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چکیده

پارکهای علم و فناوری سازمانی در تعامل با دیگر نهادها بعنوان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه و با ماموریت حمایت از ایجاد
و رش��د شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان تاسیس ش��دهاند .به عبارت دیگر مجموعه پارک علم و فناوری بستر فعالیت
نهادهای مختلف برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان را فراهم میکند .شرکتها و موسسات مستقر در پارکهای علم
و فناوری تحت تاثیر نهادهای مختلف از جمله پارک و مراکز رش��د آن ،دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی ،دولت ،کارآفرینان و...
قراردارند .در این راستا در این مقاله با استفاده از تئوری نهادگرایی نوین به شناسایی نهادهای موثر بر عملکرد موسسات مستقر
در پارک علم و فناوری یزد پرداخته و با اس��تفاده از رویکرد سیس��تم داینامیک به بررس��ی تاثیر این نهادها بر رفتار موسس��ات
مس��تقر در پارک علم و فناوری یزد در جهت ش��ناخت و بهبود نوع و نحوه حمایتها به موسس��ات و همچنین بهبود ارزیابی
عملکرد موسس��ات پرداختهایم .در این مقاله با اس��تفاده از روش مدلسازی مشارکتی تاثیر نهادها را مدل کرده و نتایج حاصل از
سیاستهای مختلف را شبیهسازی کردهایم .شبیهسازی مدل نتایج جالبی را ایجاد کرد که راه کارهای مناسب براساس این نتایج
عبارتند از :توجه به شکافهای درآمدی ،حمایتی و ظرفیت موسسه؛ تقویت نرمها و قوانین حمایتی جهت افزایش ریسکپذیری
و قابلیتهای موسسات؛ و ارائه حمایتهای پارک در شکل مناسب و در زمان مناسب و به میزان مناسب.
واژههاي كليدي :پارك علم و فناوري ،تئوری نهادگرایی نوین ،رویکرد پوياييهاي سیستمي ،مدلسازی مشارکتی.
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مقدمه
در س��الهای اخیر به منظور کاهش فاصله بین بخشهاي اقتصادي و صنعتي با دانش��گاهها و موسس��ات
تحقيقاتي ،پارکهای علم و فناوری تاس��یس ش��ده اند .به نقل از انجمن بين المللي پاركهاي علمي 1يك
پارك علمي س��ازماني است كه بوس��يله متخصصين حرفه اي مديريت مي شود و هدف اصلي آن افزايش
ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان ش��ركتهاي حاضر در پارك و موسس��ات
متكي بر علم و دانش است .براي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي،جريان دانش و فناوري را در ميان
دانشگاهها ،موسسات تحقيق و توسعه ،شركتهاي خصوصي و بازار،به حركت انداخته و مديريت مي كند و
رشد شركتهاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرايندهاي زايشي تسهيل مي كند .پاركهاي
علمي همچنين خدمات ديگري با ارزش افزوده باال همراه با فضاي كاري و تسهيالت با كيفيت باال فراهم
م��ي نماين��د .پارکهاي علم و فناوري با ارايه قوانين حمايتي و خدمات پش��تيباني متمرکز ،امکان رش��د و
گسترش سريع موسسات دانشبنيان با ايدههاي فناورانه سطح باال را فراهم مي نمايند (.)IASP, 2013
پارك علم و فناوري يزد در س��ال 1380با اخذ مصوبه ش��وراي گس��ترش آموزش عالي تاس��یس و در
س��ال  1381به پذيرش موسس��ات فناوري اقدام نمود .هم اكنون پارک علم و فناوري يزد در زمره نخستين
پارکهاي علم و فناوري کشور با راهاندازي کامل ترين مجموعه از مراکز رشد فناوري و موسسات رشديافته
( 250موسس��ه) و مجموعهاي بزرگ از امکانات س��خت افزاري و نرم افزاري الزم فعاليت نموده ،در همين
راس��تا ،بسياري از طرحها ،برنامهها و مکانيزمهاي توسعه اي پارکهاي علم و فناوري را براي نخستين بار
در سطح کشور به اجرا درآورده است (سایت پارک علم و فناوری یزد.)1391 ،
یک دهه تجربه در مدیریت پارک علم و فناوری و افزایش تعداد موسسات در عین محدود بودن بودجه
پارک س��بب ش��د تا نیاز باش��د که آیین نامهها و فرایندهای پارک اصالح گردند .چراکه خیلی از این آیین
نامهها و فرایندها منجر به اثرات منفی در رش��د موسسات ش��دهاند .در این میان آیین نامه ارزیابی عملکرد
موسس��ات یکی از مهمترین موضوعات و دغدغه اصلی مدیران پارک در سالهای اخیر شده است که یکی
از مس��ائل مهم و چالشی آن ش��ناخت اثر اقدامات پارک از جمله حمایتهای پارک بر موسسات در راستای
بهبود نحوه اقدامات پارک میباشد.
از آنجا که طبق تعریف ،پارکهای علم و فناوری سازمانی در تعامل با دیگر نهادها بعنوان حلقه اتصال
صنعت و دانش��گاه و با ماموریت حمایت از ایجاد و رش��د شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان تاسیس
ش��دهاند .به عبارت دیگر مجموعه پارک علم و فناوری بس��تر فعالیت نهادهای مختلف برای رشد و توسعه
ش��رکتهای دانش بنیان میباشد .ش��رکتها و موسسات مس��تقر در پارکهای علم و فناوری تحت تاثیر
نهاده��ای مختلف از جمله پارک و مراکز رش��د آن ،دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی ،دول��ت ،کارآفرینان و...
قراردارند و این نهادها س��بب رفتارهای مختلفی در موسسات مستقر درپارک میشوند بصورتی که اقدامات
پارک و اثرات آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .در این راستا در این مقاله با استفاده از تئوری نهادگرایی نوین
به شناس��ایی نهادهای موثر بر عملکرد موسس��ات مستقر در پارک علم و فناوری یزد پرداخته و با استفاده از
)1. International Association of Science Parks(IASP
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رویکرد سیس��تم داینامیک به بررس��ی تاثیر این نهادها بر رفتار موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد
در جهت ش��ناخت و بهبود نوع و نحوه حمایتها به موسس��ات و همچنین بهبود ارزیابی عملکرد موسسات
پرداختهایم .در این مقاله با استفاده از روش مدلسازی مشارکتی تاثیر نهادها را مدل کرده و نتایج حاصل از
سیاستهای مختلف را شبیهسازی کردهایم.
رویکرد پویاییهای سیس��تمی رویکردي اس��ت که از دههی  1950توس��ط فارس��تر و همكارانش در
دانش��گاه  MITمطرح شدهاس��ت .اين رويكرد ادع��ا ميكند كه مي تواند بصورت گس��ترده براي تجزيه و
تحليل سيس��تمهاي صنعتي ،اقتصادي ،اجتماعي و زيس��ت محيطي ،بررس��ي رفتارها و سياستهاي آنها
هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت مورد اس��تفاده قرار گي��رد .كاربرد اين رويكرد هم در حوزههاي عملياتي
و هم در حوزههاي كالن و اس��تراتژيك در تفكر پيرامون سيس��تمهاي اقتصادي -اجتماعي و کسب دانش
درباره رفتار این سیس��تمها مي باش��د (حاجی غالم س��ریزدی ،علی .)a1392 ،از اينرو با توجه به پویایی و
پیچیدگی تاثیرات نهادهای مختلف با انگیزههای متفاوت بر عملکرد و رفتار موسس��ات مس��تقر در پارک و
نیاز به شناخت اثرات و رفتارهای کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین تاخیرهای عمده آن ،در این مقاله سعی
شدهاس��ت تا با اس��تفاده از رویکرد پوياييهاي سيستمي و ایجاد مدل شبیه س��ازی ،پویایی تاثیر نهادهای
مختلف را به نمایش کشیده و بتوانیم تاثيرات آنها را بر عملکرد و سطح فناوری موسسات شبیهسازی كرده
و نهایت ًا بتوانیم مدیریت بهتر و توس��عه فناوری را در پارك و بين موسس��ات مس��تقر در آن از طریق بهبود
آییننامهها و فرایندهای اجرایی داشته باشیم.
در ادام��ه ابت��دا در قس��مت دوم به بیان مبانی نظ��ری تحقیق پرداخته و با تعری��ف نهادگرایی نوین به
بیان کاربردهای آن در مطالعات س��ازمان میپردازیم .س��پس رویکرد پویاییهای سیستمی ،ابزارهای آن و
مدلس��ازی مشارکتی را تشریح میکنیم .در قسمت سوم پیشینه پژوهش را بصورت مختصر بیان کرده و در
قس��مت چهارم به توصیف روش تحقیق میپردازیم .در قس��مت پنجم به تشریح کامل مدلسازی با تعریف
مس��ئله از طریق ترس��یم نمودار رفتار در طول زمان ،بیان فرضیه دینامیک مس��ئله و نهایتا ترس��یم نمودار
جریان ،شبیهسازی و اعتبارسنجی آن میپردازیم .و در قسمت آخر به بحث و نتیجهگیری میپردازیم.
مبانی نظری موضوع
در این بخش به معرفی نهادگرایی نوین و کاربرد آن در تئوری س��ازمان اش��اره ش��ده و به تش��ریح رویکرد
سیستم داینامیک میپردازیم.
نهادگرایی نوین
در رويكرد نهادگرايان نوین ،نهادها به مثابه قواعد بازی در یک نظام اقتصادی -سیاس��ی هس��تند و بس��تر
نهادی به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اش��اره دارد (زمان زاده .)1388 ،البته نهادها مدلی از واقعیت
هس��تند نه خود واقعیت (نایب .)1390 ،بس��تر نهادی به دو بخش قابلتفکیک اس��ت :نهادهای رس��می و
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غیررس��می (ن��ورث .)۱۹۹۰ ،ک��ه زیلیوچز و گالوین 2این دو بخش را ش��امل س��اختارها ،قواعد و قوانین و
سنتها و آداب و رسوم تعریف میکنند (زیلیوچز و گالوین .)2010،ریتیو )2012(3بیان میکند که در تئوری
نهادگرایی نوین بین نهادها و س��ازمانها تمایز وجود دارد .نهادها قوانین بازی هستند درحالی که سازمانها
بازیگران این بازی هستند.
نهاده��ا بر عملکرد س��ازمانها و وضعیت اقتصادی تاثیر میگذارند ام��ا تا قبل از نظریه نهادگرایی هیچ
نظریهای آنها را به حس��اب نمیآورد (زمانزاده .)1388 ،تئوریهای نهادگرایی مبتنی بر این هس��تند که
س��ازمانها ،ساختارهای اجتماعی میباشند که در آن ساختارهای سازمانی ،ابزارهای انطباق پذیر (به شکل
واکن��ش ب��ه تعهدات و ویژگیهای ش��رکت و هم چنین اث��رات و محدودیتهای محیط خارجی) هس��تند
(مشبکی و همکاران.)1389 ،
اقتصاد نهادگرایی قدیم ،با انتشار «نظریه طبقه مرفه» اثر تورستین وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا
به عرصه وجود گذارد .در طول قرن بیستم مکتب اقتصاد نهادگرا نیز به عنوان یکی از جریانات فکری بسط
و گس��ترش یافت .تئوری نهادگرایی قدیم به س��اختار رسمی توجه دارد تا غیر رسمی .محورهای کلیدی آن
شامل بوروکراسی ،قدرت ،اختیار ،مشروعیت و کاریزما از وبر گرفته شده است (سنج .)2013 ،در این تئوری
اصل این اس��ت که س��اختارهای سازمان و عملیات آن همزمان بایستی وابس��ته به عوامل داخلی و محیط
اجتماعی باش��د (س��نج )2013 ،و یک همشکلی اجباری برای کس��ب منابع بایستی صورت بگیرد .در اینجا
اصطالح “جامعه س��ازمانی” بیانگر تغییر پارادایم و نگرش از سازمان به عنوان واحدی ایزوله به ساختارها و
فرایندهای پیچیده و چند وجهی دارای ارتباط متعامل با محیط میباشد.
از آنجا که نهادگرایی قدیم ش��هرت و کاربرد چندانی نیافت نس��ل جدیدی از نهادگرایان مانند نورث و
ویلیامس��ون برخاستند و با احیای میراث نهادگرای قدیم ،اقتصاد نهادگرایی جدید را بنا نهادند .در این مسیر
اقتصاد نهادگرایی قدیم تحتشعاع نهادگرایان جدید قرار گرفت و به حاشیه رفت (زمان زاده .)1388،تئوری
نهادگرایی نوین بیان میدارد که س��ازمانها بر اساس پذیرش فشارهای نهادی اجباری ،هنجاری و تقلیدی
به طور اجتماعی مشروعیت ،منابع و بقا کسب میکنند .این تئوری ،عملیات سازمان را در بعد استراتژیکی و
نهادی به عنوان پاسخ به فشارهای رقابتی و نهادی تشریح میکند (مشبکی و همکاران.)1389 ،
در رويكرد نهادگرايان نوین ،نهادها :قواعد بازي اند .نهادها الگوهاي تعاملي اند كه بر روابط افراد حاكم
بوده و آنها را مقيد ميسازد .نهادها مفهومي اعتباري دارند و مدلی از واقعیت هستند (نایب .)1390 ،با وجود
آن كه مش��اهدة نهادها با دشواري همراه اس��ت ،اما نهادگرايي نوین در نشان دادن تأثير نهادها بر عملكرد
اقتصادي تاحدودي موفق بوده است .در نهادگرایی نوین تاکید بر نقشی که ساختارها در تعیین رفتار فردی و
سازمانی بازی میکنند میباشد (ریتیو .)2012،در نهاگرایی نوین فرض براین است که سازمانها در محیطی
چند زمینهای 4قرار دارند و ارتباطی دوسویه با محیط دارند و مرز بین آنها دیگر استاتیک نبوده و پویاست.
نهادگرایی نوین جامعه را دربرگیرنده نهادها میداند که تاثیر معنیداری بر س��اختارهای رسمی و غیررسمی
2. Szyliowicz, Galvin
3. Raitio
4. Multi-contextual environment
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سازمانها دارند و به بررسی اثرات آنها برهم میپردازد (سنج .)2013 ،فروض نهادگرایی نوین عبارتند از:
● ●به فرض اساسی کمیابی و در نتیجه رقابت پایبند است.
● ●عقالنیت محدود و اطالعات نامحدود یکی از فروض این نظریه اس��ت .به عبارت دیگر افراد براس��اس
مدله��ای ذهنی تصمی��م میگیرند؛ این مدلها از ف��ردی به فرد دیگر فرق میکنن��د و اطالعاتی که
بازیگران دریافت میکنند ناقص است.
● ●رفتار انسانها در بسیاری از موارد رفتار بیشینهسازی ثروت نیست ،بلکه رفتاری است بر مبنای نوعدوستی
و قیدهای خودخواسته (رد عقالنیت ابزاری و نظریه انتخاب عقالیی).
● ●الحاق نهادها به دستگاه تحلیل (زمانزاده1388 ،؛ نورث.)1990 ،
● ●نظری��ه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد اس��تفاده قرار گیرد .زیرا جامعه و نهادهای
آن ،دائما در حال تغییرند .بهجای وجود تعادل ،همواره حرکت و تغییر وجود دارد (کفشگر جلودار.)1388 ،
نهادگرایی جدید دیدگاه اقتصادی جدید در میان رویکردهای موجود در تئوری س��ازمان میباش��د .این
تئ��وری ب��ه تئوری اقتضایی ،تئوری وابس��تگی به منابع ،تئوری اکولوژی جمعی��ت و هزینه مبادله که بطور
برجسته برای سازمانهای انتفاعی در محیط اقتصادی امروز میباشد انتقاد ضمنی دارد .این تئوری به عالوه
محیط اقتصادی ،محیطهای سیاس��ی و فرهنگی و همچنین نقش جوامع را در تحلیل خود وارد میکند .در
تئوری اقتضایی ،تئوری وابس��تگی به منابع ،تئوری اکولوژی جمعیت و هزینه مبادله بیشتر دیدگاه اقتصادی
را مدنظر داشته تا اجتماعی (دیدگاه یک طرفه) .این دیدگاهها دارای دو بعد هستند:
اول) همه ی این مطالعات روی سازمانهای انتفاعی متمرکز بودند.
دوم) در این مطالعات زمینه اجتماعی به عنوان محیط منبع که تامین کننده پول و وس��ایل تکنولوژیک
برای بقا س��ازمان اس��ت دیده میشود و از محیط اجتماعی گسترده تر شامل محیطهای سیاسی و فرهنگی
غفلت شده است .در نتیجه تاثیر فرایندهای سازمانی بر جامعه و بالعکس دیده نشده است.
دی��دگاه نهادگرایی جدید به عنوان واکنش به این دیدگاهها که بیان میکنند س��ازمانها فقط از طریق
متغیرهای اقتصادی و تکنولوژیکی قابل توضیح اند بوجود آمد .این دیدگاه با گسترش تحقیق به سازمانهای
غیرانتفاعی ،پرتکلهای مخصوصی را برای س��ازمانهای غیرانتفاعی مختلفی چون بیمارس��تانها ،موزهها،
س��ازمانهای آموزش��ی ،حرفههای سازمان یافته و سازمانهای دولتی توس��عه داده است .به عالوه در این
دیدگاه در تحلیل س��ازمانها آنها را تحت تاثیر اثرات نهادی  -اجتماعی مختلفی چون تاثیرات سیاس��ی،
فرهنگی و اقتصادی میبیند .و همچنین نهادگرایی جدید سازمانها را به عنوان ساختار اجتماعی مهمی که
جامعه را تحت تاثیر قرار داده و تنظیم می کند می بیند( .سازمانها هم محیط منبع ،هم محیط فرهنگی و
سیاسی و هم تاثیرات اجتماعی  -نهادی دارند)( .سنج.)2013 ،
در ج��دول زیر تمایز نهادگرایی جدید با رویکردهای تئ��وری اقتضایی ،تئوری اکولوژی جمعیت ،تئوری
وابستگی به منابع و تئوری هزینه مبادله نشان داده شده است.
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جدول  .1تمایز نهادگرایی جدید با سایر رویکردها

رویکردهای مختلف

دیدگاه

محیط و اجتماع

سازمان مورد بررسی

نهادگرایی جدید

اقتصادی و غیراقتصادی (مباحث
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی)

محیط چند زمینهای
()multi-contextual
ارتباط متقابل بین سازمانها و جامعه

انتفاعی و غیرانتفاعی

تئوری اقتضایی

اقتصادی

محیط تسلط ندارد
تعامل بین خصوصیات داخلی سازمان

اکثرا انتفاعی

تئوری اکولوژی
جمعیت

اقتصادی

محیط بعنوان مخزن منابع است .و
جامعه به مجموعهای از منابع تقلیل
مییابد.

انتفاعی ()For - Profit

تئوری وابستگی به
منابع

اقتصادی

سایر سازمانها وابسته به تخصیص
منابع هستند.

تئوری هزینه مبادله

اقتصادی

محیط در نظر گرفته نشده است و
تمرکز بر محاسبه کارایی فردی است.

سازمانهای درگیر در
تبادالت منابع مالی
(انتفاعی)
انتفاعی

برخالف تئوری نهادی قدیم که شهرت و کاربرد چندانی نداشت اما به علت مزایای رویکرد نهادگرایی
نوین ،این رویکرد کاربردهای فراوانی در مطالعات سازمان پیدا کرد .در ادامه به تشریح آن می پردازیم.
● ●کنشهای انسانی در سطح سازمانی به نحو متقابلی با نهادها رابطه دارد .در سیر فرآیند تاریخی چارچوب
نهادی جهتدهنده و تعیینکننده کنشهای انس��انی در س��طح س��ازمانی اس��ت و از طرف دیگر همین
کنشهای انس��انی در سطح س��ازمانی در جهت بهرهبرداری از فرصتهای موجوددر جامعه ،تعیینکننده
تغییر و تطور چارچوب نهادی در س��یر تاریخی و در یک فرآیند تدریجی است؛ این فرآیند ،همان مفهوم
وابستگی به مسیر طی شده میباشد (زمانزاده.)1388 ،
● ●این رویکرد کس��ب مزیت رقابتی را از طریق سازگاری س��ازمان با فشارهای نهادی تشریح می کند .به
عبارت دیگر س��ازمان از طریق انطباق با فش��ارهای نهادی و به تبع آن کس��ب مشروعیت ،منابع ،جلب
حمایت ذینفعان به مزیت رقابتی میرس��د (مش��بکی و همکاران .)1389 ،البته قابل ذکر است که این
رویک��رد ب��ر خالف رویکرد قدیم به دنبال هم ش��کلی صرف با نهادها و ذینفعان نیس��ت بلکه با انتقال
ارزشهای ذینفعان به ساختار ،استراتژیها و عملیات خود حمایت آنها را جلب میکند (اسکات2008 ،؛
مشبکی و همکاران.)1389 ،
● ●کاربرد دیگر نهادگرایی نوین در تحلیل رابطه بین نهادها (در فرمهای مختلف) و چگونگی توسعه نهادها
ی باش��د .به عنوان مثال یکی از دغدغههای کش��ورهای مختلف برقراری
از طریق ارتباط بین نهادی م 
ارتباط بین صنعت و دانشگاه برای توسعه هر دو این نهادها و نهایتا جامعه می باشد .تئوری نهادگرایی در
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این زمینه کمک ش��ایانی را انجام میدهد .بیجرگارد )2010(5در مقاله خود به بررسی منطقهای نهادی
متفاوت بین صنعت و دانش��گاه پرداخته و مینویسد ش��کاف نهادی (که عمدتا فرهنگی است) منجر به
شکس��ت پروژههای همکاری صنعت و دانش��گاه میشود و نیاز به نهادهای واسطهایی و همچنین درک
تفاوتها و منطقهای نهادی دو طرف برای کاهش این شکاف میباشد.
● ●کاربرد دیگر این رویکرد در تحلیل و ش��ناخت ذینفعان میباشد .طبق دستهبندی اینگرام و کلی ()2000
فرمهای نهادی مختلف مش��خص ش��ده اند که در تحلیلها میتوان با پیدا کردن مصادیق آن ،ذینفعان
مختلف را شناسایی و سپس به جلب حمایت آنها پرداخت (جدول شماره  .)4همچنین نهادگرایی نوین
میتواند بعد از شناس��ایی نهادهای مختلف درگیر در یک مسئله به شناسایی عالئق و منافع گاها متضاد
آنها پرداخته و مس��ئله را حل نماید .به عنوان مثال ریتیو ( )2012درباره فرایند برنامه ریزی جنگل در
فنالن��د بدلی��ل وجود نهادهای مختلف و تضاد میان این نهادها از جمله تولید کنندگان الوار ،کش��اورزان
و دامدارن و اداره محیط زیس��ت و برنامهریزی منابع طبیعی از این تئوری اس��تفاده کرده اس��ت .وی به
کارکرد متقابل سیستمهای قانونگذار و سیستمهای اجتماعی در این مسئله میپردازد.
● ●تئوری نهادگرایی به مطالعه س��ازمان با در نظر گرفتن روابط متقابل بین س��ازمانها و جامعه مخصوصا
نتایج اجتماعی فعالیتهای سازمانها میپردازد (سنج.)2013 ،
● ●نهادگرایی نوین منجر به تربیت رهبران نهادی میش��ود تا اینکه فقط مدیران کارا 6تربیت کند .سلزنیک
بین این دو تفاوت قائل ش��ده و میگوید موفقیت س��ازمان با مدیران کارا که فقط روی انجام کارهای
س��ازمان با کارایی مناس��ب تمرکز دارند روی نمیدهد بلکه نیاز به رهبران نهادی که توانایی برقراری
ارتباط با محیط اطراف خود و اجتماع دارند محقق میشود (سنج.)2013 ،
● ●اینگرام و سیلورمن ( )2002به کاربرد رو به افزایش تئوری نهادگرایی نوین در استراتژی اشاره میکنند.
بطوریکه این تئوری در جهت پاسخ به  4سوال استراتژی :سازمانها چگونه رفتار میکنند؟ ،چرا سازمانها
متفاوت هستند؟ ،چه چیزهایی دامنه و حوزه فعالیت سازمانها را محدود میکند؟ و عوامل تعیین موفقیت
و شکس��ت س��ازمان در محیط رقابتی چیست؟ برآمده و سبب میشود که اس��تراتژی سازمانها با تغییر
نه��ادی از طری��ق تغییر قوانین ،فرهنگ و فرایندهای اجرایی عملیاتی ش��ود .به عبارت دیگر ارتباط بین
استراتژی و نهادگرایی دو طرفه است (اینگرام و سیلورمن.)2002،
● ●ب��ا وجود ضع��ف متدلوژیکال و فقدان بنیان تئوریک ق��وی در مطالعات کارآفرین��ی بینالمللی ،7تئوری
نهادگرایی نوین بدلیل توجه به اثر زمینه و س��اختارهای اجتماعی گس��ترده میتواند به تش��ریح توس��عه
شرکتها و بازارهای جدید در گستره بینالمللی در مطالعات کارآفرینی بینالملل بکار آید .قابل ذکر است
که رفتار کارآفرینی بینالمللی در س��طوح فردی (کارآفرین) ،گروهی و س��ازمانی (شرکت) ،ملی (کشور)
و جهان��ی رخ میدهد که متناظر فرمهای مختلف نهادی اس��ت .به عب��ارت دیگر تفاوتهای فرهنگی،
قانونی ،هنجاری و سازمانی در کشورهای مختلف از طریق نهادگرایی نوین قابل تبیین است .البته بیشتر
5. Bjerregaard
6. Efficient management and institutional leadership
)7. International Entrepreneurship(IE
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مطالعات تا به امروز به دو سطح فردی و سازمانی بر میگردد (زیلیوچز و گالوین.)2010،

با توجه به کاربردهای ذکر ش��ده میتوان گفت تئوری نهادی نوین در مطالعات س��ازمان در جنبههای
گوناگون مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .کاربردهای این تئوری خصوصا در بخش اس��تراتژیک که منجر
به تغییر قوانین ،فرهنگ و فرایندهای اجرایی در س��ازمان میش��ود میتواند در حل مسئله پارکهای علم و
فناوری کمک شایانی کند.
از آنجا که پارکهای علم و فناوری مجموعهای از نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی با زمینههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی میباش��ند در نتیجه رویکرد نهادگرایی نوین نس��بت به سایر رویکرها در تحلیل ساختار
نهادی پارکها مزیت دارد.
رویکرد سیستم داینامیک
چرچم��ن :1968(8ص )11رویکرد سیس��تمی را ب��ه عنوان «راهی س��اده از تفکر درباره کل سیس��تمها و
مولفههایشان» توصیف میکند .همچنین او به رابطه مستقیم بین ساختار و رفتار سیستم اشاره میکند (ص
 .)200وی رویکرد سیستمی را متمرکز بر مدلهای رفتاری و ریاضی برای توصیف سیستمها میداند و مدل
را «راهی که در آن ،فرایند تفکر انسان میتواند تقویت شود» تعریف میکند (ص .)61
از زمانی که فارس��تر 9سیس��تم داینامیک را معرفی کرد محققان مختلف سیس��تم داینامیک را در دامنه
وس��یعی از حوزهها شامل کسب و کار ،مس��ائل پزشکی ،مسائل محیطی ،اقتصادی ،نظامی و اجتماعی بکار
گرفتند .خصوصیت اصلی مسئله برای استفاده از این روش وجود سیستم پیچیده (پیچیدگی سیستم) ،تغییر
رفتار سیستم در طول زمان (پویایی سیستم) و وجود حلقه بازخوردی میباشد.
ب��ا توج��ه به پویایی و پیچیدگ��ی تاثیرات نهادهای مختل��ف با انگیزههای متفاوت ب��ر عملکرد و رفتار
موسس��ات مستقر در پارک و نیاز به شناخت اثرات و رفتارهای کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین تاخیرهای
عمده آن ،رویکرد پویاییهای سیستمی نسبت به سایر رویکردها از جمله نقشه نگاشتی که تصویری ایستا
و بدون درک تاخیرها و توازن بین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت به ما میدهد مناسب میباشد.
همچنین مزیت این روش نس��بت به سایر روشهای شبیهسازی عبارتست از :دارای ویژگیهایی چون
تحلیل رفتار کل سیستم ،درک بهتر ناشی از وجود دو بخش اصلی مدلسازی و اعتبارسنجی ،پتانسیل یادگیری
بهت��ر و وجود چهار مولفه اصلی ش��امل متغیر حالت ،نرخ ،بازخور و رواب��ط غیرخطی (غالمرضایی،)1392،
استفاده همزمان از متغیرها و دادههای کیفی و کمی ،استفاده از ابزارهای بصری جهت استخراج ،مدلسازی
و شبیهس��ازی ،عدم نیاز به ریاضیات پیچیده ،امکان بررس��ی در افق کوتاهمدت و بلندمدت و اینکه ابزار و
فرایندی جهت یادگیری میباشد (حاجی غالم سریزدی.)1392 a،
استرمن مراحل پنجگانهای را معرفی میکند و با فورد درباره گام تعریف مسئله به عنوان مهمترین گام
8. Churchman
9. Forrester
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موافق اس��ت .این گامها شامل تش��ريح دقيق صورت مسئله ،تعيين تئوري و فرضيه ديناميك ،ساختن يك
مدل شبيهس��ازي (مدل جریان) ،تس��ت و اعتبارسنجی مدل و طراحي سياس��تها و ارزيابي آنها میباشند
(استرمن.)2000 ،
ب��رای انج��ام هر یک از گامهای فوق روشهای مختلفی مانند اس��تفاده از ادبی��ات موضوع ،مدلهای
آم��اری ،قوم نگاری ،مدلس��ازی از طری��ق مصاحبه فردی و گروهی و  ...وج��ود دارد .در این مقاله از روش
مدلسازی مشارکتی استفاده شده است که در ادامه تشریح میگردد.
مدلسازی مشارکتی
از ابتدا در رش��ته سیس��تم داینامیک به اهمیت درگیرکردن مش��تریان در فرایند مدلسازی اشاره شده است
(فارس��تر1961 ،؛ رابرتز .)1987 ،10از طرف دیگر سیستم داینامیک رویکردی برای تحلیل و درک مسائل و
موضوعات پیچیده ،و برای توسعه استراتژیهای پاربرجا 11در رابطه با مسائل و موضوعات پیچیده میباشد.
روند تکاملی سیستم داینامیک بیانگر اصرار مدلسازان بر فرایندهای ذهنی میباشد .مدلهای ذهنی ذینفعان
و متخصص��ان حوزه یا سیس��تمی که در حال مطالعه هس��تیم میتواند به درک و ایج��اد مدل کمک کند.
مدلسازی مشارکتی 12اشاره به فرایند مدلسازی سیستم داینامیک با درگیر کردن مشتریان 13بصورت عمیق
در فرایند س��اخت مدل دارد .به عبارت دیگر مدلس��ازی مشارکتی متدی اس��ت که بر پایه روشهای تفکر
سیس��تمی از طریق درگیر کردن ذینفعان توس��ط برقراری جلس��ات متعدد ،به دنبال یافتن فاکتورها ،عوامل
اصلی و تاثیرگذار در بررسی سیستمهای پیچیده آمیخته با سطوح عمیقی از عدم اطمینانها و ابهامات است
(الیاس.)2008 ،14
پیشینه پژوهش
در ج��دول  2کاربردهای دو رویکرد نهادگرایی نوین و سیس��تم داینامی��ک در مطالعات پیرامون پارکهای
علم و فناوری در حوزههای مختلف آورده ش��ده اس��ت .همانطور که از جدول مشخص است این دو رویکرد
در زمینهه��ای مختلف از جمل��ه ارتباط بین نهادهای مختلف موثر بر پارکهای علم و فناوری مانند صنعت
و دانش��گاه ،بررسی اس��تراتژیهای پارکها و طراحی درس��ت آنها و مکانیزمهایی چون ارزیابی عملکرد
موسسات و پذیرش ،تحلیل رفتار موسسات مستقر در پارک و همچنین تعامالت پارک با سایر نهادها و تاثیر
پارک بر توسعه اقتصادی  -اجتماعی منطقهای و ملی میباشد.

10. Roberts
11. Robust strategies
)12. Participative Model Building(PMB
13. Client
14. Elias
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جدول  .2کاربردهای تئوری نهادگرایی و رویکرد سیستم داینامیک در حوزههای مختلف پارکهای علم و فناوری
حوزه کلی

منابع

زیر حوزهها

کروس و همکاران ()2015
بیجرگارد ()2010
زرگر و همكارانش ()1389
پورسراجیان ،حاجي غالم سريزدي ()1391
حاجي غالم سريزدي ،منطقی (a1392؛b1392؛ c1392؛ )d1392
هسو ()2003
حاجي غالم سريزدي ،منطقی (a1391؛ )b1391
حاجي غالم سريزدي و پورسراجيان ()1390
روبلک و همکاران ()2013
1

ارتباط بین صنعت و دانشگاه

تئوری نهادگرایی
جدید
و
رویکرد سیستم
داینامیک

استراتژی پارکهای علم و فناوری و
طراحی پارک
تحلیل رفتار موسسات مستقر در پارک
تاثیر پارکها بر محیط
استفاده از نهادها و ذینفعان برای
تسهیل و بهبود تغییرات سازمانی

دیوالد و همکاران)2015( 2
هووینگ لینگ و جین ()2010
يوفنگ هو ،ونگ ()2010
لوپز ارتگا)1997( 3
ساراوانا)2015( 4
دومز و همکاران ()2015
5

روش تحقیق
در این تحقیق تیم پروژه ش��امل  3نفر که دارای مهارت مدلس��ازی سیس��تم داینامیک بودند و به ایفا نقش
مدلساز ،تسهیلگر و ضبط کننده پرداختند .روشهای استفاده از مدلسازی مشارکتی متفاوت میباشد .در این
مقاله از ترکیب روشهالبی ( )2010و ونیکس ( )1996که در شکل  1نمایش داده شده است استفاده شد.

ﺷﮑﻞ  .1ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
مشارکتی
شکل  .1چارچوب مدلسازی

ﻣﻨﺎﺳﺐ Kruss
ﮔﺎم اول در اﯾﻦ روش ﭼﺎرﭼﻮب دﻫﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻧﯿﮑﺲ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد et. al
ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺑﻮدن روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻟﺴﺎزي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
Dewald
et al.
Eugenio
López-Ortegaو ﻣﺪ
)ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰا و ﺗﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎد( ،داراي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ،ﭘﻮﯾﺎ و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻮده
Saravanan
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
Dooms et. al
روﯾﮑﺮد ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ داراي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال ﺑﻌﺪي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي را دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻓﺎرﺳﺘﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻫﻨﯽ و ﻣﮑﺘﻮب،
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ادﺑﯿﺎت ﻣﮑﺘﻮب و دادهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪدي )ﻓﺎرﺳﺘﺮ .(1980 ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ را
داﺷﺘﯿﻢ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و دادهﻫﺎي ﻋﺪدي را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺤﺘﻮا اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﯾﺰد ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺎرك و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و

1.
2.
3.
4.
5.

تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکتهای ...
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گام اول در این روش چارچوب دهی و تعریف مسئله میباشد .سپس همانطور که ونیکس اشاره میکند
باید در مورد مناس��ب بودن رویکرد سیستم داینامیک نس��بت به مسئله مطمئن شد .در این راستا مسئلهای
مناسب مدلسازی دینامیکی است که پیچیده (شامل اجزا و تعامالت زیاد) ،دارای متغیرها و دادههای کیفی و
کمی ،پویا و رفتار مسئله قابل نمایش در طول زمان بوده و مد مرجع متغیر اصلی قابل رسم باشد و همچنین
شناخت تاخیرها و شناخت رفتارهای کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر باشد که رویکرد پویاییهای سیستمی
نسبت به سایر روشها دارای تمامی این ویژگیها میباشد.
س��وال بعدی این اس��ت که آیا ما قصد اس��تفاده از مدل اولیه مبتنی بر ادبیات موضوع و مصاحبه فردی
را داریم یا مس��تقیما به مدلس��ازی گروهی میپردازیم .فارس��تر اش��اره میکند منابع اطالعاتی پویاییهای
سیس��تمی س��ه تا میباش��ند :منابع ذهنی و مکتوب ،مفاهیم موجود در ادبیات مکتوب و دادههای مختلف
عددی (فارستر .)1980 ،از آنجا که در این مقاله قصد استفاده از مدل اولیه را داشتیم در گام بعدی همانطور
که لذا در این مقاله منابع مکتوب و دادههای عددی را با اس��تفاده از مطالعه کتابخانهای و با تحلیل محتوا
اس��ناد و مدارک پارک علم و فناوری یزد شامل اسناد باالدس��تی ،برنامههای استراتژیک پارک و اطالعات
سایت پارک علم و فناوری یزد و همچنین مقاالت مختلف پیرامون پارکهای علم و فناوری بدست آوردیم.
سپس با آنالیز ذینفعان ،ذینفعان درگیر در مسئله منتخب شناسایی شد .در این مقاله ذینفعان اصلی از طریق
شناس��ایی بازیگران نهادی موثر از طریق تئوری نهادگرایی نوین شناسایی شدند .سپس از آنجا که مصاحبه
توس��ط فورد و اس��ترمن برای س��اخت مدل دینامیکی از مدلهای ذهنی ذینفعان پیشنهاد شده است؛ برای
دستیابی به مدلهای ذهنی به مصاحبه نیمه ساختار یافته انفرادی از ذینفعان شناسایی شده پارک شامل 4
تن از مدیران پارک (جدول  )3و همچنین مدیران  8شرکت برتر پارک پرداخته و رفتار دینامیکی موسسات
و تاثیر نهادها در سه دوره پیش رشد ،رشد و پسا رشد را بررسی کردیم .هر جلسه مصاحبه فردی  2ساعت
و  30دقیقه و مصاحبه گروهی  3س��اعت بطول انجامید .به عبارت دیگر با انجام مصاحبه فردی گام س��وم
را انجام دادیم .در این گام ،مس��ئله مورد بررس��ی قرار گرفت و نمودار رفتار در طول زمان ترس��یم و نهایتا
مبتنی بر این نمودار ،فرضیه دینامیکی ما تش��کیل ش��د .فرضیه دینامیکی در این مقاله بصورت نمودار علت
و معلولی نیز ترسیم شد.
جدول  .3لیست مدیران مصاحبه شده پارک
سمت

سابقه

زمینه فعالیت

رئیس پارک

 12سال

مدیریت راهبردی پارک

مشاور طرح و برنامه پارک

 1سال

برنامه ریزی استراتژیک پارک

معاون پشتیبانی و قائم مقام رئیس

 11سال

حمایت از توسعه فناوری

مدیر مرکز رشد IT

 11سال

حمایت از شرکتها ،رشد و توسعه آنها
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در گام چهارم با انجام جلسه مصاحبه گروهی متشکل از هر  12نفر مصاحبه شونده قبلی به تصحیح و
تکمیل موارد قبلی پرداخته و سپس مدل جریان مسئله ترسیم شده و آن را تست کرده و نهایتا با شناسایی
سیاس��تهای محتمل به شبیهسازی آنها در مدل موجود پرداختیم .در جدول  4اقدامات و زمان بندی جلسه
است.
ﻣﺘﺸﮑﻞ ازشده
مصاحبه آورده
ﺟﻠﺴﻪ اولیه
سواالت
مصاحبه
ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ
ﻫﺮ 12
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮوﻫﯽ
همچنین اﻧﺠﺎم
در وﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ
مدلسازی
و
داینامیک
سیس��تم
رویکرد
تش��ریح
و
پروژه
هدف
بیان
و
معرفی
به
ابتدا
مصاحبه
جلس��ه
در
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و آن را ﺗﺴﺖ ﮐﺮده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي آنﻫﺎ
15
آورده ﺷﺪه
طریق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪاز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
زﻣﺎن ﺑﻨﺪي
اﻗﺪاﻣﺎت و
ﺟﺪول 4
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در
مش��ارکتیﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﺪل
ذهنیاﺳﺖ.افراد در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪمدل
اوﻟﯿﻪههای
ﺳﻮاﻻت الی
س��واالت باز
س��پس
ش��د و
پرداخته
مختصر
بصورت
معلولیﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺼﻮرت
همچنینداﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و
روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺮوژه و
عوامل ﻫﺪف
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﯿﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
در
(فرضیه
ﻣﺪﻟﺴﺎزي علت و
ترس��یم نمودار
ﺗﺸﺮﯾﺢآن و
موثر بر
نهادی
موسس��ات و
شناس��اییﺟﻠﺴﻪرفتار
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز1
و
آن
ﺑﺮ
ﻣﻮﺛﺮ
ﻧﻬﺎدي
ﻋﻮاﻣﻞ
و
ﻣﻮﺳﺴﺎت
رﻓﺘﺎر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
در
اﻓﺮاد
ذﻫﻨﯽ
ﻣﺪل
ي
ﻫﺎ
ﻻﯾﻪ
دینامیکی) پرداختیم و نهایتا در جلسه مدلسازی گروهی و مبتنی بر فرضیه دینامیکی به ساخت مدل جریان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ )ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ( ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ
و شبیهسازی مدل پرداختیم.
دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪل ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

جدول  .4اقدامات جلسه مصاحبه فردی و گروهی و زمان بندی آن
ﺟﺪول  .4اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﯽ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي آن

ﻧﻮع

ردﯾﻒ
1

ﮔﺎم
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﯿﺎن ﻫﺪف ﭘﺮوژه و ﺗﺸﺮﯾﺢ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ

زﻣﺎن
 15دﻗﯿﻘﻪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪي و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮاي رﺳﻢ رﻓﺘﺎر آن

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

2

ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪي در ﻃﻮل زﻣﺎن در
ﺳﻪ دوره ﭘﯿﺶ رﺷﺪ ،رﺷﺪ و ﭘﺴﺎ رﺷﺪ

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار رﻓﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن

 90دﻗﯿﻘﻪ

ﻓﺮدي
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
3

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ )ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر(

4

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي

1
2
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ

3
4
5
6

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﺮخ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻤﮑﯽ
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﺪل
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل و ﺗﺼﺤﯿﺢ آن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي آنﻫﺎ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي

 45دﻗﯿﻘﻪ
زﻣﺎن ﮐﻞ2 :
ﺳﺎﻋﺖ و 30
دﻗﯿﻘﻪ
 15دﻗﯿﻘﻪ
 75دﻗﯿﻘﻪ
 30دﻗﯿﻘﻪ
 30دﻗﯿﻘﻪ
 30دﻗﯿﻘﻪ
ﮐﻞ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ:
 3ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت از رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ  5ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﮏ و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

15. Open-ended questioning

ﺳﻮاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -1ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪي در ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت در دوران ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﯾﺰد ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﻫﺪف :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪي
ﺑﺮاي رﺳﻢ رﻓﺘﺎر آن(
Open-ended questioning

1

تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکتهای ...
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بدلیل کم بودن تعداد س��واالت از روایی محتوایی اس��تفاده ش��د .در روایی محتوایی به بررس��ی اینکه
س��واالت مصاحب��ه با محتوا همخوانی دارد یا نه؟ پرداخته میش��ود .بدین منظور ب��ا  5نفر از متخصصان و
صاحب نظران روایی محتوایی مصاحبه چک و تایید ش��د .از طرف دیگر در مصاحبه نیاز به بررس��ی پایایی
وجود ندارد.
سواالت مصاحبه به شرح زیر میباشد.
 .1متغیر کلیدی در بررس��ی رفتار موسس��ات در دوران سه گانه حضور در پارک علم و فناوری یزد چیست؟
(هدف :شناسایی متغیر کلیدی برای رسم رفتار آن)
 .2این متغیر در طول زمان چه رفتاری دارد؟ (هدف :رسم نمودار رفتار در طول زمان)
 .3علل و متغیرهای مسبب رفتار کدامند؟ (هدف :شناسایی متغیرهای اولیه برای رسم فرضیه دینامیکی)
 .4فرضیه دینامیکی مسئله را تشریح کنید؟
 .5انواع متغیرهای نمودار کدامند؟ (هدف :دسته بندی متغیرها به سه نوع متغیر حالت ،نرخ و کمکی)
 .6روابط ریاضی بین متغیرها چیستند؟
 .7سیاستهای محتمل کدامند؟
شناسایی بازیگران موثر بر شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد
همانطور که اشاره شد برای شناسایی ذینفعان از روش دسته بندی بازیگران براساس تئوری نهادگرایی نوین
اس��تفاده کردیم .ش��کل  2انواع بازیگران و ارتباط بین آنها را براساس طبقه بندی نهادها توسط اینگرام و
کلی )2000(16نشان میدهد.

شکل  .2ارتباط بین انواع بازیگران
16. Ingram and Clay

تح
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قیقات مدرییت نوین خاتم ،دورة  ،1شمارة 3

براساس طبق بندی فوق در جدول  5بازیگران فعال و موثر بر شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک
اند.
مشخص
باالدستی
اسناد
موضوع و
شدهﭘﺎرك
ﻣﺴﺘﻘﺮ در
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ادبیات .ﺑﺎزﯾﮕﺮان
علم و فناوری یزد مبتنی بر ﺟﺪول 5
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻓﺮم اﻟﮕﻮ :ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزي

ﻓﺮم اﻟﮕﻮ :ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ

ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪه :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪه :ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻫﺮمﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ:
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺘﻌﺎرف و اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر؛ ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

اﻫﺮمﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ:
ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻨﮕﺎه؛
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﺎم ﺑﺎزﯾﮕﺮان:
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه

ﻧﺎم ﺑﺎزﯾﮕﺮان:
اﻓﺮادي ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ...

ﻓﺮم اﻟﮕﻮ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻓﺮم اﻟﮕﻮ :ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪه :اﯾﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و دوﻟﺖ

ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻤﺪه :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ

اﻫﺮمﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ:
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﯿﺮ – ﺑﺎزار؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

اﻫﺮمﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ:
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﺮون از ﺷﺮﮐﺖ؛
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي

ﻧﺎم ﺑﺎزﯾﮕﺮان:
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري )دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي( ،دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاريﻫﺎ ،ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ...

ﻧﺎم ﺑﺎزﯾﮕﺮان:
ﺟﺎﻣﻌﻪ )اﺳﺘﺎن ﯾﺰد(

)(Private

ﻋﻤﻮﻣﯽ

)(Public

ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢجدول  .5بازیگران موثر بر شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار رﻓﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﺴﺖ آن و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﻮدار ﻋﻠﺖ و
دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،رﺳﻢ
سیستم
دینامیکی
مدل
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ

در این قس��مت تمام مراحل ایجاد 1مدل سیس��تم داینامیک شامل تعریف مسئله با استفاده از نمودار رفتار در
ﺷﮑﻞ  3ﻧﻤﻮدار رﻓﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرك را ﻃﯽ ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ
ط��ول زم��ان ،ایجاد فرضیه دینامیکی ،رس��م نمودار علت و معلولی ،ایجاد مدل جریان و تس��ت آن و نهایتا
ﭘﯿﺶ رﺷﺪ )ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ( ،رﺷﺪ و ﭘﺴﺎرﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت در دوره ﭘﯿﺶ رﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ
شبیهسازی را ارائه میکنیم.
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ درآﻣﺪ ﮐﻤﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ،
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو و ﮐﺎر روي اﯾﺪه ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي و ﻓﺮوش آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ دوره دو
مسئلهﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎرك و ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﺑﻪ دوره رﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و
تعریف ﻣﯽدﻫﺪ:
اﺗﻔﺎق رخ
17
طی
را
پارك
در
مستقر
متوسط
و
كوچك
بنيان
دانش
موسسات
درآمد
زمان
طول
در
رفتار
نمودار
شكل
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ دوره ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﺎرك از ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ اﺧﺮاج ﻣﯽ
ﺳﻪ 3ﺳﺎل از
ﺗﺎ
موسسات
اکثر
نمودار،
این
طبق
دهد.
مي
نشان
پسارشد
و
رشد
فعالیت)،
(شروع
رشد
پیش
زمانی
دوره
س��ه
ﺷﻮﻧﺪ .در دوره رﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻏﯽ ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪه و اﯾﺪه ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي
این
کنند و
ﺑﻮدنمی
کسب
ﻧﻮﯾﻦ وکمی
ﭘﺎرك،درآمد
ش��وند
مستقريمی
شده و
رش��د
ﮐﻨﻨﺪ.دراﯾﻦمرکز
رش��دﻣﯽکه
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و
اﯾﺪه
ﺳﻄﺢرا ﺑﺎﻻ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ
پذیرش ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
رﻓﺘﺎر در
پیشﮐﺴﺐ
دوره درآﻣﺪ
درﮐﺮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ )اﺳﺘﺎن ﯾﺰد( ﺑﺼﻮرت ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
)17. Behavior Over Time Graph(BOT
در ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎرك و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه و اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در دوره ﭘﺴﺎ رﺷﺪ؛ دوره اﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﻣﺮﮐﺰ
رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرك ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ:

)Behavior Over Time Graph(BOT

11

1

تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکتهای ...
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بدان دلیل اس��ت که در این مرحله بیش��تر مشغول ثبت موسسه ،استخدام نیرو و کار روی ایده فناورانه خود
هستند تا اینکه به تجاریسازی و فروش آن بپردازند .اما پس از گذشت این دوره دو اتفاق رخ میدهد :یک
گروه از موسس��ات ش��رایط پارک و مرکز رشد را کسب میکنند که در مرکز رشد به دوره رشد منتقل شده و
تا س��ه س��ال از حمایت این دوره برخوردار میشوند و گروه دوم بدلیل عدم کسب شرایط و معیارهای پارک
از مرکز رش��د اخراج میش��وند .در دوره رشد که تا سه سال طول میکشد معموال موسسات به بلوغی نسبی
رس��یده و ایده فناورانه خود را تجاریسازی کرده و درآمد کس��ب میکنند .این رفتار در کسب درآمد بدلیل
حمایتهای مختلف پارک ،نوین و س��طح باال بودن ایده فناورانه و همچنین کش��ش بازار منطقهای (استان
یزد) بصورت شدید و نمایی میباشد .البته در این مدت موسساتی وجود خواهند داشت که در کسب معیارها
و ش��رایط پارک و کس��ب درآمد ناتوان شده و اخراج میشوند .اما در دوره پسا رشد؛ دورهای که موسسات از
مرکز رشد به پارک منتقل میشوند سه حالت ممکن است رخ دهد:
حالت  )Aدر این حالت موسس��ه به علت توس��عه ایده فناورانه ،تقویت زیرس��اختها ،ظرفیتس��ازی و
بازارسازی به خارج از بازار منطقه (بازار کشور و خارج از کشور) و دیگر موارد به رشد خود ادامه میدهد.
حالت  )Bاما در اکثر مواقع بدلیل محدودیتهای مختلف از جمله محدودیت در ظرفیت موسسه ،پارک
و  ...رشد موسسه متوقف و موسسه به یک ثبات میرسد.
حالت  )Cدر این حالت با اینکه موسس��ه ش��رایط حضور در پارک (دوره پس��ا رشد) را داشته و در پارک
مستقر شده است بدالیل مختلف روند کسب درآمدش کند شده و نهایتا افول کرده و بتدریج از بین میرود.
این دالیل عبارتند از:
1.محدودیت در ریسک پذیری :با بزرگ شدن موسسه خطرات و مشکالت پیش رو موسسه و احتمال وقوع
آنها بیش��تر ش��ده و به عبارت دیگر ریسکهای موسسه بیشتر میشود اما از آنجا که موسسان ظرفیت
پذیرش این همه ریسک را نداشته در نتیجه با مشکالتی روبرو میشوند.
2.مش��کالت ناش��ی از افزایش دامنه 18موسس��ه :با کس��ب درآمد دامنه موسسه بیشتر میش��ود و نیاز به
حمایتهای بیشتری از جمله حمایتهای مالی ،حقوقی ،مکان فیزیکی و  ...پیدا میکند که بدلیل ضعف
و محدودیت ظرفیت پارک مشکالتی ایجاد میشود.
3.تضاد نهادی :با بزرگ ش��دن موسس��ه ماهیت مسائلی که موسسه با آن روبرو میشود تغییر میکند .این
مسائل هم مسائل داخلی و هم مسائل خارجی را شامل میشود.
4.موقعیتهای ش��غلی در بیرون از موسس��ه :با کسب اعتبار از طریق موسس��ه افراد شاغل در موسسه چه
موسسان و چه کارکنان پیشنهادهای مختلفی را دریافت میکنند که سبب رفتن آنها از موسسه و ضعف
موسسه میشود.

18. Scope

روﻧﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪش ﮐﻨﺪ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻓﻮل ﮐﺮده و ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﻣﺤﺪودﯾﺖ در رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي :ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻄﺮات و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو ﻣﻮﺳﺴﻪ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﯾﺴﮏ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ 1ﻣﻮﺳﺴﻪ :ﺑﺎ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  ...ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎرك ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 -3ﺗﻀﺎد ﻧﻬﺎدي :ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 -4ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﯿﺮون از ﻣﻮﺳﺴﻪ :ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﻓﺘﻦ آنﻫﺎ از ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دورة  ،1شمارة 3
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ﺷﮑﻞ  .3رﻓﺘﺎر درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﯾﺰد در ﻃﻮل زﻣﺎن

شکل  .3رفتار درآمد موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد در طول زمان

در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎرك ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻄﻊ

اﻣﮑﺎﻧﺎتاست حمایت
مشخص
دادهﻣﺎﻟﯽشده
نشان
پارک
های
حمای
دوران نیز
شکل زیر
در
کهاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
همانطورﻓﻀﺎ،
است .اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﭘﯿﺶ رﺷﺪ
مالی دوره
ﻣﯽﺷﻮد .در
تاراﺋﻪ
رﺷﺪ
نحوه ﭘﯿﺶ
ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ و
در
ﺳﻪ
در
ﺳﺎل
ﻫﺮ
اﺑﺘﺪاي
در
ﻗﺴﻂ
ﺳﻪ
ﺑﺼﻮرت
ﻧﯽ
ﺗﻮﻣﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن
30
ﺣﻤﺎﯾﺖ
رﺷﺪ
دوره
در
وﻟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽ
ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯿﻠﯿﻮن
2
ﺳﻘﻒ
ﺗﺎ
اداري
مالی در چهار مقطع در دوران مرکز رش��د و پیش رش��د ارائه میش��ود .در دوره پیش رشد حمایت مالی تنها
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  10 ،15و  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  10 ،5و  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ولیﻣﯽدر دوره رشد
در قالب ارائهﺑﺎﺷﺪ.خدمات فضا ،اینترنت و امکانات اداری تا س��قف  2میلیون تومان میباش��د.
رﺷﺪ ،و  5میلیون
ﺷﮑﻞ 10
ترتیبﺳﻪ،15
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎهررﻓﺘﺎرسال
ابتدای
قس��ط در
س��ه
تومانی
بهﺑﻮده و ﺑﻪ
سالﺎوت
سهاز آن ﻣﺘﻔ
در ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ
بصورت ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ اﺳﺖ
میلیوندر اﯾﻦ دو
حمایت  30ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﺛﺒﺎت و اﻓﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
تومان و بازگشت آن در انتهای هر سال در سه سال به ترتیب  10 ،5و  15میلیون تومان میباشد.
موسسات بعد از
نکته مهم در این دو نمودار این اس��ت که با اینکه حمایتها یکس��ان میباشد اما رفتار
Scope
یباشد.
آن متفاوت بوده و به سه شکل رشد ،ثبات و افول م 12
1

ﺷﮑﻞ  .4رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﯾﺰد در ﻃﻮل زﻣﺎن

شکل  .4رفتار حمایت مالی از موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد در طول زمان

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ در روﯾﮑﺮد ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻬﺒﻮد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﺎرك اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر؛ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ و
ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎرك ﮐﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻓﺘﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎر ﺣﺎﺻﻞ را رﺻﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
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همانطور که قبال نیز اشاره شد سوال اصلی در رویکرد پویاییهای سیستمی این است که چه ساختاری
این رفتارها را ایجاد میکند تا از طریق شناخت و درک کاملی از این ساختار بدست آورده و با بهبود نوع و
نحوه حمایتها به موسس��ات بتوانیم مس��ئله بهبود آیین نامهها و فرایندهای اجرایی مخصوصا اصالح آیین
نامه ارزیابی عملکرد موسسات را برطرف کنیم.
بعبارت دیگر مس��ئله مهم برای پارک این اس��ت که با اینکه س��اختار حمایتهای مالی یکس��ان است
چه س��اختاری سبب میشود تا موسس��ات رفتارهای متفاوتی را داشته باشند و چگونه میتوان با استفاده از
یادگیری حاصل از ش��ناخت این س��اختار؛ هم ش��کل و نحوه حمایتهای مالی را تغییر داده و اقدامات الزم
دیگر در رابطه با رسیدن به شکل مطلوب پارک که همان رشد موسسات است انجام دهد.
بنابراین با اس��تفاده از رویکرد پویاییهای سیس��تمی هم ساختار رفتاری موسسات شناسایی شده و هم
براس��اس این شناخت و تغییرات رفتار حاصل را رصد و سیاس��تهای مختلف را جهت بهبود رفتار موسسات
بررسی میشود.
فرضیه دینامیکی
فرضیه دینامیکی 19مدل تشریحی از رفتار مسئله مورد مطالعه میباشد .گاها این فرضیه بصورت نمودار علت
و معلولی 20از حلقههای اصلی و اولیه ایجاد کننده مسئله نشان داده میشود .شکل  4نمودار علت و معلولی
نشان دهنده فرضیه دینامیکی مسئله را نشان میدهد.
نمودارهای علت و معلولی تصویری از متغیرها در یک سیس��تم که بوس��یله پیکانها بهم مرتبط ش��ده
اند میباش��د و بیانگر روابط علت و معلولی میان آنها به منظور نش��ان دادن س��اختار بازخورد یا حلقه ای
بازخوردی سیس��تم میباش��د (فرتوک زاده1371،؛ اس��ترمن2000،؛ فورد .)1999 ،این نمودارها از  4مولفه
تشکیل شده اند )1 :متغیرها :که همان اجزا سیستم هستند )2 .پیکانها :که رابطه علت و معلولی را نمایش
میدهند )3 .عالمت پیکانها :که جهت ارتباط را نمایش میدهند .روابط بین متغیرها میتواند مثبت یا منفی
باشد .اگر رابطه بین دو متغیر در یک جهت بود رابطه مثبت و گرنه منفی میباشد (حاجی غالم سریزدی و
پورسراجیان )4 .)1390،حلقههای مثبت و منفی :نمودارهای علت و معلولی شامل دو نوع حلقه بازخور مثبت
(حلقه تقویت )21و حلقه بازخور منفی (حلقه تعادلی )22میباش��د .حلقه بازخور مثبت ،دایرههایي اس��ت که اگر
ی��ک عامل در آن در یک جهت تغییر داده ش��ود ،دایره تغیی��رات را در آن جهت تقویت میکند .حلقه بازخور
منفی ،دایرههایي اس��ت که اگر یک عامل در آن در یک جهت تغییر داده شود ،دایره با تغییرات آن عامل در
آن جهت مخالفت میکند (منطقی ،حاجی غالم سریزدی ،زارع مهرجردی.)1392،
همانطور که اش��اره شد ما در جلسات مدلسازی گروهی به انجام تمام مراحل مدلسازی پرداختیم .یعنی
از تعریف مس��ئله تا ساخت نمودارها ،تست مرز مدل (جامعیت متغیرها) و ساختار مدل و نهایتا تحلیل نتایج
19. Dynamics Hypothesis
20. Casual Loop Diagram
21. Reinforcing loops
22. Balancing loops
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شبیهسازی مدل .در ادامه به تشریح نمودار علت و معلولی فرضیه دینامیکی میپردازیم.
طبق حلقه تقویتی  R1با شکلگیری گروه موسسان که این میتواند براساس یک ایده فناورانه باشد و
یا اینکه براساس زمینههای مشترکی که از طریق نرمهای گروهی ،ظرفیت فرهنگی جامعه ،قوانین موجود
و قواعد سازمانی بستری بر ایجاد و توسعه ایده فناورانه شکل بگیرد .سپس با شکلگیری ایده و پخته شدن
آن و مبتنی بر موارد چهارگانه فوق این ایده میتواند در پارک ارائه شود .هر چه ایده فناورانه نوین و مبتنی
بر نیاز و همچنین براساس حوزههای پارک علم و فناوری باشد پذیرش در پارک راحتتر انجام میشود .با
پذیرش موسس��ه در پارک فعالیتهای رسمی در قالب شرکت رسمی (پارک در ثبت شرکتها کمک خوبی
ارائ��ه میکن��د) صورت گرفته و حمایتهای پارک نیز مبتنی بر فعالیتهای موسس��ه اعمال میش��ود .این
حمایتها س��بب بهبود عملکرد موسس��ه و درآمد زایی موسسه شده که به بهتر شدن و توسعه ایده فناورانه
چه از نظر فنی و چه از نظر تجاری منجر میشود .با افزایش حمایتها ،توقع پارک (انتظار درآمد بیشتر) از
موسسه بیشتر شده و اگر موسسه نتواند این توقع را برطرف کند شکاف درآمدی ایجاد میشود و این شکاف
به تدریج سبب اخراج موسسه میگردد (حلقه .)B1
با افزایش درآمد موسس��ه مخصوصا در دوره پس��ا رشد ،بتدریج موسس��ه به گسترش فعالیتهای خود
چه از نظر ابعاد س��ازمانی و چه از نظر وس��عت بازار و فناوری میپردازد .با گسترش فعالیت ،موسسه نیاز به
حمایتهای بیش��تری توسط پارک دارد و بدلیل محدودیت ظرفیت پارک ناشی از دولتی بودن و محدودیت
اعتبارات دولت و همچنین گس��ترش پارک و پوش��ش حوزههای مختلف ،حمایته��ای پارک به اندازه نیاز
موسس��ه ارائه نش��ده و شکاف حمایتی ایجاد میشود که این سبب تضعیف عملکرد موسسه و نهایتا کاهش
درآمد و افول موسسه میشود (.)B2
از طرف دیگر در حلقه  B3گس��ترش موسس��ه ،پیچیدگی موسس��ه و امور مربوط و مسائل آن را بیشتر
کرده و نیاز به توان بیشتر برای مدیریت آنها را میطلبد .در اینجا نیز بدلیل محدودیت در ظرفیت موسسه
ش��کاف ظرفیت موسس��ه بوجود میآید و از گسترش موسسه جلوگیری میکند .محدودیت ظرفیت موسسه
ناش��ی از عوامل مختلفی چون :عدم ریس��ک پذیری موسس��ان بدلیل فرهنگ ریسکناپذیری یزدیها و یا
گروه موسس میباشد (محدودیت ظرفیت و مشکالت ناشی از دامنه).
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ﻣﯿﺰان ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﯿﺰان ﻗﻮاﻋﺪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﺳﻄﺢ ﻧﺮم ﻫﺎ

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اوﻟﯿﻪ ﮔﺮوه

ﺳﻄﺢ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨــﺎوري

-

اﯾﺪه ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

-

-

درآﻣﺪ

B1
ﺷﮑﺎف درآﻣﺪي

ﭘﺬﯾﺮش در ﭘﺎرك
+

+

+

+

B3

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﺴﻪ

+
+

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ
-

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

B2

ﺷﮑﺎف ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ

+
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك

+

+

+

درآﻣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر

R1
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴــﻪ
در ﭘﺎرك

 +ﺷﮑﺎف ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ

+
+

ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎرك

+

دوﻟﺖ )ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﻣﺤﻠــﯽ(

ﺷﮑﻞ  .5ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪل ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ

ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن

شکل  .5فرضیه دینامیکی بصورت مدل علت و معلولی

مدل
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم
جریانﯾﺎ ﻧﻤﻮدار اﻧﺒﺎﺷﺖ –
ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن
23
جریانﮐﻨﺪبیان
نمودار
رﻓﺘﺎریباشد.
دینامیکی م
سازیو مدل
شبیه
منظور
جریان به
انباشت –
جریان یا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﮐﻪ
اﻧﺒﺎرهﻫﺎ
رواﺑﻂ
ﺑﺎزﺧﻮردي از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
نمودارﯾﻌﻨﯽ
داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
نمودارﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺎﺳﯽ
جریانها
اﻧﺒﺎره،هها و
روابط انبار
بازخوردی از
س��اختارهای
داینامیک
1999؛سیستم
اساس��ی
رفتار ﺷﺪه
ﮐﻤﮑﯽکهﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﺮﯾﺎن و
ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻧﻤﻮدار از ﺳﻪ
یعنی  .(2000اﯾﻦ
اﺳﺘﺮﻣﻦ،
ﻓﺎرﺳﺘﺮ1961 ،؛
مفهومﻓﻮرد،
کننده1996؛
)ﮐﻮﯾﻞ،
نمودار از
.)2000
فارستر،
1996؛ﯾﺎفورد،
باشدﻗﺎﺑﻞ(کویل،
ﺗﺠﻤﻊکند می
ایجاد می
سیستم
اﻧﺒﺎرهﻫﺎ
ایناﺳﺘﺮﻣﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ
استرمن ،ﻃﺒﻖ
1961؛ .(1999ﺑﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻓﻮرد،
1999؛ ﻣﯽ
ﻫﻤﺎن ﻧﺮخﻫﺎ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
اﻧﺒﺎره راﺣﺎﺻﻞ
اﺳﺖ.
گیری یا
اندازه
قابل
تجمع
است.
تشکیل شده
ﮐﻨﻨﺪ وو کمکی
جریان
س��ه نوع
موجودیت ﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﯾﺠﺎد
حاصل آن
انبارهﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و
انباره ،ﻣﯽ
متغیرﻣﺸﺨﺺ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را
"ﺣﺎﻟﺖ
.(2000
)اﺳﺘﺮﻣﻦ،
ﮐﻨﻨﺪ"
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
کنند
مشخص م
سیستم را
انبارهها
ﺳﯿﺴﺘﻢتعریف
ادراﮐﯽ بردر طبق
(فورد ،ﯾﺎ.)1999
هاﻫﺎمی
همان نرخ
ﺧﺮوﺟﯽ
وروديی ﯾﺎ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي
«حالتﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
استرمنﻃﻮل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
باش��ندﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ
ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺮخﻫﺎ ﯾﺎ
یا
ها
خ
نر
.)2000
کنند»(اس��ترمن،
ی
م
ایجاد
را
هس��تند
آن
مبنای
بر
اقدامات
و
تصمیمات
که
اطالعات��ی
ﺑﻪ واﻧﺒﺎرهﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
کنند .جریا
تغیی��ر )می
هس��تند که
فیزیکی یا
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎينه��ا
جریا
هایﻋﺒﺎرت
ن ﺑﻪ
.(2000
اﺳﺘﺮﻣﻦ،
زمانﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
طول ﻣﺪل
وﺿﻮحدرﺑﯿﺸﺘﺮ
سیس��تمﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ادراکیﺑﻪدرﻣﺪل ﺑﺮاي
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
موجودیتی واﺳﻄﻪ
ﮐﻤﮑﯽ 2ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻋﻠﺖباوتغییر
ﻧﻤﻮداردیگر
عبارت
ش��وند .به
ﻓﻮرد،ها می
تغییر آن
خروجی به
ورودی
حالتﻣﺪل از
متغیرﺳﺎزي
متغیرهاﺷﺒﯿﻪ
اینﺟﺮﯾﺎن و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ،
ﺗﺮﺳﯿﻢ
 .(1999ﺑﺮاي
موجبﮐﻨﻨﺪ )
هاﻤﮏ ﻣﯽ
انبارﻫﺎه ﮐ
ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎ یاﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
دﯾﮕﺮ آن
24
وﻧﺴﯿﻢ 3
کند.
تغییر می
وضعیت
همان
ﻧﻤﺎﯾﺶکمک
ﻣﺴﺌﻠﻪبرای
ﺟﺮﯾﺎن مدل
ﻧﻤﻮدارشده به
واسطه 6اضافه
ﻧﺮمیااﻓﺰار
داده ﺷﺪه
مفاهیمدر ﺷﮑﻞ
کمکی .(1392e
متغیرهایﺳﺮﯾﺰدي،
ﺣﺎﺟﯽ ﻏﻼم
ﻣﻨﻄﻘﯽ،
سیس��تماﺳﺖ )
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .وضوح بیشتر مدل میباشند (استرمن .)2000 ،به عبارت دیگر آنها به توصیف جریانها کمک میکنند
به
ﺟﺮﯾﺎن1

(فورد .)1999 ،برای ترس��یم نمودار علت و معلولی ،جریان و شبیهس��ازی مدل از نرم افزار ونسیم 25استفاده
شده است (منطقی ،حاجی غالم سریزدی .)e1392 ،در شکل  6نمودار جریان مسئله نمایش داده شده است.
23. Stock and Flow Diagram
24. Auxiliaries

25. Vensim

Stock and Flow Diagram

1
2
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3  شمارة،1 دورة
،قیقات مدرییت نوین خاتم
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Normal Income

Government
Support Gap
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Government
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f1
Park support
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Expected Income

Park
Capacity

Tennants number

 ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن.6  ﺷﮑﻞTennants number

.اﺳﺖ.6
شکلﺷﺪه
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ و ﻧﺮخ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آنﻫﺎ آورده6 در ﺟﺪول
نمودار جریان

ها و ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺘﻐﯿﺮ
متغیرهایﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻧﻮع
.آورده آنشده است
ﺗﺸﺮﯾﺢن
توضیحات آ
ﺗﻮﺿﯿوﺤﺎتنرخآن و
حالت
6 جدول
دردر
.اﺳﺖ
ﻫﺎ آورده ﺷﺪه
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ وﻧﺎمﻧﺮخ و
6 ﺟﺪول

Capital = INTEG ( Income-Cost-Infrastructure Investmentﺟﺮﯾﺎن1.5e+007)
 ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﻤﻮدار.6 ﺟﺪول
"R&D Investment",
Technology level=
INTEG(وTechnology
Change, 3)
ﻓﺮﻣﻮل آن
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ

TRL

ﻧﻔﺮ

Size = INTEG ( Rate of Size Change, 3)
CapitalTennant
= INTEG
( Income-Cost-Infrastructure Investment"R&DReal
Investment",
1.5e+007)
Income = Tenants Performance×Technology
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه
TRL
Technology
level= INTEG
(Technology Change, 3)
level×T3×Tennant
Size ×Efficiency

ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه

Park Cost

ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻤﻮدار
.6 ﺷﮑﻞ.6 ﺟﺪول

واﺣﺪ
ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﻔﺮ

Park Cost

Park
Capacity

Normal Support

Normal Support

واﺣﺪ
ﺗﻮﻣﺎن

Support Gap

f1

Expected Income

T1

Required Support
Technology Required Support

R&D
Activities
R&D
Activities
f4f4

T3

T2
T2

Technology
Change
Change

CostCost

T3

Initial Capability

Initial Capability

Complexity

Infrastructure
Investment

Saving Coefficient

Required
Capability

f2

Infrastructure
Investment

Saving Coefficient

Required
Capability

Tennant Capability

Capability Gap
Tennant Size

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ

اﻧﺪازه ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوريدرآﻣﺪ

Fixed
Cost+(Variable
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎهTennant
Size
= INTEG ( Cost×Tennant
Rate of SizeSize)
Change, 3)
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه
"R&D Investment" = f4(Technology level)× Capital

اﻧﺪازه ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در

ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه

درآﻣﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري

Real Income = Tenants Performance×Technology
Infrastructure Investment=
f2(Capability Gap)× (0.2×Capital)
level×T3×Tennant
Size ×Efficiency

Cost×Tennant Size)
 ﺑﺮ ﻣﺎهﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎهTRLFixed Cost+(Variable
("R&D Activities"-Technology level)/Time to TRL change
" ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎهR&Df5(Infrastructure
Investment/Efficiency of Investment)/Time
Investment" = f4(Technology level)× Capital
to Size change

ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه

R&D

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در
Infrastructure
f2(Capability
(0.2×Capital)
 ﻣﺎه( و36 )ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 رﺷﺪ،( ﻣﺎه6)  رﺷﺪInvestment=
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه دوره ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪGap)×
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
. زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎه( ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 ﭘﺴﺎرﺷﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري
 ﺑﺮ ﻣﺎهTRL
("R&D Activities"-Technology level)/Time to TRL change
f5(Infrastructure Investment/Efficiency of Investment)/Time
ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﺎه
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﻣﻮﺳﺴﻪ
to Size change

ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺣﺎﻟﺖ

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ

ﮔﺬاري در
اﻧﺪازه ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
R&D

ﻧﻮع

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ
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 ﻣﺎه( و36  رﺷﺪ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ،( ﻣﺎه6) جریانﭘﯿﺶ رﺷﺪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه دوره
معادالتﺑﺪان اﺷﺎره
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ.6
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﺪ نمودار
متغیرهای
جدول
. زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎه( ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 ﭘﺴﺎرﺷﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ
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تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکتهای ...
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بازه زمانی شبیهس��ازی همانطور که در قس��مت تعریف مس��ئله نیز بدان اش��اره ش��د دربرگیرنده دوره
پیش رش��د ( 6ماه) ،رش��د (حداکثر  36ماه) و پسارش��د (حداقل  6ماه) بصورت ماهانه میباشد .زمان شروع
شبیهسازی بیانگر زمان شروع فعالیت موسسه در پارک علم و فناوری میباشد.
تست اعتبارسنجی مدل
بعد از ساخت مدل جریان به معتبرسازي مدل  ،تحليل حساسيت مدل ،طراحي و تحليل سياستها و توسعه
و آزمايش اس��تراتژيها میپردازیم .فارس��تر ( )1994ادعا میکند که مدلس��از نمیتواند مدلهای سیس��تم
داینامیک را اعتبارس��نجی کند .او حامی ایجاد س��طحی از اطمینان اس��ت که محققان فقط بتواند بپذیرند
که مدل نمایانگر نس��بتا خوبی از واقعیت اس��ت .همچنین استرمن ( ،2000ص )846ادعا میکند که “همه
ی مدله��ا غلط هس��تند” و اف��راد اگر مدل در جهت هدف تصمی��م گیری آنها بوده و مفید باش��د و اگر
استانداردهای افراد را تامین کند آن را میپذیرند .البته وی روشهای مختلف اعتبارسنجی مدل را ارائه کرده
اس��ت (منطقی ،حاجی غالم سریزدی ،زارع مهرجردی .)1392،ما در اینجا با استفاده از تستهای سازگاری
ابعادی ،27شرایط حدی ، 28تست باز تولید رفتار (استرمن )2000،به اعتبارسنجی مدل پرداختهایم.
26

تست سازگاری ابعادی
در این تست به بررسی معادالت و استفاده از آنالیزهای روتین نرم افزارهای سیستم داینامیک برای اطمینان
از س��ازگاری واحدهای متغیرهای مدل با معادالت پرداخته میش��ود (منطقی ،حاجی غالم س��ریزدی ،زارع
مهرجردی .)1392،در این تس��ت ما با اس��تفاده از گزینه  Unit Checkبه تست واحدها پرداخته که بعد از
اصالح واحد چند متغیر مدل چک کردید .همچنین با استفاده از گزینه  Check Modelاز لحاظ ساختاری
مدل توسط نرم افزار تایید گردید.
تست شرایط حدی
در این تس��ت با اس��تفاده از مقادیر ح��دی در هر معادله مدل و ترکیباتی از مع��ادالت برای تعیین اینکه آیا
معادالت و مدل بصورت منطقی و مطابق با قوانین فیزیکی رفتار میکنند میپردازیم (منطقی ،حاجی غالم
س��ریزدی ،زارع مهرجردی .)1392،در این تس��ت مقدار بودجه اختصاص یافت��ه دولت به پارک و همچنین
سرمایه اولیه موسسان را صفر میکنیم .رفتار متغیر درآمد و سطح فناوری مطابق پیش بینی صفر میگردد.
همچنی��ن با صفر ش��دن کارایی س��رمایه گذاری مق��دار  R&Dو نرخ تغییر اندازه موسس��ه صفر میگردد
(شکل.)7

26. Validity test
27. Dimensional Consistency
28. Extreme Conditions

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Unit Checkﺑﻪ ﺗﺴﺖ واﺣﺪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح واﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪل ﭼﮏ ﮐﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Check Modelاز ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪي

در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪي در ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﺪل
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ )ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻏﻼم ﺳﺮﯾﺰدي ،زارع ﻣﻬﺮﺟﺮدي .(1392،در
اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرك و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎن را ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ درآﻣﺪ و
ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻘﺪار  R&Dو ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه
ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺷﺪن تح
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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﺮدد )ﺷﮑﻞ .(7
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ﺷﮑﻞ  .7ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﻣﺘﻐﯿﺮ

شکل  .7تست حالت حدی متغیر

ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ رﻓﺘﺎر

بازتولید
تس
رفتار ﻣﺪل را ﺑﺎ دادهﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ رﻓﺘﺎر درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺑﺎ ﻣﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي
هایﺧﺮوﺟﯽ
اﯾﻦتﺗﺴﺖ
موسسه را
تست رفتار
کند .دردر این
مقایسه می
رﻓﺘﺎربا داده
مدل را
سازی
دادﯾﻢشبیه
خروجی
دراین
ﺷﮑﻞ .(8
واقعیﻣﯽدﻫﺪ )
های ﻧﺸﺎن
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را
ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
تستﻧﺸﺎن
ﺷﮑﻞ 3
ﺗﻌﺮﯾﻒ
درآمددر ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺣﺎﻟﺖ A
ﺗﻮانحالت
ﻇﺮﻓﯿﺖ.)8و در
دهد( و(شکل
نشان می
مشابهی
رفتار
اوﻟﯿﻪکه
)ﻣﻘﺪار شد
دادیمﺑﺎﻻمقایسه
ش��کل 3
ﺷﺪ در
ﺸﺨﺺ که
ﻣﺴﺌﻠﻪمدﻣ مرجع
با
ﻓﻨﺎوريرادو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻐﯿﺮ
نش��انﻓﻨﺎوري
داراي ﺳﻄﺢ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺣﺎﻟﺖ C
دارايسطح
ﻣﻮﺳﺴﻪدارای
مشخصﻫﺮشدﭼﻨﺪموسسه
تعریف
قس��مت
A
در ﺑﺮاﺑﺮ
که دو
همانطوراوﻟﯿﻪ
)ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
متغیرﺳﻄﺢ
اولیهﻣﺘﻐﯿﺮ
(مقداراوﻟﯿﻪ
باال)ﻣﻘﺪار
فناوری ﺑﺎﻻ
ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري
مس��ئله ﺣﺎﻟﺖ B
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﺣﺎﻟﺖ (C
ﺳﻄﺢیباشد.
حالتﻫﻢ )Cم
ﺑﺎﺷﺪ.دودربرابر
اولیه
مناس��ب
ﻇﺮﻓﯿﺖCو) وﺗﻮانظرفیت
وﻟﯽحالت
ﺣﺎﻟﺖدو(Cبرابر
فناوری
س��طح ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﻨﺎوري دو
ﻓﻨﺎوري و
ﺣﺎﻟﺖ C
قابلیت ﻣﯽ
(مقدارﺣﺎﻟﺖ (C
اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
توان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺤﺪودو)ﻣﻘﺪار
موسس��ه
ﻣﻮﺳﺴﻪ چند
حالت  Bهر
ﺑﺎﺷﺪ .دارای س��طح فناوری باال (مقدار اولیه متغیر س��طح فناوری دو برابر حالت )C
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﻫﻢدرﻇﺮﻓﯿﺖ
ولی ظرفیت و توان محدود (مقدار قابلیت اولیه برابر حالت  )Cمیباشد .در حالت  Cهم سطح فناوری و هم

ظرفیت موسسه محدود میباشد.

Validity test
Dimensional Consistency
3
Extreme Conditions
1
2
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مد ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﺎزيباﺑﺎ ﻣﺪ
ﺷﺒﯿﻪ
رﻓﺘﺎر
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﮑﻞ .8
مرجع
سازی
شبیه
رفتار
مقایسه
شکل .8

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي
نتایج شبیهسازی
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺪل از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺗﺴﺖ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار داد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ
حال که مدل از نظر اعتبارس��نجی تس��ت شد میتوان نتایج شبیهسازی حاصل از آن را مورد مداقه قرار
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﯾﺰد در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ از ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ از آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ  2ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻣﺪل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
 .1ﺳﯿﺎﺳﺖ اول -ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي از ﻧﻮع ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ – ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ – ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮمﻫﺎي ﻧﺮم و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ( :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻞ  9ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺮم رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي و اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻬﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮم و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﻪ
)ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻬﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ( و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکتهای ...
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داد .از آنجا که در این مقاله بدنبال تاثیرات نهادهای مختلف بر عملکرد موسس��ات در پارک علم و فناوری
یزد در جهت بهبود حمایتها از موسسات و ارزیابی صحیح از آنها بودیم  2سیاست به شرح زیر که با تغییر
ﺷﮑﻞ  .8ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺪ ﻣﺮﺟﻊ
و تکمیل ساختار در مدل صورت گرفته است ارائه گردیده است:

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺪل از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺗﺴﺖ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار داد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ
نرم
ﻣﻘﺎﻟﻪ سیاس��ت اول -تاثیر نهادهای از نوع غیرمتمرکز – خصوصی و متمرکز – عمومی (ش��امل فرمهای
○ ○ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﯾﺰد در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ از ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ریسکپذیری
افزایش
سیاست
مشخص
ش��کل 9
ﺳﯿﺎﺳﺖکه
همانطور
قوانین):
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
ﮔﺮﻓﺘﻪبا اﺳﺖ
اینﺻﻮرت
استﻣﺪل
ﺳﺎﺧﺘﺎر در
ﺗﮑﻤﯿﻞ
س��اختار ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺑﻪ ازﺷﺮح زﯾﺮ ﮐﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ 2
قواعد ازو آنﻫﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽوﺻﺤﯿﺢ
موسسه
ظرفیت و
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و–به تبع
ﺧﺼﻮﺻﯽ وحمایتی
ایجاد– قوانین
ریسکپذیری و
 .1ناشی از
توانمندی( :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
تقویتﻫﺎي ﻧﺮم و
)ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
نرمﻧﻬﺎدﻫﺎي از ﻧﻮع
تقویتﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اول-
تغییر
موسسات
ﭘﺬﯾﺮياصلی
رﯾﺴﮏسوال
سیاست
در ﺑﺎاین
گیرد.
صورت
موسسه)
رفتارﭘﺬﯾﺮي و
عبارتستﻧﺮماز:رﯾﺴﮏ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﺠﺎدبا ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖمیاﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺺ
نهاد ﺷﮑﻞ 9
(تغییرازدرﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﻪ
(تغییراﺻﻠﯽدر
ﻣﻮﺳﺴﻪ(ظرفیت
پذیریدر وﻧﻬﺎدتقویت
ریس��ک
افزایش
ﺗﻘﻮﯾﺖطریق
قوانین از
نرم و
موسس��هﺳﻮال
توانمندیاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺻﻮرت وﻣﯽﮔﯿﺮد .در
ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻇﺮﻓﯿﺖ و
قواعدﺑﻪوﺗﺒﻊ آن
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و
رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ از
ساختار ﻧﺮم و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
اﻓﺰاﯾﺶ بود؟
ﻃﺮﯾﻖخواهد
چگونه
ﻗﻮاﻋﺪ وموجود
حمایتی
رﻓﺘﺎربا وجود
موسسه) و
نهاد
)ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻬﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ( و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﺷﮑﻞ  .9ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ اول

سیاست
ساختار
شکل .9
اول)ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرك و دوﻟﺖ( :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ -
ﺧﺼﻮﺻﯽ و
 .2ﺳﯿﺎﺳﺖ دوم  -ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي از ﻧﻮع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ –
 10ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
○ ○سیاس��ت دوم  -تاثیر نهادهای از نوع متمرکز  -خصوصی و متمرکز  -عمومی (ش��امل پارک و دولت):
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ) 2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن
همانطور که از س��اختار شکل  10مشخص است این سیاست با تغییر در بودجه و میزان حمایت پارک از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك ﻣﯽﮔﺮدد( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺎركﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
برابر
فناوری
صندوق
اﺻﻠﯽ مانند
حمایتی
های
صندو
استفاده از
بودجه و
افزایش
طریق
ﺳﺎﺧﺘﺎر(2ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
پژوهش ﺑﺎوﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
مختلفﺳﻮال
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﯿﺮد.قدر
ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﭘﺎركﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي
حمایتﺑﻮد؟که منجر به بیش از دو برابر شدن حمایت پارک میگردد)
تخصیص
سهولت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
درﻣﻮﺟﻮد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ
بودجهووﻗﻮاﻋﺪ و
ش��دنوﺟﻮد ﻧﺮم
و ﺑﺎ

ص��ورت میگی��رد بعبارت دیگر این افزایش بودجه از طریق افزای��ش بودجه دولت به پارکها و افزایش
نرخ حمایتهای پارکها به موسس��ات صورت م18
یگیرد .در این سیاس��ت سوال اصلی عبارتست از :رفتار
موسسات با تغییر ساختار حمایتی و با وجود نرم و قواعد و قوانین موجود چگونه خواهد بود؟

تح
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قیقات مدرییت نوین خاتم ،دورة  ،1شمارة 3

ﺷﮑﻞ  .10ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ دوم

شکل  .10ساختار سیاست دوم

ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اول ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(7ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺘﺎر
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
را اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﭘﺎرك ﻣﯽ
نکته جالب در
(شکل .)7
اﺑﺘﺪاکند
تولیددر می
ﻗﺎﺑﻞهای
 11گان
ﺷﮑﻞسه
رفتارهای
ﺑﺎﺷﺪ.یها،
توانمند
ﺣﻤﺎﯾﺖ در
ﺎﺷﯽ ازتفاوت
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧاول
ﻋﻤﻠﮑﺮدسیاست
طبق
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﺴﻪ و
11ﻣﯽقابل مشاهده
این سیاس��ت رفتار عملکرد موسس��ه ناشی از حمایت پارک میباشد .همانطور که از شکل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري؛ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز دارد ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﺎف ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ( و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﻮل
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﮑﻞ .10
افزایشآن پیدا میکند
دوم راماهه
چند
تاخیر
پارک با
حمایت
موسسه با
ﻗﺎﺑﻞبه کار
شروع
است درﻧﻤﺎﯾﺪ.ابتدا
موسسهﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
عملکرد اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺎرك
ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ از
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اول ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(7ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺘﺎر
ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ
سطحﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰانو و زﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ
ﻧﮑﺘﻪ ازﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
بدلیلﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان وپارک نسبت
حمایت
فناوری؛ﺑﺎﺷﺪمیزان
افزایش
موسسه
گسترش
ناش��ی
پیچیدگی
افزایش
اما
ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ  11ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﯽ ﻣﯽ
ﭘﺎرك
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ
زﻣﺎن آن درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ومالحظه
که قابل
نماید .ازآنچه
افول می
عملکرد
حمایتی) و
ﻋﻤﻠﮑﺮدیشود
ﻣﺎﻫﻪکم م
موردنیازﭼﻨﺪدارد
به آنچه
ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ
(شکاف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
موسسه ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك
TP, Com, supp
تاثیر آن بر
تاخیر،
ﺷﮑﺎف0.1اما
ﻣﯽ مﺷﻮدی)دهد
افزایش
حمایتش
ﭘﺎركمدتی
بعد از
ﻣﯿﺰانچند
ﻓﻨﺎوري؛ هر
اس��ت که
اس��ت این
اﻓﻮل ﻣﯽ
بدلی��لﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ( و
ﻣﻮردﻧﯿﺎزرادارد ﮐﻢ
پ��ارکﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ را
توجهﻣﺪﺗﯽ
ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ از
نکتهﮐﻪ ﻫﺮ
این اﺳﺖ
اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
زمانﻣﯽ20دﻫﺪ اﻣﺎ
موسساتآنمیباشد
حمایت به
میزان و
ﭘﺎرك به
مدیران
بیانگر
نیست.
مش��اهده
ﻧﻤﺎﯾﺪ.قابل
عملکرد
7M
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان و
زﻣﺎن
و
ﻣﯿﺰان
ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮان
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
چراکهﺑﺮاگر میزان و زمان آن درست نباشد تاثیر آن کاهش مییابد.
0.05
زﻣﺎن آن درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

10
3.5 M

TP, Com, supp

0
0
0
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
)Time (Month

9

6

3

0

0.1
20
7M

0.05
10 Tennants Performance : A
3.5 M Complexity : A
Park support : A

ﺷﮑﻞ  .11رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك
0
در ﺳﯿﺎﺳﺖ دوم ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺎﻟﺖ  Aرا دارﻧﺪ)0ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ را در
0
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
 48ﭼﻨﺪ
ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ( ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎ6رﺷﺪ3ﺧﯿﻠﯽ 0واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك
ﻣﺪت15و در9 12
اﻣﺎ در21ﺑﻠﻨﺪ18
دارﻧﺪ24
ﭘﺎرك30ﻧﯿﺎز 27
ﺣﻤﺎﯾﺖ 33
36 39
45در 42
)Time (Month

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ )ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎدي ﭘﺎرك( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺎﻟﺖ  Bرا دارﻧﺪ )ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
Tennants Performance : A
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
Complexity
ﻣﺘﻮﺳﻂ( اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ در : A
Park support : A
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ  13ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﮑﻞ  .11رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك

پارک
پیچیدگی و
ناشی از
موسسه
عملکرد
ﭘﺎركجالب
رفتار
ﻣﯿﺰان.11
در ﺳﯿﺎﺳﺖ دومشکل
)ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ را در
حمایتدارﻧﺪ
ﺣﺎﻟﺖ  Aرا
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر
ﺣﺎﻟﺖ
ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ
19

ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎرﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ )ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎدي ﭘﺎرك( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺎﻟﺖ  Bرا دارﻧﺪ )ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ( اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ  13ﻣﺸﺨﺺ
19

تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکتهای ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85

در سیاست دوم میزان حمایت پارک افزایش مییابد .در این حالت موسساتی که رفتار حالت  Aرا دارند
(قابلی��ت کاف��ی را در خود ایجاد کرده اند) هر چند در ابت��دا به حمایت پارک نیاز دارند اما در بلند مدت و در
مرحله پسارش��د خیلی وابسته به حمایت پارک نیس��تند و رفتار آنها مشابه رفتار حالت پایه (حمایت عادی
پارک) میباش��د .اما برای موسس��اتی که رفتار حالت  Bرا دارند (قابلیت متوس��ط) این افزایش در حمایت
ابتدا س��بب بهبود در عملکرد و رش��د درآمد موسسه شده ولی در بلند مدت بدلیل محدودیت در قابلیتهای
موسس��ه این رشد کم ش��ده و به حالت تعادل در سطحی بیشتر از حالت پایه میرسد .همانطور که از شکل
 13مش��خص اس��ت افزایش حمایت مالی پارک نمیتواند در کوتاه مدت بر عملکرد موسسات نوع  Aو B
حالتﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﮐﻨﺪ .در
شود B.ﺗﻐﯿﯿﺮ
یو
ﻧﻮع مA
ﻣﻮﺳﺴ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
برای در ﮐﻮﺗﺎه
ﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻟﯽدرﭘﺎرك
تغییرﺣﻤﺎﯾﺖ
اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﯾﺠﺎدرفتار
موسسات با
سببﺎتتغییر
مدت
ﻣﺪتCﺑﺮدر بلند
موسسات نوع
حالیﻧ که
ایجاد کند.
ﻣﻮﺳﺴﺎت C
است این
اﻓﺰاﯾﺶ بدان
ش��ود و این
بلندمدت می
درآمد آنها
ﺳﺒﺐس��بب
ﻣﺪتپارک
حمایت
افزایشدرآﻣﺪ آنﻫﺎ در
ﺳﺒﺐ رﺷﺪ
دلیلﭘﺎرك
ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻟﺖ C
ﻣﻮﺳﺴﺎتدرﺑﺎ رﻓﺘﺎر
رش��دﺷﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
افزایش ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻮع  Cدر
ﺿﻌﻒ می
ﮔﺬاﺷﺘﻪراوجبران
موسس��ه
ناش��ی از
اﻓﺰاﯾﺶضعف
گذاش��ته و
ها تاثیر
عملکرد آن
عنوانﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ را
کند.ازبهﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫ
ﻧﺎﺷﯽ
هایﺗﺎﺛﯿﺮ
تﻫﺎ
قابلیآن
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮ
اﺳﺖ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ
حمایتوبراﯾﻦ ﺑﺪان
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽﺷﻮد
است
حالی
در
این
باشد.
ضعیف
موسسات
بسمت
مالی
های
ت
حمای
زمینه
در
باید
پارک
های
ت
سیاس
نتیجهﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﺎرك ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
که در عمل پارک موسساتی که با ضعف روبرو میشوند را بدلیل ترس از شکست آنها حمایت نمیکند و
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﭘﺎرك ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ زودﺗﺮ
به شکست زودتر آنها کمک میکند.
آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .13ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرك
شکل  .13تغییر عملکرد موسسات ناشی از تغییر در حمایت پارک

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
نتیجهگیری
ﭘﺎركﻫﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدي ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻮن داﻧﺸﮕﺎه ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ،
پارکهای علم و فناوری به عنوان نهادی که در تعامل با س��ایر نهادهای دولتی و خصوصی چون دانشگاه،
ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ
کوچکﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ
داﻧﺶ
وﻣﺘﻮﺳﻂ
ایجاد وﮐﻮﭼﮏ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
وظیفهﻧﻬﺎد
اﯾﺠﺎد باو رﺷﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ
وﻇﯿﻔﻪ
صنایعو ﻣﻠﯽ
دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ
ومتوسط
های
ش��رکت
رش��د نهاد
حمایت از
محلیاز و ملی
های
بزرگ،ﺑﺎ دولت
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز
ﮔﺮدﻧﺪ .در
س��ببﻣﯽ
فناوری و ﻣﻠﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺳﺒﺐ
ﭘﺎركﻫﺎي ﻋﻠﻢ و
مختلف وﺑﻪتوسعه
نهادهای
تقویت
ﺗﻮﺳﻌﻪعلم و
کهای
درس��ت پار
عملکرد
باش��ند.
ﻓﻨﺎوريمی
دانش بنیان
آن وﻫﺎ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻧﻬﺎﻫﺎ و ﻋﻮ
ﺑﺎﺷﺪ.گردند .در نتیجه نیاز به بررسی رفتارهای این نهاها و عوامل آنها میباشد.
ملی می
اﻣﻞهای
منطق
ﻓﻨﺎوري در
بازیگرانومختلف
ش��ناخت
نوینو به
نهادگرایی
تئوری
ﺗﺌﻮرياس��تفاده
این ازمقاله با
ﯾﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و
نهادها وﭘﺎرك ﻋﻠﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽازﻧﻮﯾﻦ
راس��تا اﺳدرﺘﻔﺎده
این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دردر اﯾﻦ
ﻣﺪﻟﺴﺎزياستفاده
روشدر پارک با
مس��تقر
موسس��ات
عملکرد و
ﭘﺎركهاﺑﺎرا بر
تاثیر آن
پرداختیم و
فناوری یزد
پارک علم
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ
داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و
درآمدﺳﯿﺴﺘﻢ
روﯾﮑﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮد وو درآﻣﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖنوع
خبرگان سه
ﻣﺨﺘﻠﻒ نظر
ﻧﻬﺎدﻫﺎيبراساس
اﺳﺎس کردیم.
ﺷﺪ ورا ﺑﺮترس��یم
مشارکتی
مدلس��ازی
داینامیک
رویکرد
از
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ
درﮔﯿﺮ دو
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
روش ﻧﻮع رﻓﺘﺎر
ﻣﻮﺳﺴﻪو ﺑﺎ ﺳﻪ
سیس��تم ﻧﻮع
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ.
موسس��ه با سه نوع رفتار شناسایی شد و بر اساس نهادهای مختلف درگیر دو سیاست طراحی و شبیهسازی
یها ،نرمها و قواعد آن بود .سیاست دوم بر نقش دولت
ش��د .سیاس��ت اول مربوط به نهاد موسسه و توانمند
20
و پارک در حمایت از موسسه پرداخت.
طبق نتایج مدل تحت سیاستهای مختلف راه حلهای زیر قابل ارائه برای سیاستگذاران و مدیران پارک
علم و فناوری میباشد.
 .1توجه مدیران پارک و موسسات به سه نوع شکاف در تعامل با هم که عبارتند از :شکاف درآمدی ،شکاف
حمایتی و ش��کاف ظرفیت موسسه .با توجه به خروجی مدل بخصوص نمودار شکل  ،7پارک میبایست
در فرایند پذیرش ش��رایطی را تعیین نماید که حداکثر موسس��اتی که ایده فناورانه سطح باال و همچنین
ظرفیت مناس��ب و قابلیت افزایش آن را بخصوص در زمینه ریس��ک پذیری دارند پذیرش شوند .بعبارت
دیگر توان ایده پردازی و کس��ب وکار و وضعیت بالقوه موسس��ه بجای وضعیت فعلی موسس��ه مالک

تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکتهای ...
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پذیرش باشد.
 .2تاثیر نرمها و قواعدی که ریسک پذیری را تقویت میکند به عنوان عاملی که قابلیت موسسه را افزایش
میدهد بایستی در دستور کار پارک و نهادهای دولتی مانند استانداریها و دانشگاهها قرار گیرد.
 .3پارک بایستی به تاخیر اثر حمایتهای مالی بر عملکرد موسسات توجه داشته باشد و حمایت را در زمان
مناسب و به میزان مناسب ارائه کند.
 .4با توجه به موارد  3 ،2و  ،4پارک میبایس��ت توجه بیش��تر خود را بجای حمایت مالی بر خدمات فناوری
(از جمله تقویت ریسک پذیری و ارائه قوانین حمایتی) قرار دهد.
 .5از آنجا که موسسات با توانمندی باال در بلند مدت نیاز به حمایت مالی ندارد و موسسات ضعیف نیاز به
حمایت بیش��تر مالی دارند سیاس��تهای پارک باید در زمینه حمایتهای مالی بسمت موسسات ضعیف
باش��د .این نیز بدان معناس��ت که عالوه بر زمان و میزان مناس��ب حمایت ،نوع حمایت با توجه به نوع
موسسات بایستی متفاوت باشد.
ای��ن مقاله در راس��تای مفاهیم تئوری نهادگرای��ی نوین به تحلیل اثر نهادها (نرمه��ا ،هنجارها ،قوانین
و س��ازمانها) در تعیین اس��تراتژی و عملکرد کارآفرینی پرداخته اس��ت .هر چند در بعضی از مطالعات اثر
پارکها را ناچیز و بعضی دیگر اثر پارکها را بر موسس��ات از طریق اس��تراتژیهای حمایتی و تغییر رفتار و
نرم موسس��ات معنی دار میداند نتایج این مقاله نش��ان داد که اثر پارکها چه در پذیرش موسس��ات و چه
در ارائه خدمات و حمایتها معنی دار میباش��د .با این حال در این مقاله ظرفیت نهادی موسس��ه بخصوص
ایدهپردازی و ریس��ک پذیری آن بعنوان بس��تری برای به ثمر رسیدن اثر پارک دانسته شد وگرنه بدون این
ظرفیت اثر نهادی پارکها تضعیف میگردد.
الزم به ذکر اس��ت که این تحقیق بدلیل محدودیتهای زمانی و هزینهای نتوانس��ت پویاییهای حاکم
بر تعامل بین زیر نهادهای مختلف را بررسی نماید .لذا پیشنهادات برای تحقیقات آتی به شرح زیر میباشد:
● ●بررسی پویاییهای نهادهای سازمانی :بررسی اثر تقویت ارتباط بین صنعت ،دانشگاه ،جامعه ،پارکهای
علم و فناوری و موسسات دانش بنیان
● ●بررس��ی پویاییهای نهادهای هنجاری :تحلیل کنش سرمایه گذاران (بانکها ،سرمایه گذاران خطر پذیر،
ش��تابدهندها ،پلتفرمهای تامین مالی جمعی و ،)...کارآفرینان ،صاحبان کس��ب و کار و اس��تارت آپها و
همچنین بررسی تضاد نرمها و تفاوت فرهنگی بین آنها
● ●بررس��ی پویاییهای نهادهای فرهنگی :بررسی پویاییهای اجتماعی  -اقتصادی و ساختارهای حاکم بر
رفتار نهادهای کالن اجتماعی و اقتصادی
● ●بررس��ی پویاییهای قوانین :بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین حمایتی موجود از کارآفرینان و موسسات
دانشبنیان

تح
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1515حاجي غالم س��ريزدي ،عل��ي ،منطقی ،منوچهر “ ،)d1392( ،طراحی مدل ارزیابی عملکرد موسس��ه محور پویا
ب��رای پارکهای علم و فناوری “ ،س��ومین کنفرانس بین المللی ،هفتمین کنفران��س ملی مدیریت تکنولوژی ،آذر
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