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چکیده
در دههها ی اخیر با تشدید رقابت میان کشورها و توجه روزافزون به کارآفرینی در سطح جهانی ،کشورهای در حال
توسعه مانند ایران نیز برای افزایش توان رقابتی خود باید زیرساختهای مؤثر بر کارآفرینی را شناسایی و تقویت کنند ،یکی
از مراکزی که میتواند بسترساز توسعه کارآفرینی باشد پارک های علمی و فناوری هستند .هدف از انجام این پژوهش نیز
بررسی زیرساخت اقتصادی به عنوان یکی از زیرساختهای محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در پارک علمی و فناوری
پردیس ،مبتنی بر تفکر سیستمی است .تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش آمیخته تبیینی (کمی-
کیفی) انجام شده است .در بخش کمی ،پرسشنامهای میان  105نفر از کارشناسان و مدیران پارک پردیس بهمنظور
اولویتبندی عوامل مؤثر بر زیرساخت اقتصادی توزیع شد .سپس وضعیت فعلی هر یک از این عوامل با مطالعه کیفی از
طریق مصاحبه با  8نفر از کارشناسان و مدیران پارک پردیس ارزیابی شد .در نهایت رابطه علی و معلولی میان این عوامل
شناسایی شده و در قالب یک سیستم کلی توسط نرم افزار ونسیم ترسیم شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد
زیرساخت اقتصادی دربرگیرنده افزایش سرمایهگذاری ریسکپذیر ،حمایت نهادهای مالی ،سیاستهای مالیاتی مناسب و
افزایش نوآوری در پارکها ی علمی و فناوری است که در حال حاضر در شرایط مساعدی قرار ندارند.
واژگان کلیدی :پارک پردیس ،تفکر سیستمی ،زیرساخت اقتصادی ،کارآفرینی
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 -1مقدمه
کارآفرینی فرآیند تشویق و تحریک نوآوری از طریق بررسی فرصتهای بالقوه ،دستیابی به منابع ،پیادهسازی،
بهرهبرداری و تجاریسازی محصوالت و خدمات جدید است و بهعبارتدیگر با کاربردی کردن دانش جدید بین
سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی ارتباط برقرار میکند (برانویم .)2011 ،از آنجایی که کارآفرینی یکی از الزامات اصلی
رشد و ایجاد رفاه اقتصادی محسوب می شود ،بیشتر سیاستگذاران ،سیاستهایی را وضع میکنند که با ارتقا میزان
کارآفرینی ،تولید و درآمد ملی نیز افزایش یابد (آنگلو-گوررو ،پرز -مورنو و آبادگورو2017 ،؛ جی ای آی.)2016 ،
بنابراین کارآفرینی عاملی برای تسریع رشد اقتصادی در همه کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه محسوب میشود
(ویوارلی ،)2011 ،که با افزایش اشتغال ،پویایی در حوزه کسب و کار را نیز در پی خواهد داشت (ون استیل ،کری و
توری.)2005 ،
طبق رتبهبندی کشورهای کارآفرین در سال  ،2016کشورهای توسعهیافتهای مانند ایالت متحده ،سوئیس ،کانادا،
سوئد و دانمارک در ردههای اول تا پنجم و کشور درحالتوسعهای مانند ایران در رتبه  85قرار دارد که این جایگاه با
توجه به ظرفیتهای باالی انسانی ،مناسب نیست (جی ای آی .)2016 ،بااینحال با توجه به نیاز روزافزون کشورهای
درحالتوسعه مانند ایران به کارآفرینی بهعنوان موتور محرکهی توسعه اقتصادی (گلیسر و وکر ،)2010 ،دولتها باید
در تمام ابعاد به کارآفرینی توجه ویژهای داشته باشند (ویوارلی.)2011 ،
برای ارتقای کارآفرینی در سطح کالن باید ظرفیتهای کارآفرینی را ارتقا داد .این ظرفیت میتواند در قالب مراکز
علمی ،کارآفرینی و پارکهای علمی و فناوری نمود یابد .در واقع پارکهای علمی و فناوری موجود بهعنوان حلقه واسط
میان نوآوران و کارآفرینان عمل میکنند (کوهندنت و پاولک .)2011 ،همچنین ،به دلیل پیچیدگی و چندجانبه بودن
بحث کارآفرینی ،به نظر میرسد که باید یک درک همهجانبه از آن ایجاد شود که این با تفکر سیستمی امکان پذیر
است (سنجه1990 ،؛ اسپورویل ،کنی و کامپالن.)2001 ،
بنابراین با توجه به نقش کلیدی کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه مانند ایران،
لزوم توجه به زیرساختهای موثر بر کارآفرینی در پارکهای علمی و فناوری به عنوان بسترساز توسعه کارآفرینی،
ضروری به نظر میرسد (اکس ،گلیزر ،لیتان ،فلمینگ ،گاتز ،کر ،کلیر ،روسنتال ،سورنسون )2008 ،با توجه به اینکه از
زیرساخت های موجود ،توجه به زیرساخت اقتصادی به دلیل ساختار اقتصادی خاص ایران ،اولویت دارد و همچنین
مطالعه همه جانبه و سیستمی از آن در پارکهای علمی و فناوری صورت نگرفته است ،این تحقیق قصد دارد با مطالعات
نظری و با انجام مطالعات کمی و کیفی ،وضعیت فعلی زیرساخت اقتصادی را در پارک پردیس به عنوان بزرگترین پارک
علمی و فناوری کشور ارزیابی کند و ارتباط عوامل موثر بر این زیرساخت را بر مبنای تفکر سیستمی در پارک مذکور
بررسی نماید .از نوآوری تحقیق حاضر میتوان به این اشاره کرد که برای اولین بار است که زیرساخت اقتصادی موثر بر
کارآفرینی با تفکر سیستمی در پارکهای علمی و فناوری ایران (با مطالعه پارک پردیس) بررسی میشود.
در این تحقیق ،ابتدا ،پیشینه و ادبیات موضوع در حوزه کارآفرینی ،فرآیند کارآفرینی ،عوامل موثر بر کارآفرینی،
زیرساخت اقتصادی موثر برکارآفرینی مرور می شود و در پی آن ،زیرسیستم اقتصادی موثر برکارآفرینی ترسیم میشود.
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در مرحله بعد عوامل موثر بر کارآفرینی با توجه به نتایج حاصل از مطالعات کمی ،رتبهبندی شده ،نتایج مطالعات کیفی
نیز تحلیل میشود و در گام آخر ،سیستم نهایی طراحی میگردد.
سؤاالت تحقیق

 -1عوامل مؤثر بر زیرساخت اقتصادی چگونه میتوانند در قالب یک سیستم با هم در ارتباط باشند و کارآفرینی
را تقویت نمایند؟
 -2وضعیت فعلی زیرساخت اقتصادی و راهکارهای بهبود آن در سطح کالن با تمرکز بر مطالعه موردی پارک
پردیس چگونه است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 1-2فرآیند کارآفرینی

همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود برای به وجود آوردن کارآفرینی بالقوه باید هم عرضه کارآفرینی و هم
تقاضای کارآفرینی وجود داشته باشد .در عرضه کارآفرینی عوامل مهمی شامل تمایل و تواناییهای درک شده وجود
دارد (دیویدسون ،)2006 ،همچنین سطوح تعلیم و برنامههای آموزشی کارآفرینی در ایجاد حس کارآفرینی تعیین
کننده است .در تقاضای کارآفرینی ،به فرصتهایی برای انجام اعمال کارآفرینانه نیاز است و به موازات این موضوع
کارآفرینان نیز باید فرصت به وجود آمده را برای کارآفرینی درک کنند (شین .)2003 ،کیفیت و کمیت فرصتهای
ادراک شده با توجه به شرایط ملی و منطقهای مانند رشد اقتصادی ،رشد جمعیت ،فرهنگ و سیاستهای کارآفرینی
ملی قابل افزایش است (فلدمن .)2001 ،عالوه بر موارد ذکر شده ،ادراکی که افراد از خود و محیط خود دارند ،آنها را
به کارآفرینی تشویق یا از آن دور میکند (آرنوس و مینیتی .)2005 ،افراد میتوانند تمایل و توانایی برای انجام
فعالیتهای کارآفرینانه داشته باشند و منتظر بمانند تا فرصتی برای کارآفرینی ایجاد شود تا اقدام کنند یا اینکه ابتدا،
فرصت کارآفرینی ایجاد شود ،بعد قصد و نیت کارآفرینی به ذهن آنها خطور کند و یا هر دو با هم در یک زمان رخ دهد
(هیلز ،هانسن و هالتمن .)2004 ،بعد از اینکه عرضه و تقاضای کارآفرینی با هم قرین شد ،فرد ریسکها و هزینههای
ناشی از کارآفرینی را ارزیابی میکند ،که هم میتواند ارزیابی هزینه -فرصت و هم ارزیابی پاداش ریسک را شامل شود.
منظور از ارزیابی هزینه فرصت ،ارزیابی این است که آیا راهی که برای پیادهسازی کارآفرینی انتخاب شده ،بهترین راه
است یعنی با استفاده از این راه بازگشت سرمایه بیشتر از راههای دیگر است (شین و ونکاتارامان )2000 ،و منظور از
ارزیابی پاداش ریسک این است که آیا انجام فعالیتهای کارآفرینانه مورد نظر ،ارزش ریسک کردن را دارد بدین معنی
که نتیجه حاصل از آن به ریسک انجام آن میارزد یا خیر ،که در واقع این ریسک همان موضوع ترس از شکست را در
ذهن تداعی میکند (هان .)2010 ،حال اگر ارزیابی حاصل از ریسکها و هزینههای اعمال کارآفرینانه مطلوب باشد،
قصد و در نهایت عمل کارآفرینی به منصه ظهور خواهد رسید (بوسما ،جونز ،آتیو و لوی.)2008 ،
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شکل -1فرآیند کارآفرینی (بوسما و همکاران)2008 ،
با توجه به نحوه شکلگیری کارآفرینی میتوان نتیجه گرفت که باید برای تسریع این فرآیند با توجه به شرایط
کشورهای درحالتوسعه زیرساختهای مناسب مهیا شود.
 2-2زیرساختهای مؤثر بر کارآفرینی

زیرساختهای مؤثر بر کارآفرینی شامل زیرساختهای اقتصادی ،سیاسی -قانونی و فرهنگی میباشد این
زیرساختها بر ایجاد کارآفرینی تأثیر میگذارند و از فضای به وجود آمده از کارآفرینی نیز تأثیر میپذیرند (لورنتزن،
 .)2008در پژوهشهای قبلی ارتباط درونی زیرساختهای مؤثر بر کارآفرینی تا حدودی تبیین شده است ولی در این
مقاله تبیین ارتباط عوامل موثر زیرساخت اقتصادی با استفاده از تفکر سیستمی در پارک پردیس مدنظر است.
عوامل اقتصادی
+
+
کافرینی
+

+
+

+

عوامل فرهنگی

عوامل سیاسی-
قانونی

 -2زیرساختهای مؤثر بر کارآفرینی(منبع :نگارندگان)
 -2-3تفکر سیستمی و زیرساختهای مؤثر بر کارآفرینی

تفکر سیستمی ابزاری برای درک بهتر مباحث و مشکالت پیچیده مدیریتی است .این روش به مدت پنجاه سال
مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به خوبی جای خود را در مباحث مدیریتی باز کرده است .در این روش رویدادها و علل
آنها بهصورت جدا و خطی بررسی نمیشوند ،بلکه بهصورت سیستمی که متشکل از بخشهایی است که تأثیر متقابل
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روی هم دارند در نظر گرفته میشود .از اصطالح سیستم به این خاطر استفاده میشود که گروهی از اجزاء بههمپیوسته،
یک الگوی واحد و متحدی را تشکیل میدهند ،که باعث میشود دید جامعتری به برنامهریزان داده شود (سنجه.)1990 ،
برای درک بهتر روابط بین زیرساختهای مؤثر بر کارآفرینی نیز میتوان از این تفکر استفاده کرد .با توجه به این موضوع
میتوان زیرساخت اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی را نیز در قالب تفکر سیستمی تبیین نمود.
 -4-2زیرساخت اقتصادی

زیرساخت اقتصادی از عوامل مختلفی تشکیل شده است که به تشریح برخی از آنها میپردازیم.
 -1شرایط اقتصاد کالن :زمانی که یک منطقه شرایط ثبات و رشد اقتصادی مستمر را تجربه میکند ،احتمال
انجام فعالیتهای کارآفرینانه بیشتر میشود (جی ای آی .)2016 ،در چنین شرایطی کارآفرینی با درصد نوآوری و
ارزش پایین کاهش مییابد و در عوض کارآفرینی با درصد باالیی از نوآوری افزایش مییابد زیرا شرایط محیطی ،منابع
با ارزش بیشتری را مهیا میکند و همچنین میتواند بستر مناسبی را برای دسترسی به بازارهای جهانی ایجاد کند
(لورنتزن.)2008 ،
 -2نرخ بیکاری :تأثیر بیکاری بر کارآفرینی مرتبط با نرخ دستمزدهاست .اگر در یک منطقه نرخ بیکاری باال باشد،
توجه افراد به خوداشتغالی بیشتر میشود .بیکاری زیاد ،کارآفرینی را به دلیل کمبود فرصتهای کاری در دسترس،
تشویق میکند و از طرف دیگر بیکاری کم به دلیل شرایط اقتصادی منعطف و استوار سطح کارآفرینی را افزایش میدهد
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بیکاری کم و بیکاری زیاد هردو میتواند منجر به کارآفرینی شوند (لورنتزن.)2008 ،
 -3اختالف درآمدی :اختالف درآمد میتواند بر عرضه و تقاضای کارآفرینی تأثیرگذار باشد .در طرف عرضه ،اختالف
درآمدی باال به دلیل پایین بودن هزینه -فرصت کارآفرینی میتواند افراد را بهسوی خوداشتغالی سوق دهد .همچنین
میتواند افراد ثروتمند را به دلیل ریسک پایین و دارا بودن سرمایههای مالی کافی به آغاز یک تجارت ترغیب کند .در
طرف تقاضا نیز ،اختالف درآمدی باال در یک منطقه خاصیت متفاوت اجناس و خدمات در بازار را تشویق میکند.
ثروتمندان اجناس لوکس و نیازهای اولیه را جستجو میکنند ولی فقرا بر نیازهای اولیه و اقالم ضروری تمرکز دارند .در
نتیجه باید گفت اختالف درآمدی کارآفرینی را هم در طرف عرضه ،هم در طرف تقاضا تشویق میکند (لورنتزن.)2008 ،
 -4حمایت نهادهای مالی و پارکهای علمی و فناوری از سرمایهگذاران ریسکپذیر :سرمایهگذاران ریسکپذیر
بهعنوان عنصر مهم برای تحقق فعالیتهای کارآفرینانه در سطح ملی و منطقهای عمل میکنند (گامپرز و لرنر.)2001 ،
این سرمایهگذاران میتواند متناسب با قابلیتهای خود ،ساختار قانونی و نهادی کشور و موقعیت بازار بورس زمینه را
برای ایجاد نوآوری و کارآفرینی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فراهم کند .به طرق مختلفی می توان از
سرمایهگذاران ریسکپذیر حمایت کرد .نهادهای مالی مانند بانک و مؤسسات اعتباری میتوانند با حمایت از
سرمایهگذاران ریسکپذیر از طریق تسهیالت بانکی کم بهره به تحقق ایدههای کارآفرینانه کمک کنند (اتکویچ.)2005 ،
همچنین پارکهای علمی و فناوری نیز با زیرساختهایی مانند انکوباتورها و شرکتهای دانش بنیان میتوانند زمینه
کارآفرینی را برای سرمایهگذاران ریسکپذیر مهیا نمایند (جمیل و همکاران.)2015 ،
 -5سیاستهای مالیاتی :این بدان معنی است که دولتها میتوانند با قوانینی که وضع میکنند بهطور مستقیم
بر کارآفرینی تأثیرگذار باشند .دولتها میتوانند با وضع مالیات معکوس برای کارآفرینان و یا معاف کردن آنها از
مالیات ،کارآفرینی را تشویق کنند .البته اگر این فعالیتهای تنظیمی در راستای وضع مالیات بر فعالیتهای نوآورانه
5

باشد نهتنها به تحقیقات علمی ضربه میزند ،بلکه بهطور غیرمستقیم کارآفرینی را نیز کاهش میدهد (اکس و همکاران،
.)2008
همانطور که در شکل ( )3مشخص است و با توجه به مطالعات اسنادی صورت گرفته که در باال به آن اشاره شد
زیرسیستم اقتصادی شامل شرایط اقتصاد کالن ،اختالف درآمدی ،نرخ بیکاری ،سرمایهگذاری ریسکپذیر و حمایت
نهادهای مالی ،سیاستهای مالیاتی و  ...میباشد که این عوامل بر هم اثر میگذارند و از هم اثر میپذیرند و در نهایت
نوآوری و کارآفرینی را ارتقا میدهند .در این سیستم یک چرخه ( )R1وجود دارد که نشان دهنده پویایی سیستم است،
در این چرخه شرایط مناسب اقتصاد کالن به افزایش سرمایهگذاری ریسکپذیر منجر میشود و این عامل به نوبه خود
باعث کاهش بیکاری در جامعه می گردد که این عامل نیز باعث ارتقای وضعیت اقتصاد کالن شده و این چرخه ادامه
مییابد.

+
کم شدن هزینه-فرصت
کارآفرینی
+
+
خصوصی
سازی

+

+
اختالف درآمدی کم
حمایتهای مناسب
نهادهای مالی
+
کارآفرینی
+

+

کم شدن بیکاری
+
++
+
+
شرایط مناسب
اقتصاد کالن
R1

+

+

افزایش سرمایه گذاری
+
ریسک پذیر +
سیاستهای مالیاتی
+
مناسب
+
موقعیت مناسب بازار
سیاستگذاری های
+
بورس
مناسب دولت
+

 -3دیاگرام زیرسیستم اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی(منبع :نگارندگان)
 -3پیشینه تجربی

درباره کارآفرینی تحقیقات گستردهای انجام شده که هر کدام از محققان به جنبههای خاصی از آن توجه کردهاند.
رینولدز 1و همکاران ( )2008درباره فرآیند ایجاد کارآفرینی تحقیقات گستردهای را انجام دادند که در نهایت مدل خود
را نیز در همین زمینه ارائه کردهاند که در این مدل قصد یا تمایل بالقوه به کارآفرینی در یک منطقه ،از تعامل عرضه و
تقاضای کارآفرینی ایجاد میشود و در نهایت این تمایل با ارزیابی ریسکهای کارآفرینی به مرحله اجرا میرسد .همچنین
در مورد مراحل کارآفرینی در شرکتهای تجاری ،چاین 2و همکاران ( )2005مطالعاتی را انجام دادهاند و با برسی
عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و همچنین تعیین عوامل تأثیرپذیر از آن ،نتایج خود را در قالب یک مدل مفهومی ارائه
نمودهاند .در زمینه انواع ریسک در کارآفرینی ،هان )2010( 3پژوهشی را انجام داد و در نتیجه به دو نوع ریسک اشاره
کردند که این ریسکها مربوط به ارزیابی هزینه فرصت و ارزیابی پاداش ریسک میباشد ،و در نهایت درباره تفاوتهای

Reynolds1
Chin2
Haan3
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کارآفرینی در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته نیز افرادی مانند ویوارلی،)2011( 1گالسر 2و کر،)2010( 3
و استرنبرگ ،)2008( 5گراهام ،)2005( 6ونستل 7و همکاران ( )2005تحقیقاتی را انجام دادند که ضعفهای زیرساختی
برای ایجاد کارآفرینی در کشورهای درحالتوسعه مانند ضعفهای قانونی و نبود زیرساختهای فرهنگی مانند وجود
فضای اعتماد از نتایج این تحقیقات محسوب میشوند .همچنین لورنتزن  )2008( 8در پژوهش خود که با مطالعه
اسنادی ،به بررسی عوامل مؤثر در یافتن فرصتهای کارآفرینی پرداخت و در نهایت چهارچوبی را شامل عوامل شخصی
و محیطی برای کشف و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه تدوین نمود .از یافتههای پژوهشهای فوق الذکر در این
تحقیق استفاده شده است.

اکس 4

 -4روششناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی است که به شیوه آمیخته تبیینی
انجام میشود .به دلیل آنکه این تحقیق با هدف شناخت و بررسی زیرساخت اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی و عوامل مؤثر
بر آن در سطح کالن با مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس طراحی شده ،پژوهشگران توأمان از مطالعات کمی و کیفی
استفاده کردهاند .در مطالعه کمی ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که از  8سوال تشکیل میشود که
برمبنای طیف لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) درجهبندی شده است .پایایی این پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ محاسبه شده و میزان آن  0/832بدست آمده و همچنین روایی صوری آن با قضاوت چند نفر از اساتید
حوزه کارآفرینی تایید شده است .جامعه آماری این پژوهش ،کارشناسان و مدیران پارک علمی و فناوری پردیس هستند،
که  105نفر از آنها به روش هدفمند (قضاوتی) بر اساس تجربیات در حوزه کارآفرینی انتخاب شدهاند .پرسشنامهها
میان این افراد توزیع شد که  68پرسشنامه عودت شد که اطالعات بدست آمده از آن نیز از طریق آمار استنباطی با
استفاده از نرمافزارهای  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .همچنین در مطالعه کیفی ،از مصاحبههای نیمه
ساختاریافته استفاده شده که این مصاحبهها با هشت نفر از کارشناسان پارک علمی و فناوری پردیس به روش گلوله
برفی انجام شده که اطالعات بدست آمده از آن نیز بر مبنای آنالیز موضوعی تحلیل شده است .در نهایت روابط میان
زیرساخت اقتصادی موثر بر کارآفرینی و عوامل مؤثر بر زیرساخت مذکور در قالب سیستمی پویا از طریق نرمافزار
ونسیم 9ترسیم میشود .شایان ذکر است که در گام اول و با تکیه بر نتایج پرسشنامه ها ،عوامل کلیدی موثر بر کارآفرینی
شناسایی گردید و نتایج آن در تحلیل روابط موجود در نمودار های علی و معلولی لحاظ گردید .با این توضیح که در
مصاحبه ها به این موضوع پرداخته شد که عوامل موثر استخراج شده در مرحله اول چگونه می توانند درنمودارهای
علی و معلولی و در نهایت در شکل گیری سیتم نهایی نقش بازی کنند .هر یک از این عوامل میتواند بعنوان یک اهرم
( )leverدر تشکیل سیستم نهایی نقش داشته باشد.
Vivarelli1
Glaeser2
Kerr3
Acs4
Strenberg5
Graham6
Vanstel7
Lorentzen8
Vensim9
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مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول  1موجود است.
جدول ( :)1مشخصات مصاحبه شوندگان
تحصیالت

رشته

ردیف

سمت سازمانی

مدیریت بازرگانی

1

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

2

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

3

مدیر فنی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

4

کارشناس تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

5

کارشناس تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

6

کارشناس تحقیق و توسعه

کارشناسی

مهندسی مکانیک

7
8

کارشناس فنی
کارشناس تحقیقات بازار

کارشناسی
کارشناسی

مهندسی برق
مدیریت اجرایی

 -5یافتههای پژوهش
در این بخش بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ،زیرساخت اقتصادی بر کارآفرینی در  3مرحله بررسی میشود.
این مراحل به شرح زیر هستند.
 -1میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل مؤثر بر زیرساخت اقتصادی با توجه به اطالعات کمی (پرسشنامهای) تعیین
می شود.
 -2دادههای کیفی حاصل از مصاحبهها از طریق آنالیز موضوعی تحلیل میشود.
 -3در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات کمی (پرسشنامه) و کیفی (مصاحبه) ،میزان تأثیر هر یک از
این عوامل بر یکدیگر و چگونگی ارتباط آنها با زیرساخت مذکور بر مبنای تفکر سیستمی در قالب یک سیستم پویا
بهوسیله نرمافزار ونسیم ترسیم میشود.
 5-1زیرساخت اقتصادی

در این بخش به تحلیل زیرساخت اقتصادی در  3مرحله پرداخته میشود.
 -1تعیین میزان تأثیر عوامل
میزان تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر زیرساخت اقتصادی در جدول ( )2قابل مشاهده است.

جدول -2عوامل اقتصادی (بر حسب درصد)
عوامل اقتصادی

8

تأثیر
رتبه

گویه ها (عوامل)

1

خیلی
کم

تأثیر

تأثیر

تأثیر

کم

متوسط

زیاد

تأثیر

مجموع

خیلی

تأثیر

زیاد

زیاد

وجود سرمایهگذاران
ریسکپذیر در جهت حمایت
از کارآفرینان

0

13/3

0

60

26/7

86/7

2

حمایت مطلوب از شرکتهای
دانشبنیان در دانشگاهها

0

6/7

6/7

53/3

33/3

86/6

3

منابع محیطی(مانند:سرمایه و
مواد اولیه) در دسترس

0

6/7

13/3

40

40

80

4

حمایت نهادهای مالی
(وامهای بانکی)

0

6/7

13/3

53/3

26/7

80

5

معافیتهای مالیاتی برای
فعالیتهای کارآفرینانه

0

13/3

13/3

26/7

46/7

77/4

6

کیفیت پارکهای علمی و
فناوری در ارائه خدمات به
کارآفرینان

0

6/7

20

40

33/3

73/3

7

شرایط مناسب اقتصاد کالن

0

13/3

20

60

6/7

66/7

8

افزایش بیکاری (نداشتن
شغل) افراد

0

13/3

20

53/3

13/3

66/6

منبع :نگارندگان
با توجه به جدول ( )2که نشان دهنده اهمیت عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی است مشخص میشود که وجود
سرمایهگذاران ریسکپذیر در جهت حمایت از کارآفرینی با  86/7درصد بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی دارد .حمایت
مطلوب از شرکتهای دانشبنیان در دانشگاهها با  86/6درصد ،منابع محیطی در دسترس و حمایت نهادهای مالی با
 80درصد از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی هستند.
 5-2تحلیل مصاحبهها

نتایج حاصل از مصاحبهها نیز با تائید نتایج به دست آمده در جدول ( )2بیان میدارد که سرمایهگذاران ریسکپذیر
از مهمترین عوامل در بهبود فضای کارآفرینی میباشند که با تخصیص سرمایه خود به فعالیتهای جدید به تجاریسازی
نوآوریها کمک میکنند و دسترسی به بازارهای جهانی را امکانپذیر میسازند .با این حال در ایران سرمایهگذارانی که
ریسک سرمایهگذاری در یک فعالیت جدید را قبول کنند بسیار کم هستند .یکی از علتهای عدم تمایل سرمایهگذاران
برای سرمایهگذاری در یک فعالیت جدید اطمینان نداشتن آنها از حمایتهای دولتی و نهادهای مالی در زمانهایی
است که آنها با مخاطره مواجه میشوند .بنابراین ،برای افزایش تمایل در سرمایهگذاران ،با اعطای مشوقهای مالیاتی
و تسهیالت بیمهای و همچنین ایجاد مراکز مشاوره در بانکها برای دادن مشاورههای تخصصی به سرمایهگذاران میتوان
اعتماد و اطمینان آنها را به حمایت شدن در شرایط سخت باال ببرد.
همچنین بیان شد که یکی از مشکالتی که باعث میشود افراد کمتر ریسک کنند این است که دسترسی به منابع
مالی ندارند و توسط نهادهای مالی حمایت نمیشوند .بسیاری از کارآفرینان برای آغاز فعالیتهای خود نیاز به منابع
9

مالی با بهره کم دارند ،در این زمینه مؤسسات مالی نقش مهمی میتوانند داشته باشند ولی بااینحال حمایتهایی که
آنها از کارآفرینان میکنند یا وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد شامل طیف خاصی از کارآفرینان میشود که در لوای
شرکتهای شناخته شده کار میکنند ،از سوی دیگر ،سود وامها و تسهیالت دریافتی نیز بهقدری زیاد است که
کارآفرینان برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه میشوند .بنابراین باید کارآفرینان از طریق نهادهای مالی بهوسیله
کمکهای بالعوض و یا دادن وامهای کمبهره حمایت شوند.
از دیگر نتایج مصاحبهها این است که پارکهای علمی و فناوری با کیفیت باال میتوانند با ایجاد فضای رقابتی،
انگیزه برای کارآفرینی را ارتقا دهند .بااینحال پارکهای علمی و فناوری در ایران به دلیل ،ساختار دستوپا گیر اداری،
دولتی بودن آنها ،شتابزدگی در ایجاد این مراکز ،بیاعتنایی به نخبگان غیردانشگاهی و عدم توجه به کسبوکارهای
غیر دانایی محور و مهمتر از همه عدم وجود اعتماد ،از اثربخشی الزم برخوردار نیستند .با توجه به موارد ذکر شده بهتر
است برای بهبود شرایط این پارکها با ایجاد قوانین حمایتی از کارآفرینان ،فضای اعتماد بهبود یابد و با بهبود این فضا،
روحیه ریسکپذیری در پارکهای علمی و فناوری افزایش یابد و درنهایت افراد به انجام فعالیتهای کارآفرینانه ترغیب
شوند .به زعم یکی از کارشناسان "یکی از عوامل کلیدی برای مهیا کردن چنین روحیهای افزایش اعتماد است .اقدامات
کارآفرینانه بهطور ذاتی دارای ریسک است که فقدان اعتماد مانع چنین ریسکی میشود بنابراین با ارتقای فضای اعتماد
کارآفرینی نیز ارتقا مییابد".
 5-3ترسیم سیستم نهایی

با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات کمی و کیفی سیستم نهایی زیرسیستم اقتصادی (با مطالعه پارک پردیس)
(شکل ) 4ترسیم شد که نشان دهنده میزان و چگونگی ارتباط در جهت ارتقای کارآفرینی میباشد .در این سیستم
عالوه بر چرخه اول ( ،)R1با توجه به مطالعات انجام شده یک چرخه دیگر ( )R2به سیستم اضافه میشود بدین گونه
که با برقراری ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت ،دانشگاههای کارآفرین تقویت میشوند ،با تقویت این دانشگاهها ،ایجاد
طرحهای پژوهشی افزایش مییابد و با انتقال این طرحها به پارکهای علمی و فناوری ،نوآوری در این پارکها ارتقا
پیدا میکند که این عامل نیز بهنوبه خود باعث بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت میشود و این چرخه ادامه پیدا
میکند که پویایی سیستم اقتصادی را افزایش میدهد  .کارآفرینی همانطور که در مدل مشخص است می تواند از
مسیرهای مختلفی ارتقا یابد که در اینجا به دو عامل مهم یعنی شرایط مناسب اقتصاد کالن و سیاستگذاریهای دولت
اشاره میشود.
شرایط مناسب اقتصاد کالن از چهار مسیر ،بستر ایجاد و توسعه کارآفرینی را فراهم میکند .در مسیر اول ،ثبات و
رشد اقتصادی مستمر ،با ارتقای سرمایهگذاری ریسکپذیر ،کارآفرینی را ارتقا میدهد .در مسیر دوم ،شرایط مناسب
اقتصاد کالن با حمایت از شرکتهای دانش بنیان از طریق سیاستهای مالیاتی مناسب ،سرمایهگذاری ریسکپذیر و
در پی آن کارآفرینی را افزایش میدهد .در مسیر سوم ،شرایط مناسب اقتصاد کالن با افزایش دسترسی به بازارهای
جهانی ،سرمایهگذاران ریسکپذیر را به کارآفرینی ترغیب میکند و در نهایت در مسیر چهارم ،اختالف درآمدی باال نیز
میتواند با کاهش هزینه -فرصت کارآفرینی ،افراد را بهسوی کارآفرینی سوق دهد.
سیاستگذاریهای مناسب دولت نیز به طرق مختلف میتواند کارآفرینی را ارتقا دهد .این سیاستها با تاثیرگذاری
بر مواردی مانند افزایش نوآوری در پارک های علمی و فناوری ،بازار بورس ،اقتصاد کالن و با حمایت از شرکتهای
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دانش بنیان از طریق سیاستهای مالیاتی مناسب ،سرمایهگذاری ریسکپذیر را افزایش داده و امکان کارآفرینی را بیش
از پیش مهیا میکند.
در سیستم زیر میزان ضخامت فلشها نشان دهنده میزان تأثیر آنها میباشد بدین گونه که هر چقدر ضخامت
فلشها بیشتر باشد میزان تأثیر را بیشتر نشان میدهد .مثالً افزایش سرمایهگذاران ریسکپذیر یا حمایت نهادهای مالی
تأثیر زیادی در ارتقای کارآفرینی دارند .از طرف دیگر ،شرایط مناسب اقتصاد کالن نیز تأثیر بسیار کمی در میزان
دسترسی به بازارهای جهانی دارد.
آمادگی مناسب
فناورانه شرکتها
+
ارتباط موثر بین صنعت
و دانشگاه
+
R2

+
هزینه-فرصت
کم+شدن
کارآفرینی
+
+
خصوصی
سازی

+
+
دانشگاه کارآفرین
+
افزایش نوآوری در +
+
فناوری
پارکهای علمی و
+

اختالف درآمدی کم
+

+

کارآفرینی +
+
+

+
حمایتهای مناسب
نهادهای مالی

+ +
+
افزایش سرمایه گذاری
 +ریسک پذیر +
+
+

شرایط مناسب
اقتصاد کالن
+

+

+
دسترسی به
بازارهای جهانی

حمایت از شرکتهای
دانش بنیان +
موقعیت مناسب بازار
بورس
+

R1
+

سیاستهای مالیاتی
مناسب
+
سیاستگذاری های
مناسب دولت

شکل -4سیستم نهایی زیرسیستم اقتصادی(منبع :نگارندگان)
 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
در این تحقیق زیرساخت اقتصادی به عنوان یکی از زیرساختهای موثر بر کارآفرینی مورد مطالعه قرار گرفت و
در نهایت مشخص شد که این زیرساخت می تواند تأثیر شگرفی در بهبود فضای کارآفرینی در پارک های علمی و
فناوری داشته باشد .زیرساخت اقتصادی که کل فضای اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی را دربر میگیرد از عوامل
مختلفی تشکیل شده است .از جمله این عوامل میتوان به افزایش سرمایهگذاری ریسکپذیر ،حمایت نهادهای مالی،
سیاستهای مالیاتی مناسب و افزایش نوآوری در پارکهای علمی و فناوری اشاره کرد .اولویتبندی این عوامل در
تحقیق حاضر با اولویتبندی آنها در پژوهشهای پیشین ،مطابقت دارد ،تنها نقطه اختالف اولویتبندی تحقیق حاضر
با تحقیقات پیشین این است که در تحقیقات پیشین کیفیت پارکهای علمی و فناوری مهمترین عامل در ارتقای
کارآفرینی محسوب شده است ولی در تحقیق حاضر کیفیت پارکهای علمی و فناوری نسبت به عواملی مانند
سرمایهگذاری ریسکپذیر و حمایت نهادهای مالی از اولویت پایینتری برخوردار است که این موضوع نشان میدهد که
هنوز پارکهای علمی و فناوری به جایگاه شایسته خود به عنوان مراکز ارتقا دهنده نوآوری و کارآفرینی ،دست نیافتهاند.
این مسئله ،انجام تحقیقات بیشتر را برای آسیبشناسی وضعیت فعلی پارکهای علمی و فناوری و پاسخ به چرایی
کمرنگ بودن نقش این پارکها در تحقق کارآفرینی را ضروری میسازد (لورنتزن2008 ،؛ بوسما و همکاران2008 ،؛
جمیل و همکاران .)2015 ،در این تحقیق مشخص شد که افزایش سرمایهگذاران ریسکپذیر میتوانند نوآوریهای به
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وجود آمده در پارکهای علمی و فناوری و نهادهای دیگر و حتی نوآوری به وجود آمده توسط افراد را با کمکهای مالی
مؤسسات مالی و معافیتهای مالیاتی تصویب شده برای کارآفرینان ،تجاریسازی کرده و کارآفرینی را ارتقا دهند که
یافته های اتکویچ ( )2005را تائید میکند .همچنین سیاستهای دولت با تاثیرگذاری بر مواردی مانند افزایش نوآوری
در پارک های علمی و فناوری ،کارآفرینی را ارتقا می دهد که تقریباً مشابه نتایج پژوهش جمیل و همکاران ()2015
است .بنابراین با شناخت تاثیر عوامل موثر بر زیرساخت اقتصادی و تاثیر این زیرساخت بر کارآفرینی و با توجه به ضعف
بسیاری از عوامل موثر بر این زیرساخت از جمله کمبود سرمایهگذاران ریسکپذیر ،عدم حمایت الزم از طرف مؤسسات
مالی و کمبود پارکهای علمی و فناوری باید عوامل مذکور اصالح شده تا با تقویت زیرساخت اقتصادی ،فضای کارآفرینی
در ایران بهبود یابد .در پزوهش حاضر ،در گام اول عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی شناسایی گردید و در گام بعد تاثیر
این عوامل بر شکل گیری دیاگرام های علی و معلولی در توسعه کارآفرینی و همچنین محدودیتهای مربوطه لحاظ
گردید.
با توجه به موارد فوق الذکر پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 سیاستگذاران الزم است زمینه های الزم و مشوق های مورد نیاز را برای سرمایهگذاران ریسکپذیر مهیا سازند.این سرمایه گذاران بر اساس نوع فعالیت و محدوده ورود می توانند داخلی و یا خارجی باشند.
 نهادهای مالی الزم است طرحهای تشویقی در جهت حمایت از کارآفرینان ارائه نمایند. به منظور ارتقای کارآفرینی دولت الزم است مشوقهایی از جمله معافیت های مالیاتی یا حمایت های مالیرا اجرا نماید.
 پارک های علمی و فناوری می توانند نقشی کلیدی در ان زمینه ایفا نمایند و با ارتباط سرمایه گذاران ،صنعتو دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ،پتانسیل های کارآفرینی را شناسایی و در جهت نزدیک نمودن نهاد سرمایه و
دانش اقدام نمایند.
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Abstract
In recent decades, increasing competition among countries and increasing attention to
entrepreneurship in the world, developing countries such as Iran, to increase their competitiveness
should identify and strengthen influencing entrepreneurship on infrastructure. Science and technology
parks are one of the centers that can pave the way to development of entrepreneurship. The aim of this
research is to evaluate influential factors on entrepreneurship and assess their current status in Pardis
Science and Technology Park (PSTP), based on systems thinking. This study is practical and by the
mixed method (quantitative-qualitative) is done. Firstly, A conceptual model was formed based on three
dimensions (subsystems) including: Economic, political-legal and cultural. The next step was to test a
model in the Iranian context. A case of Pardis Science and Technology Park was selected and
questionnaire was distributed among 105 people. Also 8 semi-structured interviews were conducted and
analyzed with Vensim software in order to complete a system and evaluate a current situation. Results
of study determined Economic infrastructure includes increased investment venture, supported by
financial institutions, appropriate tax policies and increase innovation in Pardis Science and Technology
Park that currently are not in favorable conditions.
Keywords: Pardis Park, systematic thinking, economic infrastructure, entrepreneurship

Kharazmi@um.ac.ir
a.nedaei65@gmail.com
15

1
2

