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اولویتبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای
دانشبنیان در استان کرمان
سمیه منصوری ،1زهرا وظیفه ،2حلیمه یوسفی طبس
 .1کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشکدة مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
3

 .2استادیار و مدیر گروه بازرگانی دانشکدة اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول دانشکدة مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت1395/12/06 :
تاریخ پذیرش1396/04/05 :
چکیده
با توجه به اهمیت توسعة کسبوکارهای دانشبنیان در توسعة اقتصادی و اشتغالزایی کشور ،شناسایی راهبردها و عوامل مؤثر بر
توسعة کارآفرینی ،حمایت از تجاریسازی محصوالت کسبوکارهای دانشبنیان و محیط شکلگیری این کسبوکارها اهمیت
زیادی دارد .برایناساس ،هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویتبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای
دانشبنیان است .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعة
آماری تحقیق شامل همة مدیران شرکتهای دانشبنیان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری استان کرمان میشود که
تعداد آنها  140نفر است و از میان آنها  103مدیر با استفاده از جدول مورگان برای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه به روش
نمونهگیری تصادفی ساده بین جامعه توزیع شد .در این پژوهش 50 ،عامل توسعة شرکتهای دانشبنیان از طریق روشهای
مختلف جمعآوری دادهها شناسایی شدند و در شش گروه طبقهبندی شدند .در مرحلة بعد ،متخصصان این عوامل را با یکدیگر
مقایسه کردند .سپس عوامل یادشده با استفاده از آزمون فریدمن بهصورت زیر رتبهبندی شد :عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با
فناوری ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،عوامل نیروی انسانی ،عوامل حمایتی از مؤسسات دانشبنیان در راستای تولید فناوری ،عوامل
مرتبط با دولت ،عوامل زیرساختها.

واژههای کلیدی :پیشرانها ،توسعه ،شرکتهای دانشبنیان.

* نویسندة مسئول:

Email: Ha937923@gmail.com
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مقدمه
پیشرفتهای علمی و ابداعات فناورانه در قرن بیستم به کسب دستاوردهای چشمگیر در
تولیدات بسیاری از کشورها منجر شده است .رشد باالی بهرهوری این امکان را برای
کشورهای مختلف فراهم میسازد که درآمدهایشان را افزایش دهند ،در بازارهای جهانی
مشارکت کنند ،معضل گرسنگی را کاهش دهند و درنهایت کیفیت زندگی شهروندان خود را
بهبود بخشند (شورمیچ و اسدی .)11 :1392 ،درنتیجه ،در دنیای پرتحول امروز ،زیربنای
اقتصادهای صنعتی ،از محوریت منابع به سمت محوریت سرمایههای فکری جابهجا میشود و
به همین دلیل عامل دانش بهصورت روزافزون پراهمیتتر میشود .در چنین شرایطی به شکلی
جدید از سازمانها نیاز است؛ سازمانهایی که سامانههای مبتنیبر دانش شناخته و دراصطالح
شرکتهای دانشبنیان نامیده میشوند و عامل حیاتی برای توسعة اقتصادی در یک کشور
هستند .درواقع ،این شرکتها موتور رشد و توسعه محسوب میشوند (فخاری.)69 :1393 ،
از دیدگاه دولتها ،شرکتهای دانشبنیان منابع مهم درآمد و اشتغال و درنهایت نیروی
مهم تأثیرگذار بر توسعة اقتصادی شناخته میشوند .با پذیرش اهمیت روزافزون علم و فناوری
در توسعة اقتصادی ،پیامد منطقی آن یعنی اهمیت چشمگیر ایجاد ظرفیت تولید نوآوری
مبتنیبر علم در جامعه نیز خود را نمایان میسازد ).(Etzkowitz, 2006

نقش مهم شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد و نیز اشاعة فناوری در شبکههای نوآوری،
اهمیت وجود چنین شرکتهایی را در جوامع امروزی مشخص میکند .افزایش نرخ
اشتغالزایی ،فروش ،صادرات و تشکیل سرمایه ماحصل فعالیت شرکتهای دانشبنیان در
عرصة اقتصاد و کمک به انتقال فناوری از بخشهای تحقیقاتی به بخشهای تولیدی و صنعتی
نتیجة فعالیت اینگونه شرکتها در زمینة اشاعة فناوری است (قاضی نوری .)1390 ،در
گزارش سال  ،2017بانک مرکزی ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال  ،2016در رتبة
 120از میان  191کشور قرار گرفته است .تنها اصالح ثبتشده در گزارش سال  2017برای
ایران ،بهبود و توسعة پنجرة واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات
و واردات قابلمشاهده است ،اما با توجه به پیشرفتهای گستردهتر سایر کشورها رتبة ایران در
نماگر تجارت فرامرزی از  167به  170در سال  2017تنزل یافته است .جایگاه منطقهای ایران

اولویتبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار در راستای توسعة...

321

در میان کشورهای موضوع سند چشمانداز در سال  2017نسبت به سال  2016تغییری نداشته و
همچنان در رتبة نامناسب  16از میان  25کشور باقی مانده است .این مسئله نشان میدهد
بهمنظور ارتقای جایگاه منطقهای ایران ،به اصالحات بیشتری در زمینة محیط کسبوکار نیاز
است (معاونت پژوهشهای اقتصادی مجلس .)1395 ،این یعنی فضای کسبوکار کشور از
لحاظ شاخصهای فضای کسبوکار بدتر شده است و افرادی که میخواستهاند کسبوکار
جدیدی را آغاز کنند از این کار پشیمان شدهاند یا بهدلیل مشکالت و موانع بسیار پیش رو
نتوانستهاند به این مهم دست یابند .همچنین ،در شرایط اشارهشده بسیاری از کسبوکارها با
مشکالت فراوان روبهرو شدهاند و به تعطیلی کشیده شدهاند که در نتیجة آن بیکاری ،ازبین
رفتن منابع ،وامهای عقبافتاده و ...به اقتصاد کشور تحمیل شده است .رتبة  152ایران در این
شاخص سبب شده است در کنار کشورهایی نظیر گامبیا ،عراق ،الجزایر ،سودان ،ماداگاسکارا،
مالی و توگو قرار گیرد .شاخص کلی فضای کسبوکار بر پایة  11شاخص کوچکتر با
عناوین آغاز کسبوکار ،کسب مجوز ،استخدام نیروی کار ،ثبت داراییها ،کسب اعتبارات،
حمایت از سرمایهگذاری ،مالیات ،تجارت مرزی ،اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت
انرژی برق محاسبه میشود .این شاخص درواقع نشاندهندة سهولت و مناسببودن هر کشور
برای انجامدادن فعالیتهای اقتصادی و تجاری است .بهاینترتیب ،ایران از نظر سهولت و
مناسببودن برای انجامدادن فعالیتهای اقتصادی میان  183کشور در رتبههای پایانی قرار
دارد .بانک جهانی سالیانه  11سرفصل مختلف فضای کسبوکار را برای  183کشور بررسی
میکند .وضعیت سرفصلها با استفاده از شاخصهایی اندازهگیری میشود و درنهایت رتبة
کشورها براساس آن تعیین میشود (.)Doing Business, 2013

بهدلیل ضرورتیافتن توسعة علم و فناوری در چرخة اقتصادی و جهتدهی تحقیقات در
کشور به سمت تبدیل ایدهها و نتایج پژوهشی به تولید ثروت ،باید مدیران انواع شرکتها
بهویژه شرکتهای دانشبنیان هرچه بیشتر و بهتر با عوامل موفقیت و توسعة سازمانها آشنا
باشند تا بتوانند با آگاهی بیشتر سازمان خود را در راستای نیل به اهداف طراحیشده مدیریت
کنند .هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان
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کرمان و رتبهبندی این عوامل اثرگذار بر توسعة شرکتهای دانشبنیان است .در این راستا،
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر در راستای توسعة شرکتهای
دانشبنیان کداماند.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
شرکتهای دانشبنیان

1

در دهههای گذشته ،شرکتهای کوچک و متوسط بهطور عام و شرکتهای دانشبنیان بهطور
خاص ،مورد توجه محققان و سیاستگذاران بودهاند .این شرکتها با تجاریسازی دستاوردهای
علمی و فناورانة خود ،نقشی مهم در رشد و توسعة اقتصادی ایفا میکنند .در اقتصاد جهانی
امروز ،سازمانها و مناطق اقتصادی برای باقیماندن در صحنة رقابت باید بهنوعی خود را از
دیگران متمایز کنند .یکی از عوامل مهم در رسیدن به این هدف ،ارائة کاالها و خدمات
نوآورانه است که بهطور مشخص به میزان انتقال فناوری از محیطهای علمی به صنعت بستگی
دارد .به همین علت ،امروزه در جوامع توسعهیافته مفهوم اقتصاد دانشمحور بهسرعت درحال
گسترش است (توالیی و تقی یاره .)42 :1385 ،کسبوکارهای مبتنیبر دانش برای توسعة
اقتصادی و احیای بسیاری از مناطق حیاتی و مهماند؛ بهویژه نواحیای که کاهش صنایع سنتی
را تجربه کردهاند .با وجود اهمیت کسبوکارهای دانشبنیان در مناطقی با اقتصاد حاشیهای،
اطالعات ما درمورد چگونگی توسعة این کسبوکارها و حمایتهای مورد نیاز این
کسبوکارها برای توسعه کم است (.)Gorman & McCarthy, 2006

سازمان دانشبنیان سازمانی است که عمدهترین دارایی آن سرمایههای دانشی است .مزیت
رقابتی یک سازمان دانشبنیان از طریق دانش و استفادة اثربخش حاصل میشود .دانشگاهها،
صنایع نرمافزاری ،هوا و فضا و مؤسسات پژوهشی نمونههایی بارز از سازمانهای دانشبنیان
هستند .تعریف یک سازمان دانشبنیان بر سه جنبة اصلی متمرکز است .اول ،مأموریت اصلی
یک سازمان دانشبنیان کسب و دستکاری و بهکارگیری دانش و اطالعات است .دوم ،یک

1. Knowledge- based Firms
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سازمان دانشبنیان سعی میکند یک سازمان یادگیرنده باشد که در آن اعضای سازمان هم
بهصورت گروهی و هم فردی بهدنبال ارتقای ظرفیت تولید دانش خود هستند .سوم ،سازمان
دانشبنیان از طریق جستوجوی جایگاه برتر در بازار ،بهترین شیوة فعالیت و تقویت روابط
مبتنیبر همکاری متقابل بهدنبال رسیدن به کمال سازمانی است (
2003

Wang Catherine & Ahmad

 .)Parviz,دنیسا ( )2008مفاهیم «سازمانهای دانشبنیان»« ،شرکتهای دانشآفرین»،

«سازمان یادگیرنده» و «سازمان هوشمند» را هممعنی سازمانهای دانشبنیان درنظر میگیرد.
توسعه و ایجاد شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر یک حرکت کارآفرینانه بوده است
که برای گسترش تعداد و ارتقای سطح این شرکتها ،دانشگاهها و جامعة دانشگاهی یک رکن
اساسی محسوب میشود (امامقلیزاده و همکاران .)1389 ،رتبهبندی چالشهای توسعة
محصول در شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد تحقیقات بازاریابی مهمترین چالش و تخمین
نادرست بازار هدف کماهمیتترین چالش در توسعة محصوالت شرکتهای دانشبنیان است
(ربیعی و همکاران.)1389 ،
در ایران ،براساس مادة یک قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب ،1389
شرکتهای دانشبنیان به این شکل تعریف شده است« :شرکتها و مؤسسههای دانشبنیان،
شرکت یا مؤسسة خصوصی و یا تعاونی هستند که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعة
اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه در
حوزة فناوریهای برتر و با ارزش افزودة فراوان بهویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل
میشوند» (الهیاری فرد و عباسی.)48 :1390 ،
عوامل شناساییشدة (پیشرانها) مؤثر بر توسعة شرکتهای دانشبنیان

الف) نیروی انسانی :با آغاز هزارة سوم ،هر روز نقش منابع انسانی پررنگتر شده است تا
جایی که برخی آن را تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار میدانند .این امر بهویژه در
کسبوکارهای دانشبنیان بیش از پیش به حقیقت پیوسته است .درنتیجه ،برای یک شرکت
دانشبنیان ،سرمایة انسانی مهمترین سرمایه است و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته
باشد ،احتمال بقا ،موفقیت و ارتقای کسبوکار بیشتر میشود (شفیعی.)46 :1392 ،
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ب) عوامل حمایتی از مؤسسات دانشبنیان :با توجه به تنوع نیازهای شرکتهای دانشبنیان
از خلق ایده تا تجاریسازی محصوالتشان ،حمایتهای گوناگونی از شرکتهای دانشبنیان
صورت میگیرد (شمس و همکاران.)2 :1393 ،
ج) عوامل زیرساختها :منابع فیزیکی الزم برای پارکهای علمی را میتوان به فضای
فیزیکی (ملک) و زیرساختها تقسیم کرد .در ابتدای ایجاد هر پارک باید حداقلی از فضای
فیزیکی برای استقرار ساکنان بالقوه مهیا باشد .در برخی از پارکها ،یک فضای انکوباتوری
نیز الزم است .فضای جداگانهای نیز باید برای امور اداری و بازاریابی پارک از ابتدا مهیا باشد
(گرگیج.)42 :1392 ،
د) عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری :توسعة شرکتهای دانشبنیان متکی بر
توسعة فناوری است؛ به سخن دیگر ،مزیت رقابتی شرکتهای دانشبنیان ،نوآوری در فناوری
است .فناوری همواره در خلق ثروت برای کشورها نقش اساسی داشته و بر سطح استاندارد و
کیفیت زندگی مردم بهشدت تأثیر داشته است .بهطور کلی ،توسعة فناوری در شرکتهای
دانشبنیان از جنبههای زیر قابلبررسی است :سودآوری در تولید محصول جدید و تغییر
فرایندهای تولید ،رقابت در حفظ و افزایش سهم شرکت از بازار محصول ،کاهش هزینههای
تولید ،کیفیت برتر محصول ،قابلیت انعطاف در مقابل بازار و پیشرفت فناوری (مهدوی و
همکاران.)57 :1390 ،
هـ) عوامل مرتبط با دولت :یکی از عواملی که در موفقیت شرکتهای دانشبنیان
تأثیرگذار است ،مشوقها و سیاستهای حمایتی دولت است .دولتها و سازمانهای پیشرو در
هدایت و رهبری صحیح تغییر و تحوالت دانشمحور نقش اساسی ایفا میکنند و عاملی مهم
در شکلدهی اقتصاد دانشبنیان هستند (علیزاده ثانی و همکاران.)4 :1392 ،
و) عوامل فرهنگی و اجتماعی :عوامل فرهنگی عواملی هستند که محیط استقرار پارکها را
برای پذیرش عملکرد آن ،همکاری مؤثر با آن ،گسترش خالقیت و نوآوری (ریاحی و
همکاران )1392 ،و ترویج کارآفرینی آماده میکنند .در زمینة عوامل اجتماعی نیز سطح باالی
تحصیالت و استانداردهای زندگی از عوامل شایانتوجه است ،زیرا زمینهای مناسب را در
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شهروندان برای تطابق خویشتن با مفاهیم جدید شهر دانش فراهم میکند

& .(Ergazakis

(Metaxiotis, 2004

در این پژوهش ،عوامل اثرگذار بر توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان شناسایی
شده است و با استفاده از آزمون فریدمن پیشرانهای عوامل اثرگذار در راستای توسعة
شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان انجام گرفته است .در این زمینه ،در پژوهشهای
پیشین موردی مشابه وجود نداشته است.
پیشینة پیشرانهای عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان
کرمان در این پژوهش

پس از تبیین مبانی نظری در این بخش ،به پیشینة پیشرانهای توسعة شرکتهای دانشبنیان در این
پژوهش اشاره میشود .طبق پژوهشهای انجامگرفته ،عامل انسانی از طریق تیم مدیریت حرفهای
(داشتن پیشزمینة فنی و مالی) )سالمی و همکاران1390،؛

& (Zhang, 2004; Ferguson

 ،Olofsson, 2004تیم مدیریت تماموقت ارزیابی (شفیعی و نعمتی ،)1389 ،دورههای آموزشی
طیشده توسط پرسنل ،میزان تعهد کاری به انسجام رویة خدمترسانی به مؤسسات (بهاری و
همکاران ،)1391 ،ایجاد ارتباطات و شبکة تبادل اطالعات بین بنگاههای حاضر در پارک
)2004

Byung,؛ سالمی و همکاران ،)1390 ،دسترسی به نیروی انسانی متخصص (بهاری و

همکاران1391 ،؛

(Zhang, 2004

ممکن است بر رشد و توسعة شرکتهای دانشبنیان اثر

بگذارد .همچنین ،عوامل حمایتی ممکن است از راه ارائة خدمات مشاورهای در زمینة تجاری و
آموزشهای کسبوکار ،مالی ،بیمه ،حقوقی

)& McCarthy, 2006

Gorman؛ طالبی و

همکاران ،)1390 ،اعطای تسهیالت به تمام مؤسسات در دورههای مختلف رشد از طریق
صندوق پژوهش و فناوری ،واگذاری زمین بهمنظور احداث فضاهای تحقیقاتی به مؤسسات،
حمایت از ثبت اختراع در داخل و خارج کشور ،حمایت از حضور مؤسسات فناور در
نمایشگاه داخلی و خارجی بهمنظور فروش محصول (بهاری و همکاران )1391 ،و واگذاری
فضاهای اداری ،اینترنت و وسایل ایاب و ذهاب (سالمی و همکاران )1391 ،بر مؤسسات
دانشبنیان تأثیر بگذارد.
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از عوامل زیرساختها نیز میتوان به تسهیالت حملونقل ،که دسترسی به پارک را ممکن
میسازند ،تسهیالت ارتباطاتی ،وجود شبکة تلفن و ارتباطات ماهوارهای (گرگیج،)42 :1392 ،
امکانات حملونقل مناسب (فرودگاه ،بزرگراه و)...

)1970

Money,؛ ریاحی ،)1382 ،وجود

فعالیتهای تحقیق و توسعه 1و با فناوری باال 2در منطقه و دسترسی سریع شرکتهای حاضر در
پارک به آنها (Lugger & Goldstein, 1991؛ سالمی و همکاران1390 ،؛ ریاحی )1382 ،اشاره
کرد .از دیگر عوامل زیرساختها میتوان به نزدیکی به بازار
Koh, 2008

مصرف و عرضهکنندگان ( Koh

&؛ شفیعی و نعمتی ،)1389 ،دسترسی به مراکز و تأسیسات شهری (سالمی و

همکاران1390 ،؛  ،(Zhang, 2004نزدیکی به یک دانشگاه عمده (سالمی و همکاران1390 ،؛
2006; Backours, 2002

 ،)Sanz,سطح زیربنای واگذارشده به مؤسسات بهمنظور فعالیت

تحقیقاتی (طالبی و همکاران1390 ،؛ بهاری و همکاران ،)1390 ،کیفیت بسترسازی شبکة
اطالعرسانی (شبکة  ،LANفیبر نوری) (Koh & Koh, 2008؛ بهاری و همکاران )1390 ،اشاره
کرد .از جمله پژوهشهایی که تأثیر عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری را بر رشد و
توسعة شرکتهای دانشبنیان تأیید کردهاند میتوان به سودآوری در تولید محصول جدید
(مهدوی و همکاران ،)57 :1390 ،ایجاد مراکز اقماری در شهرستانها (مؤدی ،)1390 ،ایجاد
مراکز تحقیقات حرفهای خصوصی و دولتی (بهاری و همکاران ،)1390 ،ایجاد مراکز نوآوری
و خالقیت (مؤدی1390 ،؛  (Byung, 2004اشاره کرد.
عوامل مرتبط با دولت نیز از طریق ساختار حقوقی و مقررات ویژه (معافیتهای مالیاتی،
عوارض ،حقوق گمرک و( )...اکبرزاده ،)1391 ،خطمشیهای حمایت دولتی (فضای حمایتی
تجارت) (باباخانی1393 ،؛ اکبرزاده )1391 ،و فضای سیاسی برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان (سالمی و همکاران )1390 ،بر شرکتهای دانشبنیان تأثیر میگذارد .عوامل
فرهنگی و اجتماعی نیز بهصورت عوامل حفظ یک نظام (صلواتی سرچشمه و ابراهیمی:1387 ،
 )44و وجود روحیة سرمایهگذاری ریسکپذیر ) ،(Gower & Harris, 1994; Sanz, 2006وجود
روحیة کارآفرین و نوآوری در جامعه و امکان برقراری رقابت سالم در جامعه (سالمی و
همکاران )1390 ،بر این شرکتها تأثیر میگذارد.
1. Research and development
2. High-tech
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روش تحقیق
با توجه به اینکه میتوان از نتایج این تحقیق در راستای بهبود فعالیتهای سازمانی استفاده کرد،
تحقیق حاضر بر مبنای هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .همچنین ،پژوهش
پیش رو از نظر ماهیت توصیفی و برحسب گردآوری اطالعات از نوع پیمایشی است .از
آنجاکه شناسایی پیشرانهای توسعة کسبوکارهای دانشبنیان به سیاستگذاران و سازمانهای
سیاستگذاری برای اقدامهای هدفمند و اثرگذار در ارتباط با این بنگاهها کمک میکند و
همچنین به صاحبان کسبوکارها در تمرکز بر اقدامهای کلیدی یاری میرساند و اهرمی برای
دستیابی به رشد و توسعه و ارتقای عملکرد کسبوکارهاست ،جامعة آماری این تحقیق
دربرگیرندة تمام مدیران شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد استان
کرمان شامل  140نفر است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  103نفر انتخاب شد و
پرسشنامة محققساخته در بین آنها با روش نمونهگیری تصادفی ساده توزیع شد .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامة  50سؤالی است که پس از بررسی مستندات مرتبط با موضوع و
مبانی و پیشینة نظری تحقیق ،متغیرهای مرتبط با پرسشهای پژوهش استخراج و پرسشنامة مورد
نظر تهیه و تنظیم شده است .عامل اول در این پرسشنامه ،عامل نیروی انسانی است که با
شاخصهای مدیریتی و پرسنلی سنجیده شده است که پرسشهای  10-1پرسشنامه با پایایی
 0/89را دربرمیگیرد .عامل دوم ،عوامل حمایتی از مؤسسات دانشبنیان در راستای تولید
فناوری است که از طریق  12پرسش سنجیده شده است .این پرسشها شامل پرسشهای -11
 23پرسشنامه با پایایی  0/85میشود .عامل سوم ،عوامل زیرساختها (ارتباطی ،اطالعاتی،
فیزیکی) است که با پرسشهای  35-24پرسشنامه با پایایی  0/81سنجیده شده است .عامل
چهارم ،عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری است که با پرسشهای  41-36پرسشنامه
با پایایی  0/79سنجیده شده است .عامل پنجم ،عوامل مرتبط با دولت است که با پرسشهای
 47-42پرسشنامه با پایایی  0/76سنجیده شده است .عامل ششم ،عوامل فرهنگی و اجتماعی
است که با پرسشهای  50-48پرسشنامه با پایایی  0/87سنجیده شده است .پایایی کل
پرسشنامه نیز مانند پایایی عوامل با استفاده از آلفای کرونباخ  0/81بهدست آمد که نشاندهندة
پایایی مطلوب است .بهمنظور تأیید روایی پرسشنامه نیز پس از مطالعات اکتشافی پرسشنامه به
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تأیید متخصصان آکادمیک از جمله چند تن از استادان دانشگاه و متخصصان پارک علم و
فناوری رسید .در این پژوهش ،در مرحلة اول پس از جمعآوری عوامل مورد نظر از طریق
مرور پیشینه ،از روش کیفی مصاحبه (حضوری) با خبرگان در پارک علم و فناوری کرمان،
بررسی اسناد و مدارک موجود در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای دانشبنیان برای
بررسی و میزان اهمیت این عوامل استفاده شده است .سپس  50عامل توسعة شرکتهای
دانشبنیان مشخص شد و با توجه به مطالعات انجامگرفته در این زمینه همچون پژوهش
اکبرزاده ( )1391و بهاری و همکاران ( )1391در قالب  6گروه شناسایی شد .پس از تجزیه و
تحلیل دادههای بهدستآمده ،اولویت آنها در هر گروه و نیز رتبهبندی کلی آنها با استفاده از
آزمون فریدمن ارائه شد .برای شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای اثرگذار در راستای توسعة
شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان  50گویه در یک طیف  5گزینهای (خیلی کم ،1 :کم:
 ،2متوسط ،3 :زیاد 4 :و خیلی زیاد )5 :بررسی شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون
توصیفی و آزمون فریدمن به کمک نرمافزار  spssنسخة  22استفاده شده است.
یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی

براساس یافتههای آمار توصیفی از بین  103نفر ،بیشترین فراوانی مربوط به ردة سنی  18تا 28
سال با  40نفر ( 50درصد) و کمترین فراوانی مربوط به ردة سنی  39تا  48سال با  2نفر (2/5
درصد) است .براساس میزان آشنایی با شرکتها 38 ،نفر ( 47/5درصد) از پاسخدهندگان
آشنایی زیادی با شرکتها دارند و  2نفر ( 2/5درصد) آشنایی کمی با شرکتها دارند .در
زمینة فراوانی آزمودنیها براساس میزان تحصیالت ،بیشترین تعداد پاسخدهندگان را افراد
دارای مدرک لیسانس تشکیل میدهند که شامل  36نفر ( 45درصد) میشوند .کمترین تعداد
در این زمینه نیز شامل  6نفر ( 7/5درصد) میشود که مدرک دکتری داشتند .در زمینة فراوانی
آزمودنیها براساس سنوات خدمت 50 ،نفر ( 62/5درصد) از پاسخدهندگان و درواقع بیشترین
تعداد را افراد با سنوات خدمت کمتر از  5سال تشکیل میدهند و  2نفر ( 2/5درصد) یعنی
کمترین تعداد از نظر آماری ،دارای سنوات خدمت  15تا  20سال هستند.
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ب) اولویتبندی مؤلفههای اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان

در ابتدا ،مؤلفههای اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان
اولویتبندی میشود.
برای تحلیل اطالعات و دستیابی به پاسخ هدف یادشده ،از آزمون فریدمن برای اولویتبندی
مؤلفههای اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان استفاده شده است که
نتایج آن در ادامه مشاهده میشود .ابتدا معنیداری این آزمون بررسی شده است .نتایج آزمون
معنیداری فریدمن در زمینة عوامل تأثیرگذار بر توسعة شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد در
سطح معنیداری  95درصد با توجه به عدد معنیداری  0/000که از سطح معنیداری استاندارد
( )sig=0/003کمتر است و آمارة آزمون ،رتبة میانگین عوامل مرتبط با هم یکسان نیست .درواقع،
رتبة میانگین حداقل دو عامل از عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای دانشبنیان ،با هم برابر نیست.
تمام مراحل بهطور خالصه در جدول  1نشان داده میشود.
جدول  .1نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان
عوامل

عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری
عوامل فرهنگی و اجتماعی
عوامل نیروی انسانی
عوامل حمایتی از مؤسسات دانشبنیان در راستای تولید فناوری
عوامل مرتبط با دولت
عوامل زیرساختها (ارتباطی ،اطالعاتی ،فیزیکی)
2 17 / 68

میانگین رتبه

رتبه

3/81
3/71
3/71
3/68
3/59
2/90

1
2
3
4
5
6

df  5

Sig 0/003

با توجه به نتایج جدول  ،1نتایج رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای دانشبنیان با
استفاده از آزمون فریدمن مشخص کرد از بین  6دسته عوامل اصلی ،عوامل توسعه و ایجاد
مراکز مرتبط با فناوری با میانگین رتبة  3/81مؤثرترین عامل بودهاند و پس از آن عوامل
فرهنگی و اجتماعی با میانگین رتبة  ،3/71عوامل نیروی انسانی با میانگین رتبة  ،3/71عوامل
حمایتی از مؤسسات دانشبنیان در راستای تولید فناوری با میانگین رتبة  ،3/68عوامل مرتبط با
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دولت با میانگین رتبة  3/59و عوامل زیرساختها (ارتباطی ،اطالعاتی ،فیزیکی) با میانگین
رتبة  2/90بهترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتند.
رتبهبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در
استان کرمان

در جدول  ،2پیشرانهای عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان
کرمان رتبهبندی شده و اولویت هرکدام مشخص شده است .برای تحلیل اطالعات و دستیابی
به پاسخ هدف یادشده ،از آزمون فریدمن برای اولویتبندی شاخصهای مؤلفههای اثرگذار
در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان استفاده شده است که نتایج آن در
ادامه مشاهده میشود .با توجه به تفاوت بین متغیرها میتوان متغیرها را بهترتیب جدول شمارة 2
رتبهبندی کرد.
نتایج این آزمون در جدول  2ارائه میشود.
جدول  .2نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار
در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان
عوامل
عوامل توسعه و
ایجاد مراکز
مرتبط با فناوری

عوامل فرهنگی و
اجتماعی

عوامل نیروی
انسانی

شاخصها
ایجاد مراکز تحقیقات حرفهای خصوصی و دولتی
ایجاد دفتر مالکیت فکری
ایجاد مراکز نوآوری و خالقیت
ایجاد مراکز اقماری در شهرستانها
ایجاد فن بازار منطقهای
ایجاد مراکز رشد در دانشگاه
روحیة سرمایهگذاری ریسکپذیر
وجود روحیة کارآفرین و نوآوری در جامعه
امکان برقراری رقابت سالم در جامعه
تیم مدیریت حرفهای (داشتن پیشزمینة فنی و مالی)
بهرهمندی مدیران از مشاوران متخصص در زمینههای مرتبط با فناوری
دسترسی به نیروی انسانی متخصص
توانایی بازاریابی برای محصوالت و خدمات باارزش
تیم مدیریت تماموقت
دورههای آموزشی طیشده توسط پرسنل
ایجاد ارتباط و شبکة تبادل اطالعات بین بنگاههای حاضر در پارک

میانگین رتبه
4/10
3/70
3/68
3/31
3/31
2/90
2/05
2
1/95
6/49
6/34
6/6
5/85
5/40
5/44
5/15

رتبه
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
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ادامة جدول  .2نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی پیشرانهای عوامل اثرگذار
در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان
عوامل

عوامل حمایتی از
مؤسسات
دانشبنیان در
راستای تولید
فناوری

عوامل مرتبط با
دولت

عوامل
زیرساختها
(ارتباطی،
اطالعاتی،
فیزیکی)

میانگین رتبه
شاخصها
4/94
ارزیابی و کنترل فعالیت شرکتهای مستقر
4/81
تجربة کاری پرسنل در زمینههای اداری ،مالی و برنامهریزی
4/52
میزان تعهد کاری به انسجام رویة خدمترسانی به مؤسسات
8/16
حمایت از ثبت اختراع در داخل و خارج کشور
7/99
حمایت از ثبت مالکیت فکری
7/92
حمایت از متخصصان ،نوآوران و پژوهشگران در قالب طرح ،ایده
7/72
حمایت از مؤسسات فناور در نمایشگاه داخلی و خارجی بهمنظور فروش محصول
7/49
وجود تجهیزات پژوهشی (آزمایشگاه ،کتابخانه و)...
7/26
حمایت از تجاریسازی نتایج تحقیقات
7/19
واگذاری فضاهای اداری ،اینترنت و وسایل ایاب و ذهاب
6/98
واگذاری زمین بهمنظور احداث فضاهای تحقیقاتی به مؤسسات
6/62
اعطای تسهیالت به تمام مؤسسات در دورههای مختلف رشد از طریق
صندوق پژوهش و فناوری
6/10
حمایت از سرمایهگذاری مؤسسات در جهت اولیة دانش فنی
6/08
خدمات مشاورهای تجاری و آموزشهای کسبوکار مالی بیمة حقوقی
5/89
کمبودن هزینة حضور شرکتها در پارک و مرکز رشد
5/60
برگزاری دورههای آموزشی در قالب کارگاه ،سمینار و پژوهش
3/72
خطمشیهای حمایت دولتی (فضای حمایتی تجارت)
3/62
بودجههای دولتی
3/60
ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری
3/58
ارتقای کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای آن توسط دولت
3/52
ساختار حقوقی و مقررات ویژه (معافیتهای مالیاتی ،عوارض ،حقوق گمرک و)...
2/95
فضای سیاسی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
7/58
وجود امکانات و الزامات اطالعرسانی و دسترسی سریع به آنها
6/98
دسترسی سریع به مراکز مرتبط با فعالیتهای آموزشی
6/79
نزدیکی به بازار مصرف و عرضهکنندگان
6/71
دسترسی به مراکز و تأسیسات شهری
6/50
وجود فعالیتهای  high-techو  R&Dدر منطقه و دسترسی سریع
شرکتهای حاضر در پارک به آنها
6/46
کیفیت بسترسازی شبکة اطالعرسانی (شبکة  ،LANفیبر نوری)
6/39
میزان توسعة زیرساختهای انرژی (آب و برق)
6/31
سطح کل سایت اصلی پارک
6/16
نزدیکی به یک دانشگاه عمده
6/14
دسترسی به امکانات حملونقل مناسب (فرودگاه ،بزرگراه و)...
6/02
سطح زیربنای واگذارشده به مؤسسات بهمنظور فعالیت تحقیقاتی
5/96
تجانس و همبستگی طرحهای کسبوکار با هویت پارک

رتبه
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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در آزمون فریدمن ،با توجه به اینکه میزان سطح معناداری در همة عوامل از  0/05کمتر
است ،فرض صفر رد میشود و این نشان میدهد حداقل یک زوج از رتبة میانگین متغیرهای
مستقل تفاوت معناداری با هم دارند.
بنابراین با توجه به نتایج جدول  ،2نتایج رتبهبندی ابعاد عوامل مربوط به توسعه و ایجاد
مراکز مرتبط با فناوری نشان میدهد عوامل ایجاد مراکز تحقیقات حرفهای خصوصی و دولتی
بیشترین اهمیت و ایجاد مراکز رشد در دانشگاه کمترین اهمیت را دارند.
نتایج رتبهبندی ابعاد مربوط به عوامل فرهنگی و اجتماعی نشان داد عامل روحیة
سرمایهگذاری ریسکپذیر بیشترین اهمیت و امکان برقراری رقابت سالم در جامعه کمترین
اهمیت را دارند.
نتایج رتبهبندی ابعاد مربوط به عوامل نیروی انسانی نیز نشان داد عوامل تیم مدیریت
حرفهای (داشتن پیشزمینة فنی و مالی) ،برنامهریزی و میزان تعهد کاری به انسجام رویة
خدمترسانی به مؤسسات بهترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را دارند.
نتایج رتبهبندی ابعاد عوامل حمایتی از مؤسسات دانشبنیان در راستای تولید فناوری نشان
داد عوامل حمایت از ثبت اختراع در داخل و خارج کشور و برگزاری دورههای آموزشی در
قالب کارگاه ،سمینار و پژوهش بهترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را دارند.
نتایج رتبهبندی ابعاد مرتبط با دولت نشان داد عوامل خطمشیهای حمایت دولتی (فضای
حمایتی تجارت) بیشترین اهمیت و فضای سیاسی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
کمترین اهمیت را دارند.
درنهایت ،نتایج رتبهبندی ابعاد عوامل زیرساختها (ارتباطی ،اطالعاتی ،فیزیکی) ،عوامل
وجود امکانات و الزامات اطالعرسانی و دسترسی سریع به آنها تجانس و همبستگی طرحهای
کسبوکار با هویت پارک دارای بیشترین و کمترین اهمیت است.
بحث و نتیجهگیری
اسناد باالدستی کشور از جمله سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی ،برنامة چهارم و پنجم
توسعه و همچنین سند چشمانداز بیستسالة کشور ،حوزة اقتصاد دانشبنیان را جزء حوزههای
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مهم و تأثیرگذار در کشور دانستهاند و توسعة این بخش را در اولویت برنامههای توسعهای
کشور قرار دادهاند .تحقق این اهداف ،ایجاد و تأسیس شرکتهای دانشبنیانی است که بهطور
عمده با حضور کارآفرینانی که ایدههای محوری دارند هدایت میشود .عوامل زیادی در
شکلگیری و توسعة چنین شرکتهایی دخیلاند .هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر در
راستای توسعة این شرکتها بوده است .براساس نتایج ،عوامل نیروی انسانی ،عوامل حمایتی از
مؤسسات دانشبنیان در راستای تولید فناوری ،عوامل زیرساختها (ارتباطی ،اطالعاتی،
فیزیکی) ،عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری ،عوامل مرتبط با دولت و عوامل
فرهنگی و اجتماعی ،مؤلفههای اثرگذار در راستای توسعة شرکتهای دانشبنیان در جامعة
مورد مطالعه بودهاند.
همچنین ،اولویتبندی این عوامل نشان داد عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری،
بیشترین تأثیر و عوامل زیرساختها (ارتباطی ،اطالعاتی ،فیزیکی) کمترین تأثیر را در توسعة
شرکتهای دانشبنیان دارند که نشان میدهد از نظر مدیران پارکهای علم و فناوری استان
کرمان مهمترین عامل و اثرگذارترین عامل در توسعة شرکتهای دانشبنیان توسعه و ایجاد
مراکز مرتبط با فناوری است .توسعة شرکتهای دانشبنیان متکی بر توسعة فناوری است؛ به
سخن دیگر ،مزیت رقابتی شرکتهای دانشبنیان ،نوآوری در فناوری است .توسعة فناوری در
شرکتهای دانشبنیان موجب سودآوری در تولید محصول جدید و تغییر فرایندهای تولید،
رقابت در حفظ و افزایش سهم شرکت از بازار محصول ،کاهش هزینههای تولید ،کیفیت برتر
محصول ،قابلیت انعطاف در مقابل بازار و پیشرفت فناوری میشود که با توجه به رشد
روزافزون فناوری در جهان و نقش انکارناپذیر فناوری در توانایی شرکتها در تولیدهای
کمهزینهتر و باکیفیتتر و توان رقابت شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان با شرکتهای
رقیب ،توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری برای این شرکتها ضروری بهنظر میرسد .در
پژوهش اکبرزاده ( ،)1391از میان سه عامل صنعت ،دولت و دانشگاه ،بعد دولت دارای
باالترین رتبه در موفقیت و ایجاد و توسعة کسبوکارهای دانشبنیان بوده است ،درحالیکه در
پژوهش حاضر عوامل مرتبط با دولت در توسعة شرکتهای دانشبنیان در اولویت قرار نگرفته
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است .در تحقیق بهاری و همکاران ( ،)1391از عوامل کلیدی موفقیت پارکهای فناوری عامل
حمایتی از مؤسسات دانشبنیان در راستای تولید فناوری ،بیشترین اهمیت و عامل توسعه و
ایجاد مراکز مرتبط با فناوری کمترین اهمیت را داشتهاند .نتایج این تحقیق همسو با نتایج
مطالعات فرگوسن و اولفسون ( ،)2004بیونگ جوکانگ ( ،)2004بکروس و همکاران
( ،)2002گور ( )1994و کُه و کُه ( )2008است.
کسبوکار دانشبنیان در دنیا بهویژه در ایران به حمایت همهجانبه نیاز دارد تا کشور را به
سمت موفقیت سوق دهد .میتوان با برخی فعالیتها در راستای اعتالی این شرکتها در
جامعة مورد مطالعه گام برداشت .بعضی از این فعالیتها عبارتاند از:
 .1ایجاد و تقویت مراکز فناوری توانمند در تراز بینالمللی و با امکانات ویژه در شاخههای
مختلف علوم و فنون بنیادی و حمایت از ایجاد و توسعة شبکههای تحقیقاتی و فناوری
بهمنظور افزایش تعامالت و تسهیل انتقال و انتشار دانش؛
 .2تشویق به سرمایهگذاری در ارتباطات از راه دور ،فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و
شبکههای علمی ،بهعنوان مهمترین زیرساختها و کمک به ایجاد و توسعة اینگونه
شرکتها؛
 .3برگزاری جشنواره و بازارچههای کارآفرینی و نوآوری در تمام سطوح تحصیلی در
آموزش و پرورش و دانشگاهها در سطح استانی و ملی بهمنظور بهرهبرداری و حمایت از
ایدههای خالق و نوآور توسط کارآفرینان حرفهای و سرمایهگذاران ایرانی؛
 .4ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری همچون صندوق نوآوری و شکوفایی ،ارتقای مقولة
کارآفرینی در جامعه و ایجاد مراکز رشد دولتی و فضا برای ایجاد و توسعة شرکتهای
دانشبنیان؛
 .5حمایت از بخش خصوصی و تشویق دانشگاهیان و استادان برای مشارکت در مراکز
رشد و بهکارگیری سیاستهای تشویقی برای همکاری شرکتهای دانشبنیان و
فارغالتحصیالن دانشگاهی.
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