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چکیده
هدف این تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر ریسکپذیری و بررسی سیستماتیک تأثیر ریسکپذیری در ارتقای نوآوری و همچنین ارزیابی
وضعیت فعلی ریسکپذیری در پارک علمی و فناوری پردیس است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل  201نفر از کارشناسان پارک
مذکور است و در این میان  86نفر به عنوان نمونه از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند .روش تحقیق این مقاله آمیخته تبیینی
است که ابتدا به بررسی و تشریح نظام ملی نوآوری پرداخته شده و سپس ریسکپذیری و نحوه شکلگیری آن بررسی شده است ،در
گام بعد عوامل کلیدی مؤثر بر ریسکپذیری از آن استخراج گردیده است .در ادامه با توجّه به در نظر گرفتن عوامل کلیدی مؤثر بر
ریسکپذیری و تأثیر آن بر نوآوری ،مدل مفهومی تحقیق به صورت سیستمی ارائه میشود .در مرحلۀ بعد مدل مفهومی تحقیق با
مطالعات کمّی(پرسشنامه) و کیفی(مصاحبه) مورد ارزیابی قرار میگیرد .نتایج بدست آمده از تحقیق نیز نشان میدهد که عوامل
مختلفی بر ریسکپذیری در پارک پردیس تأثیرگذار است .این عوامل با تقویت ریسکپذیری ،بر شاخصهای نوآوری تأثیر میگذارند و
زمینه ساز ایجاد فضایی پویا و خالق به منظور رشد نوآوری میشوند .همچنین مشخص شد که وضعیت فعلی زیرساخت ریسکپذیری
در پارک پردیس مساعد نیست و این زیرساخت نوآوری را بطور چشمگیری ارتقاء نمیدهد.
واژههای کلیدی :ریسکپذیری ،نوآوری ،پارک علمی و فناوری ،زیرساخت ،سیستم
مقدمه
نوآوری فرآیند پیچیده تبدیل ایدههای خالقانه به محصوالت و
خدمات نو است که میتواند در قالب گسترش تکنولوژی
موجود ،بازآفرینی مجدد این تکنولوژی به منظور رسیدن به
اهداف جدید و یا آفرینش تکنولوژی جدید در راستای برطرف
کردن نیازهای جامعه باشد و در واقع راهی است که کشورها
مزیت رقابتی را از طریق ایجاد ایدههای نو و کاربردی کردن
آن در عصر جهانی شدن بدست میآورند (توشمن 2و اورلی،2
 .)2991یکی از عواملی که میتواند در ارتقای نوآوری
تأثیرگذار باشد ارتقاء روحیۀ ریسکپذیری است .وجود روحیۀ
ریسکپذیری تمایل افراد به انجام کار جدید را بیشتر میکند
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و به عبارت دیگر تسهیل کنندۀ نوآوری است .با توجّه به
توسعۀ روز افزون جوامع و در پی آن ایجاد نیازهای جدید،
توجّه به نوآوری در محصوالت و خدمات به منظور پاسخگویی
به تقاضای مشریان با عث ایجاد بازارهای جدید میشود و
رقابت میان مناطق و کشورهای مختلف را تشدید میکند که
این رقابت به نوبه خود منجر به رشد فزایندۀ تولیدات در
زمینههای مختلف میشود (آتی 9و همکاران .)2001 ،بنابراین
باید بخشهای مختلف مؤثر بر نوآوری شناسایی شده،
زیرساختهای مربوط به هر بخش تعیین شود و در نهایت
عوامل مؤثر بر هر زیرساخت مشخص و روابط میان عوامل
مؤثر و زیرساخت مورد نظر تبیین شود .با توجّه به مطالعات
مختلف مشخص شد که بخشهای مختلفی بر نوآوری
3.Athey
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تأثیرگذار هستند از جملۀ این بخشها میتوان به بخش
بخش
،)2960
هافستد،1
فرهنگی(هاگت2008،4؛
قانونی(سالمی 8و گودرزی ،)2008 ،1بخش فیزیکی(گراهام،6
 )2001و بخش اقتصادی(اتکویچ )2001 ،9اشاره کرد .این
بخشها از هم تأثیر میگیرند و بر هم تأثیر میگذارند .با توجّه
به اینکه بخش فرهنگی برای توسعه و تقویت فعالیتهای
نوآورانه نقش محوری دارد بنابراین وجود آن برای تقویت
فرآیند نوآوری ضروری به نظر میرسد .بخش فرهنگی نوآوری،
خود از زیرساختهای عمده مانند اعتماد (سالمی و گودرزی،
 )2008مشارکت(موریس2009 ،20؛ هاگت2008 ،؛ هافستد،
 )2008و ریسکپذیری(میهت2022 ،22؛ کرزنر)2009،22
تشکیل شده است .با توجّه به زیرساختهای فرهنگی و نقش
تأثیرگذار زیرساخت ریسکپذیری در ارتقای نوآوری و آگاهی
از این موضوع که نوآوری موتور محرکۀ توسعۀ اقتصادی است،
الزم است کشورهای در حال توسعه برای تسهیل فعالیتهای
نوآورانه ،عوامل تقویت کنندۀ ریسکپذیری را شناسایی ،ارتباط
این عوامل را با یکدیگر و با ریسکپذیری تبیین
نمایند(شریف .)2008 ،29در کشورهای در حال توسعه نیز با
توجّه به پتانسیل باالی نیروی انسانی و ایجاد مراکزی که مولّد
نوآوری هستند مانند پارک علمی و فناوری ،مراکز رشد و
مراکز کارآفرینی گامهای خوبی در جهت ارتقاء توان
ریسکپذیری افراد به منظور توسعۀ نوآوری برداشته شده
است .البته با توجّه به تحقیقات انجام شده در دو پروژه
جداگانه در بارسلون و مونترال(کوهندنت 24و همکاران)2022 ،
پارکهای علمی و فناوری به عنوان مهمترین مرکز نوآوری در
کشورها تعیین شدهاند با توجّه به این موضوع پژوهش حاضر
تمرکز خود را بر پارک علمی و فناوری پردیس قرار داده است.
در این پژوهش تالش شده است تا با بررسی سیستم نوآوری و
با در نظر گرفتن شرایط و فرهنگ کشورهای در حال توسعه،
چگونگی ارتباط میان ریسکپذیری و نوآوری تعیین و وضعیت
فعلی زیرساخت ریسکپذیری با تمرکز بر پارک علمی و
فناوری پردیس ارزیابی و چگونگی این ارتباط در قالب
سیستمی پویا ترسیم شود.
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از نوآوریهای این تحقیق میتوان به مطالعۀ ریسکپذیری و
تأثیر آن بر نوآوری بر مبنای تفکر سیستمی و سنجش عوامل
مؤثر بر ریسکپذیری و نوآوری در مرکز نوآوری در شهرها
یعنی پارکهای علمی و فناوری اشاره کرد .در واقع این
پژوهش ،نوآوری و تأثیر ریسکپذیری بر آن را در
تخصصیترین مکان ممکن بررسی کرده است و بطور جامع
تأثیر یکی از زیرساختهای فرهنگی را بر نوآوری مورد مطالعه
قرار داده است .این پژوهش در پی پاسخگویی به سواالت زیر
است:
 -2عوامل مؤثر بر زیرساخت ریسکپذیری با تمرکز بر مطالعۀ
پارک پردیس کداماند؟  -2شاخصهای نوآوری کداماند؟ -9
زیرساخت ریسکپذیری چه تأثیری بر نوآوری در پارک
پردیس دارد؟  -4چگونه میتوان ارتباط میان عوامل مؤثر بر
زیرساخت ریسکپذیری و نوآوری را بر مبنای تفکر سیستمی
مدلسازی نمود؟  -1وضعیت فعلی زیرساخت ریسکپذیری در
پارک پردیس چگونه ارزیابی میشود و راهکارهای ارتقاء آن
کدام است؟
مبانی نظری
در این بخش به تفصیل دربارۀ نوآوری و ریسکپذیری و
ارتباط این دو متغیّر توضیحاتی ارائه میشود .نوآوری خلق یک
محصول ،دانش یا خدمات جدید با استفاده از علم یا دانش
تکنولوژیکی جدید یا موجود است که درجهای از تازگی را
فراهم میکند(گاالناکیس .)2008 ،21بر طبق گزارشهای
جهانی در سال  2022کشورهایی مانند سوئیس ،سوئد و
سنگاپور نوآورترین کشورهای جهان بودند یکی از دالیل مهم
ارتقاء نوآوری در این کشورها توجّه آنها به بخش فرهنگ در
پارکهای علمی و فناوری است با توجّه به اینکه ریسکپذیری
یکی از زیرساختهای فرهنگی محسوب میشود این کشورها
شرایط را برای ارتقاء ریسکپذیری در پارکهای علمی و
فناوری آنها مهیا کردند تا خالقیت و نوآوری در پارکهای
مذکور افزایش یابد(داتا .)2022 ،28در ادامه برای شناخت
بیشتر از چگونگی نحوۀ شکلگیری نوآوری در سطح کالن به
بررسی نظام ملی نوآوری میپردازیم .نظام ملی نوآوری عبارتند
از مجموعهای از نهادها و سازمانهایی که برای دستیابی به
اهداف اقتصادی و اجتماعی مشخص تشکیل شدهاند و به
صورت متقابل بر هم اثر میگذارند و عناصر اصلی نوآوری را
ترکیب کرده و تعامالت بین آنها را مشخص میکنند و از
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تحلیل سیستمی تأثیر ریسکپذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
افراد نوآور و کارآفرین بعنوان عامل ایجاد و توسعۀ شهرها بر
مبنای دانش استفاده میکند(عباسی 21و حاج حسینی،26
 .)1-8 :2004در کشورها سه سطح برای نظام ملی نوآوری
تعیین شده است .
اولین سطح این سیستم و هستۀ اصلی آن خوشههای صنعتی
در یک کشور است که شامل تولیدکنندگان،خریداران و عرضه
کنندگان است(شکل .)2سطح دوم شامل نهادها و مؤسساتی
است که در تعامل با خوشههای صنعتی (سطح اول) قرار دارند
و فرآیند یادگیری را در خوشههای صنعتی تقویت میکنند.
این سازمانها شامل دانشگاهها ،نهادهای پولی ،زیرساختهای
فیزیکی و مؤسسۀ حمایتهای تکنولوژیکی(مانند پارکهای
علمی و فناوری و شرکتهای دانش بنیان) است  .تبادل دانش
و اطالعات بین این سطح با خوشههای صنعتی منجر به
یادگیری تعاملی میشود  .سطح سوم دربرگیرندۀ دانش جهانی
و مجموعه سیاستهایی است که فرآیند یادگیری بین
خوشههای صنعتی و نهادهای واقع در الیۀ دوم را تقویت
میکند (شکل .)2این سیاستها شامل اندازۀ محیط سیاسی،
اقتصاد کالن بازرگانی ،نظامهای تجاری ،نظامهای مالیاتی و
قوانین است.
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خروجییی اییین سیسییتم ارتقییاء سییطح نییوآوری در منطقییه
خواهد بیود کیه در نتیجیه بیر روی سیطح نیوآوری ملیی نییز
تیییأثیر خواهییید گذاشیییت .در حقیقیییت مییییتیییوان تیییأثیر
زیرساخت های نیوآوری را در هیر سیه الییه و بیا سیطح تیأثیر
متفییاوت جسییتجو نمییود .کشییورهای در حییال توسییعه در
تمییامی و یییا قسییمتی از اییین الیییههییا و ارتبییاط بییین آنهییا
ضعف دارنید(نلسیون .)10 :2999 ،29بیا توجّیه بیه نظیام ملیی
نوآوری مشیخص اسیت کیه وجیود ریسیکپیذیری میی توانید
تأثیر زیادی بر ارتقاء عناصر نوآوری داشته باشد.
از جملییه عییواملی کییه نییوآوری را تقویییت میییکنیید ایجییاد
فضییایی بییرای ریسییکپییذیری اسییت .ریسییک یییک احتمییال
است که نتایج آن می توانید سیود ییا ضیرر باشید ،افیرادی کیه
ریسیکپیذیری بیاالتری دارنید فرصییتهیای بییشتیری بییرای
سییود بییه دسییت میییآورنیید(روز .)2962 ،20تشییخیص ریسییک
بییرای کسییانی کییه تصییمیمهییای اساسییی میییگیرنیید امییری
مشییکل اسییت زیییرا ریسییک لمییسپییذیر یییا دیییدنی نیسییت و
برداشییییت اشییییخام از آن مختلییییف اسییییت و درجییییۀ
ریسییکپییذیری افییراد نیییز متفییاوت اسییت(حنییا 22و گییاتر،22
.)2996

دانش جهانی

نهادهای مالی

خوشههای صنعتی

مؤسسات آموزشی

مؤسسات حمایتی

زیرساخت های فیزیکی

چهارچوبهای سیاستی
شکل .1سیستم ملی و منطقهای نوآوری(نلسون)1991 ،
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افراد در مورد ریسک سه رفتار متفاوت از خود نشان
میدهند ،برخی ریسک گریزند ،برخی نسبت به ریسک بی
تفاوت هستند و بعضی دوستدار ریسک یا طرفدار ریسک
هستند .افراد ریسک گریز معتقدند که هر ریسکی باید
تحت کنترل درآید و تمام ریسکها منفی هستند و چون
اطالعات کافی در خصوم ریسکها وجود ندارد هر مسئله
باید تجزیه و تحلیل شود و این امر نیاز به زمان دارد .مثالً
مدیران پروژه به شدت مستعد هستند که ریسک گریز
باشند .در ذهن بسیاری از آنها پیامدهای هر احتمالی
زیانآور است .آنها غافل هستند که ریسکپذیری جز
الینفک هر نوآوری و پیشرفتی است .برخی افراد بدون
بررسی ریسکهای موجود بی جهت خوش بین هستند .در
حالی که در ابتدا باید ریسکها را شناسایی کرده و توان
سازمان را برای تحمّل ریسک و پاسخ به آن سنجید.
برخی مدیران با توجّه به شرایط موجود ریسکها را
شناسایی کرده و توان سازمان را میسنجند و با
ریسکپذیری خود به فرصتها پاسخ میدهند و مسیر
ترقی را هموار مینمایند(کرزنر .)2009 ،29در ادامه برای
تبیین چگونگی ارتباط میان عوامل مختلف مؤثر بر
ریسکپذیری به تشریح تفکر سیستمی میپردازیم.
تفکر سیستمی ابزاری برای درک بهتر مباحث و مشکالت
پیچیده مدیریتی است .این روش به مدت پنجاه سال
مورد استفاده مدیران قرار گرفته بود و اکنون به خوبی
جای خود را در مباحث مدیریتی باز کرده است .در این
روش رویدادها و علل آنها به صورت جدا و خطی بررسی
نمیشوند ،بلکه به صورت سیستمی که متشکل از
بخشهایی است که تأثیر متقابل روی هم دارند در نظر
گرفته میشود .از اصطالح سیستم به این خاطر استفاده
میشود که گروهی از اجزاء به هم پیوسته ،یک الگوی
واحد و متّحدی را تشکیل میدهند ،که باعث میشود دید
جامعتری به برنامهریزان بدهد(سنجه2990 ،24؛ ادسون،21
 .)2006برای درک بهتر روابط بین عوامل مؤثر بر
زیرساخت ریسکپذیری و ارتباط آن با نوآوری نیز میتوان
از این تفکر استفاده کرد.
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صاحب نظران عوامل مؤثر بر ریسکپذیری را شامل سن،
جنسیت ،تحصیالت ،درآمد ،سالمتی و کار دانستهاند.
آنها بیان کردهاند ،افرادی که به صورت گروهی کار
میکنند ریسکپذیرتر هستند .همچنین افراد جوانتر به
دلیل سالهای بیشتری که برای جبران خسارات پیشرو
دارند ریسکپذیرتر هستند .در تحقیقات این دو نفر
مشخص شد که مردان بیشتر از زنان ریسکپذیرترند.
البته این در شرایطی است که زنان وابستگی بیشتر و
درآمد و اموال کمتری نسبت به مردان در اختیار دارند.
بعالوه میزان تحصیالت با تحمّل ریسکپذیری رابطۀ
مستقیم دارد به طوری که با افزایش تحصیالت ظرفیت
افراد برای تحمّل ریسک افزایش مییابد .همچنین
سالمتی و درآمد افراد تأثیر مثبت بر ریسکپذیری دارد
چنانچه میتوان گفت افراد سالم با درآمدهای باال درجاتی
از ریسکپذیری را دارند .بعالوه وضعیت افراد از نظر
وضعیت خانوادگی(افراد وابسته به فرد) ،متأهل یا مجرد
بودن بر تحمّل ریسک افراد تأثیرپذیر است ،به نظر
میرسد که افراد مجرد ریسکپذیری باالتری دارند.
همچنین تحقیقات نشان میدهد خانوادههایی که کار و
درآمد مشخصی دارند ریسکپذیرتر هستند .بعالوه
مشخص شد که کسانی که خود یک مؤسسه را تأسیس
نمودهاند نسبت به کسانی که مؤسسه ای را خریداری
کرده اند قابلیت تحمّل ریسک باالتری را از خود نشان
میدهند از دیگر عوامل تأثیرگذار اطمینان از تأمین بودن
در دورۀ بازنشستگی ،خانۀ شخصی ،تعداد فرزندان و سن
آنها را میتوان نام برد .همچنین در تحقیقات دیگری
مشخص شد که یکی از عواملی که بر ریسکپذیری تأثیر
دارد هوش است(سانگ 28و حنا.)2998 ،21
در دیگر مطالعات انجام شده که مبتنی بر نظر هافستد
است تحمّل ابهام باال ،فردگرایی ،فاصله قدرت کم و
مردانگی باال را از عوامل باال رفتن ریسکپذیری تشخیص
دادهاند(میهت.)2022 ،26در این بخش الزم است بعضی از
عوامل مؤثر بر ریسکپذیری به طور مختصر تشریح شود.

26.Sung
27.Hanna
28.Mihet

تحلیل سیستمی تأثیر ریسکپذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
اولین مورد عدم اطمینان است ،عدم اطمینان مرتبط است
با موقعیتهای نامطمئن ،ناشناخته و مبهم که افراد با آن
مواجه میشوند(هافستد .)2002 ،29افراد در فرهنگهایی
با عدم اطمینان پایین تمایل به یک ساختار از پیش
تعیین شده در سازمان ،نهادها و روابط شخصی دارند .در
مطالعات صورت گرفته مشخص شد ،کشورهایی که درآمد
آنها باالتر است تحمّل عدم اطمینان را بیشتر دارند در
نتیجه تمایل به ریسکپذیری بیشتری دارند .بنابراین
میزان تمایل افراد آن کشور به انجام فعالیتهای نوآورانه
بیشتر است .در مطالعۀ دیگری مشخص شد که تحمّل
ابهام باال ،ریسکپذیری را افزایش داده در نتیجه تمایل
برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه بیشتر میشود و
عملکرد اقتصادی بهبود مییابد .در نتیجه میتوان نتیجه
گرفت جوامعی که ریسکپذیریشان باالتر است روحیۀ
تحمّل و برخورد با وضعیتهایی با عدم اطمینان باال را
دارند و این روحیه باعث تمایل افراد آن جامعه به سمت
فعالیتهای نوآورانه میشود و با باال رفتن نوآوری فضا
برای انجام کارآفرینی مهیا میشود و این باعث توسعۀ
92
اقتصادی کشورها میشود(گیوردانی 90و زامپارلی
.)2000،
مورد بعدی اعتماد است ،از جمله عواملی که نوآوری را
تقویت میکند ایجاد فضایی برای ریسکپذیری است .یکی
از عوامل کلیدی برای مهیا کردن این چنین فضایی
افزایش اعتماد است .انجام یک کار نو بطور ذاتی دارای
ریسک است که فقدان اعتماد مانع چنین ریسکی میشود.
افراد ابتدا احتمال موفقیت و شکست را در انجام یک کار
جدید ارزیابی میکنند و میزان هرکدام را شناسایی
میکنند و با درک این که احتمال موفقیت و شکستشان
چقدر است دست به ریسک میزنند .یکی از عواملی که
میزان این احتمال را مشخص میکند میزان اعتمادی
است که وجود دارد(داس 92و تد.)2004 ،99
فردگرایی نیز بر ریسکپذیری مؤثر است .فردگرایی بدین
معنا است که روابط بین اشخام سست شده یا از بین
رفته که افراد بیشتر به فکر خود هستند(هافستد،
29.Hofsted
30.Gordani
31.Zamparelli
32.Das
33.Tend

19

 .)2002در مطالعات صورت گرفته مشخص شد که عموم ًا
در جوامع توسعهیافته فردگرایی باالتر از جوامع در حال
توسعه است و افراد تمایل به ریسکپذیری بیشتری
دارند .اما در جوامع در حال توسعه جمعگرایی افراد را
بیشتر به انجام ریسک ترغیب میکند .جمعگرایی در
جوامع در حال توسعه میتواند به عنوان بعضی از
ضمانتهای غیر رسمی در برابر خطرها و ریسکهای
بالقوه باشد .البته اگر یک کشور در حال توسعه به یک
کشور توسعه یافته تبدیل شود جمعگرایی مانعی برای
رشد محسوب میشود(میهت.)2022 ،
همچنین فاصله قدرت نیز از عوامل مؤثر بر ریسکپذیری
است .فاصلۀ قدرت به این معناست که افراد کم قدرت
توزیع ناعادالنه قدرت را قبول کنند و آن را انتظار داشته
باشند(هافستد .)2002 ،جوامع با اقتصاد قوی اختالف
قدرت کمتری دارند .ثروت ملی میتواند دلیل و نتیجۀ
یک فاصله قدرت کم باشد .جوامعی که در آنها فاصله
قدرت زیاد باشد با تأکید بر فاصله قدرت و سیاستهایی
که این فاصله را حفظ میکند ،خود به خود فضا برای
ریسک کردن افراد کاسته میشود و جامعه دیگر تمایل
چندانی برای انجام فعالیتهای نوآورانه ندارد .اما در
جوامعی که فاصله قدرت کمتر است و سیاستهایی در
جهت کاهش فاصلۀ قدرت وجود دارد افراد تمایل
بیشتری به نوآوری پیدا میکنند(میهت.)2022 ،
از دیگر عوامل مؤثر میتوان به مردانگی اشاره کرد.
مردانگی به الگوهای جنسیتی قالب اشاره دارد .در جوامعی
که روحیات مردانگی آن باالتر باشد افراد تمایل بیشتری
به فرصتطلبی ،جسارت ،درآمد باال و پیشرفت دارند و در
جوامعی که زنانگی آن باال باشد تفکرات حمایتی و
پرورشی و مشارکتجویانه بیشتر به چشم میخورد.
اقتصادهایی که مردانگی آنها باالتر باشد با توجّه به
صفات ذکر شده به احتمال بیشتری به انجام فعالیتهای
توأم با ریسک سوق پیدا میکنند و این خود به باال رفتن
نوآوری در جوامع منجر میشود(میهت .)2022 ،بعد از
تشریح عوامل مؤثر بر ریسکپذیری ،ارتباط ریسکپذیری
و نوآوری بررسی میشود.

دوفصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی ،سال دوم ،شمارۀ پنجم ،بهار و تابستان 2999

56

شکل( )2از یک طرف ارتباط میان ریسکپذیری و نوآوری
مشخص شده ،از طرف دیگر نیز روابط میان ریسکپذیری
و عوامل مؤثر بر آن تبیین شده است .در این شکل
مشخص است که عواملی مانند اعتماد ،روحیۀ مردانگی،
کاهش عدم اطمینان به آینده و فاصلۀ قدرت کم در
جامعه بطور مستقیم بر نوآوری در پارک پردیس تأثیر
میگذارد .در این سیستم دو چرخه قرار دارد .در چرخۀ
اول( )R1مشخص است که وقتی ریسکپذیری تقویت
میشود زمینه برای نوآوری مهیا شده و شانس افراد را
برای داشتن شغل جدید و یا گسترش شغل موجود با
ارتقاء محصوالت و یا ارائۀ خدمات افزایش میدهد .در
نتیجه درآمد فرد در صورت استفاده از فرصتها افزایش
پیدا کرده و روحیۀ ریسکپذیری او تقویت میشود .البته
این چرخه همانطور که قبالً نیز توضیح داده شد پیش نیاز
آن ریسکپذیری باال است که خود به عوامل فرهنگی در
مناطق مختلف بستگی دارد .چرخۀ دوم( )R2نیز مشخص
میکند که ریسکپذیری ،نوآوری را ارتقا میدهد و ارتقاء
نوآوری نیز بر ریسکپذیری افراد میافزاید.

ریسکپذیری ،میتواند منجر به ارتقاء نوآوری شود .اینکه
با وجود ریسکپذیری آیا نوآوری اتفاق افتاده است یا خیر
توسط شاخصهایی سنجیده میشود که در ذیل به شرح
آنها پرداخت شده است .شکوفایی نوآوری در چند
شاخص کلی نمود پیدا میکند ،از جمله باال رفتن کیفیت
و کمّیت پتنت و کپی رایت(سرکیسیان ،)2006 ،94کیفیت
ارتباط میان صنعت و دانشگاه(اتکوویچ 91و لیدرسدوف،98
 ،)2000کیفیت پارکهای علمی و فناوری(کوهندنت 91و
همکاران ، )2022 ،کیفیت خوشههای صنعتی(نلسون،96
 ،)2999خلق و انتشار دانش(گاالناکیس )2008 ،99و باال
رفتن کیفیت محصوالت و خدمات نوآورانه(کوهندنت و
همکاران )2022 ،که هر کدام از عوامل ذکر شده میتواند
نمودی از وجود نوآوری در جامعه باشد .در این تحقیق
سعی شده میزان ارتباط بین ریسکپذیری و شاخصهای
نوآوری سنجیده شود .در ادامه برای درک بهتر ارتباطات
میان عوامل مؤثر بر ریسکپذیری و تأثیر آن بر نوآوری از
تفکر سیستمی استفاده شده است و ارتباط موجود در
قالب سیستمی پویا نمایش داده میشود(سنجه.)2990 ،40
.)2990
حقوق مالکیت معنوی

+

نوآوری

اعتماد

+
تحمل ابهام باال

+
+ R2

+

+
+
R1

هوش
+
++
داشتن شغل

+

مردانگی
+
درامد باال

+
کاهش عدم اطمینان
به آینده

 +ریسک پذیری
+
+

+

+فاصله قدرت کم
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34.Sarkissian
35.Etzkowitz
36.ledersddof
37.Cohendent
38.Nelson
39.Galanakis
40.Senge
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پیشینۀ تحقیق

82

ریسکپذیری از عوامل بسیار مهم در ارتقاء نوآوری است و
برای ایجاد ریسکپذیری وجود اعتماد به عنوان عامل
تسهیل کننده الزامی است .در تحقیق دیگری
میهت )2022(49به مقایسۀ ریسکپذیری در کشورهای در
حال توسعه و توسعه یافته پرداخت و به این نتیجه رسید
که در کشورهای در حال توسعه جمعگرایی باعت ارتقا
ریسکپذیری میشود و در کشورهای توسعه یافته
فردگرایی ریسکپذیری را افزایش میدهد .همچنین طی
پژوهشی که توسط هافستد )2002(10انجام شد مشخص
شد که عواملی مانند تحمّلابهام ،فردگرایی ،فاصلۀ قدرت و
روحیات مردانگی از عوامل مؤثر بر ریسکپذیری محسوب
میشوند .بعالوه سانگ )2022(12در مطالعاتی دریافت که
عواملی مانند سن ،جنسیت ،تحصیالت و درآمد بر
ریسکپذیری تأثیرگذار است.
درباره تفکر سیستمی و کاربرد آن نیز پژوهشهایی صورت
گرفته است که آنامانیو )2004(12در بررسی پسماندهای
شهری ،ریحان 19و همکاران( )2022در حوزۀ آبرسانی از
تفکر سیستمی بهره جستهاند .تحقیق پیشرو نیز قصد
دارد ارتباط میان ریسکپذیری و نوآوری را در پارک
علمی و فناوری پردیس بر مبنای تفکر سیستمی بررسی
نماید.

درباره نوآوری و زیرساختهای مربوط به آن تحقیقات
گستردهای انجام شده است و هر یک از محققان به جنبۀ
خاصی از آن توجّه کردهاند .درسطح کالن الندوال 42و
نلسون )2009(42سیستم ملی و منطقهای نوآوری را
مطرح کردندهاند و سه سطح سیاستگذاری کالن را برای
رسیدن به نوآوری مورد توجّه قرار دادهاند و در نتیجه
کارایی این سه سطح را در کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه بررسی کرده و تفاوتهای آنها را بر
شمردهاند .یکی از مهمترین عوامل برقراری ارتباط در این
سیستم و تشویق نوآوری ،اعتماد است .اما فرایند درک آن
در این سیستم نیاز به تحقیقات بیشتری را نشان
میدهد .عباسی 49و حاج حسینی )2004(44نیز در باره
شاخصهای عملکردی سیستم نوآوری در ایران بحث
کرده و لزوم ارتقاء این شاخصها را متذکر شدهاند .دربارۀ
ایجاد نوآوری در شهرها با توجّه به الیههای نوآوری نیز
افرادی مانند کوهندنت 41و همکاران( )2022مطالعاتی را
در شهر بارسلون و مونترال انجام دادهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که برای ایجاد نوآوری سه الیه را میتوان در
نظر گرفت .بر اساس این تحقیق باید الیۀ زیرین که شامل
افراد مستعد و نوآور است را به الیۀ فوقانی که از صنایع و
شرکتهایی تشکیل شده است که کار تجاریسازی
ایدههای جدید را انجام میدهند از طریق الیه میانی
توسط پارکهای علمی و فناوری و مراکز رشد متصل
ساخت .آنها نتیجه میگیرند که تفاوت کشورهای در
حال توسعه و توسعه یافته در تشویق نوآوری ،در کیفیت
الیۀ میانی یعنی پارکهای علمی و فناوری و مراکز رشد
است.
دربارۀ ریسکپذیری نیز مطالعات زیادی صورت گرفته و
این موضوع از ابعاد مختلفی بررسی شده است.
کرزنر )2009(48به بررسی تمایل افراد به ریسکپذیری
پرداخت و افراد را از لحاظ ریسکپذیری به  9دستۀ کلی
ریسکپذیر ،ریسکگریز و بیتفاوت تقسیم کرد .در
پژوهش دیگری داس 41و تد )2004( 46دریافتهاند که

برای انجام یک تحقیق باید مواردی مانند فلسفه تحقیق،
نگرشها ،استراتژیها ،روشها ،افق زمانی ،تکنیکها و
رویههای تحقیق را درنظر گرفت تا تحقیق از کیفیت
مناسبی برخوردار باشد(ساندرز .)2009 ،14این تحقیق
برای تعیین تأثیر زیرساخت ریسکپذیری بر شکوفایی
نوآوری در پارک پردیس از فلسفه پراگماتیسم 11بهره
جسته است .بر اساس فلسفۀ تحقیق برای آزمون
فرضیهها ،از نگرش استنتاجی 18استفاده شده است بدین
گونه که با بررسی مدل نظام ملی نوآوری و انجام مطالعات
میدانی ،تأثیر زیرساخت ریسکپذیری بر نوآوری و میزان
اهمیت آن مشخص شده و برای ایجاد و توسعۀ تئوری

41.Landval
42.Nelson
43.Abbasi
44.Hajhoseini
45.Cohendet
46.Kerzner
47.Das
48.Tend

49.Mihet
50.Hofsted
51.Sung
52.Anomanyo
53.Rehan
54.Saunders
55. Pragmatism
56. Deductive

روش تحقیق
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مبتنی بر چگونگی تأثیر این زیرساختها با استفاده از نظر
کارشناسان ،از نگرش استقرایی 11بهره گرفته است و برای
عملیاتی کردن آن نیز ،روش تحقیق آمیخته تبیینی را
بکار بسته است .این پژوهش برای بررسی زیرساخت
ریسکپذیری به عنوان یکی از زیرساختهای فرهنگی
مؤثر بر نوآوری ابتدا با مطالعات کتابخانهای عوامل مؤثر بر
آن را تعیین کرده و ارتباط این عوامل را با زیرساخت
ریسکپذیری بررسی میکند و سپس دیاگرام ارتباط این
عوامل را در قالب مدل مفهومی بر مبنای تفکر سیستمی
ترسیم مینماید که در این سیستم ارتباط ریسکپذیری با
نوآوری نیز بررسی میشود .در ادامه سعی شده است که با
مطالعات کمّی و کیفی اهمیت زیرساخت مذکور تعیین
شود و به عبارت دیگر مدل مفهومی تحقیق بر اساس
مطالعۀ موردی مورد آزمون قرار گیرد .در روش کمّی از
پرسشنامۀ محقق ساخته که برمبنای طیف لیکرت از
(2کامالً مخالفم) تا (1کامالً موافقم) درجهبندی شده است
که پایایی 16آن از طریق آلفای کرانباخ به میزان
0/621تعیین شده و روایی 19آن با قضاوت کارشناسان و
همچنین پوشش کامل مبانی نظری تأیید شد ،استفاده
میشود .جامعۀ آماری این پژوهش شامل  201نفر از
کارشناسان پارک مذکور است و در این میان  86نفر به
عنوان نمونه از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند
و اطالعاتی که از آنها بدست آمده از طریق آنالیز
توصیفی -استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .برای انجام آنالیزها از نرم افزار  Spssبه منظور
تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر مشارکت از دیدگاه
پاسخگویان و نرم افزار لیزرل 80به منظور تعیین معناداری
ارتباط(یعنی وجود و یا عدم وجود ارتباط) میان عوامل
استفاده شده است .الزم به ذکر است که در برنامۀ لیزرل
معناداری عوامل از طریق ضرایب معناداری یا همان آمارۀ
 Tآنها مشخص میشود .اگر ضریب معناداری یک عامل
میان  2/98و  -2/98باشد معنادار نیست و اگر خارج از
این محدوده باشد معنادار است .نتایج حاصل از مطالعات
کمّی نشان دهندۀ میزان تأثیر عوامل مؤثر بر مشارکت و
میزان اهمیت شاخصهای نوآوری است .همچنین برای
جمعآوری اطالعات کیفی ،از مصاحبههای نیمه
57. Inductive
58. Reliability
59. Validity
60. Lisrel

ساختاریافته استفاده شده است .این مصاحبهها با  6نفر از
مدیران و کارشناسان پارک علمی و فناوری پردیس به
روش گلوله برفی 82انجام خواهد شده که اطالعات بدست
آمده از آن نیز بر مبنای آنالیز موضوعی و کدبندی تحلیل
شده است و نتایج آن عالوه بر تأیید نتایج مطالعات کمّی،
وضعیت فعلی زیرساخت مشارکت و راهکارهای ارتقاء
زیرساخت مذکور را نشان خواهد داد .در نهایت برای
نتیجهگیری نهایی و نشان دادن ارتباط بین این عناصر بر
مبنای تفکر سیستمی از برنامۀ ونسیم 82استفاده و نتایج
آن در قالب یک مدل کلی ارائه میشود .همچنین
پژوهشگران با استفاده از نتایج مطالعات کمّی و کیفی
راهکارهای عملی را در جهت ارتقاء زیرساخت مشارکت و
بهبود نوآوری در پارک پردیس ارائه میکنند .مشخصات
مصاحبه شوندگان در جدول( )2موجود است.
یافتههای پژوهش
تجزیییه و تحلیییل دادههییا در  1مرحلییه بییه شییرح زیییر
انجام می شود :ابتیدا بررسیی آمیار توصییفی و اسیتنباطی
زیرسییاخت ریسییکپییذیری و عوامییل مییؤثر بیییر آن از
طریییق نییرم افییزار Spssو نییرم افییزار لیییزرل بییر اسییاس
مطالعییات کمّییی انجییام میییشییود .سییپس بررسییی آمییار
توصیییفی و اسییتنباطی نییوآوری و شییاخصهییای آن از
طریییق نییرم افییزار Spssو نییرم افییزار لیییزرل بییر اسییاس
مطالعات کمّی صیورت مییگییرد .در ادامیه ارتبیاط مییان
ریسکپذیری و شیاخصهیای نیوآوری بررسیی مییشیود.
در گییام بعیید وضییعیت فعلییی ریسییکپییذیری در پییارک
پییردیس بیییان میییشییود و راهکارهییای مناسییب بییرای
ارتقاء آن بیر اسیاس مطالعیات کیفیی ارائیه مییشیود .در
نهایییت میییزان و چگییونگی ارتباطییات میییان عوامییل مییؤثر
بر ریسک پیذیری در قالیب سیسیتمی پوییا از طرییق نیرم
افزار ونسیم ترسیم میشود.
مراحییل فییوق بییه منظییور تجزیییه و تحلیییل دادههییا و
آزمون فرضییههیای تحقییق طیی مییشیود :فرضییههیای
تحقیییق مبتنییی بییر سییواالت تحقیییق و بییه شییرح زیییر
است:

61. Snowball Sampling
62. Vensim

تحلیل سیستمی تأثیر ریسکپذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
 -2زیرسییاخت ریسییکپییذیری بییر شییکوفایی نییوآوری
تأثیرگذار اسیت -2 .بیه نظیر میی رسید پیارک پیردیس از
لحییاظ زیرسییاخت ریسییکپییذیری در وضییعیت مطلییوبی
قیییرار نیییدارد .در ابتیییدا بیییه بررسیییی آمیییار توصییییفی و
اسییتنباطی عوامییل مییؤثر بییر زیرسییاخت ریسییکپییذیری
میپردازیم .بیا توجّیه بیه جیدول ( )2و بیا درنظیر گیرفتن
میییانگین ،فراوانیییهییا و درصییدهای عوامییل موجییود در
جدول می تیوان نتیجیه گرفیت کیه عیواملی ماننید ثبیات
اقتصییاد کییالن ،وجییود مراکییز حمییایتی ،روحیییات ماننیید
جسییارت و تمایییل بییه پیشییرفت بیییشتییرین تییأثیر را بییر
زیرسییاخت ریسییکپییذیری دارنیید .بییا توجّییه بییه نتییایج
جییدول  2و همچنییین شییکل  9کییه توسییط نییرمافییزار
لیییزرل انجییام گرفتییه اسییت کییه برگرفتییه از سییواالت و
شییاخصهییای موجییود در جییدول( )2اسییت و میییزان
تبیین عوامل مؤثر بر ریسکپذیری را نشان میدهد،

89

مشخص است کیه عامیل(2فرهنیگ جامعیه) بیا آمیاره T
 -%48و عامییل (2وجییود اعتمییاد در جامعییه) بییا آمییاره T
 %91از دیید پاسیخدهنیدگان ارتبیاطی بیا ریسیکپییذیری
ندارنیید و از سیسییتم نهییایی حییذف خواهنیید شیید .ولییی
سییایر عوامییل بییر ریسییکپییذیری مؤثرنیید .اییین عوامییل
عبییارت اسییت از داشییتن درآمیید بییاال(سییوال ،)9داشییتن
شغل مناسیب( ،)4تحمّیل ابهیام بیاال( ،)1ضیریب هوشیی
بییاال( ،)8وجییود روحیییاتی ماننیید جسییارت و تمایییل بییه
پیشرفت( ،)1وجیود سیرمایهگیذاران ریسیکپیذیر دولتیی
و خصوصیییی در جامعیییه( ،)6وجیییود قیییوانین حقیییوق
مالکیت معنیوی میؤثر( ،)9وجیود مراکیز رشید در جهیت
حماییییت از اییییدههیییای جدیییید( ،)20ثبیییات اقتصیییاد
کییالن( )22کییه روحیییه ریسییکپییذیری افییراد را تقویییت
میکنند.

جدول( )1مشخصات مصاحبه شوندگان(منبع :نگارندهگان)
کد

سمت سازمانی

تحصیالت

رشته

1

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

2

مدیرعامل

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

1

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

کارشناس فنی

کارشناسی

مهندسی برق

8

کارشناس تحقیقات بازار

کارشناسی

مدیریت اجرایی
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جدول( )2فراوانی و درصد پاسخ افراد به سوالهای زیرساخت ریسکپذیری(منبع :نگارندگان)

ردی
ف

گویهها

سواالت
تأثیر خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

تأثیر
خیلی زیاد

فراوانی

2

2

92

22

20

درصد

%2/9

%2/9

%41/2

%92/4

%24/1

فراوانی

0

8

4

46

20

درصد

0

%6/6

%1/9

%10/8

%24/1

فراوانی

0

8

98

24

22

درصد

0

%6/6

%12/9

%20/8

%21/8

فراوانی

0

20

90

26

20

درصد

0

24/1
%

%44/2

%28/1

%24/1

فراوانی

2

22

22

24

2

درصد

%9/2

29/4
%

%91/1

%96/1

%9/2

فراوانی

2

8

22

24

24

درصد

%2/9

%6/6

%92/4

%91/9

%20/8

2

2

8

98

22

%2/9

%2/9

%6/6

%12/9

%92/4

2

4

24

20

26

%2/9

%1/9

%20/8

%29/4

%42/2

2

20

4

92

28

%9/2

21/8
%

%8/9

%10

%21

0

8

4

24

92

%9/2

%8/2

%98/4

%46/1

22

22

28

%26/2

%99/9

%99/4

2

فرهنگ عمومی جامعه

2

وجود اعتماد در جامعه

9

داشتن درآمد باال

4

داشتن شغل مناسب

1

تحمّل ابهام باال

8

ضریب هوشی باال

1

وجیییود روحییییاتی ماننییید فراوانی
جسییییارت و تمایییییل بییییه درصد
پیشرفت

6

وجیییود سیییرمایه گیییذاران فراوانی
ریسیییکپیییذیر دولتیییی و درصد
خصوصی در جامعه

9

وجیییود قیییوانین حقیییوق فراوانی
مالکیت معنوی مؤثر
درصد

20

وجیییود مراکیییز رشییید در فراوانی
جهت حماییت از اییدههیای درصد
جدید

0

22

فراوانی

0

8

درصد

0

%9/2

ثبات اقتصاد کالن

میانگین

انحییراف
معیار

9/12

%19

9/92
9/41
9/42

9/29

9/82
4/06

4

9/16

4/24

4/09

%11
%19
%64

%62

%2/02
%19

%2/29

%2/26

%68

%91

81

تحلیل سیستمی تأثیر ریسکپذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس

شکل -1میزان تبیین عوامل مؤثر بر زیرساخت ریسکپذیری توسط نرم افزار (Lisrelمنبع :نگارندگان)

جدول( )1فراوانی و درصد پاسخ افراد به سوالهای شکوفایی نوآوری
ردیف

گویهها

سواالت
تأثیر خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

تأثیر
خیلی زیاد

4

2

90

22

6

%8/2

%9

%41/1

%99/9

%22/2

0

2

26

24

20

%9/2

%26/2

%91/1

%92/9

6

28

28

%99/4

%99/4
20

2

کمّیییت و کیفیییت پتنییتهییا 89و کپییی فراوانی
84
رایتها
درصد

2

کیفییییت ارتبیییاط مییییان صییینعت و فراوانی
دانشگاه
درصد

0

9

کیفیت پارکهای علمی و فناوری

فراوانی

0

8

درصد

0

%9/2

%22/2

4

کیفییت خوشیههیای صینعتی مییرتبط فراوانی
در شهرها
درصد

0

0

24

26

0

0

%96/1

%41/2

%28/2

1

خلق دانش

فراوانی

0

6

20

28

22

درصد

0

%22/2

%21/2

%99/4

%99/9

8

انتشار دانش

فراوانی

2

2

24

26

90

درصد

%9

%9

%22/2

%21/9

%41/1

1

خلق خدمات و محصوالت نوآورانه

فراوانی

2

4

8

26

24

درصد

%9/2

%8/9

%9/4

%49/6

%91/1

میانگین

انحراف
معیار

9/42

%92

9/98
9/09
9/11
9/99
4/09
4/08

63. Patents
64. Copyrights

%12
%66
%10
%96
%2/08
%2/02
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در ادامه به بررسی آمار توصیفی و استنباطی شاخصهای
نوآوری میپردازیم.
با توجّیه بیه جیدول( )9کیه نشیان دهنیدۀ شیاخصهیای
نییوآوری اسییت مشییخص شییده کییه خلییق خییدمات و
محصییوالت نوآورانییه ،انتشییار و خلییق دانییش و کیفیییت
ارتبیییاط دانشیییگاه و صییینعت از عیییواملی هسیییتند کیییه
نشانههای اصلی شکوفایی نوآوری به شمار میروند..
همچنیین بیا توجّیه بیه شیکل( )4کیامالً مشیخص اسیت
کییه شییاخصهییایی کییه در تحقیییق بییه عنییوان نمودهییایی
برای نیوآوری در شیهرها آمیده اسیت بیا نیوآوری ارتبیاط

معنیییاداری دارنییید و عبارتنییید از :کیفییییت و کمّییییت
پتنییتهییا و کپ ییرایییت(سییوال ،)2کیفیییت ارتبییاط میییان
صنعت و دانشیگاه( ،)2کیفییت ارتبیاط مییان پیارکهیای
علمییی و فنییاوری( ،)9کیفیییت خوشییههییای صیینعتی(،)4
خلییق دانییش( ،)1انتشییار دانییش( )8و خلییق خییدمات و
محصوالت نوآورانه( .)1بوجیود آمیدن ایین شیاخصهیا بیا
تقویییت زیرسییاختهییای فرهنگییی توسییعه باعییث تقویییت
نوآوری میشود.
در این بخش ارتباط بین ریسکپذیری و شاخصهای
نوآوری بررسی میشود.

شکل -4میزان تبیین شاخصهای نوآوری در شهرها توسط نرم افزار (Lisrelمنبع :نگارندگان)

شکل -5ارتباط بین ریسکپذیری و شاخصهای نوآوری توسط نرم افزار ( Lisrelمنبع :نگارندگان)

تحلیل سیستمی تأثیر ریسکپذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
بییا توجّییه بییه شییکل( )1و مطییابق بییا جییدول( )9مشییخص
است که زیرساخت ریسک پیذیری بیا همیه شیاخصهیای
نیوآوری در شییهر ماننیید کیفییت و کمّیییت پتنییت و کپییی
رایت ،خوشه هیای صینعتی ،کیفییت پیارکهیای علمیی و
فناوری ،کیفیت ارتبیاط مییان دانشیگاه و صینعت ،ایجیاد
و نشییر دانییش و کیفیییت محصییوالت و خییدمات نوآورانییه
ارتبییاط معنییاداری دارد و بییر همییۀ اییین شییاخصهییا اثییر
میگذارد.
با توجّه به موارد فوقالذکر فرضیۀ اول تحقیق(میان
زیرساخت ریسکپذیری و نوآوری ارتباط معناداری وجود
دارد) تائید میشود.
در این قسمت نتایج حاصل از دادههای کیفی(مصاحبهها)
بیان میشود.
با مصاحبههایی که با  6نفر از مدیران و کارشناسان پارک
علمی و فناوری پردیس انجام شد اطالعاتی بدست آمد که
بعد از تحلیل در قالب موانع و راهکارهای رفع موانع
ریسکپذیری طبقهبندی شد.
موانع ریسکپذیری در پارک پردیس و راهکارهای رفع
موانع:
مصاحبه شوندگان معتقدند که ریسکپذیری در پارک
پردیس از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و این شرایط
نامناسب را حاصل سه عامل عدم وجود ضمانت اجرایی
قوانین ،عدم وجود پشتوانۀ مالی مناسب و عدم حمایت
مؤسسات مالی میدانند.
عدم وجود ضمانت اجرایی قوانین :پاسخگویان بر این
اعتقاد هستند که در حال حاضر قوانینی که برای حمایت
از افراد ریسکپذیر به تصویب رسیده از ضمانت اجرایی
برخوردار نیستند یا اگر هم اجرایی میشوند شامل بخش
خاصی میشود .بنابراین باید با تقویت نهادهای قضایی
ضمانت اجرایی قوانین تصویب شده را ارتقا داد.
عدم وجود پشتوانه مالی مناسب :در مصاحبههای انجام
شده بیان شد که افرادی بیشتر ریسکپذیرند که از
پشتوانۀ مالی خوبی برخوردار باشند .چون بیشتر جمعیت
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کشور قشر متوسط جامعه هستند و درآمد محدودی دارند.
و از این موضوع بیم دارند که ریسک کردن همان درآمد
محدودشان را هم به مخاطره بیاندازد و آن را هم از دست
بدهند به همین دلیل خیلی ریسکپذیر نیستند .بنابراین
برای رفع این مشکل باید سطح درآمد عمومی افراد جامعه
از طریق سیاستگذاریهای اقتصادی مناسب ارتقا یابد.
عدم حمایت مؤسسات مالی :اعتقاد اکثریت بر این است
که بسیاری از نوآوران برای اینکه نوآوری خود را به مرحلۀ
تجاریسازی برسانند نیاز به منابع مالی با بهرۀ کم دارند
در این زمینه مؤسسات مالی نقش مهمی میتوانند داشته
باشند ولی با این حال حمایتهایی که آنها از نوآوران
میکنند یا وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد شامل طیف
خاصی از نوآوران میشود که در لوای شرکتهای شناخته
شده کار میکنند .همچنین یکی از پاسخگویان معتقد
است که "سود وامها و تسهیالت دریافتی به قدری زیاد
است که نوآوران برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه
میشوند(کد .")9بنابراین باید نوآوران از طریق نهادهای
مالی با کمکهای بالعوض و یا دادن وام با بهرۀ کم
حمایت شوند.
با توجّه به موارد فوق فرضیۀ دوم تحقیق(پارک پردیس
از لحاظ زیرساخت ریسکپذیری در وضعیت مطلوبی قرار
ندارد) تائید میشود.
در نهایت با توجّه به مطالعات صورت گرفته سیستم نهایی
ارتباط بین زیرساخت ریسکپذیری و شکوفایی نوآوری
ترسیم میشود .در مورد زیرساخت ریسکپذیری نیز با
توجّه به اطالعات پرسشنامهها و مصاحبهها عوامل
مختلفی استخراج شده است که مهمترین آن حقوق
مالکیت معنوی ،اعتماد ،معافیتهای مالیاتی و حمایتهای
مالی از ریسکپذیران است که وجود آنها برای
ریسکپذیری در پارک پردیس الزامی است .عوامل دیگری
که میتوانند روحیۀ ریسکپذیری را تقویت کنند شامل
رسانهای کردن ریسکهای موفق ،هوش افراد ،ثبات
اقتصاد کالن ،و وجود مراکز حمایتی مانند مراکز رشد
است .عواملی که اثرگذاری کمّی نیز دارند شامل فاصلۀ
قدرت کم در جامعه و داشتن شغل مناسب است.
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نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از مطالعات کمّی نشان میدهد که
عوامل مختلفی بر ریسکپذیری تأثیرگذار است از جمله
این عوامل میتوان به داشتن درآمد باال ،داشتن شغل
مناسب ،تحمّل ابهام باال ،ضریب هوشی باال ،وجود
روحیاتی مانند جسارت و تمایل به پیشرفت ،وجود
سرمایهگذاران ریسکپذیر دولتی و خصوصی در جامعه،
وجود قوانین حقوق مالکیت معنوی مؤثر ،وجود مراکز
رشد در جهت حمایت از ایدههای جدید و ثبات اقتصاد
کالن اشاره کرد که مطابق تحقیقات(میهت)2022 ،81
است و تماماً توسط مبانی نظری پوشش داده میشود و
فقط دو عامل فرهنگ جامعه و اعتماد در جامعه است که
در نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهها ارتباط معناداری
میان آنها و ریسکپذیری حاصل نشده است که برخالف
تحقیق(داس 88و تد )2004 ،81است .تحقیقات آنها نشان
میدهد که اعتماد یکی از عوامل اصلی ارتقا دهندۀ نوآوری
است بنابراین برای روشن شدن عدم این رابطه تحقیقات

65.Mihet
66.Das
67.Tend

گستردهتری نیاز است و بعضی از عوامل نیز مانند رسانهای
کردن ریسکهای موفق و وجود مراکز حمایتی نیز از
مطالعات کیفی حاصل شد که در مجموع این عوامل در
قالب سیستمی پویا مبتنی بر تفکر سیستمی(سنجه،86
2990؛ ادسون )2006 ،89ترسیم شده است .این عوامل با
تقویت ریسکپذیری ،بر تمام شاخصهای نوآوری مانند
کمّیت و کیفیت پتنت و کپیرایت ،کیفیت ارتباط دانشگاه
و صنعت ،کیفیت پارکهای علمی و فناوری ،خوشههای
صنعتی ،ایجاد و انتشار دانش و کیفیت محصوالت و
خدمات نوآورانه تأثیر میگذارند که تأیید کنندۀ فرضیۀ
اول تحقیق است و زمینهساز ایجاد فضایی پویا و خالق به
منظور رشد نوآوری در پارک پردیس میشوند .از مطالعات
کیفی نیز نتایجی حاصل شد که مشخص میکند که
وضعیت فعلی زیرساخت ریسکپذیری در پارک پردیس
مساعد نیست و این زیرساخت ،نوآوری را بطور چشمگیری
ارتقاء نمیدهد .ضعف زیرساخت ریسکپذیری به دالیل
مختلفی مربوط میشود ،از یک طرف عدم وجود ضمانت
اجرایی قوانین تصویب شده در حمایت از ریسکپذیری

68.senge
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 سطح درآمد عمومی افراد از طریق سیاستگذاریهای،یابد
 همچنین باید نوآوران را از،اقتصادی مناسب افزایش یابد
طریق نهادهای مالی با کمکهای بالعوض و یا دادن وام
 این موارد باعث ارتقاء.با بهرۀ کم حمایت کرد
ریسکپذیری در پارک پردیس میشود و در نهایت نوآوری
 از محدودیتهای این تحقیق نیز میتوان.را ارتقا میدهد
به مشکالت ناشی از بروکراسی اداری در توزیع
.پرسشنامهها اشاره کرد

افراد را نسبت به ریسک کردن دلسرد میکند که
) این موضوع را تأیید2006 ،10تحقیقات(سرکیسیان
 از طرف دیگر عدم وجود پشتوانۀ مالی مناسب و،میکند
عدم حمایت مؤسسات مالی اطمینان افراد را نسبت به
آینده کاهش میدهند و تمایل افراد به ریسکپذیری را
 برای رفع این موانع و ارتقاء روحیۀ.کم میکند
 نهادهای قضایی:ریسکپذیری پیشنهادهایی ارائه میشود
تقویت شود تا اجرای قوانین حمایتی تصویب شده ارتقا
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