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ي ا نهیزمي؛ شناسایی عوامل ا منطقهي علم و فناوري و اقتصاد شهري، محلی و ها پارك
  ي نوظهورها سازمانمؤثر در ارزیابی عملکرد این 

  
  1سید عبدالرضا موسوي

  *2عادل آذر

  3الهیشعبان 

  4عباس مقبل باعرض

  چکیده
 توسعهدر را اي  اند نقش ویژه بنیان توانسته ي اقتصاد دانشها رساختیزي علم و فناوري به عنوان یکی از ها پارك

ي علم و فناوري با استفاده ها پاركاین پژوهش با هدف کمک به توسعه عملکرد . ي ایفا کنندا منطقهاقتصاد شهري، محلی و 
در کشور  ها پاركي مؤثر در ارزیابی عملکرد این ا نهیزم، به تحلیل و شناسایی عوامل بنیان ي دادهساز مفهوماز روش تئوري 

 هیکلآماري شامل  جامعه .از نظر نوع هدف، توصیفی و از نظر نوع راهبرد، پژوهش کیفی است تحقیق حاضر .پرداخته است
به روش گلوله برفی  ،نفر از این افراد بوده 17آماري شامل  نمونه .باشد یمي علم و فناوري ها پارك نظران صاحبمدیران و 

ي علم و ها پاركي مؤثر در ارزیابی عملکرد ا نهیزمعوامل  دهد یمنتایج تحقیق نشان . مصاحبه شده است آنهاانتخاب و با 
بنیان، مالحظات ارتباطات بیرونی و درونی در پارك، مالحظات زیرساختی،  ي دانشها شرکتفناوري شامل مالحظات 

، مالحظات مدیریتی و نیروهاي ها مشاورهمالحظات فرهنگی، مالحظات ساختاري و فرایندي، مالحظات مربوط به خدمات و 
مالحظات مربوط به تیم ي داخلی و خارجی، مالحظات محیط بیرونی و کالن و ها تیظرفستادي، مالحظات مربوط به 

  .ارائه شده است ها پارك توسعهدر پایان هم پیشنهاداتی اجرایی براي  .باشد یمپارك  کننده یابیارز
، ي داده بنیانساز مفهومي، تئوري ا نهیزمي علم و فناوري، ارزیابی عملکرد، عوامل ها پارك: هاي کلیدي واژه

  هاي دانش بنیان شرکت
  .JEL :H75, L22, R10بندي  طبقه
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  مقدمه  -1
یافتـه و در   ه روند توسعه کشورهاي توسعهمطالعبا 

گذشـته   دهـه که طی چند  شود یمحال توسعه مشاهده 
یکـی از  . ي شده اسـت ا ژهیوبه مقوله علم و فناوري توجه 

ي علـم  ساز يتجاري مهم که بستر ها رساختیز نیمهمتر
ي پیشـرفته را در  هـا  يفناورو فناوري به ویژه در صنعت 

ي و ریـ گ شـکل ، کنـد  یمـ بنیـان فـراهم    یک اقتصاد دانش
. اسـت ي علـم و فنـاوري و مراکـز رشـد     هـا  پارك توسعه

بنیـان بـه عنـوان     اقتصـاد دانـش  متقابالً دستیابی به یک 
ي علم و فناوري ها پاركبوم مناسبی براي پیدایش  زیست

فضـاي   تواننـد  یمـ  هـا  پـارك  بنابراین؛ در هر کشور است
بنیـانی باشـد کـه     ي دانـش ها شرکتمناسبی براي حضور 

فعالیـت   ي علم و فناوريساز يتجار عرصهدر  خواهند یم
   .دکنن

ي علـم و فنـاوري بـه    هـا  پـارك ي ریـ گ شـکل آغـاز  
در  1تأسیس اولین پارك بـا نـام پـارك علمـی اسـتنفورد     

بـه دره   بعـدها کـه   گـردد  یمـ بر  1951سال  بهآمریکا و 
طـی  . )1388سلسـله،   ،رقـانی خ(د مشهور ش 2سیسیکون

به این پدیده در بسـیاري از کشـورها بـه     اخیر دههچند 
از ایـن  و در حال توسـعه   افتهی توسعهخصوص کشورهاي 

  . استقبال قابل توجهی شده استپدیده 
ي علم و فناوري به منظور پـر کـردن خـأل    ها پارك

سازي بـراي   ه ایجاد ایده و تحقیقات تا مرحله تجاريفاصل
ي هــا شــرکتبنیــان و  ي دانــشهــا شــرکتکارآفرینــان، 

بـا خـدمات حمـایتی و     آنهـا . انـد  شـده فناورمحور ایجـاد  
هـاي پژوهشـی و    هسـته  ي کسـب و کـار بـراي   ها فرصت
مستقر در پارك، بسـتري مناسـب   ر محوي فناورها شرکت

زش از خلق ایده تا مرحلـه  تا زنجیره ار کنند یمرا فراهم 
  . (Chris, 2004)د سازي به درستی مدیریت شو تجاري

ي مسـتقر در  هـا  شـرکت بر  توانند یمي علمی ها پارك
. انـد، اثـر گذارنـد    اي که پارك در آن واقع شـده  و منطقه آنها

مواردي همچون تسهیل فراینـد انتقـال فنـاوري از دانشـگاه،     

                                                             
1- Stanford  
2- Sisicon 

هاي  ي داراي فناوري پیشرفته، پرورش شبکهها شرکتجذب 
جملـه تـأثیرات   زایـی از   راهبردي، توسعه اقتصادي و اشتغال

   .(Lindelöf, Löfsten, 2003) گردند مذکور تلقی می
ي علــم و فنــاوري بــا ســایر هــا پــاركتفــاوتی کــه 

دارنــد در ایــن اســت کــه اعضــاي ایــن نــوع  هــا ســازمان
کـه   دهنـد  یمتشکیل  و مؤسساتی ها شرکترا  ها سازمان

. کننـد  یمـ ي پیشرفته فعالیت ها يفناوربه طور غالب در 
ــن   ــور انجم ــق منش ــاركطب ــا پ ــیسه ــی انگل ،  3ي علم

 :ي علمی سه ویژگی بنیادین دارندها پارك

ي و ریگ شکلکه بستر  شوند یمطراحی  آنها -1
  .ي نوآور را فراهم کنندها شرکترشد 

ي ها شرکتکه  کنند یممحیطی را فراهم  -2
ي بزرگ ها شرکتشان را با  کوچک و نوآور بتوانند روابط

  .توسعه دهند
ارتباط و همکاري با مراکز خلق دانش نظیر  -3
دهند  ارتقايو مؤسسات تحقیقاتی را توسعه و  ها دانشگاه

 .(Donald et al., 2003)  
ي متمایزي در درون ها سازمان ،ي علمیها پارك

 و این زنجیرة شوند یمزنجیره ارزش کارآفرینی محسوب 
 آنهااست که فعالیت  ها سازماناي از  ارزش شامل مجموعه
ي ها یخروجدانشی به ) يها يورود(با تبدیل موفق منابع 

  .(Philip et al., 2005) قابل عرضه به بازار ارتباط دارد
ــاوت  ــاركســاختار متف ــا پ ــاوري در ه ــم و فن ي عل

شـکل و   شـود  یمـ موجـب   هـا  سـازمان مقایسه بـا سـایر   
ــرد   ــابی عملک ــواي ارزی ــامحت ــده  آنه ــیار پیچی ــر و  بس ت

این پیچیدگی با  .دباش ها سازمان انواعاز دیگر  تر یتخصص
ي اخیـر بیشـتر   هـا  سـال در شـده   مطالعه تحقیقات انجام

یکـی از دالیـل ایـن پیچیـدگی انـواع      . شـود  یممشخص 
ت ي علمــی اســهــا پــاركي مختلــف از هــا يبنــد طبقــه

(Becker, Gassmann, 2006; Amirahmadi, Saff, 
(1993.  

در چنـد   تـوان  یمي علمی و مراکز رشد را ها پارك
ي هـا  پـارك این سطوح شـامل سـطح    .سطح تحلیل کرد

                                                             
3- The United Kingdom Science Park Association 
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، هـا  پـارك علمی و مراکز رشد، سطح مؤسسات مستقر در 
طبیعت چند . سطح کارآفرینان شاغل در مؤسسات مزبور

 ها پاركي علمی و مراکز رشد، سطح بلوغ ها پاركسطحی 
بـر   آنهـا و کارآفرینان مستقر در  ها شرکتو مراکز رشد و 

و مراکز رشـد افـزوده اسـت؛     ها پاركپیچیدگی و پویایی 
بنابراین ایجاد مقیاسی مناسب براي ارزیابی عملکرد آنهـا  

  (Philip et al., 2005). تهنوز پنهان مانده اس
ي تحقیقاتی به سه طبقه عوامل مـرتبط بـا   ها پارك
تقرار، عوامــل مــرتبط بــا تــدارك تســهیالت و محــل اســ

ــا   ي پشــتیبانی هــا زمیمکــانخــدمات و عوامــل مــرتبط ب
  .(Kang, 2004) شده است بندي تقسیم

نقـش مـدیریت تسـهیالت در     ،اي دیگـر  در مطالعه
تقویت محیط کـارآفرین و بـه عنـوان عـاملی اساسـی در      

ي هـا  شرکتکننده به رشد  داشتن عملکردي برتر و کمک
 بررسیي علمی ها پاركمستقر در  1دبنیان جدی تکنولوژي

در داخـل   ییهـا  تفـاوت  تبیینشده است و ضمن  بررسی
بـه   آنهـا و میـزان نزدیکـی   هـا   پـارك و خـارج از   ها پارك

که مدیریت تسهیالت به طـور   رندیگ یمنتیجه ها  دانشگاه
 ،غیرمستقیم به سـناریوهاي پـر بـازده در ایجـاد ارتبـاط     

ــبکه  ــل و ش ــازي در  تعام ــاركس ــا پ ــک  ه ــی کم ي علم
  . (Dettwiler et al., 2006)دکن می

شش عامل  )1993( 2احمدي و صافامیر یدر پژوهش
بـه متخصصـین    دسترسـی : شـامل  3موفقیت دره سـیلیکون 
یی که از قبـل وجـود داشـته    ها ساختفنی، دسترسی به زیر 

هاي خطرپـذیر، پویـایی مشـاغل،     است، دسترسی به سرمایه
ــاتی و   شــبکه ــادل اطالع ــاي تب ــا شــرکته ي انشــعابی از ه
  .اند کردهبندي  دستهرا ي موجود ها شرکت

ي علـم و  هـا  پاركبا توجه به اینکه عمر چندانی از 
، تحقیقـات  گـذرد  ینمـ فناوري و مراکز رشد در کشور ما 

در ایـن حـوزه انجـام گرفتـه اسـت، از جملـه بـه         اندکی
اشاره کرد  توان یم) 1386صلحی و همکاران، م( تحقیقی

سـطح فنـاوري بـراي     ارتقـاي که با اسـتفاده از شـاخص   

                                                             
1- New Technology-based Firms 
2- Amirahmadi and Saff 
3- Silicon Valley 

بینی شده بـر اسـاس    هاي پیش تطابق عملکردها با برنامه
ي ثابـت بـراي چنـد    هـا  اسیـ مقاي از عملکردها به  دامنه

بــراي ســنجش میــزان  آنهــادهــی و ترکیــب  نمـاگر، وزن 
دستیابی به اهداف در مرکز رشد و پارك شـهرك علمـی   
تحقیقاتی اصفهان به ارزیابی عملکرد واحد مورد مطالعـه  

  .پرداخته شده است
با ) 1388(و سلسله  رقانیخ دیگريدر تحقیق 

ي علم و فناوري در سطح جهان ها پاركاي که از  مطالعه
، اند کردهتالش  اند آورده به عملبا رویکرد مدیریت دانش 

ي علم و فناوري ها پاركي مشترك ها یژگیوضمن بیان 
یی همچون نقش ها مقولهموجود در سطح جهان به 

دانش و تولید و انتشار آن و سرمایه انسانی و فکري در 
  .ي علم و فناوري توجه خاصی شودها پاركه توسع

ارزیابی  براي) 1384(زاده  اي دیگر ملک در مطالعه 
ي علم و فنـاوري الزامـاتی همچـون    ها پاركمراکز رشد و 

تفاوت اثرات  ،نتایج به دست آمده، نظرخواهی از مشتریان
تناسـب مـدل عملیـاتی و     ،مستقیم و خـالص عملکـردي  

اجتماعی را یادآوري کرده و  -مدیریتی و اهداف اقتصادي
انـدازي و   سه دسته شاخص ارزیابی عملکرد در مرحله راه

پیشنهاد را وع عملیات، عمل به وظایف و ارائه خدمات شر
  .دهد یم

زاده کرمانی  شریف و  نژاد شیدير ردر تحقیقی دیگ
ي علـم و فنـاوري بـا    هـا  پاركبه ارزیابی توانایی ) 1385(

گیـري فــازي بـراي انتخــاب    اسـتفاده از رویکـرد تصــمیم  
ه بهترین پارك علـم و فنـاوري پرداختـه شـده اسـت کـ      

متغیرهاي کمی و کیفی استفاده شده در ارزیـابی شـامل   
گـذاري اولیـه،    ، سـرمایه واحـدها منابع الزم براي استقرار 

ي تحـت  هـا  شـرکت هـاي بـالقوه، تعـداد و تنـوع      سرمایه
پوشش، حضور واحدهاي تحقیق و توسعه، تعامل داخلـی  

ي علـم و  هـا  پـارك بین واحدهاي مستقر و تعامل با سایر 
درجه موفقیت در دستیابی به اهـداف  فناوري و همچنین 

   .باشد یمریزي شده  نهایی برنامه
ــ در پژوهشــی خــط ــا یمش ــار ه ــازمانی و رفت ي س

 اند شدهاي شناسایی  کارآفرینی به عنوان دو متغیر واسطه
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که اثر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی را در بهبـود  
ــان   ــد نش ــز رش ــی مراک ــاثربخش ــد یم ــان( دهن ، قورچی

  ).1387زاد،  قاسمی
در  ها پارك زبانیمی مناطق نسب تیموقعی بررس

ي ها تیفعالو توسعه و  قیتحقي ها تیفعالدر  رانیا
ي مناطق و فناوری علم و نسب گاهیجای براي تعیین صنعت

اي بوده است که  مسأله ها پارك تیفعالارائه مدلی براي 
 ،فرجادي(در پژوهشی دیگر به آن پرداخته شده است 

  ).1386ریاحی، 
 1374اولین پارك علم و فناوري در ایران در سـال  

در اصفهان تأسیس و با توجه به گستره عملیاتی که براي 
تحقیقاتی اصـفهان   -آن در نظر گرفته شد، شهرك علمی

یی نظیر پـارك  ها پارك 80در دهه  بعدهاگذاري شد،  نام
اضـافه  ... فناوري پردیس، پارك علم و فناوري خراسان و 

پارك علـم و فنـاوري در    30در حال حاضر حدود  .شدند
هنـوز بـه دوران    هـا نآکشور وجود دارد که البته خیلی از 

در مقایسـه بـا    بنـابراین ؛ اند دهینرسبلوغ و شکوفایی خود 
ي علم وفنـاوري، کشـور مـا در    ها پارك پیشگامان توسعۀ

از آنجـا کـه یکـی از اهـداف     . این زمینه هنوز عقب اسـت 
در هر کشور توسعه کارآفرینی است، براي  ها پاركتوسعه 

بـا   و 1404 سـاله کشـور در افـق     20انـداز   تحقق چشم
ــه  ــه جامع ــی ب ــدیل جامعــه ایران ــارآفرین  هــدف تب اي ک

تمهیدات قانونی در قانون برنامه چهارم و پـنجم و نقشـه   
تأکید  آنهاه جملجامع علمی کشور دیده شده است که از 

ه مهـم  نکتـ امـا  . باشـد  یم ها پاركاین بر تقویت و توسعه 
هـاي قـانونی، هنـوز     این است که با وجود چنین پشـتوانه 

توجه جدي به ایـن مقولـه را در نگـاه مسـئوالن اجرایـی      
در بلندمدت بر اقتصاد کشور  تواند یمکشور و تأثیري که 

بنیـان   هاي اقتصـاد دانـش   پایه نیمهمتربه عنوان یکی از 
یکی از دالیل اصـلی  . مشاهده کرد توان ینمداشته باشد، 
هـاي   عدم شناسایی برخی از عوامل و مؤلفهچنین وضعی 

ي علـم و فنــاوري  هــا پـارك بســتر مهـم و تأثیرگــذار بـر   
نظر بـراي  مدتحقق اهداف  بر تواند یماین مسأله  .هستند
تأثیر منفی داشـته   آنهاي علم و فناوري و توسعه ها پارك

ي هـا  یژگیوریزي بدون شناخت جامع از  باشد؛ زیرا برنامه
 آنهـا ي حاکم بر ا نهیزمو عوامل محیطی و  ها پاركواقعی 

ي علم و فناوري در کشور ها پاركمنجر به فاصله گرفتن 
و ایـن موضـوع بیـانگر     شـده از مأموریت و اهـداف خـود   

  .اهمیت انجام این تحقیق است
ق شناسـایی  با این وصف، هـدف اصـلی ایـن تحقیـ    

ي علم و فناوري و به ها پاركي درونی و بیرونی ها یژگیو
ي مــؤثر بــر ارزیــابی عملکــرد ا نــهیزمطـور کلــی عوامــل  

شناسـایی ایـن   . ي علم و فناوري در کشور اسـت ها پارك
به مدیران کالن کشـور در عرصـه علـم و     تواند یمعوامل 

از یک طـرف و سـایر ذینفعـان     ها پاركفناوري و مدیران 
اي از طـرف دیگـر کمـک کنـد تـا نقـش        ی و منطقهمحل

  . ایفا کنند ها پارك توسعهي در تر فعال
که  دهد یمي انجام شده نشان ها پژوهشمروري بر 

هاي متنوعی براي شناسـایی عوامـل و معیارهـاي     دیدگاه
ي علـم و فنـاوري ارائـه    هـا  پاركمهم در ارزیابی عملکرد 
و اسـتفاده از ایـن    آنهابرداري از  شده است و صرف نسخه

ــا در  ــاركمعیاره ــا پ ــران  ه ــاوري ای ــم و فن ــت ي عل جه
توجه  کننده باشد؛ بنابراین گمراه تواند یم آنهاسازي  بومی

ي علم و فنـاوري شـکل گرفتـه در    ها پاركعمر کوتاه به 
 ،ها پاركکشور و ضرورت توجه به شرایط واقعی حاکم بر 

ر بسـتر و  ایـن پدیـده را د   تـا نویسندگان را بر آن داشت 
، برنـد  یمـ  بـه سـر  ي علـم و فنـاوري   هـا  پاركفضایی که 

و بـا شـرایط و    تـر  ملمـوس بررسی کنند تا نتایج حاصـله  
  . بیشتر منطبق باشد ها پاركي درونی و بیرونی ها یژگیو

  
  روش تحقیق -2

ي علم و فناوري و ها پارك دهیچیپ تیماهبا توجه به 
ــی واقعــی هــا یژگــیوشناســایی م لــزو ــی و بیرون ي درون

ي علم و فناوري کشور که در این تحقیـق بـه آن   ها پارك
پرداخته شـده اسـت، ایـن پـژوهش از نظـر نـوع هـدف،        

از نظر . ی استفیکو از نظر نوع راهبرد، پژوهش  توصیفی
  1بنیـاد  سـازي داده  تحقیق از تئـوري مفهـوم   روش اجراي

                                                             
1- Grounded Theory 
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تحقیـق ایـن   استفاده شده است؛ زیرا با توجه بـه مسـأله   
تر و بهتـري را در شـناخت پدیـده     بینانه نتایج واقع ،روش

منابع اطالعاتی مورد اسـتفاده  . دهد یممورد مطالعه ارائه 
در این روش مبانی نظري، پیشینه تحقیقات، مشـاهدات،  

نظران و مدیران و  هاي عمیق با صاحب مستندات، مصاحبه
ي علـم و  ها پاركکارشناسان با تجربه و توانمند در حوزه 

منظـور از  . باشـد  یمـ ي فنی محقق ها ادداشتفناوري و ی
اي  شده خالصهی و قیتلف يها ادداشتي فنی، یها ادداشتی

ي محقــق را در خصــوص هــا دهیــااســت کــه تفکــرات و 
روش  نیا. ردیگ یممباحث در بر  گریدي و نظري ریگ نمونه

؛ پـردازد  ینمـ  هیفرضی است و به آزمون جیتدربه صورت 
عوامـل و معیارهـا را    هیفرضـ بـا آزمـون    توان ینم کهچرا 

از بدنـه   دیـ جدی دانشـ هدف آن استخراج . شناسایی کرد
جامعـه آمـاري مـورد بررسـی کلیـه      . دانش موجود است

ي علم و فناوري و مدیران ها پاركه حوزنظران در  صاحب
نفر از  17 نیز مصاحبه شده نمونه آماري. باشد یم ها پارك

ه پارك علم و فناوري و مراکز رشـد  نظران در حوز صاحب
پـارك فنـاوري   (ب ي منتخـ ها پاركوزارت علوم، مدیران 

 ءکـه جـز  ) پردیس و شهرك علمـی تحقیقـاتی اصـفهان   
ي علــم و فنــاوري پیشــرو در کشــور محســوب هــا پــارك

بنیان  ي دانشها شرکتبا سابقه و برخی مدیران  شوند یم
استفاده  گیري روش نمونه. ي منتخب بوده استها پاركدر 

شده براي مصـاحبه عمیـق نیمـه سـاختاریافته بـا افـراد       
چون محقق  ؛مصاحبه شونده، روش گلوله برفی بوده است
  .در ابتدا با تمامی این افراد آشنا نبوده است

کننـدگان در   انتخاب شـرکت  جهتمهم  اریمعپنج 
ي بودن، معرفـی شـدن از سـوي    دیکل :زعبارتند ا قیتحق

 وع، تنوع و موافقت بـا مشـارکت  ي موضنظردیگران، فهم 
(Flint, 1998) . افراد انتخابی براي مصاحبه از نظر سطح

 ءي علـم و فنـاوري جـز   هـا  پـارك دانش و تجربه پیرامون 
یکی از موضوعاتی که . شدند یمافراد محسوب  نیتر خبره

شوندگان مؤثر بوده است، لزوم در نظر  در انتخاب مصاحبه
هاي مختلف و متنوع افراد با توجه به جایگاه  گرفتن دیدگاه

شغلی و تجربی فرد براي شناسایی زوایاي پنهـان مسـأله   

از  آنهـا موضوع دیگر سـطح دانـش و شـناخت    . بوده است
اخـذ موافقـت از   ي علـم و فنـاوري و در نهایـت    هـا  پارك

شونده و تمایل وي براي همکـاري بـا محقـق در     مصاحبه
  .انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته بود

شوندگان به جـز چنـد    در انتخاب مصاحبه نیبنابرا
ي مورد نظـر  ارهایمعنفر اول که از سوي محقق بر اساس 

ی خبرگـ ي ارهایمعخبرگان عالوه بر  ریساانتخاب شدند، 
همچنـین  . انـد  انتخاب شـده  زینشوندگان  توسط مصاحبه

یـا   1هدفمندي ریگ نمونهي از روش ریگ نمونه تیکفابراي 
اسـت   یروش ينظر يریگ نمونه .ي استفاده شده استنظر

 کنـد  یم يآور جمع مرتبط را يها آن محقق داده یکه ط
کنـد   هیرا تصف يساخت تئور يبرا ازیمورد ن يها مقوله تا

گیري تا جایی ادامـه   نمونه .)Charmaz, 2006( و بسازد
  .به حد کفایت و اشباع برسند ها مقولهکه  ابدی یم

بنیاد بـر اسـاس    سازي داده ستفاده از تئوري مفهوما
سه ابزار کدگذاري بـاز، کدگـذاري محـوري و کدگـذاري     

ها  داده لیتحل ندیفراو از ابتداي تحقیق، د باش یمانتخابی 
در ایـن   بنـابراین ؛ شود یمي باز آغاز رکدگذااز با استفاده 
هــا  ي مشــاهده شــده در دادهزهــایچ ایــ عیوقــاتحقیــق، 

ي آور جمـع ی فـ یکاطالعـات   کیتفکي شدند و با گذار نام
مرحلـه،   نیادر . ها پرداخته شد ي مقولهبند شکلشده، به 

ــا  ــتحلب ــا داده لی ــردآوري ه ــاحبهگ ــده از مص ــا،  ي ش ه
حاصـل از  (ي فنـی  هـا  اشـت دادهـاي محقـق و ی   مشاهده

ی اصـل ي ها مقوله ،سازي از طریق مفهوم) یدانیم اتیعمل
ه اشـباع  مرحلـ ی اسـتخراج شـدند و تـا    فرعي ها مقولهو 

مقایســه مــداوم بــراي  نــدیفرا کدر قالــب یــ(هــا  مقولــه
ایـن فراینـد ادامـه     )هـا  آنشناسایی وجوه تشابه و افتراق 

  . یابد می
و ز ي باها يکدگذاری، انتخابي کدگذاربا استفاده از 

 شیپـاال ي و سـاز  کپارچـه محوري انجـام شـده، طریـق ی   
ی آمـاده  کلـ یه نظرو  لیتکمي نظری چارچوبها در  مقوله

شد و سپس محقـق بـا بـازبینی طـرح از لحـاظ انسـجام       
هـاي   درونی و نداشتن خلل در منطق آن؛ پرکردن مقولـه 

                                                             
1- Purposal Sampling 
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هاي زائد و سنجش اعتبـار نظریـه    ناپرورده و هرس مقوله
براي سنجش اعتبار درونـی   .پرداخت هینظر شیپاالبه 

هـا   از جمله ایـن روش  .نظریه چندین روش وجود دارد
هاي  آن است که به عقب برویم و نظریه خود را با داده

طــرح نظــري بایـد بتوانــد اکثــر   .خـام مقایســه کنـیم  
روش در . را توضـیح دهـد   ها دادهموردهاي موجود در 

دیگـر تعیـین اعتبـار، طـرح نظـري را بـا کسـانی کـه         
بازگو کنیم و در مورد میزان انطبـاق  م یا کردهمصاحبه 

نظر بدهنـد و توضـیح معقـول و قابـل      آنهاآن با مورد 
 1گرایی کثرت.(Strauss, Corbin, 1998) قبولی بیابند

کـه در آن  ت هـایی اسـ   سازي یکی دیگـر از روش  یا مثلث
 دییـ تأ يچنـد روش بـرا   ایـ چند محقق، چند منبع داده 

 رنـد یگ یدر حال ظهـور مـورد اسـتفاده قـرار مـ      يها داده
در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از     .)1391ابوالمعــالی، (

ــل    ــا عوام ــه ی ــابی نظری ــاز، محــوري و انتخ ــذاري ب کدگ
بـراي تعیـین   و شـد   شناسـایی ي از بستر تحقیق ا نهیزم

ــی آن از   ــار و روای ــا روشاعتب ــا   ه ــه ب ــه نظری ي مقایس
   شوندگان براي هاي خام، بازگو کردن آن با مصاحبه داده

                                                             
1- Triangulation 

بـراي  . اسـتفاده شـده اسـت    گرایـی  کثرتپذیرش نظریه و 
 يآور جمـع تعیین اعتبار و روایـی بیرونـی نظریـه نیـز بـا      

 از جملـه  هـا  افتـه ی، اعتبـار  یها از چند منبع اطالعـات  داده
ــا منتخــبي هــا پــارك رانیمصــاحبه بــا مــد ، مصــاحبه ب

ات مشـاهد ي علم و فنـاوري و  ها پاركنظران حوزه  صاحب
 هسـ یبـا روش مقا  همچنـین  .اسـتفاده شـده اسـت    محقق

و افـراد مختلـف    هـا  نـه ی، زمدادهایها، رو مقوله نیب یدائم
  .، اعتبار نظریه تأیید شده استشود یانجام م

بازنویسـی و مـورد    ها مصاحبهمطالعه، ابتدا  نیادر 
ي تـالش  بعدي ها مصاحبهتحلیل قرار گرفت و سپس در 

شد براي اشباع نظري و درك بهتر موضوع، با اسـتفاده از  
آنهـا   نیبـ هـاي فرعـی و روابـط     کدگذاري محوري مقوله

انتخابی  در نهایت، با استفاده از کدگذاري. شناسایی شود
هـا، روابـط    ي مقولهابعادبا انسجام درونی و تعیین سطوح 

یی کـه بـه   هـا  مقولـه و  هشـد اعتبار بخشی  ،میمفاه انیم
، و در نهایـت نظریـه   شیپـاال بودنـد   افتهینی توسعه خوب

گردآوري و تحلیل ) 1(شکل  .یافته اعتبارسنجی شد شکل
  .دهد ها را به روش زیگزاگ نشان می داده

به طرف اشباع مقوله
ها 

 

ي بهبود ها مقوله 
تر دهیبخش  

ي بهبود ها مقوله
دهیبخش  

ي ها مقوله
یمقدمات  

نیدوم  
مصاحبه   

  لیتحل
ها داده  

ي وردآگر
ها داده  

شدن به  کینزد
ها اشباع مقوله  

  نیسوم
 مصاحبه

  نیاول
 مصاحبه

 به طریق زیگزاگ ها دادهردآوري و تحلیل گ -1شکل 

  )1389بازرگان، : (منبع   
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  پژوهشي ها یافته -3
اي که در این تحقیـق بـراي شناسـایی     طی مطالعه

ي مـؤثر بـر ارزیـابی عملکـرد     ا نـه یزمهاي  عوامل و مؤلفه
سـازي   ي علم و فناوري با استفاده از نظریه مفهومها پارك

از  هـا  دادهگیـري از تحلیـل    آمد بـا بهـره   به عملبنیادي 
همان ابتدا با کدگذاري باز آغاز و در ادامـه بـا کدگـذاري    

ــراي    م ــی ب ــه دائم ــات مقایس ــابی و عملی ــوري و انتخ ح
و تشابهات مفاهیم و کدهاي استخراج  ها تفاوتشناسایی 

، گرفـت  یمشده که در هر مرحله از انواع کدگذاري انجام 
هاي مربوطه شناسایی و تعیین اعتبـار   و زیرمقوله ها مقوله
البته هـر کـدام از کـدهاي اسـتخراج شـده مـورد       . شدند

 آنهـا و کدهایی که تأکید اندکی بر  گرفت یمبررسی قرار 

دهی نظریـه داشـتند    شکلر شده بود و اهمیت ناچیزي د
د از طریـــق فراینـــد مقایســـه مـــداوم و بـــا تأییـــ     

هـدف افـزایش سـطح     شوندگان و سایر منابع بـا  مصاحبه
 10روایی و اعتبار نظریه حذف شدند و در نهایـت تعـداد   

ایـی بیشـتري   مؤلفـه کـه اعتبـار و رو    41و مقوله اصـلی  
ضــمن ایــن کــه . ند، شناســایی و اســتخراج شــدندداشــت

شوندگان نیز آن را تأییـد کردنـد؛ بنـابراین ایـن      مصاحبه
، زوایـاي مختلـف   ازهاي به دسـت آمـده    و مؤلفه ها مقوله

ي علـم و فنـاوري در   ها پاركبه ارزیابی عملکرد  تواند می
، کمـک  برنـد  یم به سرشرایط واقعی و بستري که در آن 

نتایج نهـایی بـه دسـت آمـده را در قالـب       1ل جدو. کند
  .دهد یمي شناسایی شده نشان ها همؤلفعوامل و 

  
 ي شناسایی شدهها همؤلفنتایج نهایی به دست آمده در قالب عوامل و  - 1جدول 

  ها مؤلفه  عامل

ي ها شرکتمالحظات 
  بنیان مستقر در پارك دانش

  بنیان توانمند ي دانشها شرکتاي پارك براي ترغیب ورود  ي توسعهها تیجذابسطح 
  بنیان ي دانشها شرکتنظام جذب و پذیرش قوي 

  بنیان در توسعه پارك ي دانشها شرکتسهم 
  بنیان ي دانشها شرکتسهم پارك در بسترسازي براي کمک به توسعه فعالیت 

  بنیان ي دانشها شرکتسازي  ي اقتصادي و تجاريها تیفعالسطح 
  در پارك ها شرکتسازي شده  ي تجاريها يفناوروضعیت 

  بنیان ي دانشها شرکتریزي و توسعه منابع انسانی  سطح برنامه
  شده از پارك ي خارجها شرکتوضعیت 

مالحظات ارتباطات درونی و 
ي علم و ها پاركبیرونی 

  فناوري

  ي مستقر در پاركها شرکتي مشترك ها يهمکاربسترسازي در 
  گذاري تجربیات اشتراكسازي درونی و بیرونی براي انتقال و به  شبکه

 المللی مندي از تجارب بین رصد و بهره ،المللی پارك تعامالت بین

 اي هاي محلی و منطقه تعریف نوع ارتباط و سطح تعامل با دانشگاه

  سطح نفوذ پارك در منطقه
  ارتباط مؤثر با ذینفعان پارك

مالحظات فرهنگی مربوط به 
  ي علم و فناوريها پارك

  و ستاد پارك ها شرکتفرهنگ نوآوري در  ارتقاي
  ي مستقرها شرکتروحیه تعامل و همکاري بین پارك و  ارتقاي

  ها پاركسازي براي تقویت نوع نگاه به  ضرورت فرهنگ
  ي مستقرها شرکتانجام اقدامات اعتمادساز پارك براي 

مالحظات مربوط به ساختارها 
ي علم و ها پاركدر  ندهایفراو 

  فناوري

  ي مستقرها شرکتوجود ساختارها و فرایندهاي کارآمد براي اطالع از وضعیت واقعی 
  توسعه فرایندهاي کاري پارك

  ها پاركو قوانین داخلی و باالدستی  ساختارهاتوسعه 

مالحظات مربوط به خدمات و 
ي علم و ها پاركدر  ها مشاوره

  فناوري

  کیفیت خدمات تخصصی پارك
  بنیان ي دانشها شرکتي مؤثر در توسعه عملکرد ها زمیمکانبه کارگیري 

  ها شرکتبنیان  سازي و توسعه صادرات محصوالت دانش نیازهاي تجاري توجه به پیش
  ي مستقرها شرکتساز  ي صنعتها يتکنولوژتوجه پارك به 

مالحظات مربوط به مدیریت 
ي علم ها پاركنیروهاي ستادي 

 و فناوري

  مدیریتی پارك و پرهیز از روزمرگیهاي  توسعه شیوه
  اعتقاد و حمایت عملی مدیریت از نظام ارزیابی عملکرد پارك

  ثبات مدیریت پارك
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  سطح حضور فعال مدیران پارك در هدایت امور
  ثبات نیروي انسانی و توسعه سرمایه انسانی پارك

مالحظات مربوط به 
ي داخلی و خارجی ها تیظرف

  فناوريي علم و ها پارك

 ي بخش خصوصی در توسعه پاركها يتوانمندگیري از  بهره

 اي در توسعه پارك ي محلی و منطقهها سازمان، نهادها و ها دستگاهگیري از ظرفیت  بهره

 گیري از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در کمک به توسعه پارك و چرخش مغزها بهره

 بنیان ي دانشها شرکتبرداري از توان دانشگاهیان در نظام پذیرش و توسعه  بهره

مالحظات مربوط به 
ي علم و ها پاركي ها رساختیز

  فناوري

  موقعیت مکانی پارك
هاي ارتباطی  و شبکه ها راهامکانات شهري، دسترسی به ه ضا، دسترسی بف( هاي فیزیکی زیرساخت

  ...)و آزمایشگاهی 

مالحظات محیط بیرونی و 
  ي علم و فناوريها پاركکالن 

  تأثیر وضعیت اقتصادي و سیاسی کشور بر پارك
  اي بر پارك اجتماعی محلی و منطقه ،تأثیر وضعیت اقتصادي، سیاسی

  تأثیرات اقتصادي و اجتماعی پارك بر منطقه و جامعه
مالحظات مربوط به تیم 

  ارزیابی کننده پارك
  کننده پارك تخصصی تیم ارزیابی توانایی فنی و

  کننده پارك تجربه و رفتار تیم ارزیابی
  )نگارندگان هاي یافته: (منبع       

 
  و پیشنهاداتگیري  نتیجه -4

هـاي اصـلی و    چنان کـه توضـیح داده شـد مقولـه    
ي درونـی و  هـا  یژگـ یوهاي به دست آمـده بیـانگر    مؤلفه

ي علم و فناوري در کشور ها پاركبیرونی واقعی حاکم بر 
سـازي داده   است که بـا اسـتفاده از روش تئـوري مفهـوم    

هـاي عمیـق بـه دسـت      بنیاد و انجام مطالعات و مصاحبه
  . آمده است

تحقیـق موضـوع   به دست آمـده از  ج بر اساس نتای 
بنیـان در   ي دانـش هـا  شـرکت جذب، نگهـداري و خـروج   

هم سـ . شـود  یمپارك، موضوعی مهم و زیربنایی محسوب 
ي ها شرکتي علم و فناوري به ها پاركباالیی از موفقیت 

بنیان و واحدهاي تحقیق و توسعه جـذب و مسـتقر    دانش
وابسته است؛ بنابراین نظام جذب و پـذیرش ایـن    آنهادر 

یی کـه شایسـتگی   ها شرکتو تشخیص درست  ها شرکت
ورود به پارك را دارند، موضوع مهمی است که باید به آن 

ي هـا  تیجـذاب و  هـا  یژگـ یولبته قبل از ورود، ا. توجه کرد
 توانـد  یمـ ي مستعد و توانمند ها شرکتپارك در گرایش 

ي هـا  شـرکت تـأثیري کـه   . نقش قابل توجهی را ایفا کند
بنیان در توسعه پارك و بالعکس تأثیري کـه پـارك    دانش

بنیـان یـا واحـدهاي مسـتقر      ي دانشها شرکتدر توسعه 
داشته باشد، در سهیم بودن در موفقیت یکـدیگر   تواند یم

  . و همچنین بر عملکرد پارك اثرگذار است

موضوع دیگري که در خصوص واحدهاي مستقر در 
از منظـر   واحـدها پارك باید توجه کرد وضعیت رشد این 

 ،ریــزي و توســعه منــابع انســانی واحــد برنامــه ،مــدیریت
ســازي شــده و وضــعیت  ي تجــاريهــا يفنــاوروضــعیت 

ي اقتصـادي ایــن واحـدها در جهــت فــروش،   هــا تیـ فعال
ه آخـر  مؤلفـ . اسـت  آنهـا سـازي   صادرات و در کل تجاري

بنیان موفق از پارك  ي دانشها شرکتراجع به نرخ خروج 
در تقویـت   تواند یمکه بررسی و پایش دقیق آن  باشد یم

هاي موفق و حـذف یـا کـاهش موانـع مربـوط بـه        برنامه
  .ه کمک کنددر این زمینك توسعه پار

، یکــی از موضــوعات قابــل توجــه دیگــر در پــارك 
ي مسـتقر در  هـا  شـرکت وضعیت ارتباطات درونـی بـین   
هــاي مشــترك فنــاوري و  پــارك در قالــب انجــام پــروژه

گیري از پتانسیل یکدیگر و نقشی که پـارك در ایـن    بهره
ریـزي صـحیح قابـل     که غالباً بـا برنامـه   کند یمراستا ایفا 

افزایـی حاصـل از آن    اي و هـم  اه شـبکه البته نگ. اجراست
به بیرون از پارك هـم گسـترش یابـد؛ بنـابراین      تواند یم

و انتقال تجربیات به یکدیگر  ها پاركتعامل پارك با سایر 
ي داخـل و  هـا  پـارك افزایی درونی را به سایر  هم تواند یم

در  توانـد  یمـ همین عامـل  . خارج از کشور گسترش دهد
افزایش قدرت نفوذ پـارك در منطقـه و برقـراري تعامـل     

ــا دانشــگاه  ــه  مناســب ب ــی و منطق ــاي محل ــایر  ه اي و س
  .نفعان پارك تأثیر شگرفی داشته باشد ذي
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توجه به مسائل فرهنگی از جمله اعتمادسازي بـین  
ي متقاضـی  ها شرکتي مستقر در پارك و حتی ها شرکت

به پـارك   آنها جذب به مجموعه پارك و ایجاد حس تعلق
. ریـزي اسـت   از جمله موضوعاتی است که نیازمند برنامـه 

ي علم و فناوري توسعه ها پاركهاي مهم در  یکی از مؤلفه
یی کـه در  هـا  شرکتاست، البته عالوه بر فرهنگ نوآوري 

، بایـد در خـود سـتاد و مـدیریت     شـوند  یمپارك مستقر 
بـروز و ظهـور داده شـود تـا امکـان مـدیریت       م پارك هـ 

بنیـان در پـارك و حرکـت بـه سـمت       ي دانـش ها رکتش
 کند یمسازي در بستري که پارك فراهم  نوآوري و تجاري

چـه در  بایـد  وجود داشته باشـد؛ بنـابراین ایـن فرهنـگ     
 وجود داشتهچه در ستاد پارك و بنیان  ي دانشها شرکت

. راستا شـوند  تا این دو بتوانند یکدیگر را درك کرده و هم
روحیه و فرهنگ تعامل و همکـاري مشـترك نیـز     ارتقاي

  . به تقویت آن کمک کند تواند یم
و  هـا  سازمانمسأله ساختارها و فرایندهاي پارك و 

 توانـد  یمـ نهادهاي باالدسـتی عامـل دیگـري اسـت کـه      
ایـن کـه   . الشعاع خـود قـرار دهـد    عملکرد پارك را تحت

پارك چقـدر توانسـته اسـت متناسـب شـرایط محلـی و       
اي ساختارهایش را تعریف و توسعه دهد و یا ایـن   منطقه

که چقدر توانسته فرایندهاي کـاري و قـوانین و مقـررات    
را شفاف و ساده کند هم موضوع مهمـی اسـت    اش یداخل

، البتـه نبایـد   کند یمکه در توسعه پارك نقش مهمی ایفا 
از ساختارها، فراینـدها و قـوانین باالدسـتی غافـل بـود و      

مانع از توسـعه پـارك    تواند یممقابل آن انفعال پارك در 
  .شود

ي علم و فنـاوري ارائـه   ها پاركیکی از کارکردهاي 
. ي مسـتقر در آن اسـت  هـا  شـرکت خدمات تخصصی بـه  

توجه به کیفیت و چگونگی ارائه این خدمات متناسب بـا  
گیري از مشاورانی توانمند و با تجربـه   ، بهرهها شرکتنیاز 

یی کـه  ها زمیمکانو  ها شرکتین هاي مورد نیاز ا در زمینه
سـازي تـا فـروش و     در مسـیر تجـاري   ها شرکتبتواند به 
شــان کمــک کنــد از  و محصــوالت هــا يفنــاورصــادرات 
  .باشد یم ها پاركضروریات 

باور و اعتقاد مدیریت پارك به نظام ارزیابی عملکرد 
هاي آتی پارك از یـک   برداري از نتایج آن در برنامه و بهره

از سوي کت و حمایت عملی وي در اجراي آن و مشار سو
کننــده در توســعه عملکــرد پــارك  عــاملی تعیــین دیگــر

همچنین بین مدیرانی کـه تمـام وقـت     .دشو یممحسوب 
درگیـر عملیـات توسـعه پـارك     و حضور دارنـد  ك در پار

، دهند یمهستند و مدیرانی که وقت کمتري را اختصاص 
گیــري از  بهـره در کنـار ایــن عوامـل   . تفـاوت وجـود دارد  

هـاي   هاي مناسب مدیریتی و تجهیـز وي بـه شـیوه    شیوه
. مدیریتی کارآمد و موفق جدید هم اهمیـت زیـادي دارد  

مدیریت پارك، از سـهم نیـروي انسـانی    ع عالوه بر موضو
ستادي پارك که نقشی کلیدي در تحقـق اهـداف پـارك    
دارد نیز نباید غافل بود؛ بنابراین تثبیت نیروهاي سـتادي  

اي  و داشتن نگاه سرمایه آنهاسطح توانایی  ارتقايو ك پار
هـاي پـارك و تحقـق اهـداف آن      به اجراي برنامـه  آنهابه 

  .کمک خواهد کرد
ي اعضــاي هـا  تیــظرفبـرداري از   شناسـایی و بهــره 

هـاي   علمـی و فـارغ التحصـیالن توانمنـد دانشـگاه      تهیأ
اي و یا حتی متخصصـان ایرانـی خـارج از     محلی و منطقه

بنیـان   ي دانشها شرکتکشور به منظور ارزیابی و داوري 
بنیـان بـا    ي دانـش هـا  شـرکت متقاضی جذب و یا ایجـاد  

ي هـا  تیـ ظرفاز یـک طـرف و اسـتفاده از     اهـ آنهمکاري 
و نهادهاي عمومی  ها نسازماموجود در بخش خصوصی و 

اي در جذب سرمایه و یا امکانات  محلی و منطقه و دولتی
ي علـم و  ها پاركیی است که ها فرصتهم از  آنهاموجود 
در جهـت توسـعه خـود از آن اسـتفاده      توانند یمفناوري 

  .کنند
مکانی کـه پـارك در آن واقـع شـده اسـت از نظـر       

هـاي   هـاي بـزرگ، دسترسـی بـه راه     نزدیکی به دانشـگاه 
هـاي اینترنتـی بـا     ارتباطی مختلف، دسترسـی بـه شـبکه   

پهناي بانـد بـاال، امکانـات آب و بـرق، گـاز و سـایر امـور        
  . رفاهی و شهري نیز از الزامات این توسعه است

ي علم و فناوري نباید متـأثر از  ها پاركهر چند که 
مسائل سیاسی کشور شوند اما گاه این تغییرات سیاسـی  
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ــودن تف ــا   و همســو نب ــه ب ــالن در جامع ــدیریت ک ــر م ک
یی هـا  بینشي علم و فناوري و فراز و ها پاركهاي  دغدغه

را  هـا  پـارك ، عملکـرد  دیـ آ یمکه به این واسطه به وجود 
رونق و رکـود اقتصـادي در   . دهد یمتحت تأثیر خود قرار 

بـراي دقـت در    هـا  پـارك کـردن   نیز ضمن حساسر کشو
شـرایط اقتصـادي،   . مؤثر است آنهاارزیابی خود بر توسعه 

 توانــد یمــاي هــم  سیاســی و اجتمــاعی محلــی و منطقــه
الشعاع خود قرار دهد؛ هر چند کـه   عملکرد پارك را تحت

بـر اقتصـاد منطقـه، و     توانـد  یمـ متقابالً خود پـارك هـم   
  .شرایط اجتماعی آن اثر گذارد

ت موضوعات مهم در ارزیابی درس نیمهمتریکی از 
 انارزیابـ کننده اسـت کـه    تیم ارزیابی نقش مؤثر ها پارك
یی داشته باشند تا ها یژگیوي علم و فناوري باید ها پارك

ارزیابـان  . اتکا کردك از پار آنهاي ها یابیارزبتوان به نتایج 
ي علـم و فنـاوري و   هـا  پـارك در وهله اول باید با فلسفه 

شان و مسائلی که با آن مواجه هسـتند آگـاه    کارکردهاي
و شناخت کافی در این زمینه داشـته باشـند؛ یعنـی     بوده

هم دانش و هم تجربه کافی در این زمینه داشته باشند و 
لـف ارزیـابی عملکـرد    ي مختها کیتکنو  ها روشبا دانش 

بتوانند بین موضوعات مختلفی که باشند تا  سازمانی آشنا
ي علم و فناوري مطرح اسـت، ارتبـاط برقـرار    ها پاركدر 

ــد ــی .کنن ــدیران   همچن ــارك و م ــاي پ ــا نیروه ــد ب ن بای
ي مستقر در پارك ارتباط خوبی برقرار نمایند و ها شرکت
را جلب کند، چون در غیر این صـورت، عـدم    آنهااعتماد 

همکاري آنان در ارائه اطالعات و یا ارائه اطالعـات نـاقص   
  .نتایج ارزیابی را مخدوش خواهد کرد

مـده از  اي اجمـالی از نتـایج بـه دسـت آ     با مقایسـه 
تحقیق حاضر با مبانی نظري و تحقیقات پیشین مالحظه 

ي هـا  شـرکت جز موارد محدودي از جمله جـذب   شود یم
ــ  ــاوري برت  ،(Lindelöf, Löfsten, 2003) ،رداراي فن

ي هـا  زمیمکـان و   (Dettwiler et al., 2006) ،سازي شبکه
 ;Dettwiler et al., 2006)پشتیبانی و تسـهیالت و خـدمات   

(Kang, 2004  شرایط  اند شدهه قبالً شناسایی و تبیین ک
ي هـا  پـارك ي درونی و بیرونی حاکم بر ا نهیزممحیطی و 

شده  علم و فناوري کشور تقریباً متفاوت از عوامل شناسایی
که دلیل  باشد یمي مطالعه شده سایر کشورها ها پاركدر 

آن ناشی از شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی کشور ما 
ي هـا  پـارك سازي توسعه  این واقعیت ضرورت بومی. است

؛ بنـابراین  کنـد  یمـ علم و فناوري در کشور را دو چنـدان  
ي علـم و فنـاوري   ها پاركکه در توسعه  شود یمپیشنهاد 

شرایط بومی که پارك در آن واقـع شـده اسـت، در نظـر     
در توسـعه   تواند یمه شود؛ زیرا توجه به این موضوع گرفت

اي و توسعه کارآفرینی نقش  اقتصاد شهري، محلی و منطقه
بســزایی ایفــا کنــد؛ بــه خصــوص در شــرایط فعلــی کــه  

التحصیالن توانمند دانشگاهی فرصت کمتـري بـراي    فارغ
ترویج فرهنگ لذا و  داشتهي دولتی ها سازماناستخدام در 

بنیان و جذب  ي دانشها شرکتیق ایجاد کارآفرینی از طر
ــاي متخصــص  ــنیروه ــد یم ــتغال،   توان ضــمن ایجــاد اش

بـراي کارآفرینـان   نیـز  کسب و کار را  توسعهي ها فرصت
موضوع دیگري کـه الزم اسـت مـورد توجـه     . فراهم آورد

گذاري ویژه دولـت در ایـن    جدي قرار گیرد، لزوم سرمایه
گیري از تجربیات کشورهاي موفـق در ایـن    زمینه و بهره

بـراي   هـا  پـارك ریزي بلندمدت در توسـعه   زمینه و برنامه
توسعه ایـران اسـالمی بـراي حرکـت بـه سـمت اقتصـاد        

بنیان و باال بردن سهم تولید ناخالص داخلی از ایـن   نشدا
  .  باشد یم موضوع

 تـوان  یمـ از ایـن تحقیـق   ه با نتایج به دسـت آمـد  
اقدامات مؤثري را براي حـل مسـائل موجـود در پـارك و     

جانبـه    بهبود آن انجام داد که البته مستلزم همکاري همه
و انجـام   هـا  پاركعناصر دخیل در فرایند ارزیابی و پایش 

  .باشد یمبهبود مستمر در این مسیر و اقدامات عملی 
  
  منابع  -5

پژوهش کیفی از نظریـه تـا   ). 1391. (خدیجه ،ابوالمعالی
  .نشرعلم، چاپ اول: تهران .عمل

هـاي تحقیـق    بر روش اي قدمهم). 1389. (عباس ،بازرگان
ــه  ــی و آمیخت ــوم  : کیف ــداول در عل ــاي مت رویکرده

 .دیدار، چاپ دومنشر : تهران. رفتاري
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  .2 - 9، 20)5(، رشد فناوري
). 1385. (رشیدي نژاد، مسعود؛ شـریف زاده کرمـانی، زهـره   

هاي علـم و فنـاوري بـا اسـتفاده از      ارزیابی توانایی پارك
 – 3،41)9(رشـد فنـاوري،   ترکیبـی،   الگوریتم ابتکـاري 

34.  
بررسـی بـازار   ). 1386. (فرجادي، غالمعلی؛ ریاحی، پریسا

هـاي علـم و فنـاوري ایـران، پـژوهش و       محلی پارك
  .21-48، 13)2(ریزي در آموزش عالی،  برنامه

بررسـی  ). 1387. (زاد، علیرضـا  قورچیان، نادرقلی؛ قاسمی
فنـاوري و   عوامل مؤثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد

، )2(4،رهبري و مدیریت آموزشـی ارائه مدل مناسب، 
124- 101.  

. مصلحی، قاسم؛ راستی برزکی، مرتضی؛ مهـدوي، حمیـد  
ــدهاي  ). 1386( ــز رشــد واح ــابی عملکــرد مراک ارزی

سـطح   ارتقـاي ها به وسـیله شـاخص    فناوري و پارك
 .13 -17، 3)12(، رشد فناوريفناوري، 

ارزیـابی موفقیـت عملکـرد    ). 1384. (زاده، غالمرضـا  ملک
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