشته باشد .لذا در این حالت مسهاله همخطهی بههوجهود
خواهد آمد.
روشهای متفاوتی در مهورد مقابلهه بها اثهرات نهامطلوب وجهود
همخطی وجود دارد .بطورکلی ایهن روشهها شهامل جمهعآوری
بیشههتر و مجههدد دادهههها ،تشههخی دوبههاره مههدل و اسههتفاده از
روشهایی غیراز روش کمترین توانهای دوم معمولی میباشهد.
یک روش دیگر برای مقابله با اثرات نامطلوب همخطهی اسهتفاده
از برآوردگرهای اریب میباشهد و یكهی از مههمتهرین وکهاراترین
روشهای رگرسیونی اریب ،روش رگرسیون ریج است.
از آنجا که بین سه متغیر توضیحی (مكههان ،اسههتقرار ،مزایهههای
حضههور و امكانههات و خههدمات زیرسههاختی) همخطی وجود دارد.
معادلههه ضههرایب رگرسههیون معمولی برازش مناسبی بر دادهها
نخواهد داشههت .لذا بههرای بههرازش رابطه مههدل از رگرسیون ریج
استفاده خواهد شد .جههدول  2جههدول ضههرایب رگرسههیون ریههج
بههرای بررسههی اثههر متغیرهههای پههیش بههین بههر متغیههر رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور را نشان میدهد.
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جدول  .8جدول ضرایب رگرسيون ریج

مدل

استقرار

مشاورههای
ارائه شده

مزایای حضور

امکانات و خدمات
ارائه شده

1

.915

-.084

.789

-.748

2

.483

.491

.148

-.146

3

.780

.473

.212

-.496

4

.653

.505

.134

-.327

5

.444

.497

.099

-.077

6

.287

.329

.172

.194

7

.282

.321

.175

.200

8

.263

.241

.255

.203

9

.259

.241

.251

.206

10

.256

.240

.248

.208

 -10مالك انتﺨاب  kمناسب و ضرایب متناﻇر با آن:
با افزایش پارامتر ریج ( )kاز صفر به  ،1تغییرات در ابتدا
ناگهانی و ستس به سمت پایداری میل میکند .مقدار
مناسب برای  ،kناحیهای استکه در آن ضرایب متناظر بهها k
پس از تغییر ناگهانی به ثبات نسبی برسد.
همانگونه کهه در جهدول  2مشهاهده مهیشهود ،در مهدل 3
ضرایب به ثبات نسبی رسیدهاند که متنهاظر بها  k=0.160در
جدول رگرسیون ریج است که ضریب تعیهین متنهاظر بها آن
 6.303است .یعنی  9متغیهر مسهتقل مها تقریبها  31درصهد
باعث تغییرات در متغیر وابسته مهیشهوند .بههعبهارت دیگهر
 30.3درصد تغییرات متغیر وابسهته رشهد مهیتوانهد توسهط
تغییرات در متغیرهای مستقل توضیح داده شود (همانگونهه
که مشاهده میشود خطای پیشبینی  6.691است که کمتهر
از  6.63است و ضرایب بهدست آمده در ایهن مهدل را تاییهد
میکند)
معادله رگرسیون بر اسا جدول بصورت رابطه ( )1است:
(رابطه Growth = 0.259 location + )1
0.241concil +0.251 presence
+0.206 facilities
فرضيه اصلی پژوهش :نهایتا ،فرضیه اصهلی پهژوهش بیهان
میکند که خدمات مراکز رشد فناوری بر رشد شهرکتههای
جدید فناورانهمحور نقش دارد.

. Collinearity

65

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 1933

188

برای آزمودن فرضیه اصلی ،ابتدا از نتایج آزمون همبستگی و
ستس از نتهایج ضهریب رگرسهیون اسهتفاده شهده اسهت .در
جههدول  3همبسههتگی بههین خههدمات مراکههز رشههد و رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور آمده است.
جدول  .9همبستگی بين خدمات مراکز رشد و رشد
متغیرها
خدمات مراکز رشهد
شرکتها

نوع

میزان

جهت

همبستگی

همبستگی

همبستگی

پیرسون

6.211

مثبت

Sig.

6/66

همان گونه که جدول  3نشان مهیدههد ،ضهریب همبسهتگی
 r =6/211بین خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحوردر سطح  6/63معنادار است و نتیجه می گیریم
که بهین خهدمات مراکهز رشهد و رشهد شهرکتههای جدیهد
فناورانه محور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این ضریب
همبستگی باال نشان از این دارد که هر چهه میهزان خهدمات
مراکز رشد فناوری و پارکهای فنهاوری بیشهتر باشهد ،رشهد
این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود.
همچنین همان گونه که ضرایب رگرسیون گامبهگام و ضرایب
رگرسیون ریچ نشان میدههد (جهداول  3و  ،)2بهیش از 36
درصههد از تغییههرات مربههوط بههه رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور را میتوان از طریق خدمات ارائه شده در مراکز
رشد نظیر استقرار ،مشاورههای ارائه شهده ،مزایهای حضهور و
امكانات و خدمات زیرساختی موجود در مراکهز رشهد تبیهین
نمود .لذا ،می توان نتیجه گرفت که مراکز رشد فناوری نقهش
مثثری در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور شههر مشههد
دارند.
 -11بحث و نتيجه گيری
یافتههای مربوط به فرضیه اصلی پژوهش نشهان مهیدهدکهه
با افزایش خدمات ارائهه شهده در مراکهز رشهد ،شهرکتههای
جدید فناورانهه محهور نیهز از میهزان رشهد بیشهتر برخهوردار
میشوند .ضریب همبستگی بین این دو متغیهر  r =6/21در
سطح  6/63معنادار است و ضرایب رگرسیون نشان میدههد
که بیش از  36درصهد از تغییهرات رشهد ایهن شهرکتهها را
میتوان از طریق مجموع خدمات ارائه شهده در مراکهز رشهد
فناوری تبیین نمود .همچنین ،نتایج بهه دسهت آمهده نشهان

میدهد بین استقرار در مراکز رشد ،بهین مشهاورهههای ارائهه
شده در مراکز رشد ،مزایای حضور شرکت ها در مراکز رشهد،
بین خدمات و امكانات زیرساختی موجهود در مراکهز رشهد و
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد که مولفهه
های استقرار در مراکزرشد ،مشاورههای ارائهه شهده در مراکزرشهد،
مزایای حضور در مراکزرشد و امكانات و خدمات زیرساختی با ههم
بطور مشهترک دارای ضهریب همبسهتگی ) (Rبهه میهزان 6/330
میباشند یعنی آن چهار مثلفه میتوانند  31.9درصد از واریهانس
عملكرد را تبیین میکنند.
نتایج نشان میدهد بین خدمات ارائه شده در مراکز رشهد و رشهد
فههروش ،رشههد اشههتغال و رشههد سههودآوری شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
توجه به خدمات ارائه شده در مراکز رشد ،یعنی تاکید بر روشهایی
که رشد شرکتها را دگرگون میسازد تها شهاخ ههای عملكهرد
شرکتها (رشد فروش ،سودآوری و اشتغال) افزایش یابد و تاثیرات
و عوامل منفی نظیر وجود دیدگاههای سنتی برای نقش دانشگاهها
در جامعههه ،عههدم کههارایی تحقیقههات دانشههگاهی ،بیكههاری فههار
التحصیالن و مسائلی از این دست کاهش پیدا کند .ههر چنهد کهه
مراکز رشد نیز با همین اههدا تاسهیس شهده و از طهر نهادهها
خصوصا دانشگاهها و دولت حمایت میشهوند و ههد غهایی آنهها
توسعه اقتصادی فناورانهمحور از طریق حضور شرکتههای جدیهد
فناورانهمحور در مراکز رشد و پارکها و بهبود فرایند ارائه خدمات و
امكانات به این شرکتها است اما همچنان نیاز شدیدی به بهبهود
ارائه خدمات در مراکز رشد احسا میشود.
نكته قابل توجه اینكه تمهامی ایهن خهدمات بهرای بهبهود فعالیهت
شرکتهای جدید فناورانهمحور و کمهک بهه رشهد و توسهعه ایهن
شرکتها اسهت .همچنهین سهرمایهگهذاران تمایهل بیشهتری بهه
سرمایهگذاری در کسب وکارهای مستقر در پارک دارند و از طرفی
قوانین دولت نیز مشوق شرکتهای جدید فناورانهمحور است؛ چرا
که معافیتهای مالیاتی و معافیت گمرکی (برای شرکتهای صادر
کننده و وارد کننده کاال) تاثیر مثبتی بر رشد کسب وکار دارد.
نتایج بهدست آمده در این تحقیق با نتایج بهدست آمده در تحقیقات
فرگوسن ( ،)1333الستن و لیندلف ( ،)8661دونالد ا .سیگل ،پهل
وستهد ،مایهک رایهت ( ،)8669السهاندرا رسهیكو ( ،)8669ریچهارد

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

فرگوسن و کریستر الفسن ( ،)8669فهیچهن تهد اسهكن ،وینسهتن
تی.اچ کو ،فرانسیس سی.سی.کو ( ،)8663روری اوشی ،توما جهی
آلن ،آرنود کاوالیر و فرانک روشه ( ،)8663السهتن ،لینهدلف ،دتهویلر
( ،)8660و مانوئهل اچ.گهوبلی ،دیویهد دولهروکس ( ،)8663مهاکی و
هههایتی ( ،)8662یان ه وهمكههارانش ( ،)8663کولومبههو و دیگههران
(،)8618گریلههی و همكههاران ( ،)8619گریلههو و سههانتو ()8613
همخوانی دارد و رابطه بین خدمات مراکز رشد و پهارکههای علهم و
فناوری و رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور در این تحقیقات نیهز
مورد تایید قرار گرفته است.
پژوهشگر پس از انجام تحقیق حاضر ،پیشنهادهایی را با توجه به
یافتههای تحقیق بهطور خالصه عنوان می نماید.
 -1استقرار شرکتها در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
مزایایی نیز برای آنها خواهد داشت که این مسوله خود باعث تشدید
تمرکز مراکز رشد و پارکها بر مبحث استقرار است .با افزایش
استقرار شرکتها در مراکز رشد ،طبیعتا درآمد آنها نیز افزایش خواهد
یافت و یا حداقل اینكه بخشی از هزینههای مراکز رشد بدین طریق
جبران خواهد شد،که این خصیصه نهایتا میتواند به بهبود
خدماترسانی مراکز رشد به شرکتها و همچنین کمک به اهدا
توسعهای شرکتها که در راستای توسعه ملی است ،کمک
قابلتوجهی برساند.
 -8منابع و منافع منحصر بفردی بهواسطه حضور در مراکز رشد عاید
شرکتها خواهد شد .همانند تشكیل شهبكههها و ارتباطهات قهوی و
پایدار بین شرکتها  ،همكاری مابین شهرکتهها و تولیهد مشهترک
محصوالت و  ...که بهواسطه حضور در مراکز رشد برای شرکتههای
جدید فناورانهمحور بهدست میآید .لذا تشكیالت مناسب و سهاختار
حمایتی منسجمی برای خدماترسانی به شرکتهای مستقر در مراکز
رشد فراهم شود.
 -9مراکز رشد ارتباط علمی و عملی خود با دانشگاهها و نهادهای
آموزش عالی را بهصورت پویا و زنده حفظ کنند .در این وضعیت
مراکز رشد امكان مشارکت و همكاری شرکتهای جدید
فناورانهمحور با دانشگاهها و دیگر نهادهای آموزش عالی را پیدا کرده و
همچنین امكان یافتن کارمندان و نیروهای کاری متخص و با
کیفیت برای شرکتها بهوجود میآید .آنها میتوانند از نتایج آخرین
تحقیقات صورت گرفته در
دانشگاهها در راستای بهبود محصوالت و فرایندهای تولیدی استفاده
کنند.
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تعامل و کنش متقابل محیطهای دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی
وسازمانهای بیرونی چنانچه سازمانیافته و با سازوکارهای اثربخش
همراه باشد ،حاصلی جز اشتغالزایی ،بهرهوری بیشتر از منابع انسانی
و غیر انسانی و رفاه به دنبال نخواهد داشت(تاری و همكاران.)1939 ،
 -9ثبت اختراعات و محفوت مانهدن حقهوق مالكیهت فكهری تهاثیر
مثبتی بر رشد کسب وکارها دارد و از مهمترین اقهداماتی کهه مراکهز
رشد در راستای صیانت از تحقیقات انجام میدهند ،حفظ ،نگههداری
و ثبت مالكیت فكری تحقیقات و تولیدات این شرکتها میباشد.
 -3از جانب مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ،اهمیت بیشتری
به ارائه مشاوره داده شود .مشاورههای مرتبط با حوزه فعالیت
شرکتهای جدید فناور محور داده شود بهگونهای که بتوانند از منافع
آن در راستای بهبود هرچه بیتشر فعالیتشان استفاده کنند.
 -0اگر مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد تخصصیتر باشد
شرکتها به نحو مطلوبتری میتوانند از آنها بهرهمند گردند لذا
پیشنهاد میشود که بهصورت تخصصی به شرکتها مشاوره ارائه
شود و همچنین از نیروهای متخص و با تجربه در زمینه های
مختلف استفاده شود .مسائل مادی ،مدیریتی ،بازاریابی ،حقوقی،
فنی-مهندسی و کسب وکار هرکدام به نوعی برای شرکتهای
مستقر در مراکز رشد مسولهساز هستند که میتوان از طریق
راهنماییها و مشاورههای مرتبط آنها را رفع کرد.
 -1اگر امكانات و خدمات زیرساختی موجود در مراکهز رشهد بیشهتر
شود ،شرکتها از رشد بیشتر و باالتری برخوردار خواهنهد بهود .ایهن
امكانات و خدمات شامل استفاده از سیستم اطالع رسهانی تخصصهی
(پایگاههای علمی) و مراکز تحقیقاتی دانشگاهها ،استفاده از آزمایشگاه
و کارگاههای دانشگاه ،استفاده از اینترنت پر سرعت  ،استفاده از سالن
کنفرانس و تجهیزات صوتی و تصویری ،استفاده از تجهیزات اداری و
کامتیوتری ،وجود انبار اختصاصی ،امكانات و خدمات دفتری و اداری
(منشیگری) ،وجود نگهبهانی مناسهب و انتظامهات ،ارائهه امكانهات و
خدمات رفاهی و تفریحی ،ارائه تسهیالت بانكی و امكانات و خهدمات
بیمه ای و مواردی از این قبیل است که در مجموع به آنها امكانهات و
خدمات زیر ساختی اطالق میشود .از آنجا که این امكانات و خدمات
که بهواسطه حضور در مرکز رشد و پارک فناوری به شرکتهها اعطها
میشود ،لذا توصیه میشود که در هر کدام از موارد ذکر شده کیفیت
و کمیت مورد نیاز شرکتهای جدید فناورانهمحور رعایت شود.
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منابع
 .1آقاجانی ،حسنعلی و طالب نژاد ،عاطفه ( .)1936ارزیهابی
مقایسهای عملكرد مراکز رشهد فنهاوری منتخهب در ایهران،
فصلنامه توسعه کارآفرینی ،)19( 9،ص .193-103
 .8تهاری ،مهدیهه ،مههرادی ،محمهود و ابههراهیمپهور ،مصههطفی
( ،)1939بررسی عوامل موثر بر رشهد و موفقیهت شهرکتهای
دانش بنیان ،فصلنامه رشد فناوری.90-99، 18)93(،
 .9ثامهاین ،هانس ( .)1921مدیریت فناوری در سازمان های
فناوری بنیان .ترجمه سید کامران باقری ،مرتضی رضهاپور و
سید هادی کمال .چاپ اول ،تهران :انتشارات رسا.
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