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چکیده
ام��روزه شرکت های دانش بنيان، موتور مح��رک اقتصاد دانش بنيان هستند. بسياري از این شرکت هاي 
دانش بنيان در یک مجموعه تحت عنوان پارک علم و فناوري فعاليت مي کنند و از خدمات زیرساختي، 
خدمات مشاوره اي، حمایت هاي مالي آن ها برخوردارند. عملکرد نوآورانه ترکيبي از موفقيت کلي سازمان 
و تالش ه��اي صورت گرفته جهت نوس��ازي، بهبود و به کارگيري جنبه هاي مختلف نوآوري در سازمان 
است. در این پژوهش تأثير خدمات پارک هاي علم و فناوري بر عملکرد نوآورانه شرکت هاي دانش بنيان 
مستق��ر در آن ها موردسنجش ق��رار گرفت. مفاهيم و مدل پژوهش با مطالع��ه ادبيات موضوع تعریف 
ش��د. جامعه مورد بررس��ي در این پژوهش شرکت هاي دانش بنيان پارک ه��اي علم و فناوري دانشگاه 
ته��ران و دانشگاه تربيت مدرس هستند. جهت گ��ردآوري داده پرسشنامه در بين مدیران شرکت هاي 
دانش بني��ان مستقر در پ��ارک علم و فناوري توزیع ش��د و پس ازآن داده ها ب��ا روش تحليل معادالت 
ساختاري مورد تجزیه وتحليل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خدمات پارک هاي علم و فناوري )شامل 
خدمات مشاوره اي، زیربنایي، مزایاي شبکه سازي و حمایت هاي اعتباري( اثر خوبي بر چهار بعد عملکرد 

نوآورانه شرکت ها شامل نوآوري محصول، فرآیند، بازار و سازماني دارد.
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مقدمه
 امروزه با شکل گيري محيط هاي پيچيده رقابتي، تنها سازمان هایي مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند 
که عملکرد خود را در قابليت هاي مهم سازماني همچون نوآوري تقویت کنند )فارسيجاني و نيستاني، 
1389(. انجام فعاليت هاي نوآورانه منبعي پایان ناپذیر براي مزیت رقابتي فراهم مي کند. عملکرد نوآورانه 
با خل��ق دانش موردنياز براي توسعه محصول و فرآیندهاي توليدي جدید یا بهبود فرآیندهاي موجود 
به دست مي آید. سازمان ها با تکيه بر نوآوري، در پي افزایش بهره وري و بهبود وضعيت اقتصادي خود 
هستند )مير فخرالدیني و همکاران، 1389(. موتور محرک اقتصاد دانش بنيان، شرکت هاي دانش بنياني 
هستند که نقش کلي��دي در توسعه اقتصاد دانش محور دارند. عبارت شرکت )سازمان( دانش بنيان در 
مباني نظري بيشتر به شرکت هایي اشاره مي کند که یادگيرنده و خالق دانش بوده و از دانش، چه دانش 
ضمن��ي و چه دانش آشکار براي توسعه محصوالت و فناوري هاي خ��ود استفاده مي کنند. درواقع این 
مفه��وم بيشتر به سازمان هایي اش��اره مي کند که از فرآیندهاي خلق و به کارگيري دانش براي پيشبرد 
کسب وکار خود استفاده مي کنند )نوناکا1، 1998(. برخي از شرکت هاي دانش بنيان زیر نظر پارک هاي 

علم و فناوري فعاليت مي کنند.
پ��ارک علم و فناوري، سازماني است که به وسيله متخصصين حرفه اي اداره مي شود و هدف اصلي 
آن افزای��ش ث��روت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوري و افزایش قدرت رقابت در ميان 
شرکت های��ي است که ب��ا اتکاي بر علم و دانش در پارک فعاليت مي کنن��د )شان2، 2004(. پارک علم 
و فن��اوري در مي��ان دانشگاه ها، مراک��ز R&D، شرکت هاي خصوصي و بازار، ایج��اد انگيزش کرده و 
جری��ان دانش و فن��اوري را مدیریت مي کند. همچنين پارک ها، تأسيس و رش��د شرکت هاي فناور را 
از طری��ق مراک��ز رشد و فرآیندهاي زایشي تسهيل کرده و امکانات ب��ا ارزش افزوده باال، فضاي کاري و 
تأسيسات مناسب و باکيفيت و زنجيره ارزشمندي از منابع را براي شرکت ها فراهم مي کنند )ليندلوف و 
الفتسن3؛2003(. امروزه حمایت های بسياري از سوي مانَک های علم و فناوري براي ارتقاي شرکت های 
دانش بنيان مستقر در آن ها انجام می گيرد و انتظارات این شرکت ها در اتصال به چرخه نوآوري از سوي 
پارک ها، هر روز فزوني می پذیرد. در تحقيقي با مرور 76 مقاله کليدي از سایت الزویر، در دو دهه اخير، 
چالش ه��ای پارک های علم و فن��اوري )STP ها( بررسي شده است. در این مقاله 5 خأل تحقيقاتي در 
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زمينه طبقه بندی موضوعي، نوآوری های و مرزهاي فناوري مرتبط با STP ها کشف شد. این مطالعه به 
ادبيات مربوط به مسائلي مانند آثار STP ها بر شرکت های مستأجر مستقر در پارک ها پرداخته شده و 
نشان می دهد بين نوآوری و تجزیه وتحليل ناهمگونی پارک ها و شرکت های مستقر در آن ها رابطه برقرار 
اس��ت. مطالعات آینده باید تصدیق کنند که عوامل خارجی )مثاًل زیرساخت ها، سياست های فّناورانه و 
انگيزه ها، تقاضا برای محصوالت با فّناوری باال با توجه به مناطق و غيره( و عوامل داخلی شرکت ها )مثاًل 
وضعي��ت کار، سبک مدیریت و غيره( ممک��ن است تأثيرات متفاوتی از STP ها در شرکت ها و جامعه 
بپذی��رد )هنریکس و همکاران1، 2018(. البهاري و همکاران2 )2017( ضمن بررسي پارک های فناورانه 
ایجاد شده توسط STP دانشگاه ها و مراکز علمي بيان کردند، عملکرد STP ها در سراسر جهان نسبتاً 
محبوب بوده است، هرچند که تأثير آن ها بر عملکرد نوآوری شرکت ها هنوز موضوع بسيار مورد بحث 
اس��ت. بررسي جریان های اخير در ادبيات نشان می دهد ناهمگونی شرکت های مستقر در پارک ها یک 
مفهوم کليدی است که تاکنون نادیده گرفته شده است. یکي از معضالت علمي در زمينه پارک هاي علم 
و فناوري و شرکت هاي دانش بنيان موجود در آن ها نبود اطالعات دقيق از تأثيرپذیري شرکت ها موجود 
در پارک علم و فناوري است. بدون شک، عملکرد نوآورانه شرکت هاي دانش بنيان موجود در پارک هاي 
عل��م و فناوري بایستي م��ورد بررسي و سنجش قرار گيرد تا وضعيت تأثير پارک هاي علم و فناوري بر 
عملک��رد نوآورانه شرکت هاي دانش بنيان به خوبي مشخص ش��ود. در این پژوهش درصدد پاسخگویي 
ب��ه ای��ن سؤال هستيم که خدمات پارک هاي علم و فناوري چه تأثيري بر عملکرد نوآورانه شرکت هاي 

دانش بنيان مستقر در آن ها دارد؟

پیشینه پژوهش

پارک هاي علم و فناوري

کارآفرین��ي دانشگاه��ي از رسالت هاي جدی��د دانشگاه ها پس از رسالت هاي آم��وزش و پژوهش است. 
)شری��ف زاده و همکاران، 1388( موفقيت شرکت هایي که در پارک ه��اي فناوري دانشگاه استنفورد و 
MIT... مستق��ر هستند، الهام بخش توسعه دهندگان پارک ه��ا و سياست گذاران اقتصادي براي ایجاد 

پارک ه��اي علم و فناوري در سط��ح دانشگاه ها است )سيگل و همک��اران2003،3(. در این راستا ایده 

1 . Henriques et al.
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دانشگ��اه کارآفرین، مقوله جدیدي است ک��ه با تغيير استراتژي دانشگاه ه��ا از فعاليت صرفاً علمي به 
سمت کاربردي کردن علم و فناوري با تأکيد بر تجاري سازي دانش شکل گرفته است. کاربردي کردن 
تحقيقات علمي و استفاده از فناوري هاي نوین مهم ترین وظيفه اي است که بر عهده دانشگاه نسل سوم 
یعن��ي دانشگاه کارآفری��ن قرارگرفته است )اتسکوویتز1، 1998( این امر مهم از طریق پارک هاي علم و 
فناوري که باهدف تقویت روحيه کارآفریني در دانشگاه ها و جوامع علمي تشکيل شده و به عنوان نهادي 
جه��ت دستيابي به توسعه همه جانبه در نظر گرفته مي شوند، انجام می شود )سگال2، 1986(. ازجمله 
اهداف پارک هاي علم و فناوري مي توان به تجاري سازي ایده ها و نتایج تحقيقات علمي، تشویق تشکيل 
شرکت هاي دانش بنيان، حمایت از شرکت هاي نوپا و فناور، ایجاد اشتغال پایدار و عملکرد فعال به عنوان 
حلقه واسط بين دانشگاه ها و نهادهاي آموزش عالي با صنعت اشاره کرد. هدف غایي پارک علم و فناوري 

ایجاد ارزش و درنهایت توسعه ملي و منطقه اي است )ثنائي پور، 1387(
ب��راي دستيابي به این هدف، پارک علم و فن��اوري در ميان دانشگاه ها، مراکز R&D، شرکت هاي 
خصوص��ي و بازار ایجاد انگيزش کرده و جریان دانش و فناوري را مدیریت مي کند. همچنين پارک ها، 
تأسي��س و رشد شرکت هاي فناور را از طریق مراکز رشد و فرآیندهاي زایشي تسهيل کرده و امکاناتي 
باارزش افزوده باال، فضاهاي کاري و تأسيسات مناسب و باکيفيت و زنجيره ارزشمندي از منابع را براي 

شرکت ها فراهم مي کنند. )الفستن و ليندلوف، 2003(
شرکت هاي جدید فناوري محور )NTBF’s( به عنوان خروجي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي، نقش 
کلي��دي را در ارتق��اء کارآفریني و توسعه دانش محور بازي مي کنند. ازآنجاک��ه یکي از اهداف آموزش 
عال��ي در هزاره سوم عالوه بر پيشرفت در زمينه دان��ش و فناوري، استقالل مالي و بودجه اي )ورود به 
بازاره��اي ملي و فرامل��ي کسب وکار( و ایجاد ثروت است، ازاین رو پ��ارک علم و فناوري مي تواند مرکز 
مهمي براي کسب درآمد دانشگاه محسوب شود )اشي و همکاران، 2005(. چراکه پارک علم و فناوري 
اب��زار دستيابي به دانشگاه کارآفرین است که با ارائه امکان��ات و خدمات مناسب روند تبدیل ایده هاي 
علمي به محصوالتي باقابليت عرضه به بازار را تسهيل مي کند. )اتسکوویتز، 1998( همچنين توجه به 
این پدیده نوظهور مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل در سياست گذاري هاي مربوط به اشتغال باشد 

)سگال، 1986(.

1 . Etzkowitz
2 . Segal
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بيشت��ر خدماتي که در پارک هاي عل��م و فناوري دنيا ارائه شده است از جمل��ه مزایاي استفاده از 
ادغ��ام منابع، به اشتراک گذاري منابع بي��ن شرکت ها، خدمات مشاوره، اثر مثبت حمایت عالي دولتي، 
مزایاي شبکه س��ازي، اثر گروهي، نزدیکي جغرافيایي، پرداخت یاران��ه هزینه ها و حمایت مالي دولتي 
است )چان و الئو1، 2005(. این خدمات مي توانند به طورکلي به پشتيباني ساختاري اساسي معمولي و 
پشتيباني ساختاري خاص همان فّناوري تقسيم شود. نمونه هاي معمولي از پشتيباني ساختاري شامل 
خدم��ات دفتر مشترک، کمک به کسب وکار، معافيت اجاره، شبک��ه کسب وکار، دسترسي به سرمایه، 
کمک هاي حقوقي و حسابداري و مشاوره در شيوه هاي مدیریت مي شود )اسمایلر1987،2؛ مين1997،3؛ 
هيستریچ4 و اسمایلر،1988؛ هارویت5، 2002(. از سوي دیگر، خدمات پشتيباني ویژگي هاي ساختاري 
مربوط به فناوري عبارت است از: امکانات آزمایشگاه و کارگاه )مين،1997(، رایانه هاي بزرگ و مناسب 
)هيستریچ و اسمایل��ر 1988(، فعاليت هاي تحقيق و توسعه )دوتریاک��س1987،6(، برنامه هاي انتقال 
فّناوري )اسمایلر،1987( و مشاوره در مورد مالکيت فکري. همچنين نظریه ساختاري، اشاره به این ادعا 
دارد که خدمات انکوباتوري مي توانند دسترسي به عناصر ساختاري ارائه شده توسط پارک علم و فناوري 
را فراهم کند، به عنوان مثال، زیرساخت ها و امکانات حمایتي را فراهم کرده و درنتيجه همکاري در ميان 
شرکت ه��اي با فّناوري باال را به وجود آورد )مایالت1995،7(. شبکه سازي و خوشه سازي )اثر گروهي( 
مي توان��د عامل مهمي براي موفقيت شرکت هاي کوچک و نوآور باشد. نظریه توسعه خوشه اي به بحث 
در مورد شرکت هایي با فن آوري باال و داراي ویژگي هاي مشابه مي پردازد که جذب به یک خوشه باهم 
در زنجي��ره ارزش در پ��ارک علم و فناوري شده اند و بنابراین، به تدریج به عنوان یک گروه متحد قوي و 

مکمل یکدیگر پدیدار مي شوند.
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جدول 1- جمع بندی انواع حمایت های پارک های علم و فناوري از شرکت دانش بنیان1

نوع حمایتمحقق

البهاری و همکاران1 
)2017(

مانَک هایی که با حضور دانشگاه ها ایجاد می شود می تواند اکوسيستم نوآوري را 
براي شرکت های مستقر بهتر تسهيل کند

واسکویيزاوریاگو و 
همکاران2 )2016(

عالوه بر خدمات قبلي، مهم ترین عامل ارائه خدمات ایجاد فضایي براي توسعه 
درون زا و نوآوري باز است

سيمسک و یلدیرم3 
)2016(

ایجاد یک سيستم باز که به نوبه خود به نوآوری در شبکه های دانشگاهی، 
آزمایشگاه های تحقيقاتی، راه اندازی،  SMEها و شرکت های بزرگ کمک کنند.

یاگی پرالز و مارک چوردا4 
)2013(

فراهم کردن محيطي براي جذب بهترین سرمایه گذران و فرصت های کارآفرینانه 
در ارتباط با بخشه ای دیگر

حمایت مالي دولت، پرداخت یارانه هزینه، ادغام منابع، اشتراک گذاری منابع، خدمات چان و الئو5 )2005(
مشاوره، اثر مثبت حمایت دولت، مزایاي شبکه سازی، اثر گروهي، نزدیکي جغرافيایي

کولومبو و دلماسترو6، 
2002؛ الفستن و 

ليندلوف7، 2001؛ فيليمور8، 
1999؛ ميالت9 )1995(

مزایاي شبکه سازی، اثر گروهي، خدمات زیرساختي، فراهم کردن امکانات

اسميلور10، 1987؛ هيسریچ 
و اسميلور11، 1988؛ 

هارویت12، 2002؛ ميان13، 
1997؛ براون14، 1985

خدمات مشاوره، مزایاي شبکه سازی، خدمات دفتر مشترک، کمک به کسب وکار، 
معافيت اجاره، دسترسي به سرمایه، کمک های حقوقي و حسابداري، انتقال 
فّناوری، دسترسي به سرمایه، کمک های حقوقي و حسابداري، خدمات رایانه 

ایيریال، امکانات و خدمات آزمایشگاهي و کارگاهي
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نوع حمایتمحقق

فعاليت های تحقيق و توسعه، نزدیکي جغرافيایي، مشاوره مالکيت فکريدوتریاوکس15، 1987

یکي دیگر از حمایت هاي موجود در پارک علم و فناوري را مي توان از دیدگاه شبکه سازي بررسي 
ک��رد. شبکه سازي اشاره دارد به اینکه شرکت هاي واقع در پارک هاي علم و فناوري به احتمال بيشتري 
نسبت به سایر شرکت ها با دانشگاه هاي محلي مرتبط هستند )کولومبو و دلماسترو2002،1؛ الفستن و 
ليندلوف،2001( و همين طور شبکه سازي باعث توسعه برخي از انواع ارتباط سازماني با دیگر شرکت ها 
و دانشگاه ها و مراکز علمي به دليل نزدیکي جغرافيایي خواهد داشت )جو2 و چن،2001(. شبکه سازي 
از طرفي موجب به وجود آمدن اثر تراکم فّناوري خواهد شد. اثر تراکم منجر به شکل گيري یک محيط 
نوآورانه مي شود )آیدولت و کيب��ل1988،3(. نتایج حاصل از شبکه سازي، نه تنها باعث ایجاد هم افزایي 
بي��ن دانشگاه )مرکز تحقيقات( و شرکت هاي ف��ن آوري واقع در یک پارک علم خواهد شد، بلکه باعث 
هم افزای��ي مي��ان شرکت ها و توسعه آن ني��ز خواهد شد. در تحقيقي مجموع��ه عواملي که معموالً در 
بررس��ي پارک های علم و فن��اوري بکار می رود عبارت اند از: تعداد اف��راد شرکت های مستقر در پارک، 
مکان شرکت ها، سطح تخصص، ارتباط با دانشگاه ها، همکاري بين شرکت ها، خدمات ارائه شده توسط 
پارک ها، شرکت های در حال رشد؛  تعداد اختراعات و مقاالت و کتاب ها؛  نوآوری ها و محصوالت نوآورانه، 
تعداد پروژه ها و ارتباطات بين المللی، سرمایه، شرکت های مستقر، سابقه کار، سطح اشتغال، دانشگاه ها 
و مراکز، تحقيقاتي درگير، هزینه تحقيق- توسعه – نوآوري یا نسبت آن ها، کمک مالي دریافتي، بکار 

گيري شرکت ها در مدیریت پارک. جمع بندی این خدمات در جدول 1 مالحظه می شود.
در ایران شرکت های پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر در پارک های علم و فناوري به استناد ماده 
9 قان��ون حمایت از شرکت ها و مؤسس��ات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوری ها و اختراعات، مي توانند 
از مزای��اي قانوني مناطق آزاد در خص��وص روابط کار، معافيت هاي ماليات��ي و عوارض سرمایه گذاري 
خارج��ي و مبادالت مالي بين المللي و موارد ذیل برخوردار شوند: 1( قرار گرفتن در منطقه جغرافيایي 
مناسبي از شهر تهران، 2( تسهيل ارتباط با مؤسسات تحقيقاتي و مطالعاتي دانشگاه، 3( تسهيل ارتباط 
ب��ا نيروهای متخصص و جوان دانشگاه��ي و تأمين نيروي کار،  4( استفاده از امکانات و زیرساخت های 

1 . Colombo & Delmastro
2 . Jou
3 . Aydalot & Keeble
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مشترک و کاهش هزینه ها، 5( بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان های داخلي و خارجي، 6( 
صرفه جوی��ی اقتصادي و کاست��ن از هزینه های شرکت از قبيل زمين، ساختمان، دسترسي به اینترنت 
پرسرع��ت، غذاخوری، سالن کنفرانس، اتاق جلسات با کيفي��ت باال و ...7( قرار داشتن در یک مجتمع 
تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزایاي هم جواری واحدهاي فناوري با یکدیگر. 8( امکان فراهم کردن 
خدمات رفاهي بيشتر ب��راي کارکنان مخصوصاً متخصصين شرکت که درگير فعاليت های فکري بوده 
و نياز به فضاهای با آرامش، پرنشاط و مناسب هستند.9( امکان استفاده از هم اندیشی ها و کارگاه های 
آموزش��ي که در مح��ل پارک برگزار می شود. 10( پيدا کردن یک وجه��ه بين المللی و اعتباري جدید 
در قال��ب حض��ور در پارک علم و فناوري جهت توسع��ه بازار، 11( امکان گرفت��ن پروژه های بزرگ با 
مشارکت شرکت های مختلف همکار در پارک، 12( پشتيباني دولت و دستگاه های متولي از شرکت ها 
جه��ت توسعه فعاليت های خود. 13( در ضم��ن شرکت های دانش بنيان به موجب قانون از 110 عنوان 
حمایت خاص برخوردارند. این حمایت ها در حوزه های متنوع آموزش، بازار، ماليات، معافيت از سربازي، 

سرمایه گذاری، ورود به بورس، حق استفاده از منازل مسکوني براي ایجاد شرکت و غيره است1

شرکت هاي دانش بنیان
شرکت های دانش بنيان به سازمان هایي اشاره مي کند که از فرآیندهاي خلق و به کارگيري دانش براي 
پيشبرد کسب وکار خود استفاده مي کنند )نوناکا، 1998(. در قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنيان، 
ای��ن شرکت ها این گونه تعریف مي شوند: »شرکت و موسس��ه دانش بنيان شرکت یا موسسه خصوصي 
ی��ا تعاوني است که به منظور هم افزای��ي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و 
اقتص��ادي )شامل گسترش و کاربرد اختراع و ن��وآوري( و تجاري سازي نتایج تحقيق و توسعه )شامل 
طراح��ي و تولي��د کاال و خدمات( در ح��وزه فناوري هاي برتر و باارزش افزوده ف��راوان به ویژه در توليد 
نرم افزارهاي مربوط تشکيل مي شود« )قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنيان مصوب 1389 مجلس 
شوراي اسالمي(؛ اما اصطالح شرکت هاي دانش بنيان با این مفاهيم در ادبيات بين المللي به ندرت یافت 
مي شود؛ به عبارت دیگ��ر در ادبيات بين المللي، عملکرد نوآورانه، یکي از ابزارهاي افزایش مزیت رقابتي 
ب��راي کلي��ه اعضاي زنجيره تأمين است. تقویت زنجيره تأمين ی��ک شرکت توليدي و شرکاي زنجيره 
تأمي��ن آن ها اغلب بستگي به عملکرد نوآورانه دارد. این عملکرد جهت استفاده از ایده ها و راه حل هاي 

pdf.1-آیين-نامه-شماره http://bayanbox.ir/view/6945262451075270028/ 1 . رجوع شود به
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داخل��ي و خارجي براي تغيير تقاض��اي مبتني بر پيشرفت فّناوری بکار م��ي رود )بيرز و زند1، 2014(. 
شرکت ها باید بر اثرات تعاملي که بر عملکرد نوآورانه و روابط ميان اعضاي مشترک تأثير دارند، تمرکز 
کنن��د. عملکرد نوآورانه درون سازماني در یک زنجيره تأمين به یک عمل متداول و معمول تبدیل شده 
است، زیرا به شکلي حياتي به حفظ مزیت رقابتي زنجيره تأمين به عنوان یک کل کمک مي کند )هانگ 
و همک��اران2011،2(. عملک��رد نوآورانه، اشاره به توانایي خاصي در شرک��ت دارد که بتواند آن را براي 
اولين کاربري ایده ها، ابزارآالت، سيستم ها، خط مشي ها، برنامه ها، فرآیندها، محصوالت و خدمات جدید 
کارآم��د سازد. عملکرد نوآورانه، از طریق درونداده��اي نوآورانه تعریف مي شود. بدین معني که تبدیل 
داده به خروجي و سرانجام خروجي نوآورانه با عملکرد شرکت در ارتباط است. عملکرد نوآورانه به این 
دلي��ل که خروجي نوآورانه به همراه عملکرد شرکت ممکن است بر روي هزینه هاي نوآورانه تأثيرگذار 
باشند، مي تواند به چند دسته تقسيم شود. اما هرچند به طورکلي عملکرد اقتصادي یک شرکت ممکن 
اس��ت بر روي سه مرحله زیر از عمر شرکت اثرگذار باشد:1( تصميم براي نوآوري، 2( خروجي نوآوري 
و 3( خروج��ي عملکرد نوآورانه )ليندورف و الفستن، 2001( به طورکلي عملکرد نوآورانه دو بعد دارد؛ 
کارایي و سودآوري نوآوري. درحالي که عملکرد نوآورانه فردي سه بعد دارد، توليد، ارتقا و درک ایده هاي 
نوآورانه. عملکرد نوآورانه اشاره به ارزیابي بهره گيري دانش و اقدامات نوآورانه فني در یک شرکت دارد. 
درمجموع، در تعاریف عملکرد نوآورانه 2 معنا و مفهوم وجود دارد. مفهوم اول که کلي تر است، به دانش 
فني، عمليات نوآورانه و خالقانه اشاره دارد. بر این اساس، عملکرد نوآورانه مي تواند عملکرد اقتصادي، 
اجتماعي، محصول و عملکرد فرآیندي را نيز بيان کند؛ بنابراین، عملکرد نوآورانه به طور عمده اي، متکي 
ب��ر مدیریت اثربخ��ش فرآیند نوآوري است و مدیران باید به طور م��داوم به منظور کسب مزیت رقابتي 
پایدار، به شناسایي، توسعه، حمایت و تخصيص منابع و قابليت ها بپردازند. در مفهوم دوم که جزئي تر 
اس��ت، عملکرد نوآورانه اش��اره بر تعداد اختراعاتي دارد که به ب��ازار معرفي مي شوند یعني محصوالت 
جدی��د، سيستم هاي فرآیندي یا تدابير جدید شرکت )چن و ليو، 2005( در این مطالعه مفهوم جزئي 
از عملکرد نوآورانه مدنظر هست. بر طبق سيستم طبقه بندي شومپيتر، مقياس هاي عملکرد نوآورانه به 
5 دسته مختلف طبقه بندي مي شود: 1( محصوالت جدید، 2( روش هاي جدید توليد، 3( منابع جدید 

تأمين، 4( بهره برداري از بازارهاي جدید، 5( راه هاي جدید براي سازمان دهي کسب وکارها.

1 . Beers & Zand
2 . Hung et al.
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اکث��ر تحقيقات ب��ر دو ح��وزه اول نوآوري یعن��ي نوآوري در محص��ول و نوآوري ه��اي فرآیندي 
متمرکزشده اند. نوآوري هاي محصول، اختراع و تجاري سازي کلي محصوالت و خدمات جدید را نشان 
مي دهد )کانها و همکاران1، 2013(. در برخي از تحقيقات نيز پنج حوزه اصلي را براي عملکرد نوآورانه 
معرف��ي نموده ان��د که عبارت است از: نوآوري محصول، نوآوري بازار، ن��وآوري فرآیند، نوآوري رفتاري، 
ن��وآوري استراتژیک )البهاري و همکاران، 2017(. در مجم��وع می توان گفت، شرکت های دانش بنيان 
طب��ق ادبيات با عناوین دیگري مانند سازمان هاي دانش بنيان، دانش آفرین، یادگيرنده و هوشمند نيز 
نامي��ده شده است. در صنایع دانش بنيان،  عالوه بر مشخصه های دانشي و فناورانه،  هزینه زیادي نيز به 
بخش تحقيق و توسع��ه آن اختصاص یافته است. در این پژوهش شرکت های دانش بنيان شرکت هاي 
ت��ازه تأسيس با اندازه کوچ��ک و متوسط است که تمرکز اصلي آن ها بر فناوري است. عملکرد نوآورانه 
شرکت باعث افزایش ارزش زنجيره ارزش و پایداري و ارتقاي مزیت رقابتي شرکت خواهد شد. عملکرد 
نوآوران��ه، توانمندي خاصي در شرکت است که بتوان��د دانش و فناوري نوظهور در شرکت را در مزیت 
رقابت��ي شرکت متجلي سازد. این دانش و فناوري می توان��د در سطح فردي یا سازماني یا استراتژیک 
ظه��ور یافته باش��د و از طریق محصوالت جدید،  روش هاي جدید تولي��د و ارائه خدمات،  منابع جدید 
تأمين، بهره برداري از بازارهاي جدید و فرآیندها و استراتژي جدید و راه هاي جدید براي سازمان دهي 
کسب وکاره��ا جلوه گر شود. هزینه عملکرد نوآورانه در مرحله تصميم به ایجاد نوآوري، ایجاد نوآوري و 

بهره برداری از نوآوري متفاوت بوده و به زیرساخت و کارایي و اثربخشي شرکت وابسته است.

پیشینه تجربي
رمضان پور نرگسي و همکاران )1396( در تحقيقي با عنوان: بررسی نقش ميانجی کارآفرینی فناورانه بر 
ارتباط بين سرمایه های فکری سازمان و مزیت رقابتی )موردمطالعه: شرکت های مستقر در مراکز رشد 
شه��ر تهران(، به این نتيجه رسيدند که سرمایه های فکری بر کارآفرینی فناورانه و مزیت رقابتی تأثير 
مثبت مستقي��م دارد و سرمایه های فکری بر مزیت رقابتی از طریق متغير ميانجی کارآفرینی فناورانه 

تأثير مثبت غيرمستقيم دارد.
 شيري و همکاران )1395( در مطالعه خود نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط "تناسب فرد با شغل 
و سازمان" با"رفتار کاری نوآورانه" در شرکت های دانش بنيان )موردمطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه 

1 . Cunha
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تهران( را بررسي کردند و نتيجه گرفتند که رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد کاری کارکنان تأثير مثبت 
دارد. ضمناً دیدگاه ها و ادراکات فرد در مورد تناسب با شغل و تناسب با سازمان به واسطه نقش ميانجی 
اعتماد نوآوری باعث رفتار نوآورانه او خواهد شد. سالمي و شفيعي )1393( در مطالعه خود در خصوص 
تأثير سطح و نوع ارتباط با دانشگاه بر عملکرد نوآورانه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری فارس 
بي��ان کردن��د که دانشگاه ها عامل توسعه و انتشار دانش در ارتب��اط با پارک ها هستند و توسعه ارتباط 
صنعت و دانشگاه می تواند تأثيرات مثبتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه های مستقر در پارک ها داشته باشد 
ول��ي نتایج این تحقيق در تع��دادی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری فارس این موضوع را 

تائيد نکرد.
طالب��ي و همکاران )1389( پژوهشي را با هدف تبيين نقش خدمات پارک علم و فناوري دانشگاه 
تهران بر رشد شرکت هاي فناورانه محور مستقر انجام دادند. مؤلفه هاي خدمات شامل استقرار، خدمات 
مش��اوره اي، مزایاي حضور، امکان��ات زیرساختي و مؤلفه هاي رشد شامل ميزان ف��روش، سودآوري و 
اشتغال بود. یافته هاي تحقيق نشان داد که بين مؤلفه هاي خدمات ارائه شده و رشد رابطه علي به ميزان 
71 درص��د وجود دارد. سریزدي و منطق��ي )1391( طي پژوهشي به تحليل تأثير سياست هاي پارک 
عل��م و فناوري یزد بر توسعه فناوري مؤسسات مستقر در آن پرداختند. نتایج مشخص کرد که در این 
ميان بعضي سياست ها مانند مرکز تحقيق و توسعه فناوري، فن بازار، مرکز نوآوري و صندوق پژوهش 
و فناوري اثر مثبت و برخي مانند تمرکز بر بازار منطقه اي و تنوع حوزه هاي فناوري اثر منفي بر سطح 
فن��اوري مؤسسات داشته است. شفيعي و قوچکانلو )1394( تأثير کيفيت خدمات پارک پردیس را بر 
عملک��رد نوآورانه شرکت هاي مستق��ر در پنج بعد مورد بررسي قرار دادند ک��ه مهم ترین عامل از نظر 
مدیران فعال در این پارک بعد قابليت اطمينان ارباب رجوع به پارک بوده است. پورتيموري و جمشيدي 
)1393( به بررسي عملکرد نوآورانه شرکت هاي دانش بنيان مستقر در مرکز رشد علم و فناوري دانشگاه 
سمن��ان پرداختند. نتایج تحقيق نشان داد که اولویت شرکت ها در نوآوري به ترتيب نوآوري محصول، 
فرآین��د، استراتژیک و نوآوري در بازار است. شوال پور و همکاران )1396( خدمات قابل ارائه پارک هاي 
عل��م و فناوري به شرکت هاي فعال در عرصه فناوري هاي نرم را شناسایي و اولویت بندي کردند. نتایج 
نش��ان داد ک��ه خدماتي مانند اعطاي وام هاي کم بهره، ارائه پيشنه��اد درباره خطرات پيشبرد و توسعه 
شرکت ها، انتقال تجربيات موردنياز شرکت ها ازجمله تحليل بازار، ویژگي هاي جمعيتي و نيازهاي آنان 
ب��راي توسعه و موفقيت این شرکت ها حائز اهميت است. همچني��ن در پژوهش های خارجي مواردي 
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که قابل مطرح شدن هستند عبارت اند از: برخي از محققين ازجمله کاربرگ و همکاران1 )2014( طي 
تحقيقي که بر روي 22 پارک علم و فناوري در اسپانيا انجام دادند، نتيجه گرفتند که این پارک ها تأثير 
بسيار قوي و مثبتي بر ميزان نوآوري شرکت هاي مستقر دارند. دیزویال و فرناندز الموس2 )2015( طي 
سال هاي 2001 تا 2007 تحقيقي به منظور بررسي تأثير پارک هاي علم و فناوري بر افزایش نوآوري و 
تبادل دانش انجام دادند. در این تحقيق که بر روي 11201 شرکت صورت پذیرفته تأثير این پارک ها 
بر افزایش نوآوري شرکت ها مؤثر ارزیابي شده است. آن ها همچنين تأکيد مي کنند که ميزان این تأثير 
وابسته به راهبردها و اقدامات داخلي شرکت ها است. مينگویلو و همکاران3 )2015( نيز پارک هاي علم 
و فن��اوري و مراک��ز رشد انگلستان را مورد بررسي قرار دادند. طبق نتيجه گيري آن ها پارک هاي علم و 
فن��اوري ک��ه در مناطق رقابتي صنعتي متمرکز شده اند تأثير مثبتي بر سطح توليدات علمي و نوآوري 

شرکت ها دارند.
 الستن و ليندلف4 )2006( رشد شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري سوئد را بررسي کردند. 
مقي��اس ارزیابي آن ها ميانگين رشد شرکت ها در سه مقوله فروش، سودآوری و اشتغال در سه سال از 
فعالي��ت آن ها بود. نتایج نشان داد که پارک ه��اي علم و فناوري تأثير مثبتي بر رشد شرکت ها در این 
س��ه مقوله دارد. در پژوهش دیگري که در رابطه با پارک هاي علم و فناوري صورت گرفت، فرگوسن و 
اولوفسون5 )2004( نرخ رشد شرکت ها را با متغيرهاي فروش، اشتغال و بقاي )ماندگاري( شرکت هاي 
داخل و خارج از پارک هاي فناوري بررسي کردند. یافته هاي آن ها نشان مي دهد که شرکت هاي داخل 
پارک که تحت تأثير امکانات، خدمات و دیگر مزایاي پارک هاي فناوري قرار داشتند، نرخ بقاي بيشتري 
نسب��ت ب��ه نمونه خارج از پارک دارن��د. نکته قابل توجه این است که شرکت ه��اي داخل پارک تمایل 
بيشت��ري دارند که همچن��ان کوچک و کارآفرین بمانند چراکه تحقيق��ات مرتبط با رشد شرکت هاي 
فناوران��ه محور نشان مي دهد که شرکت هاي کوچک و جوان ن��رخ رشد بيشتري دارند. همان طور که 
مشاهده می شود هيچ کدام از موارد مشابه اگرچه از نظر محتوا شبيه هستند اما از لحاظ جامعه آماري 

و نحوه روش تحقيق با تحقيق حاضر متفاوت هستند.
 جمع بندی تحقيقات پيشين حاکي از آن است که بر دو دسته تحقيق تمرکز شده است. دسته اول 

1 . Carlborg et al.
2 . Díez-Vial & Fernández-Olmos
3 . Minguillo et al.
4 . Lofsten & Lindelof
5 . Ferguson & Olofsson
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در مطالع��ات خود بيشتر بر جنبه دروني شرکت ها و پارک ها مانند توانمندی های داخل شرکت توجه 
کرده اند و دسته دوم به عملکرد پارک ها و شرکت های دانش بينان پرداختند. از این ميان برخي عملکرد 
پارک ه��ا بر دانشگاه را مثبت ندانستند. برخ��ي در بررسي خود، وارد مؤلفه ای حمایتي نشده اند. برخي  
فقط تأثير سياست ها را بررسي کرده اند. برخي تنها ابعاد و کيفيت خدمات را بررسي کردند. یا خدمات 
را اولویت بندی کردند. مرور مطالعات انجام شده در خارج از کشور حاکي از مؤثر بودن حمایت پارک ها 
ب��ر عملکرد نوآورانه شرکت ها است ولي در این تحقيقات اشاره مستقيمي بر اینکه شرکت های مذکور 
دانش بنيان بوده اند یا شرکت معمولي مستقر در پارک بوده اند، نشده است. به عبارتي هنوز تحقيقي در 
خصوص بررسي عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنيان در اثر حمایت های پارک که با روش معادالت 

ساختاري و تحليل مسير بررسي شده باشد، وجود ندارد.

روش تحقیق
این تحقيق از نوع استقرایي و از نظر هدف کاربردي است ازآنجایي که این تحقيق یک تحقيق دانشگاهي 
ب��ا مدت زمان محدود است لذا افق زماني مقطعي برگزیده مي شود. در این تحقيق قلمرو زماني مربوط 
به نتایج ارزیابي هاي انجام شده در پایيز و زمستان سال 1395 است )دانایی فرد، 1390؛ خاکي، 1387(. 
این تحقيق در پارک هاي علم و فناوري تهران انجام شده است و از نوع کمي است. ازآنجاکه داده هاي 
موردنظ��ر این تحقي��ق از طریق جامعه به دست خواهد آمد این تحقي��ق از شاخه پيمایشي بوده و به 
شيوه مقطعي انجام شده است. با توضيحات ارائه شده در قسمت ادبيات تحقيق، این پژوهش بر مبناي 
چارچ��وب مفهومي زی��ر دنبال مي شود ک��ه در آن "خدمات پارک علم و فن��اوري " متغير مستقل و 
"عملکرد نوآورانه " شرکت هاي دانش بنيان متغير وابسته در نظر گرفته شده اند. در مورد عملکرد نوآورانه 
ب��ر اس��اس نظر OECD قرار شد ک��ه در این پژوهش با در نظر گرفتن چه��ار شاخص شامل: نوآوري 
محص��ول، نوآوري فرآیند، ن��وآوري بازار و نوآوري سازماني به عنوان مؤلفه ه��اي عملکرد نوآورانه مورد 
مداقه قرار گيرد. با توجه به ادبيات پژوهش در مورد خدمات پارک هاي علم و فناوري از بين تعداد زیاد 
خدم��ات با در نظر گرفتن چهار شاخص اصلي مواردي شام��ل خدمات مشاوره اي، خدمات زیر بنایي، 
مزای��اي شبکه سازي و حمایت هاي اعتباري )معافيت ها، یارانه هزینه، معافيت اجاره و ...( را به عنوان 4 
دست��ه اصلي خدمات در نظر گرفتيم. شکل 1 مدل مفهومي پژوهش را به همراه مؤلفه )پرسش( هاي 

آنان نشان مي دهد.
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جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري این تحقيق به دليل دسترسي آسان و سریع، شرکت هاي دانش بنيان موجود در پارک هاي 
علم و فناوري تهران است. پس از جستجوي اینترنتي و مصاحبه با پارک هاي علم و فناوري در تهران 
مشخ��ص ش��د 64 شرکت دانش بنيان در این پارک ها )شامل پارک عل��م و فناوري وابسته به دانشگاه 
تهران و دانشگاه تربيت مدرس( وجود دارد. ازآنجاکه این تعداد جامعه آماري بزرگي نيست، همه آن ها 
در تحقي��ق مورد بررس��ي قرار گرفته اند و ازاین رو به نمونه گيري نيازي نيست و از همان تعداد محدود 

جامعه استفاده شده است.
از ميان شرکت های دانش بنيان مورد بررسي، 75% آن ها توليدي و 25%  خدماتي بوده اند. از منظر 
تنوع حوزه کار، 25% در حوزه فناوري اطالعات،  36.54 درصد در زمينه مخابرات و الکترونيک، 7.69 
درصد در زمينه تجهيزات پزشکي، 5.77 درصد در زمينه کشاورزي، 7.69 درصد در زمينه نفت و گاز، 
5.77 درصد در زمينه محصوالت آزمایشگاهي و شيمي و 11.54 درصد در سایر زمينه ها فعال بودند. از 
منظر سطح تحصيالت کارکنان آن ها 34.6 درصد ليسانس، 26 درصد فوق ليسانس و 8 درصد دکتري 
بوده است. از منظر سابقه حضور در پارک، 40.38% از شرکت ها بين یک تا سه سال،34.62% بين 4 تا 

6 سال و 25% بين 7 تا 10 سال سابقه داشتند.

جمع آوري داده ها و روش تجزیه وتحلیل داده ها
 اولي��ن گ��ام در راه دست یابي به اهداف تحقيق جم��ع آوري اطالعات و یافت��ن واقعيت ها است. براي 
جم��ع آوري اطالعات در زمينه هاي مباني نظري و ادبيات تحقي��ق و پيشينه، از کتاب ها، پایان نامه ها، 

مقاالت و پایگاه هاي اطالعاتي مرتبط با موضوع پژوهش )داخلي و خارجي( استفاده شده است.
در ای��ن تحقي��ق با استفاده از مدل مفهومي تحقيق متغيرهایي که بای��د داده هاي مربوط به آن ها 
جمع آوري شود مشخص گردید. سپس با مراجعه به شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک هاي شهر 
ته��ران، داده ه��اي مربوط به هر متغير تعيين شد. پس از مراجعه به همه شرکت ها و توزیع پرسشنامه 
بي��ن آن ه��ا مشخص شد که فقط مي توان از اطالعات 52 پارک در تحقيق استفاده کرد زیرا 12 پارک 
یا همکاري نکردند یا پرسشنامه پرشده از سوي آن ها قابل استفاده نبود. در این مطالعه از روش حداقل 

مربعات جزئي )PLS( براي تجزیه وتحليل تحقيق )داوري، 1395( استفاده شده است.



115 ارائه مدل سنجش تأثیر خدمات پارک هاي علم و فناوري بر عملکرد...

شکل 1 - مدل مفهومي پژوهش به همراه مؤلفه ها

روایي و پایایي ابزار اندازه گیري
در ای��ن پژوه��ش به منظور اندازه گيري پایایي پرسشنامه هاي مورداستف��اده در تحقيق، از روش آلفاي 
کرونباخ و از نرم افزار spss23 استفاده شده است. ضریب همبستگي آلفاي کرونباخ، ضریب کلي براي 
پرسشنام��ه مورداستفاده در تحقيق باالت��ر از 0.7 است درنتيجه پایایي این پرسشنامه موردقبول واقع 

مي گردد.

تجزیه وتحلیل یافته ها
رویکرد حداقل مربعات جزئي بدین علت انتخاب شده است که توزیع داده ها نرمال نيست زیرا یکي از 
دالی��ل استفاده از روش PLS نرمال نبودن توزیع داده ها است )آذر و غالم زاده، 1395(. به عبارت دیگر 
جه��ت استف��اده از رویکرد مدل سازي معادالت ساختاري بر مبن��اي کوواریانس که رویکرد نسل اولي 
نامي��ده مي شود باید نمونه مورد بررس��ي داراي حجم باال در مقایسه با گویه هاي مربوط به متغيرها و 
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همچنين نرمال بودن توزیع داده ها نرمال باشد ولي در این تحقيق به علت حجم نسبتاً کم نمونه مورد 
بررس��ي در مقایس��ه با گویه هاي مربوط به مؤلفه ها و مهم ت��ر از آن نرمال نبودن توزیع داده ها، باید از 
رویک��رد حداقل مربع��ات جزئي که رویکرد نسل دومي ناميده مي شود استفاده شود، جهت رعایت این 
مسئله از نرم افزار smart PLS3 جهت بررسي فرضيه ها استفاده شده است. در این تحقيق مدل آماري 
ب��ر مبناي فرضيه هاي تحقيق ساخته مي شود، یعني رابطه بين س��ازه خدمات پارک علم و فناوري بر 
زیر سازه های تبيين کننده عملکرد نوآورانه سنجيده مي شود. تأثير قابل توجه سازه خدمات پارک علم 
و فناوري بر این زیر سازه ها نشان دهنده تأثير این سازه بر عملکرد نوآورانه نيز است. الزم به ذکر است 
در این تحقيق به علت تعداد زیاد سنجه )گویه( هاي مربوط به زیر سازه های مربوط به عملکرد نوآورانه 
از نمای��ش آن ه��ا در مدل ساختاري تحقيق اجتناب شده است و زیر سازه های مربوط به سازه خدمات 
پارک علم و فناوري بعد از محاسبه ميانگين گویه هاي مربوط به هرکدام، به شاخص براي سازه خدمات 
پارک تبدیل شدند، سپس مدل ساختاري تحقيق )روابط بين سازه هاي تحقيق( سنجش و شاخص هاي 
مربوط به پایایي و روایي آن ها بررسي مي شود. در ادامه به تفسير نتایج حاصل از برازش مدل با استفاده 
از نرم اف��زار PLS پرداخت��ه مي شود قبل از پرداختن به این امر ابت��دا الزم است نتایج اجراي مدل در 
حال��ت نمایش ضرایب استان��دارد و ضرایب معناداري نشان داده شود. این ضرایب در شکل هاي 2 و 3 

مشاهده مي شود.

بررسي برازش مدل ساختاري تحقیق
ضرایب مسيري مدل ساختاري )ضرایب معناداري(: در این بخش باید تمامي مسيرهاي نشان داده شده 
در مدل )فرضيه ها( و روابط بين سازه ها با هم و یا روابط بين هر سازه با سنجه هاي مربوط به خودش 
از لح��اظ آماري معني دار شوند. نرم افزار PLS، به ص��ورت پيش فرض روابط را در سطح اطمينان %95 
 t این سطح اطمينان برابر با 1/96 است، پس هرکدام از روابط که مقدار t آزمون مي کند و چون مقدار
براي آن خارج از بازه 1/96- تا 1/96+ باشد، ازلحاظ آماري، در سطح اطمينان 95% مورد تأیيد است. 
همان گون��ه ک��ه در شکل 4 نشان داده شده است، تمامي روابط علي مدل )رابطه بين متغير مستقل و 
متغيرهاي وابسته( موردقبول است چون مقدار t آن ها خارج از بازه مشخص شده است. معناداري روابط 

بين متغيرها بيانگر تناسب بين سنجه ها و سازه هاي مدل است.
ضریب تعيين )مقدار R2(: رایج ترین ضریب مورداستفاده براي ارزیابي مدل ساختاري ضریب تعيين 
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اس��ت. این ضریب سنجه دقت پيش بيني مدل است و برابر با توان دوم همبستگي ميان مقادیر واقعي 
و پيش بيني ش��ده یک سازه درون زاي معين است. مقدار ضری��ب تعيين براي یک سازه درون زا بيانگر 
درصد واریانسي است که توسط سازه هاي اثرگذار بر روي سازه مذکور تبيين مي شود. هرچه این مقدار 
براي یک سازه باالتر باشد بيانگر این است که مدل طراحي شده توسط محقق از برازش باالتر و قدرت 
پيش بين��ي  بيشتري برخوردار است. در این زمينه مقادیر زیر 0.3 براي ضریب تعيين کم، مقادیر بين 

0.3 تا 0.6 متوسط و مقادیر باالي 0.6 زیاد برآورد مي شوند )آذر و غالم زاده، 1395(.

شکل 2 -مدل تحقیق در حالت نمایش ضرایب استاندارد

شکل 3- مدل تحقیق در حالت نمایش ضرایب معناداري
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شکل 4-مدل تکمیلي تحقیق در حالت نمایش ضرایب استاندارد

شکل 5 -مدل تکمیلي تحقیق در حالت نمایش ضرایب معناداري

مقادی��ر ضریب تعيين ب��راي سازه هاي درون زاي مدل تحقيق در ج��دول 2 نشان داده شده است 
و مشاه��ده می ش��ود که مقادیر ضریب تعيين براي سازه ه��اي درون زاي تبيين کننده عملکرد نوآورانه 

متوسط ارزیابي مي شوند و این نتيجه نشان دهنده قدرت باالي پيش بيني  مدل است.
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جدول 2- جدول مربوط به ضریب تعیین براي سازه هاي درون زا

R2سازه

نوآوري محصول0.396

نوآوري در فرآیند0.559

نوآوري سازماني0.647

نوآوري در بازار0.563

ضریب اندازه تأثير f2: هنگامي که یک سازه برون زاي معين از مدل حذف مي شود، براي ارزیابي اینکه 
آیا سازه حذف شده اثر قابل توجهي بر سازه هاي درون زا دارد، تغيير در مقدار ضریب تعيين مي تواند مورد 
استفاده قرار گيرد. از این سنجه با عنوان اندازه اثر f2 یاد مي شود. مقادیر 0.02، 0.15 و 0.35 به ترتيب 
اثرات کوچک، متوسط و بزرگ متغير مکنون برون زا را نشان مي دهد )آذر و غالم زاده، 1395(. اندازه اثر 
مرب��وط به متغيرهاي درون زا در جدول 3 نشان داده شده است و اندازه اثر به دست آمده براي متغيرهاي 

درون زا داراي مقدار نسبتاً زیادي است. این امر نشان دهنده قدرت تبيين کنندگي باالي مدل است.

جدول 3- جدول مربوط به اندازه اثر براي سازه هاي درون زا

f2سازه

نوآوري محصول0.315

نوآوري در فرآیند0.247

نوآوري سازماني0.286

نوآوري در بازار0.327

ضریب چشم پوشي و تناسب پيش بين )Q2(: عالوه بر ارزیابي بزرگي مقدار ضریب تعيين به عنوان 
معياري براي دقت پيش بيني، محققان باید مقدار Q2 را براي مدل بررسي کنند. این سنجه یک معرف 
تناس��ب پيش بي��ن مدل است. به بياني دیگ��ر این معيار، قدرت پيش بيني م��دل را مشخص مي کند. 
مدل هایي که داراي برازش ساختاري قابل قبول هستند، باید قابليت پيش بيني شاخص هاي مربوط به 
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سازه هاي درون زاي مدل را داشته باشند. بدین معني که اگر در یک مدل، روابط بين سازه ها به درستي 
تعری��ف شده باشند، سازه ها قادر خواهند بود بر شاخص ه��اي یکدیگر تأثير کافي بگذارند و از این راه 
فرضيه ه��ا به درستي تأیيد شوند. مقدار Q² باید براي تمام��ي سازه هاي درون زاي مدل محاسبه شود. 
درصورتي ک��ه مقدار Q² براي یک س��ازه درون زا برابر صفر یا کمتر از صفر شود، نشان دهنده آن است 
ک��ه روابط بين دیگر سازه هاي مدل و آن سازه درون زا به خوبي تبيين نشده است و درنتيجه مدل نياز 
ب��ه اص��الح دارد. مقدار قابل قبول براي این معيار مقادیر 0/35 به باال است. این مقدار که در نرم افزار با 
»SSE/SSO-1« نشان داده مي شود. طبق جدول 4 مقادیر Q2 براي سازه هاي درون زاي مدل همگي 

به طور قابل توجهی باالتر از صفر هستند، بنابراین از تناسب پيش بين مدل در مورد متغيرهاي مکنون 
درون زا حمایت مي کنند.

جدول 4- ضریب چشم پوشي براي سازه هاي درون زا

1-SSE/SSO یا )Q2(سازه

نوآوري محصول0.417

نوآوري در فرآیند0.347

نوآوري سازماني0.324

نوآوري در بازار0.435

شاخ��ص نيکویي برازش کل��ي )GOF(: ثقفي و همکاران1 )2017( ی��ک شاخص نيکویي برازش 
 PLS به عنوان راه حل عملياتي براي این مشکل که مي تواند به معناي یک شاخص براي اعتبار کل مدل
باشد پيشنهاد کردند. اخيراً سودمندي این شاخص را از نظر مفهومي و تجربي به چالش کشيده شده و 
 GOF ،ارائه نمي دهد. به خصوص PLS نيکویي برازشي براي مدل هاي GOF نشان داده شده که معيار
برخالف سنجه ب��رازش در رویکرد کوواریانس محور، توانایي جداسازي مدل هاي معتبر را از مدل هاي 
نامعتبر ندارد. ازآنجاکه GOF براي مدل هاي اندازه واریانس محور قابل استفاده نيست و تالش هاي بيش 
ب��رآوردي پارامترها را گوشزد نمي کند و جریمه اي براي آن ه��ا قائل نمي شود، استفاده از این شاخص 

توصيه نمی شود )آذر و غالم زاده، 1395(.
1 . Saghafi et al.
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نتیجه گیری
در این تحقيق اثر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنيان از منظر نوآوری در محصول، فرایند، نوآوري 
سازماني و نوآوری در بازار در اثر حمایت پارک ها در حوزه خدمات مشاوره ای، شبکه سازی، زیربنایي و 
اعتباري مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل از تحليل آماري با نرم افزار PLS در این پژوهش نشان 
داد که شدت رابطه بين دو متغير خدمات پارک علم و فناوري و متغير عملکرد نوآورانه، متوسط برآورد 
می ش��ود. رابطه بين دو متغير خدمات پارک علم و فن��اوري و عملکرد نوآورانه از لحاظ آماري معنادار 
اس��ت. یعني پارک هاي علم و فناوري با ارائه خدمات به شرکت هاي دانش بنيان مستقر در آن ها باعث 
نوآور شدن آن ها مي شوند و این نوآوري حاکي از اثر بخش بودن خدمات پارک ها است و می توان به طور 

جزئی تر موارد ذیل را نتيجه گرفت:
1- خدم��ات پارک هاي علم و فن��اوري بر عملکرد نوآوري محصول شرکت هاي دانش بنيان مستقر 

در آن ها اثر دارد.
2- خدم��ات پارک هاي علم و فناوري بر عملکرد نوآوري فرآیند شرکت هاي دانش بنيان مستقر در 

آن ها اثر دارد.
3- خدم��ات پارک هاي علم و فناوري بر عملکرد نوآوري ب��ازار شرکت هاي دانش بنيان مستقر در 

آن ها اثر دارد.
4- خدم��ات پارک هاي علم و فن��اوري بر عملکرد نوآوري سازماني شرکت هاي دانش بنيان مستقر 

در آن ها اثر دارد.
در ک��ل خدم��ات ارائه شده پارک هاي علم و فناوري به شرکت ه��اي دانش بنيان نيز، تأثير خوب و 
مثبت��ي بر عملک��رد نوآورانه آن ها داشته اما ميزان این تأثير بر هرک��دام از مؤلفه های عملکرد نوآورانه 
مقداري تفاوت دارد. ميزان این اثرگذاری به ترتيب نوآوري سازمان، فرایند، بازار و محصول است. این 
تف��اوت مي تواند به این دليل باشد چون شرکت هاي دانش بنيان به دانش و نوآوري متکي هستند پس 
باید کارکن��ان توانمند و متخصصي داشته باشند و چون کارکن��ان شرکت هاي دانش بنيان توانمندي 
باالیي دارند پس ساختار سازماني که چنين کارکناني در آن کار مي کنند باید انعطاف و همراهي زیادي 

داشته باشد.
در ی��ک سازمان، نوآوری می تواند در قالب وج��ود رفتار یا ایده های جدید و پذیرش آن ها از طرف 
مدیران نمود پيدا کند. یا در قالب یک عملکرد عملياتی یا یک استراتژی مدیریتی جدید باشد. مدیریت 
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دانش، سازمان ها را قادر می سازد تا به طور مداوم تخصص اصلی خود را به محصوالت یا خدمات تبدیل 
کنن��د. وجود مشوق هایی براي عدم مالي��ات و باالسري براي شرکت های موف��ق در حوزه محصوالت 
بين رشت��ه ای در پارک ه��ا باعث شده که شرکت ها به این حوزه ها توجه کنند و ارتباط بين شرکت ها و 
تعامل کاري بين شرکت های حاضر در پارک ها توسعه یابد. این قباًل بسيار کمرنگ بوده و جنبه رقابتي 
داشته است. با بکار گيري مدیریت دانش، افراد ممکن است اشتباهات کمتری مرتکب شوند یا کارایی 

خود را بهبود بخشند
ن��وآوری بازار به شدت به نوآوری محصول مرتبط است و اغلب به صورت ترکيب نوآوری محصول و 
ب��ازار مورد مطالعه قرار گرفته است. در سطح وسيع تر، نوآوری بازار به نوآوری های مرتبط با تحقيقات 
ب��ازار، تبليغات و توسعه و همچنين شناسایی فرصت های ب��ازار جدید اشاره دارد. نتایج نشان می دهد 
75% شرکت ه��ای مستقر در پارک های فوق را شرکت ه��ای توليدي تشکيل می دهند. در گذشته این 
تعداد بسيار فراگيرتر بوده است. 25% شرکت ها، خدماتي و مدیریتي هستند. وجود این دو نوع شرکت 
در کنار هم باعث شده از همدیگر یاد بگيرند. شرکت های توليدي را اغلب مهندسان و متخصصين علوم 
تشکي��ل می دهند و شرکت های خدماتي داراي کارکنانی با رشته های مدیریت و علوم انساني هستند. 
ازآنجاکه براي فروش محصوالت تخصص های مدیریتي، حقوقي، اقتصاد و بازار الزم است. این شرکت ها 
از همدیگر یاد می گيرند و یکدیگر را در این زمينه تقویت می کنند. وجود دوره های آموزشي برگزارشده 
در این پارک ها که کارکنان شرکت های داراي محصول در آن شرکت می کنند گواه بر این موضوع است.

ن��وآوری فرآیند، اب��زاری را در جهت حفظ و بهبود کيفيت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند و 
دربرگيرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبودیافته توليد، توزیع یا تحویل خدمت است. درواقع منظور از 
ن��وآوری فرآیند این است که چه ميزان سازم��ان فّناوری ها و روش های جدید را بکار می گيرد. با ورود 
شرکت های فناوري اطالعات به مجموعه پارک ها، انواع خدمات بازاریابي مبتني بر پلتفرم رایانش ابري 
در ای��ن بخ��ش ظهور یافته و سایت شرکت ها تقویت شده است. از طرفي شبکه بين افراد با استفاده از 

این ابزار قوی تر شده است. این امر شاهدي بر نوآوری فرایندي است.
ن��وآوري در محصول،  هميشه مورد توجه پژوهشگران مستقر در پارک ها بوده است. در مقطعي از 
زم��ان شرکت هایی که عمدتاً فروش محصوالت معمول را انج��ام می داند و از نوآوری خاصي برخوردار 
نبودن��د در پارک علم و فناوري تهران حضور داشتند که بعض��اً به تدریس دوره های کوتاه مدت و ارائه 
مدرک روي آورده بودند، در چند سال اخير مدیران پارک به آن شرکت ها تسویه حساب نموده و توجه 
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آن ه��ا بر جذب دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناس��ي و سال اول کارشناسي ارشد رشته ای فني 
بوده است. این افراد با ایده نوآورانه جذب می شدند و به آن ها فرصت داده می شد تا ایده های خود را به 
محصول تبدیل کنند. ازآنجاکه این زمان با دوران تحصيل آن ها هم زمان بود، فرصت کافي براي انجام 
ک��ار داشتند. لذا این تصميم مدیران پارک، باع��ث بروز نوآوري بيشتر در محصوالت شده است. وجود 
محيط مشوق براي توليد ایده، خالقيت و نوآوري نيز در شرکت هاي دانش بنيان اهميت بيشتري نسبت 
ب��ه سای��ر شرکت ها دارد. این امر می تواند مشوق شرکت های دانش بنيان در زمينه نوآوري در فرآیند و 

انجام بهينه کارها باشد.
ن��وآوري در محصول عالوه بر دانش، تخصص و خالقي��ت کارکنان، احتياج به سرمایه و حمایت و 
ضمانت در تمام مراحل توسعه محصول )از تحقيقات بازار و شناخت سليقه مشتریان تا ساخت و آزمون 
نمونه اوليه و تجاري سازي و توليد انبوه( دارد. شرکت هاي دانش بنيان به خصوص شرکت هاي زایشي و 
نوپ��اي دانش بنيان به دليل اینکه در مراحل اوليه شکل گيری هستند معموالً به لحاظ مالي توانمندي 
باالیي ندارند پس حمایت و تأمين مالي این شرکت ها در این زمينه بسيار کمک کننده است و موجب 
مي شود این شرکت ها در زمينه نوآوري محصول موفق عمل کنند. همچنين به دليل اینکه شرکت هاي 
دانش بني��ان بر توليد دانش، ایده و نوآوري متمرکزن��د الزم است حمایت و ضمانت در تجاری سازی و 
معرفي و دسترسي آن ها به بازارهای مختلف براي فروش محصوالت فراهم شود تا بتوانند در عرصه ي 

نوآوري بازار نيز موفق عمل کنند. با توجه به موارد فوق پيشنهاد می شود:
• خدم��ات زیربنایي پارک ها در جهت ن��وآوري و توسعه محصول ب��راي شرکت های دانش بنيان 	

افزایش یابد.
• خدمات مشاوره ای و حمایت هاي مالي پارک ها می تواند براي دستيابي شرکت هاي دانش بنيان به 	

بازار هاي مختلف داخلي و خارجي افزایش یابد.
• برنامه هایي جهت اطالع رسانی به نيروهاي زبده و دانش کار جامعه از پارک ها، حمایت ها و مزایاي 	

حضور در آن ها ارائه شود.
• برنامه هایي جهت اطالع رسانی به کسب وکارهای نوپاي اینترنتي براي مزایاي حضور در پارک ها 	

ارائه شود. ضمناً در تحقيقات آتي می توان اثر حمایت پارک ها بر سایر انواع نوآوري نظير نوآوري 
استراتژیک، نوآوري مدیریتي و نوآوري رفتاري را بررسي نمود.
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