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چکیده
پارک های علم و فناوری سازمانی در تعامل با دیگر نهادها بعنوان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه و با ماموریت حمایت از ایجاد 
و رش��د شرکت های کوچك و متوسط دانش بنيان تاسيس ش��ده اند. به عبارت دیگر مجموعه پارک علم و فناوری بستر فعاليت 
نهادهای مختلف برای رشد و توسعه شرکت های دانش بنيان را فراهم می کند. شرکت ها و موسسات مستقر در پارک های علم 
و فناوری تحت تاثير نهادهای مختلف از جمله پارک و مراکز رش��د آن، دانش��گاه ها و مراکز تحقيقاتی، دولت، کارآفرینان و... 
قرار دارند. در این راستا در این مقاله با استفاده از تئوری نهادگرایی نوین به شناسایی نهادهای موثر بر عملكرد موسسات مستقر 
در پارک علم و فناوری یزد پرداخته و با اس��تفاده از رویكرد سيس��تم دایناميك به بررس��ی تاثير این نهادها بر رفتار موسس��ات 
مس��تقر در پارک علم و فناوری یزد در جهت ش��ناخت و بهبود نوع و نحوه حمایت ها به موسس��ات و همچنين بهبود ارزیابی 
عملكرد موسس��ات پرداخته ایم. در این مقاله با اس��تفاده از روش مدلسازی مشارکتی تاثير نهادها را مدل کرده و نتایج حاصل از 
سياستهای مختلف را شبيه سازی کرده ایم. شبيه سازی مدل نتایج جالبی را ایجاد کرد که راه کارهای مناسب براساس این نتایج 
عبارتند از: توجه به شكاف های درآمدی، حمایتی و ظرفيت موسسه؛ تقویت نرم ها و قوانين حمایتی جهت افزایش ریسك پذیری 

و قابليت های موسسات؛ و ارائه حمایت های پارک در شكل مناسب و در زمان مناسب و به ميزان مناسب.

واژه هاي کلیدي: پارك علم و فناوري، تئوری نهادگرایی نوین، رویکرد پویایي هاي سیستمي، مدلسازی مشارکتی.
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مقدمه

در س��ال های اخير به منظور کاهش فاصله بين بخش هاي اقتصادي و صنعتي با دانش��گاه ها و موسس��ات 
تحقيقاتي، پارک های علم و فناوری تاس��يس ش��ده اند. به نقل از انجمن بين المللي پارک هاي علمي1 یك 
پارک علمي س��ازماني است که بوس��يله متخصصين حرفه اي مدیریت مي شود و هدف اصلي آن افزایش 
ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان ش��رکت هاي حاضر در پارک و موسس��ات 
متكي بر علم و دانش است. براي دستيابي به این هدف یك پارک علمي،  جریان دانش و فناوري را در ميان 
دانشگاه ها، موسسات تحقيق و توسعه، شرکت هاي خصوصي و بازار،  به حرکت انداخته و مدیریت مي کند و 
رشد شرکت هاي متكي بر نوآوري را از طریق مراکز رشد و فرایندهاي زایشي  تسهيل مي کند. پارک هاي 
علمي همچنين خدمات دیگري با ارزش افزوده باال همراه با فضاي کاري و تسهيالت با کيفيت باال فراهم 
م��ي نماین��د. پارک هاي علم و فناوري با ارایه قوانين حمایتي و خدمات پش��تيباني متمرکز، امكان رش��د و 

.(IASP, 2013) گسترش سریع موسسات دانش بنيان با ایده هاي فناورانه سطح باال را فراهم مي نمایند
پارک علم و فناوري یزد در س��ال1380 با اخذ مصوبه ش��وراي گس��ترش آموزش عالي تاس��يس و در 
س��ال 1381 به پذیرش موسس��ات فناوري اقدام نمود. هم اکنون پارک علم و فناوري یزد در زمره نخستين 
پارک هاي علم و فناوري کشور با راه اندازي کامل ترین مجموعه از مراکز رشد فناوري و موسسات رشدیافته 
)250 موسس��ه( و مجموعه اي بزرگ از امكانات س��خت افزاري و نرم افزاري الزم فعاليت نموده، در همين 
راس��تا، بسياري از طرح ها، برنامه ها و مكانيزم هاي توسعه اي پارک هاي علم و فناوري را براي نخستين بار 

در سطح کشور به اجرا درآورده است )سایت پارک علم و فناوری یزد، 1391(.
یك دهه تجربه در مدیریت پارک علم و فناوری و افزایش تعداد موسسات در عين محدود بودن بودجه 
پارک س��بب ش��د تا نياز باش��د که آیين نامه ها و فرایندهای پارک اصالح گردند. چراکه خيلی از این آیين 
نامه ها و فرایند ها منجر به اثرات منفی در رش��د موسسات ش��ده اند. در این ميان آیين نامه ارزیابی عملكرد 
موسس��ات یكی از مهمترین موضوعات و دغدغه اصلی مدیران پارک در سال های اخير شده است که یكی 
از مس��ائل مهم و چالشی آن ش��ناخت اثر اقدامات پارک از جمله حمایت های پارک بر موسسات در راستای 

بهبود نحوه اقدامات پارک می باشد.
از آنجا که طبق تعریف، پارک های 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 شرکت های کوچك و متوسط دانش بنيان تاسيس 
ش��ده اند. به عبارت دیگر مجموعه پارک علم و فناوری بس��تر فعاليت نهادهای مختلف برای رشد و توسعه 
ش��رکت های دانش بنيان می باشد. ش��رکت ها و موسسات مس��تقر در پارک های علم و فناوری تحت تاثير 
نهاده��ای مختلف از جمله پارک و مراکز رش��د آن، دانش��گاه ها و مراکز تحقيقاتی، دول��ت، کارآفرینان و... 
قرار دارند و این نهادها س��بب رفتارهای مختلفی در موسسات مستقر درپارک می شوند بصورتی که اقدامات 
پارک و اثرات آن ها را تحت تاثير قرار می دهد. در این راستا در این مقاله با استفاده از تئوری نهادگرایی نوین 
به شناس��ایی نهادهای موثر بر عملكرد 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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رویكرد سيس��تم دایناميك به بررس��ی تاثير این نهادها بر رفتار موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد 
در جهت ش��ناخت و بهبود نوع و نحوه حمایت ها به موسس��ات و همچنين بهبود ارزیابی عملكرد موسسات 
پرداخته ایم. در این مقاله با استفاده از روش مدلسازی مشارکتی تاثير نهادها را مدل کرده و نتایج حاصل از 

سياستهای مختلف را شبيه سازی کرده ایم.  
رویكرد پویایی های سيس��تمی رویكردي اس��ت که از دهه ی 1950 توس��ط فارس��تر و همكارانش در 
دانش��گاه MIT مطرح شده اس��ت. این رویكرد ادع��ا مي کند که مي تواند بصورت گس��ترده براي تجزیه و 
تحليل سيس��تم هاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و زیس��ت محيطي، بررس��ي رفتارها و سياست هاي آن ها 
هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت مورد اس��تفاده قرار گي��رد. کاربرد این رویكرد هم در حوزه هاي عملياتي 
و هم در حوزه هاي کالن و اس��تراتژیك در تفكر پيرامون سيس��تم هاي اقتصادي- اجتماعي و کسب دانش 
درباره رفتار این سيس��تم ها مي باش��د )حاجی غالم س��ریزدی، علی، a1392(. از این رو با توجه به پویایی و 
پيچيدگی تاثيرات نهادهای مختلف با انگيزه های متفاوت بر عملكرد و رفتار موسس��ات مس��تقر در پارک و 
نياز به شناخت اثرات و رفتارهای کوتاه مدت و بلندمدت و همچنين تاخيرهای عمده آن، در این مقاله سعی 
شده اس��ت تا با اس��تفاده از رویكرد پویایي هاي سيستمي و ایجاد مدل شبيه س��ازی، پویایی تاثير نهادهای 
مختلف را به نمایش کشيده و بتوانيم تاثيرات آن ها را بر عملكرد و سطح فناوری موسسات شبيه سازی کرده 
و نهایتًا بتوانيم مدیریت بهتر و توس��عه فناوری را در پارک و بين موسس��ات مس��تقر در آن از طریق بهبود 

آیين نامه ها و فرایند های اجرایی داشته باشيم.
در ادام��ه ابت��دا در قس��مت دوم به بيان مبانی نظ��ری تحقيق پرداخته و با تعری��ف نهادگرایی نوین به 
بيان کاربردهای آن در مطالعات س��ازمان می پردازیم. س��پس رویكرد پویایی های سيستمی، ابزارهای آن و 
مدلس��ازی مشارکتی را تشریح می کنيم. در قسمت سوم پيشينه پژوهش را بصورت مختصر بيان کرده و در 
قس��مت چهارم به توصيف روش تحقيق می پردازیم. در قس��مت پنجم به تشریح کامل مدلسازی با تعریف 
مس��ئله از طریق ترس��يم نمودار رفتار در طول زمان، بيان فرضيه دیناميك مس��ئله و نهایتا ترس��يم نمودار 

جریان، شبيه سازی و اعتبارسنجی آن می پردازیم. و در قسمت آخر به بحث و نتيجه گيری می پردازیم.

 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 رویكرد 

سيستم دایناميك می پردازیم.

 نهادگرایی نوین
در رویكرد نهادگرایان نوین، نهادها به مثابه قواعد بازی در یك نظام اقتصادی- سياس��ی هس��تند و بس��تر 
نهادی به نحوه ترکيب و چيدمان قواعد بازی اش��اره دارد )زمان زاده، 1388(. البته نهادها مدلی از واقعيت 
هس��تند نه خود واقعيت )نایب، 1390(. بس��تر نهادی به دو بخش قابل تفكيك اس��ت: نهادهای رس��می و 
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غيررس��می )ن��ورث، 1990(. ک��ه زیليوچز و گالوین2 این دو بخش را  ش��امل س��اختارها، قواعد و قوانين و 
سنت ها و آداب و رسوم تعریف می کنند )زیليوچز و گالوین،2010(. ریتيو3)2012( بيان می کند که در تئوری 
نهادگرایی نوین بين نهادها و س��ازمان ها تمایز وجود دارد. نهادها قوانين بازی هستند درحالی که سازمان ها 

بازیگران این بازی هستند.
نهاده��ا بر عملكرد س��ازمان ها و وضعيت اقتصادی تاثير می گذارند ام��ا تا قبل از نظریه نهادگرایی هيچ 
نظریه ای آن ها را به حس��اب نمی آورد )زمان زاده، 1388(. تئوری های نهادگرایی مبتنی بر این هس��تند که 
س��ازمان ها، ساختارهای اجتماعی می باشند که در آن ساختارهای سازمانی، ابزارهای انطباق پذیر )به شكل 
واکن��ش ب��ه تعهدات و ویژگی های ش��رکت و هم چنين اث��رات و محدودیت های محيط خارجی( هس��تند 

)مشبكی و همكاران، 1389(.
اقتصاد نهادگرایی قدیم، با انتشار »نظریه طبقه مرفه« اثر تورستين وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا 
به عرصه وجود گذارد. در طول قرن بيستم مكتب اقتصاد نهادگرا نيز به عنوان یكی از جریانات فكری بسط 
و گس��ترش یافت. تئوری نهادگرایی قدیم به س��اختار رسمی توجه دارد تا غير رسمی. محورهای کليدی آن 
شامل بوروکراسی، قدرت، اختيار، مشروعيت و کاریزما از وبر گرفته شده است )سنج، 2013(. در این تئوری 
اصل این اس��ت که س��اختارهای سازمان و عمليات آن همزمان بایستی وابس��ته به عوامل داخلی و محيط 
اجتماعی باش��د )س��نج، 2013( و یك همشكلی اجباری برای کس��ب منابع بایستی صورت بگيرد. در اینجا 
اصطالح “جامعه س��ازمانی” بيانگر تغيير پارادایم و نگرش از سازمان به عنوان واحدی ایزوله به ساختارها و 

فرایندهای پيچيده و چند وجهی دارای ارتباط متعامل با محيط می باشد.
از آنجا که نهادگرایی قدیم ش��هرت و کاربرد چندانی نيافت نس��ل جدیدی از نهادگرایان مانند نورث و 
ویليامس��ون برخاستند و با احيای ميراث نهادگرای قدیم، اقتصاد نهادگرایی جدید را بنا نهادند. در این مسير 
اقتصاد نهادگرایی قدیم تحت شعاع نهادگرایان جدید قرار گرفت و به حاشيه رفت )زمان زاده،1388(. تئوری 
نهادگرایی نوین بيان می دارد که س��ازمان ها بر اساس پذیرش فشارهای نهادی اجباری، هنجاری و تقليدی 
به طور اجتماعی مشروعيت، منابع و بقا کسب می کنند. این تئوری، عمليات سازمان را در بعد استراتژیكی و 

نهادی به عنوان پاسخ به فشارهای رقابتی و نهادی تشریح می کند )مشبكی و همكاران، 1389(.
در رویكرد نهادگرایان نوین، نهادها: قواعد بازي اند. نهادها الگوهاي تعاملي اند که بر روابط افراد حاکم 
بوده و آن ها را مقيد مي سازد. نهادها مفهومي اعتباري دارند و مدلی از واقعيت هستند )نایب، 1390(. با وجود 
آن که مش��اهدة نهادها با دشواري همراه اس��ت، اما نهادگرایي نوین در نشان دادن تأثير نهادها بر عملكرد 
اقتصادي تاحدودي موفق بوده است. در نهادگرایی نوین تاکيد بر نقشی که ساختارها در تعيين رفتار فردی و 
سازمانی بازی می کنند می باشد )ریتيو،2012(. در نهاگرایی نوین فرض براین است که سازمان ها در محيطی 
چند زمينه ای4 قرار دارند و ارتباطی دوسویه با محيط دارند و مرز بين آن ها دیگر استاتيك نبوده و پویاست. 
نهادگرایی نوین جامعه را دربرگيرنده نهادها می داند که تاثير معنی داری بر س��اختارهای رسمی و غيررسمی 
2. Szyliowicz, Galvin
3. Raitio
4. Multi-contextual environment
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سازمان ها دارند و به بررسی اثرات آن ها برهم می پردازد )سنج، 2013(. فروض نهادگرایی نوین عبارتند از: 
به فرض اساسی کميابی و در نتيجه رقابت پایبند است. ●
عقالنيت محدود و اطالعات نامحدود یكی از فروض این نظریه اس��ت. به عبارت دیگر افراد براس��اس  ●

مدل ه��ای ذهنی تصمي��م می گيرند؛ این مدل ها از ف��ردی به فرد دیگر فرق می کنن��د و اطالعاتی که 
بازیگران دریافت می کنند  ناقص است. 

رفتار انسان ها در بسياری از موارد رفتار بيشينه سازی ثروت نيست، بلكه رفتاری است بر مبنای نوع دوستی  ●
و قيدهای خودخواسته )رد عقالنيت ابزاری و نظریه انتخاب عقالیی(. 

الحاق نهادها به دستگاه تحليل )زمان زاده، 1388؛ نورث، 1990(. ●
نظری��ه تكامل داروین در تجزیه و تحليل اقتصادی باید مورد اس��تفاده قرار گيرد. زیرا جامعه و نهادهای  ●

آن، دائما در حال تغييرند. به جای وجود تعادل، همواره حرکت و تغيير وجود دارد )کفشگر جلودار، 1388(.
نهادگرایی جدید دیدگاه اقتصادی جدید در ميان رویكردهای موجود در تئوری س��ازمان می باش��د. این 
تئ��وری ب��ه تئوری اقتضایی، تئوری وابس��تگی به منابع، تئوری اکولوژی جمعي��ت و هزینه مبادله که بطور 
برجسته برای سازمان های انتفاعی در محيط اقتصادی امروز می باشد انتقاد ضمنی دارد. این تئوری به عالوه 
محيط اقتصادی، محيط های سياس��ی و فرهنگی و همچنين نقش جوامع را در تحليل خود وارد می کند. در 
تئوری اقتضایی، تئوری وابس��تگی به منابع، تئوری اکولوژی جمعيت و هزینه مبادله بيشتر دیدگاه اقتصادی 

را مدنظر داشته تا اجتماعی )دیدگاه یك طرفه(. این دیدگاه ها دارای دو بعد هستند:
 اول( همه ی این مطالعات روی سازمان های انتفاعی متمرکز بودند. 

دوم( در این مطالعات زمينه اجتماعی به عنوان محيط منبع که تامين کننده پول و وس��ایل تكنولوژیك 
برای بقا س��ازمان اس��ت دیده می شود و از محيط اجتماعی گسترده تر شامل محيط های سياسی و فرهنگی 

غفلت شده است. در نتيجه تاثير فرایندهای سازمانی بر جامعه و بالعكس دیده نشده است.
دی��دگاه نهادگرایی جدید به عنوان واکنش به این دیدگاه ها که بيان می کنند س��ازمان ها فقط از طریق 
متغيرهای اقتصادی و تكنولوژیكی قابل توضيح اند بوجود آمد. این دیدگاه با گسترش تحقيق به سازمان های 
غيرانتفاعی، پرتكل های مخصوصی را برای س��ازمان های غيرانتفاعی مختلفی چون بيمارس��تان ها، موزه ها، 
س��ازمان های آموزش��ی، حرفه های سازمان یافته و سازمان های دولتی توس��عه داده است. به عالوه در این 
دیدگاه در تحليل س��ازمان ها آن ها را تحت تاثير اثرات نهادی -  اجتماعی مختلفی چون تاثيرات سياس��ی، 
فرهنگی و اقتصادی می بيند. و همچنين نهادگرایی جدید سازمان ها را به عنوان ساختار اجتماعی مهمی که 
جامعه را تحت تاثير قرار داده و تنظيم می  کند می  بيند. )سازمان ها هم محيط منبع، هم محيط فرهنگی و 

سياسی و هم تاثيرات اجتماعی - نهادی دارند(. )سنج، 2013(.

در ج��دول زیر تمایز نهادگرایی جدید با رویكردهای تئ��وری اقتضایی، تئوری اکولوژی جمعيت، تئوری 
وابستگی به منابع و تئوری هزینه مبادله نشان داده شده است.
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جدول 1. تمایز نهادگرایی جدید با سایر رویکردها

سازمان مورد بررسیمحیط و اجتماعدیدگاهرویکرد های مختلف

اقتصادی و غيراقتصادی )مباحث نهادگرایی جدید
اقتصادی، فرهنگی و سياسی(

محيط چند زمينه ای
)multi-contextual(

ارتباط متقابل بين سازمان ها و جامعه
انتفاعی و غيرانتفاعی

محيط تسلط ندارداقتصادیتئوری اقتضایی
اکثرا انتفاعیتعامل بين خصوصيات داخلی سازمان

تئوری اکولوژی 
اقتصادیجمعیت

محيط بعنوان مخزن منابع است. و 
جامعه به مجموعه ای از منابع تقليل 

می یابد.
)For - Profit( انتفاعی

تئوری وابستگی به 
سایر سازمان ها وابسته به تخصيص اقتصادیمنابع

منابع هستند.

سازمان های درگير در 
تبادالت منابع مالی 

)انتفاعی(

محيط در نظر گرفته نشده است و اقتصادیتئوری هزینه مبادله
انتفاعیتمرکز بر محاسبه کارایی فردی است.

برخالف تئوری نهادی قدیم که شهرت و کاربرد چندانی نداشت اما به علت مزایای رویكرد نهادگرایی 
نوین، این رویكرد کاربردهای فراوانی در مطالعات سازمان پيدا کرد. در ادامه به تشریح آن می  پردازیم.

کنش های انسانی در سطح سازمانی به نحو متقابلی با نهادها رابطه دارد. در سير فرآیند تاریخی چارچوب  ●
نهادی جهت دهنده و تعيين کننده کنش های انس��انی در س��طح س��ازمانی اس��ت و از طرف دیگر همين 
کنش های انس��انی در سطح س��ازمانی در جهت بهره برداری از فرصت های موجوددر جامعه، تعيين کننده 
تغيير و تطور چارچوب نهادی در س��ير تاریخی و در یك فرآیند تدریجی است؛ این فرآیند، همان مفهوم 

وابستگی به مسير طی شده می باشد )زمان زاده، 1388(.
این رویكرد 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 مشروعيت، منابع، جلب 
حمایت ذی نفعان به مزیت رقابتی می  رس��د )مش��بكی و همكاران، 1389(. البته قابل ذکر است که این 
رویك��رد ب��ر خالف رویكرد قدیم به دنبال هم ش��كلی صرف با نهادها و ذینفعان نيس��ت بلكه با انتقال 
ارزش های ذینفعان به ساختار، استراتژی ها و عمليات خود حمایت آن ها را جلب می کند )اسكات، 2008؛ 

مشبكی و همكاران، 1389(. 
کاربرد دیگر نهادگرایی نوین در تحليل رابطه بين نهادها )در فرم های مختلف( و چگونگی توسعه نهادها  ●

از طریق ارتباط بين نهادی می  باش��د. به عنوان مثال یكی از دغدغه های کش��ورهای مختلف برقراری 
ارتباط بين صنعت و دانشگاه برای توسعه هر دو این نهادها و نهایتا جامعه می  باشد. تئوری نهادگرایی در 
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این زمينه کمك ش��ایانی را انجام می  دهد. بيجرگارد5)2010( در مقاله خود به بررسی منطق های نهادی 
متفاوت بين صنعت و دانش��گاه پرداخته و می نویسد ش��كاف نهادی )که عمدتا فرهنگی است( منجر به 
شكس��ت پروژه های همكاری صنعت و دانش��گاه می  شود و نياز به نهادهای واسطه ایی و همچنين درک 

تفاوت ها و منطق های نهادی دو طرف برای کاهش این شكاف می باشد.
کاربرد دیگر این رویكرد در تحليل و ش��ناخت ذینفعان می باشد. طبق دسته بندی اینگرام و کلی )2000(  ●

فرم های نهادی مختلف مش��خص ش��ده اند که در تحليل ها می توان با پيدا کردن مصادیق آن، ذینفعان 
مختلف را شناسایی و سپس به جلب حمایت آن ها پرداخت )جدول شماره 4(. همچنين نهادگرایی نوین 
می تواند بعد از شناس��ایی نهادهای مختلف درگير در یك مسئله به شناسایی عالئق و منافع گاها متضاد 
آن ها پرداخته و مس��ئله را حل نماید. به عنوان مثال ریتيو )2012( درباره فرایند برنامه ریزی جنگل در 
فنالن��د بدلي��ل وجود نهادهای مختلف و تضاد ميان این نهادها از جمله توليد کنندگان الوار، کش��اورزان 
و دامدارن و اداره محيط زیس��ت و برنامه ریزی منابع  طبيعی از این تئوری اس��تفاده کرده اس��ت. وی به 

کارکرد متقابل سيستم های قانون گذار و سيستم های اجتماعی در این مسئله می پردازد.
تئوری نهادگرایی به مطالعه س��ازمان با در نظر گرفتن روابط متقابل بين س��ازمان ها و جامعه مخصوصا  ●

نتایج اجتماعی فعاليت های سازمان ها می پردازد )سنج، 2013(.
نهادگرایی نوین منجر به تربيت رهبران نهادی می ش��ود تا اینكه فقط مدیران کارا6 تربيت کند. سلزنيك  ●

بين این دو تفاوت قائل ش��ده و می گوید موفقيت س��ازمان با مدیران کارا که فقط روی انجام کارهای 
س��ازمان با کارایی مناس��ب تمرکز دارند روی نمی دهد بلكه نياز به رهبران نهادی که توانایی برقراری 

ارتباط با محيط اطراف خود و اجتماع دارند محقق می شود )سنج، 2013(.
اینگرام و سيلورمن )2002( به کاربرد رو به افزایش تئوری نهادگرایی نوین در استراتژی اشاره می کنند.  ●

بطوریكه این تئوری در جهت پاسخ به 4 سوال استراتژی: سازمان ها چگونه رفتار می کنند؟، چرا سازمان ها 
متفاوت هستند؟، چه چيزهایی دامنه و حوزه فعاليت سازمان ها را محدود می کند؟ و عوامل تعيين موفقيت 
و شكس��ت س��ازمان در محيط رقابتی چيست؟ برآمده و سبب می شود که اس��تراتژی سازمان ها با تغيير 
نه��ادی از طری��ق تغيير قوانين، فرهنگ و فرایندهای اجرایی عملياتی ش��ود. به عبارت دیگر ارتباط بين 

استراتژی و نهادگرایی دو طرفه است )اینگرام و سيلورمن،2002(.
ب��ا وجود ضع��ف متدلوژیكال و فقدان بنيان تئوریك ق��وی در مطالعات کارآفرین��ی بين المللی7، تئوری  ●

نهادگرایی نوین بدليل توجه به اثر زمينه و س��اختارهای اجتماعی گس��ترده می تواند به تش��ریح توس��عه 
شرکت ها و بازارهای جدید در گستره بين المللی در مطالعات کارآفرینی بين الملل بكار آید. قابل ذکر است 
که رفتار کارآفرینی بين المللی در س��طوح فردی )کارآفرین(، گروهی و س��ازمانی )شرکت(، ملی )کشور( 
و جهان��ی رخ می دهد که متناظر فرم های مختلف نهادی اس��ت. به عب��ارت دیگر تفاوت های فرهنگی، 
قانونی، هنجاری و سازمانی در کشورهای مختلف از طریق نهادگرایی نوین قابل تبيين است. البته بيشتر 
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 می گردد )زیليوچز و گالوین،2010(. 

با توجه به کاربردهای ذکر ش��ده می توان گفت تئوری نهادی نوین در مطالعات س��ازمان در جنبه های 
گوناگون مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. کاربردهای این تئوری خصوصا در بخش اس��تراتژیك که منجر 
به تغيير قوانين، فرهنگ و فرایندهای اجرایی در س��ازمان می ش��ود می تواند در حل مسئله پارک های علم و 

فناوری کمك شایانی کند.
از آنجا که پارک های علم و فناوری مجموعه ای از نهادهای انتفاعی و غيرانتفاعی با زمينه های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی می باش��ند در نتيجه رویكرد نهادگرایی نوین نس��بت به سایر رویكرها در تحليل ساختار 

نهادی پارک ها مزیت دارد.

رویکرد سیستم داینامیک
چرچم��ن8)1968: ص11( رویكرد سيس��تمی را ب��ه عنوان »راهی س��اده از تفكر درباره کل سيس��تم ها و 
مولفه هایشان« توصيف می کند. همچنين او به رابطه مستقيم بين ساختار و رفتار سيستم اشاره می کند )ص 
200(. وی رویكرد سيستمی را متمرکز بر مدل های رفتاری و ریاضی برای توصيف سيستم ها می داند و مدل 

را »راهی که در آن، فرایند تفكر انسان می تواند تقویت شود« تعریف می کند )ص 61(.
از زمانی که فارس��تر9 سيس��تم دایناميك را معرفی کرد محققان مختلف سيس��تم دایناميك را در دامنه 
وس��يعی از حوزه ها شامل کسب و کار، مس��ائل پزشكی، مسائل محيطی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی بكار 
گرفتند. خصوصيت اصلی مسئله برای استفاده از این روش وجود سيستم پيچيده )پيچيدگی سيستم(، تغيير 

رفتار سيستم در طول زمان )پویایی سيستم( و وجود حلقه بازخوردی می باشد.
ب��ا توج��ه به پویایی و پيچيدگ��ی تاثيرات نهادهای مختل��ف با انگيزه های متفاوت ب��ر عملكرد و رفتار 
موسس��ات مستقر در پارک و نياز به شناخت اثرات و رفتارهای کوتاه مدت و بلندمدت و همچنين تاخيرهای 
عمده آن، رویكرد پویایی های سيستمی نسبت به سایر رویكردها از جمله نقشه نگاشتی که تصویری  ایستا 

و بدون درک تاخيرها و توازن بين اثرات کوتاه مدت و بلند مدت به ما می دهد مناسب می باشد.
همچنين مزیت این روش نس��بت به سایر روش های شبيه سازی عبارتست از: دارای ویژگی هایی چون 
تحليل رفتار کل سيستم، درک بهتر ناشی از وجود دو بخش اصلی مدلسازی و اعتبارسنجی، پتانسيل یادگيری 
بهت��ر و وجود چهار مولفه اصلی ش��امل متغير حالت، نرخ، بازخور و رواب��ط غيرخطی )غالمرضایی،1392(، 
استفاده همزمان از متغيرها و داده های کيفی و کمی، استفاده از ابزارهای بصری جهت استخراج، مدلسازی 
و شبيه س��ازی، عدم نياز به ریاضيات پيچيده، امكان بررس��ی در افق کوتاه مدت و بلندمدت و اینكه ابزار و 

.)1392 a،فرایندی جهت یادگيری می باشد )حاجی غالم سریزدی
استرمن مراحل پنج گانه ای را معرفی می کند و با فورد درباره گام تعریف مسئله به عنوان مهمترین گام 

8. Churchman
9. Forrester
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موافق اس��ت. این گام ها شامل تش��ریح دقيق صورت مسئله، تعيين تئوري و فرضيه دیناميك، ساختن یك 
مدل شبيه س��ازي )مدل جریان(، تس��ت و اعتبارسنجی مدل و طراحي سياس��ت ها و ارزیابي آن ها می باشند 

)استرمن، 2000(.
ب��رای انج��ام هر یك از گام های فوق روش های مختلفی مانند اس��تفاده از ادبي��ات موضوع، مدل های 
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 می گردد.

مدلسازی مشارکتی
از ابتدا در رش��ته سيس��تم دایناميك به اهميت درگيرکردن مش��تریان در فرایند مدلسازی اشاره شده است 
)فارس��تر، 1961؛ رابرتز10، 1987(. از طرف دیگر سيستم دایناميك رویكردی برای تحليل و درک مسائل و 
موضوعات پيچيده، و برای توسعه استراتژی های پاربرجا11 در رابطه با مسائل و موضوعات پيچيده می باشد. 
روند تكاملی سيستم دایناميك بيانگر اصرار مدلسازان بر فرایندهای ذهنی می باشد. مدل های ذهنی ذینفعان 
و متخصص��ان حوزه یا سيس��تمی که در حال مطالعه هس��تيم می تواند به درک و ایج��اد مدل کمك کند. 
مدلسازی مشارکتی12 اشاره به فرایند مدلسازی سيستم دایناميك با درگير کردن مشتریان13 بصورت عميق 
در فرایند س��اخت مدل دارد. به عبارت دیگر مدلس��ازی مشارکتی متدی اس��ت که بر پایه روش  های تفكر 
سيس��تمی از طریق درگير کردن ذینفعان توس��ط برقراری جلس��ات متعدد، به دنبال یافتن فاکتورها، عوامل 
اصلی و تاثير گذار در بررسی سيستم های پيچيده آميخته با سطوح عميقی از عدم اطمينان ها و ابهامات است 

)الياس14، 2008(.

پیشینه پژوهش
در ج��دول 2 کاربردهای دو رویكرد نهادگرایی نوین و سيس��تم داینامي��ك در مطالعات پيرامون پارک های 
علم و فناوری در حوزه های مختلف آورده ش��ده اس��ت. همانطور که از جدول مشخص است این دو رویكرد 
در زمينه ه��ای مختلف از جمل��ه ارتباط بين نهادهای مختلف موثر بر پارک های علم و فناوری مانند صنعت 
و دانش��گاه، بررسی اس��تراتژی های پارک ها و طراحی درس��ت آن ها و مكانيزم هایی چون ارزیابی عملكرد 
موسسات و پذیرش، تحليل رفتار موسسات مستقر در پارک و همچنين تعامالت پارک با سایر نهادها و تاثير 

پارک بر توسعه اقتصادی - اجتماعی منطقه ای و ملی می باشد.

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

منابعزیر حوزه هاحوزه کلی

تئوری نهادگرایی 
جدید 

و
رویكرد سيستم 

دایناميك

ارتباط بين صنعت و دانشگاه
کروس و همكاران1)2015(

بيجرگارد )2010(
زرگر و همكارانش )1389(

پورسراجيان، حاجي غالم سریزدي )1391(

استراتژی پارک های علم و فناوری و 
طراحی پارک

)d1392 ؛c1392 ؛b1392؛a1392( حاجي غالم سریزدي، منطقی
هسو )2003(

)b1391 ؛a1391( حاجي غالم سریزدي، منطقی

حاجي غالم سریزدي و پورسراجيان )1390(تحليل رفتار موسسات مستقر در پارک
روبلك و همكاران )2013(

تاثير پارک ها بر محيط
دیوالد و همكاران2 )2015(

هووینگ لينگ و جين )2010(
یوفنگ هو، ونگ )2010(

لوپز ارتگا3 )1997(
استفاده از نهادها و ذینفعان برای 
تسهيل و بهبود تغييرات سازمانی

ساراوانا4 )2015(
دومز و همكاران5)2015(

روش تحقیق
در این تحقيق تيم پروژه ش��امل 3 نفر که دارای مهارت مدلس��ازی سيس��تم دایناميك بودند و به ایفا نقش 
مدلساز، تسهيل گر و ضبط کننده پرداختند. روش های استفاده از مدلسازی مشارکتی متفاوت می باشد. در این 
مقاله از ترکيب روش هالبی )2010(  و ونيكس )1996( که در شكل 1 نمایش داده شده است استفاده شد. 
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  مشارکتی مدلسازي چارچوب  .1شکل 

کند باید در مورد مناسب میباشد. سپس همانطور که ونیکس اشاره میگام اول در این روش چارچوب دهی و تعریف مسئله 
 این راستا مسئله ایی مناسب مدلسازي دینامیکی است که پیچیده بودن رویکرد سیستم داینامیک نسبت به مسئله مطمئن شد. در

پویا و رفتار مسئله قابل نمایش در طول زمان بوده و مد  کمی، و کیفی هايداده و داراي متغیرها شامل اجزا و تعامالت زیاد)،(
که  بلند مدت مد نظر باشد و همچنین شناخت تاخیرها و شناخت رفتارهاي کوتاه مدت و مرجع متغیر اصلی قابل رسم باشد

  باشد.می هاداراي تمامی این ویژگی هاي سیستمی نسبت به سایر روشهارویکرد پویایی
سوال بعدي این است که آیا ما قصد استفاده از مدل اولیه مبتنی بر ادبیات موضوع و مصاحبه فردي را داریم یا مستقیما به 

باشند: منابع ذهنی و مکتوب، میهاي سیستمی سه تا کند منابع اطالعاتی پویایییمپردازیم. فارستر اشاره میمدلسازي گروهی 
).  از آنجا که در این مقاله قصد استفاده از مدل اولیه را 1980فارستر، ( ي مختلف عدديهامفاهیم موجود در ادبیات مکتوب و داده

ي و با تحلیل ابا استفاده از مطالعه کتابخانهي عددي را هادادهداشتیم در گام بعدي همانطور که لذا در این مقاله منابع مکتوب و 
ي استراتژیک پارك و اطالعات سایت پارك علم و هامحتوا اسناد و مدارك پارك علم و فناوري یزد شامل اسناد باالدستی، برنامه

با آنالیز ذینفعان، ذینفعان درگیر در ي علم و فناوري بدست آوردیم. سپس هافناوري یزد و همچنین مقاالت مختلف پیرامون پارك
از طریق شناسایی بازیگران نهادي موثر از طریق تئوري نهادگرایی نوین  اصلی مسئله منتخب شناسایی شد. در این مقاله ذینفعان

 نهادپیش ذینفعان ذهنی يهامدل از مدل دینامیکی ساخت براي استرمن و فورد توسط شناسایی شدند. سپس از آنجا که مصاحبه
تن از  4انفرادي از ذینفعان شناسایی شده پارك شامل  یافته ساختار ي ذهنی به مصاحبه نیمههااست؛ براي دستیابی به مدل شده

شرکت برتر پارك پرداخته و رفتار دینامیکی موسسات و تاثیر نهادها در سه دوره  8) و همچنین مدیران 3مدیران پارك (جدول 
 بطول ساعت 3 دقیقه و مصاحبه گروهی 30ساعت و  2مصاحبه فردي  جلسه ا بررسی کردیم. هرپیش رشد، رشد و پسا رشد ر

به عبارت دیگر با انجام مصاحبه فردي گام سوم را انجام دادیم. در این گام، مسئله مورد بررسی قرار گرفت و نمودار  .انجامید
دینامیکی ما تشکیل شد. فرضیه دینامیکی در این مقاله بصورت رفتار در طول زمان ترسیم و نهایتا مبتنی بر این نمودار، فرضیه 

  نمودار علت و معلولی نیز ترسیم شد.
  لیست مدیران مصاحبه شده پارك .3جدول 

  زمینه فعالیت  سابقه  سمت
  مدیریت راهبردي پارك  سال 12  رئیس پارك

  برنامه ریزي استراتژیک پارك   سال 1  مشاور طرح و برنامه پارك
  حمایت از توسعه فناوري  سال 11  یبانی و قائم مقام رئیسمعاون پشت

  هاآن، رشد و توسعه هاحمایت از شرکت  سال IT 11مدیر مرکز رشد 

شکل 1.  چارچوب مدلسازی مشارکتی
1.  Kruss et. al
2.  Dewald et al.
3.  Eugenio López-Ortega
4.  Saravanan
5.  Dooms et. al
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گام اول در این روش چارچوب دهی و تعریف مسئله می باشد. سپس همانطور که ونيكس اشاره می کند 
باید در مورد مناس��ب بودن رویكرد سيستم دایناميك نس��بت به مسئله مطمئن شد. در این راستا مسئله ای 
مناسب مدلسازی دیناميكی است که پيچيده )شامل اجزا و تعامالت زیاد(، دارای متغيرها و داده های کيفی و 
کمی، پویا و رفتار مسئله قابل نمایش در طول زمان بوده و مد مرجع متغير اصلی قابل رسم باشد و همچنين 
شناخت تاخيرها و شناخت رفتارهای کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر باشد که رویكرد پویایی های سيستمی 

نسبت به سایر روش ها دارای تمامی این ویژگی ها می باشد.
س��وال بعدی این اس��ت که آیا ما قصد اس��تفاده از مدل اوليه مبتنی بر ادبيات موضوع و مصاحبه فردی 
را داریم یا مس��تقيما به مدلس��ازی گروهی می پردازیم. فارس��تر اش��اره می کند منابع اطالعاتی پویایی های 
سيس��تمی س��ه تا می باش��ند: منابع ذهنی و مكتوب، مفاهيم موجود در ادبيات مكتوب و داده های مختلف 
عددی )فارستر، 1980(.  از آنجا که در این مقاله قصد استفاده از مدل اوليه را داشتيم در گام بعدی همانطور 
که لذا در این مقاله منابع مكتوب و داده های عددی را با اس��تفاده از مطالعه کتابخانه ای و با تحليل محتوا 
اس��ناد و مدارک پارک علم و فناوری یزد شامل اسناد باالدس��تی، برنامه های استراتژیك پارک و اطالعات 
سایت پارک علم و فناوری یزد و همچنين مقاالت مختلف پيرامون پارک های علم و فناوری بدست آوردیم. 
سپس با آناليز ذینفعان، ذینفعان درگير 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 دیناميكی از مدل های ذهنی ذینفعان پيشنهاد شده است؛ برای 
دستيابی به مدل های ذهنی به مصاحبه نيمه ساختار یافته انفرادی از ذینفعان شناسایی شده پارک شامل 4 
تن از مدیران پارک )جدول 3( و همچنين مدیران 8 شرکت برتر پارک پرداخته و رفتار دیناميكی موسسات 
و تاثير نهادها در سه دوره پيش رشد، رشد و پسا رشد را بررسی کردیم. هر جلسه مصاحبه فردی 2 ساعت 
و 30 دقيقه و مصاحبه گروهی 3 س��اعت بطول انجاميد. 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��يم و نهایتا 
مبتنی بر این نمودار، فرضيه دیناميكی ما تش��كيل ش��د. فرضيه دیناميكی در این مقاله بصورت نمودار علت 

و معلولی نيز ترسيم شد.

جدول 3. لیست مدیران مصاحبه شده پارك

زمینه فعالیتسابقهسمت

مدیریت راهبردی پارک12 سالرئيس پارک

برنامه ریزی استراتژیك پارک 1 سالمشاور طرح و برنامه پارک

حمایت از توسعه فناوری11 سالمعاون پشتيبانی و قائم مقام رئيس

IT حمایت از شرکت ها، رشد و توسعه آن ها11 سالمدیر مرکز رشد
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در گام چهارم با انجام جلسه مصاحبه گروهی متشكل از هر 12 نفر مصاحبه شونده قبلی به تصحيح و 
تكميل موارد قبلی پرداخته و سپس مدل جریان مسئله ترسيم شده و آن را تست کرده و نهایتا با شناسایی 
سياس��تهای محتمل به شبيه سازی آن ها در مدل موجود پرداختيم. در جدول 4 اقدامات و زمان بندی جلسه 

مصاحبه و همچنين سواالت اوليه مصاحبه آورده شده است.
در جلس��ه مصاحبه ابتدا به معرفی و بيان هدف پروژه و تش��ریح رویكرد سيس��تم دایناميك و مدلسازی 
مش��ارکتی بصورت مختصر پرداخته ش��د و س��پس از طریق س��واالت باز15 الیه های مدل ذهنی افراد در 
شناس��ایی رفتار موسس��ات و عوامل نهادی موثر بر آن و همچنين ترس��يم نمودار علت و معلولی )فرضيه 
دیناميكی( پرداختيم و نهایتا در جلسه مدلسازی گروهی و مبتنی بر فرضيه دیناميكی به ساخت مدل جریان 

و شبيه سازی مدل پرداختيم.

جدول 4. اقدامات جلسه مصاحبه فردی و گروهی و زمان بندی آن
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نفر مصاحبه شونده قبلی به تصحیح و تکمیل موارد قبلی  12در گام چهارم با انجام جلسه مصاحبه گروهی متشکل از هر 
 هاآنهاي محتمل به شبیه سازي سیاستده و آن را تست کرده و نهایتا با شناسایی پرداخته و سپس مدل جریان مسئله ترسیم ش

  اقدامات و زمان بندي جلسه مصاحبه و همچنین سواالت اولیه مصاحبه آورده شده است. 4در مدل موجود پرداختیم. در جدول 
میک و مدلسازي مشارکتی بصورت مختصر در جلسه مصاحبه ابتدا به معرفی و بیان هدف پروژه و تشریح رویکرد سیستم داینا

ي مدل ذهنی افراد در شناسایی رفتار موسسات و عوامل نهادي موثر بر آن و هاالیه 1پرداخته شد و سپس از طریق سواالت باز
فرضیه دینامیکی) پرداختیم و نهایتا در جلسه مدلسازي گروهی و مبتنی بر فرضیه ( همچنین ترسیم نمودار علت و معلولی

  امیکی به ساخت مدل جریان و شبیه سازي مدل پرداختیم.دین
  

  اقدامات جلسه مصاحبه فردي و گروهی و زمان بندي آن .4جدول 
  زمان  گام  ردیف  نوع 

مصاحبه 
  فردي

  دقیقه 15  معرفی و بیان هدف پروژه و تشریح رویکرد سیستم داینامیک بصورت مختصر  1

  ترسیم نمودار رفتار در طول زمان  2

ی متغیر کلیدي و نشان دهنده مسئله شناسای
  براي رسم رفتار آن

نحوه رفتار متغیر کلیدي در طول زمان  در   دقیقه 90
  سه دوره پیش رشد، رشد و پسا رشد

  شناسایی علل رفتارها

  دقیقه 45  شناسایی نحوه تعامل متغیرهاي ایجاد کننده رفتار)( نوشتن فرضیه دینامیکی  3

  جمع بندي  4
 2مان کل: ز

 30ساعت و 
  دقیقه

  

مصاحبه 
  گروهی

  دقیقه 15  بررسی و بازبینی نتایج مصاحبه فردي  1

  ترسیم نمودار جریان  2
  شناسایی متغیرهاي حالت

  شناسایی متغیرهاي نرخ  دقیقه 75
  شناسایی متغیرهاي کمکی

  دقیقه 30  فرموله کردن مدل  3
  دقیقه 30  اعتبارسنجی مدل و تصحیح آن  4
  دقیقه 30  هاآنها و شبیه سازي سیاستشناسایی   5

  جمع بندي  6
کل زمان جلسه: 

  ساعت 3
بدلیل کم بودن تعداد سواالت از روایی محتوایی استفاده شد. در روایی محتوایی به بررسی اینکه سواالت مصاحبه با محتوا 

ز متخصصان و صاحب نظران روایی محتوایی مصاحبه چک و تایید نفر ا 5شود. بدین منظور با میهمخوانی دارد یا نه؟ پرداخته 
  شد. از طرف دیگر در مصاحبه نیاز به بررسی پایایی وجود ندارد.

  باشد.میمصاحبه به شرح زیر  سواالت
ر کلیدي هدف: شناسایی متغی( متغیر کلیدي در بررسی رفتار موسسات در دوران سه گانه حضور در پارك علم و فناوري یزد چیست؟ -1

  براي رسم رفتار آن)

                                                           
1 Open-ended questioning 

15. Open-ended questioning



73  ������������������������������������������������������ تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت های ... 

بدليل کم بودن تعداد س��واالت از روایی محتوایی اس��تفاده ش��د. در روایی محتوایی به بررس��ی اینكه 
س��واالت مصاحب��ه با محتوا همخوانی دارد یا نه؟ پرداخته می ش��ود. بدین منظور ب��ا 5 نفر از متخصصان و 
صاحب نظران روایی محتوایی مصاحبه چك و تایيد ش��د. از طرف دیگر در مصاحبه نياز به بررس��ی پایایی 

وجود ندارد.
سواالت مصاحبه به شرح زیر می باشد.

1.  متغير کليدی در بررس��ی رفتار موسس��ات در دوران سه گانه حضور در پارک علم و فناوری یزد چيست؟ 
)هدف: شناسایی متغير کليدی برای رسم رفتار آن(

2.  این متغير در طول زمان چه رفتاری دارد؟ )هدف: رسم نمودار رفتار در طول زمان(
3.  علل و متغيرهای مسبب رفتار کدامند؟ )هدف: شناسایی متغيرهای اوليه برای رسم فرضيه دیناميكی(

4.  فرضيه دیناميكی مسئله را تشریح کنيد؟
5.  انواع متغيرهای نمودار کدامند؟ )هدف: دسته بندی متغيرها به سه نوع متغير حالت، نرخ و کمكی(

6.  روابط ریاضی بين متغيرها چيستند؟
7.  سياست های محتمل کدامند؟

 شناسایی بازیگران موثر بر شرکت های دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناوری یزد
همانطور که اشاره شد برای شناسایی ذینفعان از روش دسته بندی بازیگران براساس تئوری نهادگرایی نوین 
اس��تفاده کردیم. ش��كل 2 انواع بازیگران و ارتباط بين آن ها را براساس طبقه بندی نهادها توسط اینگرام و 

کلی16)2000( نشان می دهد.

شکل 2. ارتباط بین انواع بازیگران

16. Ingram and Clay
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  ي دانش بنیان مستقر در پاركهابازیگران موثر بر شرکت .5جدول 

  

   غیرمتمرکز   متمرکز

  قواعد بازيفرم الگو: 
  هاسازمانبازیگر عمده: 

  ي استراتژیک:هااهرم
 ي کسب و کارهامتعارف و ابزارهاي ساختار؛ گروه استراتژي

  هنجارهافرم الگو: 
  ي اجتماعیهاگروهبازیگر عمده: 

  ي استراتژیک:هااهرم
ي نیروي انسانی؛ ساخت فرهنگ بنگاه؛ هاخط مشی

   ي بین سازمانیهاشبکه

   خصوصی
)Private( 

  نام بازیگران:
  شتیبانی کنندهپارك علم و فناوري، دانشگاه، موسسات، نهادهاي پ

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

  قوانینفرم الگو: 
  ي محلی و دولتهاایالتبازیگر عمده: 

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

  فرهنگفرم الگو: 
  جامعه مدنیبازیگر عمده: 

  ي استراتژیک:هااهرم
ي اجتماعی فعال بیرون از شرکت؛ هابا گروه مشارکت

 قالب بندي

  عمومی
)Public(  

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

  و ... ها، شهرداريهااستانداري

  نام بازیگران:
  استان یزد)( جامعه

  
  مدل دینامیکی سیستم

سیستم داینامیک شامل تعریف مسئله با استفاده از نمودار رفتار در طول زمان، ایجاد فرضیه  در این قسمت تمام مراحل ایجاد مدل
  کنیم.میدینامیکی، رسم نمودار علت و معلولی، ایجاد مدل جریان و تست آن و نهایتا شبیه سازي را ارائه 

  تعریف مسئله 
طی سه دوره زمانی و متوسط مستقر در پارك را درآمد موسسات دانش بنیان کوچک  1نمودار رفتار در طول زمان 3شکل 

نشان می دهد. طبق این نمودار، اکثر موسسات در دوره پیش رشد که در مرکز رشد پیش رشد (شروع فعالیت)، رشد و پسارشد 
سه، کنند و این بدان دلیل است که در این مرحله بیشتر مشغول ثبت موسمیشوند درآمد کمی را کسب میپذیرش شده و مستقر 

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 
کنند که در مرکز رشد به دوره رشد منتقل شده و میدهد: یک گروه از موسسات شرایط پارك و مرکز رشد را کسب میاتفاق رخ 

میشوند و گروه دوم بدلیل عدم کسب شرایط و معیارهاي پارك از مرکز رشد اخراج میوره برخوردار تا سه سال از حمایت این د
کشد معموال موسسات به بلوغی نسبی رسیده و ایده فناورانه خود را تجاري سازي شوند. در دوره رشد که تا سه سال طول می

ي مختلف پارك، نوین و سطح باال بودن ایده فناورانه و هاکنند. این رفتار در کسب درآمد بدلیل حمایتمیکرده و درآمد کسب 
باشد. البته در این مدت موسساتی وجود خواهند داشت که میاستان یزد) بصورت شدید و نمایی ( همچنین کشش بازار منطقه ایی

شوند. اما در دوره پسا رشد؛ دوره ایی که موسسات از مرکز میو اخراج  در کسب معیارها و شرایط پارك و کسب درآمد ناتوان شده
  شوند سه حالت ممکن است رخ دهد:رشد به پارك منتقل می

                                                           
1 Behavior Over Time Graph(BOT) 

جدول 5. بازیگران موثر بر شرکت های دانش بنیان مستقر در پارك

مدل دینامیکی سیستم
در این قس��مت تمام مراحل ایجاد مدل سيس��تم دایناميك شامل تعریف مسئله با استفاده از نمودار رفتار در 
ط��ول زم��ان، ایجاد فرضيه دیناميكی، رس��م نمودار علت و معلولی، ایجاد مدل جریان و تس��ت آن و نهایتا 

شبيه سازی را ارائه می کنيم.

 تعریف مسئله
شكل 3 نمودار رفتار در طول زمان17 درآمد موسسات دانش بنيان کوچك و متوسط مستقر در پارک را طی 
س��ه دوره زمانی پيش رشد )شروع فعاليت(، رشد و پسارشد نشان مي دهد. طبق این نمودار، اکثر موسسات 
در دوره پيش رش��د که در مرکز رش��د پذیرش شده و مستقر می ش��وند درآمد کمی را کسب می کنند و این 
17. Behavior Over Time Graph(BOT)
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بدان دليل اس��ت که در این مرحله بيش��تر مشغول ثبت موسسه، استخدام نيرو و کار روی ایده فناورانه خود 
هستند تا اینكه به تجاری سازی و فروش آن بپردازند. اما پس از گذشت این دوره دو اتفاق رخ می دهد: یك 
گروه از موسس��ات ش��رایط پارک و مرکز رشد را کسب می کنند که در مرکز رشد به دوره رشد منتقل شده و 
تا س��ه س��ال از حمایت این دوره برخوردار می شوند و گروه دوم بدليل عدم کسب شرایط و معيارهای پارک 
از مرکز رش��د اخراج می ش��وند. در دوره رشد که تا سه سال طول می کشد معموال موسسات به بلوغی نسبی 
رس��يده و ایده فناورانه خود را تجاری سازی کرده و درآمد کس��ب می کنند. این رفتار در کسب درآمد بدليل 
حمایت های مختلف پارک، نوین و س��طح باال بودن ایده فناورانه و همچنين کش��ش بازار منطقه ای )استان 
یزد( بصورت شدید و نمایی می باشد. البته در این مدت موسساتی وجود خواهند داشت که در کسب معيارها 
و ش��رایط پارک و کس��ب درآمد ناتوان شده و اخراج می شوند. اما در دوره پسا رشد؛ دوره ای که موسسات از 

مرکز رشد به پارک منتقل می شوند سه حالت ممكن است رخ دهد:
حالت A( در این حالت موسس��ه به علت توس��عه ایده فناورانه، تقویت زیرس��اخت ها، ظرفيت س��ازی و 

بازارسازی به خارج از بازار منطقه )بازار کشور و خارج از کشور( و دیگر موارد به رشد خود ادامه می دهد. 
حالت B( اما در اکثر مواقع بدليل محدودیت های مختلف از جمله محدودیت در ظرفيت موسسه، پارک 

و ... رشد موسسه متوقف و موسسه به یك ثبات می رسد. 
حالت C( در این حالت با اینكه 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 بين می رود. 

این دالیل عبارتند از:
محدودیت در ریسك پذیری: با بزرگ شدن موسسه خطرات و مشكالت پيش رو موسسه و احتمال وقوع 1. 

آن ها بيش��تر ش��ده و به عبارت دیگر ریسك های موسسه بيشتر می شود اما از آنجا که موسسان ظرفيت 
پذیرش این همه ریسك را نداشته در نتيجه با مشكالتی روبرو می شوند.

مش��كالت ناش��ی از افزایش دامنه18 موسس��ه: با کس��ب درآمد دامنه موسسه بيشتر می ش��ود و نياز به 2. 
حمایت های بيشتری از جمله حمایت های مالی، حقوقی، مكان فيزیكی و ... پيدا می کند که بدليل ضعف 

و محدودیت ظرفيت پارک مشكالتی ایجاد می شود.
تضاد نهادی: با بزرگ ش��دن موسس��ه ماهيت مسائلی که موسسه با آن روبرو می شود تغيير می کند. این 3. 

مسائل هم مسائل داخلی و هم مسائل خارجی را شامل می شود.
موقعيت های ش��غلی در بيرون از موسس��ه: با کسب اعتبار از طریق موسس��ه افراد شاغل در موسسه چه 4. 

موسسان و چه کارکنان پيشنهادهای مختلفی را دریافت می کنند که سبب رفتن آن ها از موسسه و ضعف 
موسسه می شود.

18. Scope
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بازار ( ، ظرفیت سازي و بازارسازي به خارج از بازار منطقهها) در این حالت موسسه به علت توسعه ایده فناورانه، تقویت زیرساختAحالت 
  دهد. میکشور) و دیگر موارد به رشد خود ادامه  کشور و خارج از

ي مختلف از جمله محدودیت در ظرفیت موسسه، پارك و ... رشد موسسه متوقف و ها) اما در اکثر مواقع بدلیل محدودیتBحالت 
  رسد. میموسسه به یک ثبات 

اشته و در پارك مستقر شده است بدالیل مختلف دوره پسا رشد) را د( ) در این حالت با اینکه موسسه شرایط حضور در پاركCحالت 
  رود. این دالیل عبارتند از:میروند کسب درآمدش کند شده و نهایتا افول کرده و بتدریج از بین 

بیشتر شده و به  هاآنمحدودیت در ریسک پذیري: با بزرگ شدن موسسه خطرات و مشکالت پیش رو موسسه و احتمال وقوع  -1
شود اما از آنجا که موسسان ظرفیت پذیرش این همه ریسک را نداشته در نتیجه با میوسسه بیشتر ي مهاعبارت دیگر ریسک

 شوند.میمشکالتی روبرو 
ي بیشتري از جمله هاشود و نیاز به حمایتمیموسسه: با کسب درآمد دامنه موسسه بیشتر  1مشکالت ناشی از افزایش دامنه -2

 شود.میکند که بدلیل ضعف و محدودیت ظرفیت پارك مشکالتی ایجاد می... پیدا ي مالی، حقوقی، مکان فیزیکی و هاحمایت
کند. این مسائل هم مسائل داخلی و هم میشود تغییر میتضاد نهادي: با بزرگ شدن موسسه ماهیت مسائلی که موسسه با آن روبرو  -3

 شود.میمسائل خارجی را شامل 
اعتبار از طریق موسسه افراد شاغل در موسسه چه موسسان و چه کارکنان  ي شغلی در بیرون از موسسه: با کسبهاموقعیت -4

 شود.میاز موسسه و ضعف موسسه  هاآنکنند که سبب رفتن میپیشنهادهاي مختلفی را دریافت 
5-   

  
  رفتار درآمد موسسات مستقر در پارك علم و فناوري یزد در طول زمان .3شکل 

  
رك نشان داده شده است. همانطور که مشخص است حمایت مالی در چهار مقطع ي مالی پاهادر شکل زیر نیز نحوه حمایت

شود. در دوره پیش رشد حمایت مالی تنها در قالب ارائه خدمات فضا، اینترنت و امکانات میدر دوران مرکز رشد و پیش رشد ارائه 
نی بصورت سه قسط در ابتداي هر سال در سه میلیون توما 30باشد. ولی در دوره رشد حمایت میمیلیون تومان  2اداري تا سقف 
میمیلیون تومان  15و  10، 5میلیون تومان و بازگشت آن در انتهاي هر سال در سه سال به ترتیب  5و  10، 15سال به ترتیب 

  باشد.
اوت بوده و به سه شکل رشد، باشد اما رفتار موسسات بعد از آن متفمییکسان  هانکته مهم در این دو نمودار این است که با اینکه حمایت

  باشد.میثبات و افول 

                                                           
1 Scope 

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

در شكل زیر نيز نحوه حمایت های مالی پارک نشان داده شده است. همانطور که مشخص است حمایت 
مالی در چهار مقطع در دوران مرکز رش��د و پيش رش��د ارائه می ش��ود. در دوره پيش رشد حمایت مالی تنها 
در قالب ارائه خدمات فضا، اینترنت و امكانات اداری تا س��قف 2 ميليون تومان می باش��د. ولی در دوره رشد 
حمایت 30 ميليون تومانی بصورت س��ه قس��ط در ابتدای هر سال در سه سال به ترتيب 15، 10 و 5 ميليون 

تومان و بازگشت آن در انتهای هر سال در سه سال به ترتيب 5، 10 و 15 ميليون تومان می باشد.
نكته مهم در این دو نمودار این اس��ت که با اینكه حمایت ها یكس��ان می باشد اما رفتار موسسات بعد از 

آن متفاوت بوده و به سه شكل رشد، ثبات و افول می باشد.
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  رفتار حمایت مالی از موسسات مستقر در پارك علم و فناوري یزد در طول زمان .4شکل 

  
این است که چه ساختاري این رفتارها را ایجاد  ي سیستمیهادر رویکرد پویایی همانطور که قبال نیز اشاره شد سوال اصلی

م مسئله بتوانی موسسات به هاحمایت نحوه و نوع بهبود ورده و بابدست آاز این ساختار  یناخت و درك کاملکند تا از طریق شمی
  .موسسات را برطرف کنیم دامه ارزیابی عملکرنیین آندهاي اجرایی مخصوصا اصالح یاو فر هابهبود آیین نامه

شود میي مالی یکسان است چه ساختاري سبب هاایتبعبارت دیگر مسئله مهم براي پارك این است که با اینکه ساختار حم
توان با استفاده از یادگیري حاصل از شناخت این ساختار؛ هم شکل و میتا موسسات رفتارهاي متفاوتی را داشته باشند و چگونه 

ن رشد موسسات ي مالی را تغییر داده و اقدامات الزم دیگر در رابطه با رسیدن به شکل مطلوب پارك که هماهانحوه حمایت
  است انجام دهد.

ي سیستمی هم ساختار رفتاري موسسات شناسایی شده و هم براساس این شناخت و هابنابراین با استفاده از رویکرد پویایی
  شود.میهاي مختلف را جهت بهبود رفتار موسسات بررسی سیاستتغییرات رفتار حاصل را رصد و 

  فرضیه دینامیکی 
از  2باشد. گاها این فرضیه بصورت نمودار علت و معلولیشریحی از رفتار مسئله مورد مطالعه میمدل ت 1فرضیه دینامیکی

نمودار علت و معلولی نشان دهنده فرضیه دینامیکی مسئله  4شود. شکل میهاي اصلی و اولیه ایجاد کننده مسئله نشان داده حلقه
  دهد. را نشان می

باشد و بیانگر روابط میبهم مرتبط شده اند  هایرها در یک سیستم که بوسیله پیکاننمودارهاي علت و معلولی تصویري از متغ
؛ 1371فرتوك زاده،( باشدمیبه منظور نشان دادن ساختار بازخورد یا حلقه اي بازخوردي سیستم  هاآنعلت و معلولی میان 

: که ها) پیکان2تغیرها: که همان اجزا سیستم هستند. ) م1مولفه تشکیل شده اند:  4این نمودارها از  ).1999؛ فورد، 2000استرمن،
تواند میدهند. روابط بین متغیرها می: که جهت ارتباط را نمایش ها) عالمت پیکان3دهند. میرابطه علت و معلولی را نمایش 

ی غالم سریزدي و حاج( باشدمیمثبت یا منفی باشد. اگر رابطه بین دو متغیر در یک جهت بود رابطه مثبت و گرنه منفی 
 ) و3حلقه تقویت( مثبت ي مثبت و منفی: نمودارهاي علت و معلولی شامل دو نوع حلقه بازخورها) حلقه4). 1390پورسراجیان،

                                                           
1 Dynamics Hypothesis 
2 Casual Loop Diagram 
3 Reinforcing loops 

شکل 4. رفتار حمایت مالی از موسسات مستقر در پارك علم و فناوری یزد در طول زمان
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همانطور که قبال نيز اشاره شد سوال اصلی در رویكرد پویایی های سيستمی این است که چه ساختاری 
این رفتارها را ایجاد می کند تا از طریق شناخت و درک کاملی از این ساختار بدست آورده و با بهبود نوع و 
نحوه حمایت ها به موسس��ات بتوانيم مس��ئله بهبود آیين نامه ها و فرایندهای اجرایی مخصوصا اصالح آیين 

نامه ارزیابی عملكرد موسسات را برطرف کنيم.
بعبارت دیگر مس��ئله مهم برای پارک این اس��ت که با اینكه س��اختار حمایت های مالی یكس��ان است 
چه س��اختاری سبب می شود تا موسس��ات رفتارهای متفاوتی را داشته باشند و چگونه می توان با استفاده از 
یادگيری حاصل از ش��ناخت این س��اختار؛ هم ش��كل و نحوه حمایت های مالی را تغيير داده و اقدامات الزم 

دیگر در رابطه با رسيدن به شكل مطلوب پارک که همان رشد موسسات است انجام دهد.
بنابراین با اس��تفاده از رویكرد پویایی های سيس��تمی هم ساختار رفتاری موسسات شناسایی شده و هم 
براس��اس این شناخت و تغييرات رفتار حاصل را رصد و سياس��تهای مختلف را جهت بهبود رفتار موسسات 

بررسی می شود.

 فرضیه دینامیکی
فرضيه دیناميكی19 مدل تشریحی از رفتار مسئله مورد مطالعه می باشد. گاها این فرضيه بصورت نمودار علت 
و معلولی20 از حلقه های اصلی و اوليه ایجاد کننده مسئله نشان داده می شود. شكل 4 نمودار علت و معلولی 

نشان دهنده فرضيه دیناميكی مسئله را نشان می دهد. 
نمودارهای علت و معلولی تصویری از متغيرها در یك سيس��تم که بوس��يله پيكان ها بهم مرتبط ش��ده 
اند می باش��د و بيانگر روابط علت و معلولی ميان آن ها به منظور نش��ان دادن س��اختار بازخورد یا حلقه ای 
بازخوردی سيس��تم می باش��د )فرتوک زاده،1371؛ اس��ترمن،2000؛ فورد، 1999(. این نمودارها از 4 مولفه 
تشكيل شده اند: 1( متغيرها: که همان اجزا سيستم هستند. 2( پيكان ها: که رابطه علت و معلولی را نمایش 
می دهند. 3( عالمت پيكان ها: که جهت ارتباط را نمایش می دهند. روابط بين متغيرها می تواند مثبت یا منفی 
باشد. اگر رابطه بين دو متغير در یك جهت بود رابطه مثبت و گرنه منفی می باشد )حاجی غالم سریزدی و 
پورسراجيان،1390(. 4( حلقه های مثبت و منفی: نمودارهای علت و معلولی شامل دو نوع حلقه بازخور مثبت 
)حلقه تقویت21( و حلقه بازخور منفی )حلقه تعادلی22( می باش��د. حلقه بازخور مثبت، دایره هایي اس��ت که اگر 
ی��ك عامل در آن در یك جهت تغيير داده ش��ود، دایره تغيي��رات را در آن جهت تقویت می کند. حلقه بازخور 
منفی، دایره هایي اس��ت که اگر یك عامل در آن در یك جهت تغيير داده شود، دایره با تغييرات آن عامل در 

آن جهت مخالفت می کند )منطقی، حاجی غالم سریزدی، زارع مهرجردی،1392(. 
همانطور که اش��اره شد ما در جلسات مدلسازی گروهی به انجام تمام مراحل مدلسازی پرداختيم. یعنی 
از تعریف مس��ئله تا ساخت نمودارها، تست مرز مدل )جامعيت متغيرها( و ساختار مدل و نهایتا تحليل نتایج 
19. Dynamics Hypothesis
20. Casual Loop Diagram
21. Reinforcing loops
22. Balancing loops



����������������������������������������������������� تحقیقات مدرییت نوین خاتم، دورة 1، شمارة 3   78
شبيه سازی مدل. در ادامه به تشریح نمودار علت و معلولی فرضيه دیناميكی می پردازیم.

طبق حلقه تقویتی R1 با شكل گيری گروه موسسان که این می تواند براساس یك ایده فناورانه باشد و 
یا اینكه براساس زمينه های مشترکی که از طریق نرم های گروهی، ظرفيت فرهنگی جامعه، قوانين موجود 
و قواعد سازمانی بستری بر ایجاد و توسعه ایده فناورانه شكل بگيرد. سپس با شكل گيری ایده و پخته شدن 
آن و مبتنی بر موارد چهارگانه فوق این ایده می تواند در پارک ارائه شود. هر چه ایده فناورانه نوین و مبتنی 
بر نياز و همچنين براساس حوزه های پارک علم و فناوری باشد پذیرش در پارک راحت تر انجام می شود. با 
پذیرش موسس��ه در پارک فعاليت های رسمی در قالب شرکت رسمی )پارک در ثبت شرکت ها کمك خوبی 
ارائ��ه می کن��د( صورت گرفته و حمایت های پارک نيز مبتنی بر فعاليت های موسس��ه اعمال می ش��ود. این 
حمایت ها س��بب بهبود عملكرد 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 می شود. با افزایش حمایت ها، توقع پارک )انتظار درآمد بيشتر( از 
موسسه بيشتر شده و اگر موسسه نتواند این توقع را برطرف کند شكاف درآمدی ایجاد می شود و این شكاف 

.)B1 به تدریج سبب اخراج موسسه می گردد )حلقه
با افزایش درآمد موسس��ه مخصوصا در دوره پس��ا رشد، بتدریج موسس��ه به گسترش فعاليت های خود 
چه از نظر ابعاد س��ازمانی و چه از نظر وس��عت بازار و فناوری می پردازد. با گسترش فعاليت، موسسه نياز به 
حمایت های بيش��تری توسط پارک دارد و بدليل محدودیت ظرفيت پارک ناشی از دولتی بودن و محدودیت 
اعتبارات دولت و همچنين گس��ترش پارک و پوش��ش حوزه های مختلف، حمایت ه��ای پارک به اندازه نياز 
موسس��ه ارائه نش��ده و شكاف حمایتی ایجاد می شود که این سبب تضعيف عملكرد موسسه و نهایتا کاهش 

 .)B2( درآمد و افول موسسه می شود
از طرف دیگر در حلقه B3 گس��ترش موسس��ه، پيچيدگی موسس��ه و امور مربوط و مسائل آن را بيشتر 
کرده و نياز به توان بيشتر برای مدیریت آن ها را می طلبد. در اینجا نيز بدليل محدودیت در ظرفيت موسسه 
ش��كاف ظرفيت موسس��ه بوجود می آید و از گسترش موسسه جلوگيری می کند. محدودیت ظرفيت موسسه 
ناش��ی از عوامل مختلفی چون: عدم ریس��ك پذیری موسس��ان بدليل فرهنگ ریسك ناپذیری یزدی ها و یا 

گروه موسس می باشد )محدودیت ظرفيت و مشكالت ناشی از دامنه(. 
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  فرضیه دینامیکی بصورت مدل علت و معلولی .5شکل 

  مدل جریان 
باشد. نمودار جریان بیان کننده مفهوم میبه منظور شبیه سازي مدل دینامیکی  1جریان –نمودار جریان یا نمودار انباشت 

 باشدکند میمیکه رفتار سیستم را ایجاد  هاو جریان هاانبارهاساسی سیستم داینامیک یعنی ساختارهاي بازخوردي از روابط 
). این نمودار از سه نوع متغیر انباره، جریان و کمکی تشکیل شده 2000؛ استرمن، 1961؛ فارستر، 1999؛ فورد، 1996کویل، (

 هابر طبق تعریف استرمن انباره ).1999فورد، ( باشندمی هااست. انباره حاصل تجمع موجودیت قابل اندازه گیري یا همان نرخ
). 2000(استرمن، "کنندکنند و اطالعاتی که تصمیمات و اقدامات بر مبناي آن هستند را ایجاد میحالت سیستم را مشخص می"

 ي ورودي یا خروجیهاکنند. جریانها موجودیتی فیزیکی یا ادراکی در سیستم هستند که در طول زمان تغییر مییا جریان هانرخ
کند. میشوند. به عبارت دیگر با تغییر این متغیرها متغیر حالت یا همان وضعیت سیستم تغییر می هاآنموجب تغییر  هابه انباره

). به عبارت 2000استرمن، ( باشندمیمفاهیم واسطه اضافه شده به مدل براي کمک به وضوح بیشتر مدل  2متغیرهاي کمکی
). براي ترسیم نمودار علت و معلولی، جریان و شبیه سازي مدل از 1999فورد، ( کنندمیمک ک هابه توصیف جریان هاآندیگر 

نمودار جریان مسئله نمایش داده شده  6). در شکل e1392منطقی، حاجی غالم سریزدي، ( استفاده شده است 3نرم افزار ونسیم
  است. 

                                                           
1 Stock and Flow Diagram 
2 Auxiliaries 
3 Vensim 

شکل 5. فرضیه دینامیکی بصورت مدل علت و معلولی

 مدل جریان
نمودار جریان یا نمودار انباشت – جریان23 به منظور شبيه سازی مدل دیناميكی می باشد. نمودار جریان بيان 
کننده مفهوم اساس��ی سيستم دایناميك یعنی س��اختارهای بازخوردی از روابط انباره ها و جریان ها که رفتار 
سيستم را ایجاد می کند می باشد )کویل، 1996؛ فورد، 1999؛ فارستر، 1961؛ استرمن، 2000(. این نمودار از 
س��ه نوع متغير انباره، جریان و کمكی تشكيل شده است. انباره حاصل تجمع موجودیت قابل اندازه گيری یا 
همان نرخ ها می باش��ند )فورد، 1999(. بر طبق تعریف استرمن انباره ها »حالت سيستم را مشخص می کنند 
و اطالعات��ی که تصميمات و اقدامات بر مبنای آن هس��تند را ایجاد می کنند«)اس��ترمن، 2000(. نرخ ها یا 
جریان ه��ا موجودیتی فيزیكی یا ادراکی در سيس��تم هس��تند که در طول زمان تغيي��ر می کنند. جریان های 
ورودی یا خروجی به انباره ها موجب تغيير آن ها می ش��وند. به عبارت دیگر با تغيير این متغيرها متغير حالت 
یا همان وضعيت سيس��تم تغيير می کند. متغيرهای کمكی24 مفاهيم واسطه اضافه شده به مدل برای کمك 
به وضوح بيشتر مدل می باشند )استرمن، 2000(. به عبارت دیگر آن ها به توصيف جریان ها کمك می کنند 
)فورد، 1999(. برای ترس��يم نمودار علت و معلولی، جریان و شبيه س��ازی مدل از نرم افزار ونسيم25 استفاده 
شده است )منطقی، حاجی غالم سریزدی، e1392(. در شكل 6 نمودار جریان مسئله نمایش داده شده است. 
23. Stock and Flow Diagram
24. Auxiliaries

25. Vensim
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  نمودار جریان .6شکل 

  آورده شده است. هاآنحات متغیرهاي حالت و نرخ و توضی 6در جدول 
  معادالت متغیرهاي نمودار جریان .6جدول 

  واحد  تشریح متغیر و فرمول آن  نام متغیر  نوع 

متغیر 
  حالت

-Capital = INTEG ( Income-Cost-Infrastructure Investment  سرمایه
"R&D Investment", 1.5e+007) 

 تومان

 Technology level= INTEG (Technology Change, 3) TRL  سطح فناوري
  نفر Tennant Size = INTEG ( Rate of Size Change, 3)  اندازه موسسه

    

  متغیر نرخ

 Real Income = Tenants Performance×Technology  درآمد
level×T3×Tennant Size ×Efficiency 

 تومان بر ماه

  ر ماهتومان ب Fixed Cost+(Variable Cost×Tennant Size)  هزینه
سرمایه گذاري در 

R&D 
"R&D Investment" =  f4(Technology level)  × Capital تومان بر ماه  

 سرمایه گذاري در
  زیرساخت 

Infrastructure Investment= f2(Capability Gap)× (0.2×Capital) 
 تومان بر ماه

  بر ماه Time to TRL change TRL/(R&D Activities"-Technology level") تغییر سطح فناوري

 f5(Infrastructure Investment/Efficiency of Investment)/Time  تغییر اندازه موسسه
to Size change 

 نفر بر ماه

  
ماه) و  36ماه)، رشد (حداکثر  6بازه زمانی شبیه سازي همانطور که در قسمت تعریف مسئله نیز بدان اشاره شد دربرگیرنده دوره پیش رشد (

  باشد.میباشد. زمان شروع شبیه سازي بیانگر زمان شروع فعالیت موسسه در پارك علم و فناوري میماه) بصورت ماهانه  6ارشد (حداقل پس
  

شکل 6. نمودار جریان

در جدول 6 متغيرهای حالت و نرخ و توضيحات آن ها آورده شده است.
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"R&D Investment", 1.5e+007) 
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  نفر Tennant Size = INTEG ( Rate of Size Change, 3)  اندازه موسسه

    

  متغیر نرخ

 Real Income = Tenants Performance×Technology  درآمد
level×T3×Tennant Size ×Efficiency 

 تومان بر ماه

  ر ماهتومان ب Fixed Cost+(Variable Cost×Tennant Size)  هزینه
سرمایه گذاري در 

R&D 
"R&D Investment" =  f4(Technology level)  × Capital تومان بر ماه  

 سرمایه گذاري در
  زیرساخت 

Infrastructure Investment= f2(Capability Gap)× (0.2×Capital) 
 تومان بر ماه

  بر ماه Time to TRL change TRL/(R&D Activities"-Technology level") تغییر سطح فناوري

 f5(Infrastructure Investment/Efficiency of Investment)/Time  تغییر اندازه موسسه
to Size change 

 نفر بر ماه

  
ماه) و  36ماه)، رشد (حداکثر  6بازه زمانی شبیه سازي همانطور که در قسمت تعریف مسئله نیز بدان اشاره شد دربرگیرنده دوره پیش رشد (

  باشد.میباشد. زمان شروع شبیه سازي بیانگر زمان شروع فعالیت موسسه در پارك علم و فناوري میماه) بصورت ماهانه  6ارشد (حداقل پس
  

جدول 6. معادالت متغیرهای نمودار جریان
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بازه زمانی شبيه س��ازی همانطور که در قس��مت تعریف مس��ئله نيز بدان اش��اره ش��د دربرگيرنده دوره 
پيش رش��د )6 ماه(، رش��د )حداکثر 36 ماه( و پسارش��د )حداقل 6 ماه( بصورت ماهانه می باشد. زمان شروع 

شبيه سازی بيانگر زمان شروع فعاليت موسسه در پارک علم و فناوری می باشد.

تست اعتبارسنجی مدل 
بعد از ساخت مدل جریان به معتبرسازي مدل26، تحليل حساسيت مدل، طراحي و تحليل سياست ها و توسعه 
و آزمایش اس��تراتژي ها می پردازیم. فارس��تر )1994( ادعا می کند که مدلس��از نمی تواند مدل های سيس��تم 
دایناميك را اعتبارس��نجی کند. او حامی ایجاد س��طحی از اطمينان اس��ت که محققان فقط بتواند بپذیرند 
که مدل نمایانگر نس��بتا خوبی از واقعيت اس��ت. همچنين  استرمن )2000، ص846( ادعا می کند که “همه 
ی مدل ه��ا غلط هس��تند” و اف��راد اگر مدل در جهت هدف تصمي��م گيری آن ها بوده و مفيد باش��د و اگر 
استانداردهای افراد را تامين کند آن را می پذیرند. البته وی روش های مختلف اعتبارسنجی مدل را ارائه کرده 
اس��ت )منطقی، حاجی غالم سریزدی، زارع مهرجردی،1392(. ما در اینجا با استفاده از تست های سازگاری 

ابعادی27، شرایط حدی28 ، تست باز توليد رفتار )استرمن،2000( به اعتبارسنجی مدل پرداخته ایم.

تست سازگاری ابعادی
در این تست به بررسی معادالت و استفاده از آناليزهای روتين نرم افزارهای سيستم دایناميك برای اطمينان 
از س��ازگاری واحدهای متغيرهای مدل با معادالت پرداخته می ش��ود )منطقی، حاجی غالم س��ریزدی، زارع 
مهرجردی،1392(. در این تس��ت ما با اس��تفاده از گزینه Unit Check به تست واحدها پرداخته که بعد از 
اصالح واحد چند متغير مدل چك کردید. همچنين با استفاده از گزینه Check Model از لحاظ ساختاری 

مدل توسط نرم افزار تایيد گردید.

تست شرایط حدی
در این تس��ت با اس��تفاده از مقادیر ح��دی در هر معادله مدل و ترکيباتی از مع��ادالت برای تعيين اینكه آیا 
معادالت و مدل بصورت منطقی و مطابق با قوانين فيزیكی رفتار می کنند می پردازیم )منطقی، حاجی غالم 
س��ریزدی، زارع مهرجردی،1392(. در این تس��ت مقدار بودجه اختصاص یافت��ه دولت به پارک و همچنين 
سرمایه اوليه موسسان را صفر می کنيم. رفتار متغير درآمد و سطح فناوری مطابق پيش بينی صفر می گردد. 
همچني��ن با صفر ش��دن کارایی س��رمایه گذاری مق��دار R&D و نرخ تغيير اندازه موسس��ه صفر می گردد 

)شكل7(. 

26. Validity test
27. Dimensional Consistency
28. Extreme Conditions
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  تست اعتبارسنجی مدل 
 آزمایش و و توسعه هاسیاست تحلیل و مدل، طراحی حساسیت ، تحلیل1مدل بعد از ساخت مدل جریان به معتبرسازي

ي سیستم داینامیک را اعتبارسنجی کند. او حامی هاتواند مدلمیکند که مدلساز نمی) ادعا 1994( پردازیم. فارسترمی هااستراتژي
 ایجاد سطحی از اطمینان است که محققان فقط بتواند بپذیرند که مدل نمایانگر نسبتا خوبی از واقعیت است. همچنین  استرمن

بوده و مفید  هاآنو افراد اگر مدل در جهت هدف تصمیم گیري  "غلط هستند هاهمه ي مدل"کند که می) ادعا 846، ص2000(
 ي مختلف اعتبارسنجی مدل را ارائه کرده استهاپذیرند. البته وي روشمیباشد و اگر استانداردهاي افراد را تامین کند آن را 

،  3، شرایط حدي2ي سازگاري ابعاديهاز تست). ما در اینجا با استفاده ا1392منطقی، حاجی غالم سریزدي، زارع مهرجردي،(
  ) به اعتبارسنجی مدل پرداخته ایم.2000استرمن،( تست باز تولید رفتار

  تست سازگاري ابعادي
در این تست به بررسی معادالت و استفاده از آنالیزهاي روتین نرم افزارهاي سیستم داینامیک براي اطمینان از سازگاري 

). در این تست ما با 1392منطقی، حاجی غالم سریزدي، زارع مهرجردي،( شودمیمعادالت پرداخته  واحدهاي متغیرهاي مدل با
به تست واحدها پرداخته که بعد از اصالح واحد چند متغیر مدل چک کردید. همچنین با استفاده از  Unit Checkاستفاده از گزینه 

  تایید گردید.از لحاظ ساختاري مدل توسط نرم افزار  Check Modelگزینه 
  تست شرایط حدي

در این تست با استفاده از مقادیر حدي در هر معادله مدل و ترکیباتی از معادالت براي تعیین اینکه آیا معادالت و مدل 
). در 1392منطقی، حاجی غالم سریزدي، زارع مهرجردي،( پردازیممیکنند میبصورت منطقی و مطابق با قوانین فیزیکی رفتار 

کنیم. رفتار متغیر درآمد و میمقدار بودجه اختصاص یافته دولت به پارك و همچنین سرمایه اولیه موسسان را صفر این تست 
و نرخ تغییر اندازه  R&Dگردد. همچنین با صفر شدن کارایی سرمایه گذاري مقدار میسطح فناوري مطابق پیش بینی صفر 

  ). 7 شکل( گرددمیموسسه صفر 
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  حدي متغیر تست حالت . 7 شکل
  ي بازتولید رفتارهاتست

در این تست رفتار درآمد موسسه را با مد مرجع که  .کندمیي واقعی مقایسه هااین تست خروجی شبیه سازي مدل را با داده
همانطور که در قسمت تعریف  Aدر حالت  ).8شکل ( دهدمینشان دادیم مقایسه شد که رفتار مشابهی را نشان  3در شکل 
) و ظرفیت و توان  مناسب Cشخص شد موسسه داراي سطح فناوري باال (مقدار اولیه متغیر سطح فناوري دو برابر حالت مسئله م

هر چند موسسه داراي سطح فناوري باال (مقدار اولیه متغیر سطح  Bباشد. در حالت می) C(مقدار قابلیت اولیه دو برابر حالت 
هم سطح فناوري و  Cباشد. در حالت می) Cان محدود (مقدار قابلیت اولیه برابر حالت ) ولی ظرفیت و توCفناوري دو برابر حالت 

  باشد.میهم ظرفیت موسسه محدود 

                                                           
1 Validity test 
2 Dimensional Consistency 
3 Extreme Conditions 

شکل 7. تست حالت حدی متغیر 

تست های بازتولید رفتار
این تست خروجی شبيه سازی مدل را با داده های واقعی مقایسه می کند. در این تست رفتار درآمد موسسه را 
با مد مرجع که در ش��كل 3 نش��ان دادیم مقایسه شد که رفتار مشابهی را نشان می دهد )شكل 8(. در حالت 
A همانطور که در قس��مت تعریف مس��ئله مشخص شد موسسه دارای سطح فناوری باال )مقدار اوليه متغير 
س��طح فناوری دو برابر حالت C( و ظرفيت و توان  مناس��ب )مقدار قابليت اوليه دو برابر حالت C( می باشد. 
 )C هر چند موسس��ه دارای س��طح فناوری باال )مقدار اوليه متغير س��طح فناوری دو برابر حالت B در حالت
ولی ظرفيت و توان محدود )مقدار قابليت اوليه برابر حالت C( می باشد. در حالت C هم سطح فناوری و هم 

ظرفيت موسسه محدود می باشد.
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  مقایسه رفتار شبیه سازي با مد مرجع .8شکل 

  نتایج شبیه سازي
نجا که در این آاز  داد. توان نتایج شبیه سازي حاصل از آن را مورد مداقه قرارمیمدل از نظر اعتبارسنجی تست شد  حال که

از موسسات و  هادر جهت بهبود حمایت مقاله بدنبال تاثیرات نهادهاي مختلف بر عملکرد موسسات در پارك علم و فناوري یزد
  :ارائه گردیده است است که با تغییر و تکمیل ساختار در مدل صورت گرفته به شرح زیر سیاست 2 بودیم هاآنارزیابی صحیح از 

: همانطور )ي نرم و قواعد و قوانینهافرم (شاملعمومی  –متمرکز  خصوصی و –ي از نوع غیرمتمرکز تاثیر نهادها -ولا سیاست .1
ناشی از تقویت نرم ریسک پذیري و ایجاد قوانین  با افزایش ریسک پذیري مشخص است این سیاست 9که از ساختار شکل 

سوال اصلی  سیاست. در این گیردصورت می (تغییر در نهاد موسسه) تقویت ظرفیت و توانمندي موسسهبه تبع آن و  حمایتی
 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؟(

  
 سیاست اولساختار  .9شکل 

عمومی (شامل پارك و دولت): همانطور که از ساختار شکل  -خصوصی و متمرکز  –نهادهاي از نوع متمرکز تاثیر  -  دوم سیاست .2
ي مختلف هابا تغییر در بودجه و میزان حمایت پارك از طریق افزایش بودجه و استفاده از صندوقمشخص است این سیاست  10

دو برابر شدن بیش از که منجر به و سهولت در تخصیص حمایت برابر شدن بودجه  2( فناوريحمایتی مانند صندوق پژوهش و 
و افزایش نرخ  هاگیرد بعبارت دیگر این افزایش بودجه از طریق افزایش بودجه دولت به پاركمیصورت  گردد)حمایت پارك می

عبارتست از: رفتار موسسات با تغییر ساختار حمایتی  سوال اصلی سیاستدر این  .گیردمیبه موسسات صورت  هاي پاركهاحمایت
 و با وجود نرم و قواعد و قوانین موجود چگونه خواهد بود؟

شکل 8. مقایسه رفتار شبیه سازی با مد مرجع

نتایج شبیه سازی
حال که مدل از نظر اعتبارس��نجی تس��ت شد می توان نتایج شبيه سازی حاصل از آن را مورد مداقه قرار 
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داد. از آنجا که در این مقاله بدنبال تاثيرات نهادهای مختلف بر عملكرد موسس��ات در پارک علم و فناوری 
یزد در جهت بهبود حمایت ها از موسسات و ارزیابی صحيح از آن ها بودیم 2 سياست به شرح زیر که با تغيير 

و تكميل ساختار در مدل صورت گرفته است ارائه گردیده است:

سياس��ت اول- تاثير نهادهای از نوع غيرمتمرکز – خصوصی و متمرکز – عمومی )ش��امل فرم های نرم  ○
و قواعد و قوانين(: همانطور که از س��اختار ش��كل 9 مشخص است این سياست با افزایش ریسك پذیری 
ناشی از تقویت نرم ریسك پذیری و ایجاد قوانين حمایتی و به تبع آن تقویت ظرفيت و توانمندی موسسه 
)تغيير در نهاد موسسه( صورت می گيرد. در این سياست سوال اصلی عبارتست از: رفتار موسسات با تغيير 
نرم و قواعد و قوانين از طریق افزایش ریس��ك پذیری و تقویت ظرفيت و توانمندی موسس��ه )تغيير در 

نهاد موسسه( و با وجود ساختار حمایتی موجود چگونه خواهد بود؟

18 
 

  
  مقایسه رفتار شبیه سازي با مد مرجع .8شکل 

  نتایج شبیه سازي
نجا که در این آاز  داد. توان نتایج شبیه سازي حاصل از آن را مورد مداقه قرارمیمدل از نظر اعتبارسنجی تست شد  حال که

از موسسات و  هادر جهت بهبود حمایت مقاله بدنبال تاثیرات نهادهاي مختلف بر عملکرد موسسات در پارك علم و فناوري یزد
  :ارائه گردیده است است که با تغییر و تکمیل ساختار در مدل صورت گرفته به شرح زیر سیاست 2 بودیم هاآنارزیابی صحیح از 

: همانطور )ي نرم و قواعد و قوانینهافرم (شاملعمومی  –متمرکز  خصوصی و –ي از نوع غیرمتمرکز تاثیر نهادها -ولا سیاست .1
ناشی از تقویت نرم ریسک پذیري و ایجاد قوانین  با افزایش ریسک پذیري مشخص است این سیاست 9که از ساختار شکل 

سوال اصلی  سیاست. در این گیردصورت می (تغییر در نهاد موسسه) تقویت ظرفیت و توانمندي موسسهبه تبع آن و  حمایتی
 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؟(

  
 سیاست اولساختار  .9شکل 

عمومی (شامل پارك و دولت): همانطور که از ساختار شکل  -خصوصی و متمرکز  –نهادهاي از نوع متمرکز تاثیر  -  دوم سیاست .2
ي مختلف هابا تغییر در بودجه و میزان حمایت پارك از طریق افزایش بودجه و استفاده از صندوقمشخص است این سیاست  10

دو برابر شدن بیش از که منجر به و سهولت در تخصیص حمایت برابر شدن بودجه  2( فناوريحمایتی مانند صندوق پژوهش و 
و افزایش نرخ  هاگیرد بعبارت دیگر این افزایش بودجه از طریق افزایش بودجه دولت به پاركمیصورت  گردد)حمایت پارك می

عبارتست از: رفتار موسسات با تغییر ساختار حمایتی  سوال اصلی سیاستدر این  .گیردمیبه موسسات صورت  هاي پاركهاحمایت
 و با وجود نرم و قواعد و قوانین موجود چگونه خواهد بود؟

شکل 9. ساختار سیاست اول

سياس��ت دوم - تاثير نهادهای از نوع متمرکز - خصوصی و متمرکز - عمومی )ش��امل پارک و دولت(:  ○
همانطور که از س��اختار شكل 10 مشخص است این سياست با تغيير در بودجه و ميزان حمایت پارک از 
طریق افزایش بودجه و استفاده از صندوق های مختلف حمایتی مانند صندوق پژوهش و فناوری )2 برابر 
ش��دن بودجه و سهولت در تخصيص حمایت که منجر به بيش از دو برابر شدن حمایت پارک می گردد( 
ص��ورت می گي��رد بعبارت دیگر این افزایش بودجه از طریق افزای��ش بودجه دولت به پارک ها و افزایش 
نرخ حمایت های پارک ها به موسس��ات صورت می گيرد. در این سياس��ت سوال اصلی عبارتست از: رفتار 

موسسات با تغيير ساختار حمایتی و با وجود نرم و قواعد و قوانين موجود چگونه خواهد بود؟
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 ساختار سیاست دوم . 10شکل 

رفتار  سیاست). نکته جالب در این 7شکل ( کندمیرفتارهاي سه گانه ایی را تولید  ،هااول تفاوت در توانمندي سیاستطبق 
قابل مشاهده است در ابتدا شروع به کار موسسه با  11باشد. همانطور که از شکل میاشی از حمایت پارك عملکرد موسسه ن

کند اما بدلیل افزایش پیچیدگی ناشی از گسترش موسسه و میحمایت پارك با تاخیر چند ماهه عملکرد موسسه افزایش پیدا 
میشکاف حمایتی) و عملکرد افول ( شودمیموردنیاز دارد کم  افزایش سطح فناوري؛ میزان حمایت پارك نسبت به آنچه موسسه

دهد اما بدلیل تاخیر، تاثیر آن مینماید. آنچه که قابل مالحظه است این است که هر چند بعد از مدتی پارك حمایتش را افزایش 
باشد چراکه اگر میزان و میسات بر عملکرد قابل مشاهده نیست. این نکته بیانگر توجه مدیران به میزان و زمان حمایت به موس

  یابد. میزمان آن درست نباشد تاثیر آن کاهش 
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Tennants Performance : A
Complexity : A
Park support : A  

  ی و حمایت پاركگرفتار جالب عملکرد موسسه ناشی از پیچید .11شکل 
(قابلیت کافی را در  را دارند Aدر این حالت موسساتی که رفتار حالت یابد. میدوم میزان حمایت پارك افزایش  سیاستدر 

رشد خیلی وابسته به حمایت پارك د مدت و در مرحله پساکرده اند) هر چند در ابتدا به حمایت پارك نیاز دارند اما در بلنخود ایجاد 
قابلیت ( را دارند Bباشد. اما براي موسساتی که رفتار حالت میحمایت عادي پارك) ( مشابه رفتار حالت پایه هاآننیستند و رفتار 

ت ابتدا سبب بهبود در عملکرد و رشد درآمد موسسه شده ولی در بلند مدت بدلیل محدودیت در متوسط) این افزایش در حمای
مشخص  13همانطور که از شکل رسد. میي موسسه این رشد کم شده و به حالت تعادل در سطحی بیشتر از حالت پایه هاقابلیت

شکل 10.  ساختار سیاست دوم

طبق سياست اول تفاوت در توانمندی ها، رفتارهای سه گانه ای را توليد می کند )شكل 7(. نكته جالب در 
این سياس��ت رفتار عملكرد موسس��ه ناشی از حمایت پارک می باشد. همانطور که از شكل 11 قابل مشاهده 
است در ابتدا شروع به کار موسسه با حمایت پارک با تاخير چند ماهه عملكرد موسسه افزایش پيدا می کند 
اما بدليل افزایش پيچيدگی ناش��ی از گسترش موسسه و افزایش سطح فناوری؛ ميزان حمایت پارک نسبت 
به آنچه موسسه موردنياز دارد کم می شود )شكاف حمایتی( و عملكرد افول می نماید. آنچه که قابل مالحظه 
اس��ت این اس��ت که هر چند بعد از مدتی پ��ارک حمایتش را افزایش می دهد اما بدلي��ل تاخير، تاثير آن بر 
عملكرد قابل مش��اهده نيست. این نكته بيانگر توجه مدیران به ميزان و زمان حمایت به موسسات می باشد 

چراکه اگر ميزان و زمان آن درست نباشد تاثير آن کاهش می یابد. 
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 ساختار سیاست دوم . 10شکل 

رفتار  سیاست). نکته جالب در این 7شکل ( کندمیرفتارهاي سه گانه ایی را تولید  ،هااول تفاوت در توانمندي سیاستطبق 
قابل مشاهده است در ابتدا شروع به کار موسسه با  11باشد. همانطور که از شکل میاشی از حمایت پارك عملکرد موسسه ن

کند اما بدلیل افزایش پیچیدگی ناشی از گسترش موسسه و میحمایت پارك با تاخیر چند ماهه عملکرد موسسه افزایش پیدا 
میشکاف حمایتی) و عملکرد افول ( شودمیموردنیاز دارد کم  افزایش سطح فناوري؛ میزان حمایت پارك نسبت به آنچه موسسه

دهد اما بدلیل تاخیر، تاثیر آن مینماید. آنچه که قابل مالحظه است این است که هر چند بعد از مدتی پارك حمایتش را افزایش 
باشد چراکه اگر میزان و میسات بر عملکرد قابل مشاهده نیست. این نکته بیانگر توجه مدیران به میزان و زمان حمایت به موس

  یابد. میزمان آن درست نباشد تاثیر آن کاهش 
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Park support : A  

  ی و حمایت پاركگرفتار جالب عملکرد موسسه ناشی از پیچید .11شکل 
(قابلیت کافی را در  را دارند Aدر این حالت موسساتی که رفتار حالت یابد. میدوم میزان حمایت پارك افزایش  سیاستدر 

رشد خیلی وابسته به حمایت پارك د مدت و در مرحله پساکرده اند) هر چند در ابتدا به حمایت پارك نیاز دارند اما در بلنخود ایجاد 
قابلیت ( را دارند Bباشد. اما براي موسساتی که رفتار حالت میحمایت عادي پارك) ( مشابه رفتار حالت پایه هاآننیستند و رفتار 

ت ابتدا سبب بهبود در عملکرد و رشد درآمد موسسه شده ولی در بلند مدت بدلیل محدودیت در متوسط) این افزایش در حمای
مشخص  13همانطور که از شکل رسد. میي موسسه این رشد کم شده و به حالت تعادل در سطحی بیشتر از حالت پایه هاقابلیت

شکل 11. رفتار جالب عملکرد موسسه ناشی از پیچیدگی و حمایت پارك
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در سياست دوم ميزان حمایت پارک افزایش می یابد. در این حالت موسساتی که رفتار حالت A را دارند 
)قابلي��ت کاف��ی را در خود ایجاد کرده اند( هر چند در ابت��دا به حمایت پارک نياز دارند اما در بلند مدت و در 
مرحله پسارش��د خيلی وابسته به حمایت پارک نيس��تند و رفتار آن ها مشابه رفتار حالت پایه )حمایت عادی 
پارک( می باش��د. اما برای موسس��اتی که رفتار حالت B را دارند )قابليت متوس��ط( این افزایش در حمایت 
ابتدا س��بب بهبود در عملكرد و رش��د درآمد موسسه شده ولی در بلند مدت بدليل محدودیت در قابليت های 
موسس��ه این رشد کم ش��ده و به حالت تعادل در سطحی بيشتر از حالت پایه می رسد. همانطور که از شكل 
 B و A 13 مش��خص اس��ت افزایش حمایت مالی پارک نمی تواند در کوتاه مدت بر عملكرد موسسات نوع
تغيير ایجاد کند. در حالی که برای موسسات نوع C در بلند مدت سبب تغيير می شود. موسسات با رفتار حالت 
C افزایش حمایت پارک س��بب رش��د درآمد آن ها در بلندمدت می ش��ود و این بدان دليل است این افزایش 
حمایت بر عملكرد آن ها تاثير گذاش��ته و ضعف ناش��ی از قابليت های موسس��ه را جبران می کند. به عنوان 
نتيجه سياست های پارک باید در زمينه حمایت های مالی بسمت موسسات ضعيف باشد. این در حالی است 
که در عمل پارک موسساتی که با ضعف روبرو می شوند را بدليل ترس از شكست آن ها حمایت نمی کند و 

به شكست زودتر آن ها کمك می کند.
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تغییر ایجاد کند. در حالی که براي  Bو  Aات نوع تواند در کوتاه مدت بر عملکرد موسسمیاست افزایش حمایت مالی پارك ن
در  هاآنافزایش حمایت پارك سبب رشد درآمد  Cموسسات با رفتار حالت شود. میدر بلند مدت سبب تغییر  Cموسسات نوع 

ي موسسه را اهتاثیر گذاشته و ضعف ناشی از قابلیت هاآناین افزایش حمایت بر عملکرد شود و این بدان دلیل است میبلندمدت 
ي مالی بسمت موسسات ضعیف باشد. این در حالی هاي پارك باید در زمینه حمایتهاکند. به عنوان نتیجه سیاستمیجبران 

کند و به شکست زودتر میحمایت ن هاآنرا بدلیل ترس از شکست  شوندمیاست که در عمل پارك موسساتی که با ضعف روبرو 
  کند.میکمک  هاآن
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  دوم بر روي موسسات سه گانه سیاستنتیجه درآمد موسسه تحت . 12شکل 
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Park support : C 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tennants Performance : A 2 2 2 2 2 2 2 2
Tennants Performance : B 3 3 3 3 3 3 3 3
Tennants Performance : C 4 4 4 4 4 4 4 4  

  اشی از تغییر در حمایت پاركنتغییر عملکرد موسسات  .13شکل 
  گیرينتیجه

ي علم و فناوري به عنوان نهادي که در تعامل با سایر نهادهاي دولتی و خصوصی چون دانشگاه، صنایع بزرگ، هاپارك
باشند. عملکرد درست میي کوچک ومتوسط دانش بنیان هاحمایت از ایجاد و رشد نهاد شرکتي محلی و ملی با وظیفه هادولت
گردند. در نتیجه نیاز به بررسی رفتارهاي میي علم و فناوري سبب تقویت نهادهاي مختلف و توسعه منطقه ایی و ملی هاپارك

  باشد.می هاآنامل واین نهاها و ع
به شناخت نهادها و بازیگران مختلف در پارك علم و فناوري یزد پرداختیم و نوین تفاده از تئوري نهادگرایی در این راستا در این مقاله با اس

پارك با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک و روش مدلسازي مشارکتی را ترسیم  مد موسسات مستقر درآرا بر عملکرد و در هاآنتاثیر 
طراحی و شبیه  سیاستدو نهادهاي مختلف درگیر ه با سه نوع رفتار شناسایی شد و بر اساس کردیم. براساس نظر خبرگان سه نوع موسس

شکل 12. نتیجه درآمد موسسه تحت سیاست دوم بر روی موسسات سه گانه
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تغییر ایجاد کند. در حالی که براي  Bو  Aات نوع تواند در کوتاه مدت بر عملکرد موسسمیاست افزایش حمایت مالی پارك ن
در  هاآنافزایش حمایت پارك سبب رشد درآمد  Cموسسات با رفتار حالت شود. میدر بلند مدت سبب تغییر  Cموسسات نوع 

ي موسسه را اهتاثیر گذاشته و ضعف ناشی از قابلیت هاآناین افزایش حمایت بر عملکرد شود و این بدان دلیل است میبلندمدت 
ي مالی بسمت موسسات ضعیف باشد. این در حالی هاي پارك باید در زمینه حمایتهاکند. به عنوان نتیجه سیاستمیجبران 

کند و به شکست زودتر میحمایت ن هاآنرا بدلیل ترس از شکست  شوندمیاست که در عمل پارك موسساتی که با ضعف روبرو 
  کند.میکمک  هاآن
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  دوم بر روي موسسات سه گانه سیاستنتیجه درآمد موسسه تحت . 12شکل 
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Park support : C 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tennants Performance : A 2 2 2 2 2 2 2 2
Tennants Performance : B 3 3 3 3 3 3 3 3
Tennants Performance : C 4 4 4 4 4 4 4 4  

  اشی از تغییر در حمایت پاركنتغییر عملکرد موسسات  .13شکل 
  گیرينتیجه

ي علم و فناوري به عنوان نهادي که در تعامل با سایر نهادهاي دولتی و خصوصی چون دانشگاه، صنایع بزرگ، هاپارك
باشند. عملکرد درست میي کوچک ومتوسط دانش بنیان هاحمایت از ایجاد و رشد نهاد شرکتي محلی و ملی با وظیفه هادولت
گردند. در نتیجه نیاز به بررسی رفتارهاي میي علم و فناوري سبب تقویت نهادهاي مختلف و توسعه منطقه ایی و ملی هاپارك

  باشد.می هاآنامل واین نهاها و ع
به شناخت نهادها و بازیگران مختلف در پارك علم و فناوري یزد پرداختیم و نوین تفاده از تئوري نهادگرایی در این راستا در این مقاله با اس

پارك با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک و روش مدلسازي مشارکتی را ترسیم  مد موسسات مستقر درآرا بر عملکرد و در هاآنتاثیر 
طراحی و شبیه  سیاستدو نهادهاي مختلف درگیر ه با سه نوع رفتار شناسایی شد و بر اساس کردیم. براساس نظر خبرگان سه نوع موسس

شکل 13. تغییر عملکرد موسسات ناشی از تغییر در حمایت پارك

نتیجه گیری
پارک های علم و فناوری به عنوان نهادی که در تعامل با س��ایر نهادهای دولتی و خصوصی چون دانشگاه، 
صنایع بزرگ، دولت های محلی و ملی با وظيفه حمایت از ایجاد و رش��د نهاد ش��رکت های کوچك ومتوسط 
دانش بنيان می باش��ند. عملكرد درس��ت پارک های علم و فناوری س��بب تقویت نهادهای مختلف و توسعه 

منطقه ای و ملی می گردند. در نتيجه نياز به بررسی رفتارهای این نهاها و عوامل آن ها می باشد.
در این راس��تا در این مقاله با اس��تفاده از تئوری نهادگرایی نوین به ش��ناخت نهادها و بازیگران مختلف در 
پارک علم و فناوری یزد پرداختيم و تاثير آن ها را بر عملكرد و درآمد موسس��ات مس��تقر در پارک با استفاده 
از رویكرد سيس��تم دایناميك و روش مدلس��ازی مشارکتی را ترس��يم کردیم. براساس نظر خبرگان سه نوع 
موسس��ه با سه نوع رفتار شناسایی شد و بر اساس نهادهای مختلف درگير دو سياست طراحی و شبيه سازی 
ش��د. سياس��ت اول مربوط به نهاد موسسه و توانمندی ها، نرم ها و قواعد آن بود. سياست دوم بر نقش دولت 

و پارک در حمایت از موسسه پرداخت.
طبق نتایج مدل تحت سياستهای مختلف راه حل های زیر قابل ارائه برای سياستگذاران و مدیران پارک 

علم و فناوری می باشد.
1.  توجه مدیران پارک و موسسات به سه نوع شكاف در تعامل با هم که عبارتند از: شكاف درآمدی، شكاف 
حمایتی و ش��كاف ظرفيت موسسه. با توجه به خروجی مدل بخصوص نمودار شكل 7، پارک می بایست 
در فرایند پذیرش ش��رایطی را تعيين نماید که حداکثر موسس��اتی که ایده فناورانه سطح باال و همچنين 
ظرفيت مناس��ب و قابليت افزایش آن را بخصوص در زمينه ریس��ك پذیری دارند پذیرش شوند. بعبارت 
دیگر توان ایده پردازی و کس��ب وکار  و وضعيت بالقوه موسس��ه بجای وضعيت فعلی موسس��ه مالک 
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پذیرش باشد. 
2.  تاثير نرم ها و قواعدی که ریسك پذیری را تقویت می کند به عنوان عاملی که قابليت موسسه را افزایش 

می دهد بایستی در دستور کار پارک و نهادهای دولتی مانند استانداری ها و دانشگاه ها قرار گيرد.
3.  پارک بایستی به تاخير اثر حمایت های مالی بر عملكرد موسسات توجه داشته باشد و حمایت را در زمان 

مناسب و به ميزان مناسب ارائه کند.
4.  با توجه به موارد 2، 3 و 4، پارک می بایس��ت توجه بيش��تر خود را بجای حمایت مالی بر خدمات فناوری 

)از جمله تقویت ریسك پذیری و ارائه قوانين حمایتی( قرار دهد.
5.  از آنجا که موسسات با توانمندی باال در بلند مدت نياز به حمایت مالی ندارد و موسسات ضعيف نياز به 
حمایت بيش��تر مالی دارند سياس��ت های پارک باید در زمينه حمایت های مالی بسمت موسسات ضعيف 
باش��د. این نيز بدان معناس��ت که عالوه بر زمان و ميزان مناس��ب حمایت، نوع حمایت با توجه به نوع 

موسسات بایستی متفاوت باشد.
ای��ن مقاله در راس��تای مفاهيم تئوری نهادگرای��ی نوین به تحليل اثر نهادها )نرم ه��ا، هنجارها، قوانين 
و س��ازمان ها( در تعيين اس��تراتژی و عملكرد کارآفرینی پرداخته اس��ت. هر چند در بعضی از مطالعات اثر 
پارک ها را ناچيز و بعضی دیگر اثر پارک ها را بر موسس��ات از طریق اس��تراتژی های حمایتی و تغيير رفتار و 
نرم موسس��ات معنی دار می داند  نتایج این مقاله نش��ان داد که اثر پارک ها چه در پذیرش موسس��ات و چه 
در ارائه خدمات و حمایت ها معنی دار می باش��د. با این حال در این مقاله ظرفيت نهادی موسس��ه بخصوص 
ایده پردازی و ریس��ك پذیری آن بعنوان بس��تری برای به ثمر رسيدن اثر پارک دانسته شد وگرنه بدون این 

ظرفيت اثر نهادی پارک ها تضعيف می گردد.
الزم به ذکر اس��ت که این تحقيق بدليل محدودیت های زمانی و هزینه ای نتوانس��ت پویایی های حاکم 
بر تعامل بين زیر نهادهای مختلف را بررسی نماید. لذا پيشنهادات برای تحقيقات آتی به شرح زیر می باشد:

بررسی پویایی های نهادهای سازمانی: بررسی اثر تقویت ارتباط بين صنعت، دانشگاه، جامعه، پارک های  ●
علم و فناوری و موسسات دانش بنيان

بررس��ی پویایی های نهادهای هنجاری: تحليل کنش سرمایه گذاران )بانكها، سرمایه گذاران خطر پذیر،  ●
ش��تابدهندها، پلتفرم های تامين مالی جمعی و ...(،کارآفرینان، صاحبان کس��ب و کار و اس��تارت آپها و 

همچنين بررسی تضاد نرم ها و تفاوت فرهنگی بين آن ها 
بررس��ی پویایی های نهادهای فرهنگی: بررسی پویایی های اجتماعی - اقتصادی و ساختارهای حاکم بر  ●

رفتار نهادهای کالن اجتماعی و اقتصادی 
بررس��ی پویایی های قوانين: بررسی نقاط قوت و ضعف قوانين حمایتی موجود از کارآفرینان و موسسات  ●

دانش بنيان
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