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 1سید عبدالرضا موسوی

 *2عادل آذر

 3الهی شعبان

 4عباس مقبل باعرض

 چکیده

 توسعهدر را ای اند نقش ويژهبنیان توانستهی اقتصاد دانشهارساختيزی علم و فناوری به عنوان يکی از هاپارک

ی علم و فناوری با استفاده هاپارکی ايفا کنند. اين پژوهش با هدف کمک به توسعه عملکرد امنطقهاقتصاد شهری، محلی و 

در کشور  هاپارکی مؤثر در ارزيابی عملکرد اين انهیزم، به تحلیل و شناسايی عوامل بنیانی دادهسازمفهوماز روش تئوری 

 هیکلآماری شامل  جامعه از نظر نوع هدف، توصیفی و از نظر نوع راهبرد، پژوهش کیفی است. تحقیق حاضر پرداخته است.

به روش گلوله برفی  ،نفر از اين افراد بوده 21آماری شامل  نمونه .باشدیمی علم و فناوری هاپارک نظرانصاحبمديران و 

ی علم و هاپارکی مؤثر در ارزيابی عملکرد انهیزمعوامل  دهدیممصاحبه شده است. نتايج تحقیق نشان  آنهاانتخاب و با 

بنیان، مالحظات ارتباطات بیرونی و درونی در پارک، مالحظات زيرساختی، ی دانشهاشرکتفناوری شامل مالحظات 

، مالحظات مديريتی و نیروهای هامشاورهمالحظات فرهنگی، مالحظات ساختاری و فرايندی، مالحظات مربوط به خدمات و 

مالحظات مربوط به تیم ی داخلی و خارجی، مالحظات محیط بیرونی و کالن و هاتیظرفستادی، مالحظات مربوط به 

 ارائه شده است. هاپارک توسعهدر پايان هم پیشنهاداتی اجرايی برای  .باشدیمپارک  کنندهیابيارز

، ی داده بنیانسازمفهومی، تئوری انهیزمی علم و فناوری، ارزيابی عملکرد، عوامل هاپارک: های کلیدیواژه

 های دانش بنیانشرکت

 .JEL :H75, L22, R10بندی طبقه
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 مقدمه  -1

يافتعه و در  ه روند توسعه کشورهای توسععه مطالعبا 

گذشعته   دهعه که طی چند  شودیمحال توسعه مشاهده 

يکعی از  ی شده اسعت.  اژهيوبه مقوله علم و فناوری توجه 

ی علعم  سازیتجاری مهم که بستر هارساختيز نيمهمتر

ی پیشعرفته را در  هعا یفنعاور و فناوری به ويژه در صنعت 

ی و ریع گشعکل ، کنعد یمع ان فعراهم  بنیيک اقتصاد دانش

. اسعت ی علعم و فنعاوری و مراکعش رشعد     هعا پارک توسعه

بنیعان بعه عنعوان    اقتصعاد دانعش  متقابالً دستیابی به يک 

ی علم و فناوری هاپارکبوم مناسبی برای پیدايش زيست

فضعای   تواننعد یمع  هعا پعارک  بنابراين؛ در هر کشور است

بنیعانی باشعد کعه    ی دانشهاشرکتمناسبی برای حضور 

فعالیعت   ی علم و فناوریسازیتجار عرصهدر  خواهندیم

   د.کنن

ی علعم و فنعاوری بععه   هعا پععارکی ریع گشعکل آغعاز  

در  2تأسیس اولین پارک بعا نعام پعارک علمعی اسعتنفورد     

بعه دره   بععدها کعه   گعردد یمع بر  2352سال  بهآمريکا و 

. طعی  (2911سلسعله،   ،رقعانی د )خمشهور ش 1سیسیکون

به اين پديده در بسعیاری از کشعورها بعه     اخیر دههچند 

از ايعن  و در حال توسععه   افتهيتوسعهخصوص کشورهای 

 استقبال قابل توجهی شده است. پديده 

ی علم و فناوری به منظور پعر کعردن خع     هاپارک

سازی بعرای  ه ايجاد ايده و تحقیقات تا مرحله تجاریفاصل

ی هععاشععرکتبنیععان و ی دانععشهععاشععرکتکارآفرينععان، 

بعا خعدمات حمعايتی و     آنهعا . انعد شعده فناورمحور ايجعاد  

هعای پژوهشعی و   هسعته  ی کسعب و کعار بعرای   هافرصت

مستقر در پارک، بسعتری مناسعب   ر محوی فناورهاشرکت

تا زنجیره ارزش از خلق ايده تا مرحلعه   کنندیمرا فراهم 

 . (Chris, 2004)د سازی به درستی مديريت شوتجاری

ی مسعتقر در  هعا شعرکت بر  توانندیمی علمی هاپارک

انعد، اثعر گذارنعد.    ای که پارک در آن واقع شعده و منطقه آنها

مواردی همچون تسهیل فرايند انتقعال فنعاوری از دانشعگاه،    

                                                           
1- Stanford  

2- Sisicon 

هعای  ی دارای فناوری پیشرفته، پرورش شبکههاشرکتجذب 

تعأثیرات  جملعه  زايعی از  راهبردی، توسعه اقتصعادی و اشعتلال  

   .(Lindelöf, Löfsten, 2003) گردندمذکور تلقی می

ی علععم و فنععاوری بععا سععاير هععاپععارکتفععاوتی کععه 

دارنععد در ايععن اسععت کععه اعضععای ايععن نععوع  هععاسععازمان

کعه   دهنعد یمتشکیل  و مؤسساتی هاشرکترا  هاسازمان

. کننعد یمع ی پیشرفته فعالیت هایفناوربه طور غالب در 

،  9ی علمععی انگلععیسهععاپععارکطبععق منشععور انجمععن  

 ی علمی سه ويژگی بنیادين دارند:هاپارک

ی و ریگشکلکه بستر  شوندیمطراحی  آنها -2

 .ی نوآور را فراهم کنندهاشرکترشد 

ی هاشرکتکه  کنندیممحیطی را فراهم  -1

ی بشرگ هاشرکتشان را با کوچک و نوآور بتوانند روابط

 .توسعه دهند

با مراکش خلق دانش نظیر  ارتباط و همکاری -9

دهند  ارتقایو مؤسسات تحقیقاتی را توسعه و  هادانشگاه

 .(Donald et al., 2003) 

ی متمايشی در درون هاسازمان ،ی علمیهاپارک

 و اين زنجیرة شوندیمزنجیره ارزش کارآفرينی محسوب 

 آنهااست که فعالیت  هاسازمانای از ارزش شامل مجموعه

ی هایخروجی( دانشی به هایورودبا تبديل موفق منابع )

 .(Philip et al., 2005) قابل عرضه به بازار ارتباط دارد

ی علععم و فنععاوری در هععاپععارکسععاختار متفععاوت 

شعکل و   شعود یمع موجعب   هعا سعازمان مقايسه بعا سعاير   

تععر و بسععیار پیچیععده  آنهععامحتععوای ارزيععابی عملکععرد  

اين پیچیدگی با  د.باش هاسازمان انواعاز ديگر  تریتخصص

ی اخیعر بیشعتر   هعا سعال در شعده  مطالعه تحقیقات انجام

. يکعی از دیيعل ايعن پیچیعدگی انعواع      شعود یممشخص 

ت ی علمععی اسععهععاپععارکی مختلععا از هععایبنععدطبقععه

(Becker, Gassmann, 2006; Amirahmadi, Saff, 

(1993. 
در چنعد   تعوان یمع ی علمی و مراکش رشعد را  هاپارک

ی هعا پعارک ايعن سعطوش شعامل سعطح      .سطح تحلیل کرد

                                                           
3- The United Kingdom Science Park Association 
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، هعا پعارک علمی و مراکش رشد، سطح مؤسسات مسعتقر در  

سطح کارآفرينان شاغل در مؤسسات مشبور. طبیععت چنعد   

 هعا پارکی علمی و مراکش رشد، سطح بلوغ هاپارکسطحی 

بعر   آنهعا و کارآفرينعان مسعتقر در    هاشرکتو مراکش رشد و 

و مراکعش رشعد افعشوده اسعت؛      هعا پارکويايی پیچیدگی و پ

بنابراين ايجاد مقیاسی مناسب برای ارزيعابی عملکعرد آنهعا    

 (Philip et al., 2005). تهنوز پنهان مانده اس

ی تحقیقاتی به سه طبقه عوامل معرتبط بعا   هاپارک

محععل اسععتقرار، عوامععل مععرتبط بععا تععدارک تسععهیالت و 

ی پشععتیبانی هععاشمیمکععانخععدمات و عوامععل مععرتبط بععا  

 .(Kang, 2004) شده است بندیتقسیم

نقعش معديريت تسعهیالت در     ،ای ديگعر در مطالعه

تقويت محیط کعارآفرين و بعه عنعوان ععاملی اساسعی در      

ی هعا شرکتکننده به رشد داشتن عملکردی برتر و کمک

ی علمععی هععاپععارکمسععتقر در  2دِبنیععان جديععتکنولععو ی

در داخعل   یيهعا تفعاوت  تبیینشده است و ضمن  بررسی

بعه   آنهعا و میعشان نشديکعی   هعا  پعارک و خعار  از   هاپارک

که مديريت تسهیالت به طعور   رندیگیمنتیجه ها دانشگاه

 ،غیرمستقیم به سعناريوهای پعر بعازده در ايجعاد ارتبعاط     

ی علمععی کمععک  هععاپععارکسععازی در تعامععل و شععبکه 

 . (Dettwiler et al., 2006)دکنمی

شش عامل  (2339) 1احمدی و صافامیر یدر پژوهش

بعه متخصصعین    شعامل: دسترسعی   9موفقیت دره سعیلیکون 

يی که از قبعل وجعود داشعته    هاساختفنی، دسترسی به زير 

های خطرپعذير، پويعايی مشعاغل،    است، دسترسی به سرمايه

ی انشعععابی از هععاشععرکتهععای تبععادل اطالعععاتی و  شععبکه

 .اندکردهبندی دستهرا ی موجود هاشرکت

ی علعم و  هعا پارکبا توجه به اينکه عمر چندانی از 

، تحقیقعات  گعذرد ینمع فناوری و مراکش رشد در کشور ما 

اندکی در ايعن حعوزه انجعام گرفتعه اسعت، از جملعه بعه        

اشاره کرد  توانیم( 2911صلحی و همکاران، )م تحقیقی

سعطح فنعاوری بعرای     ارتقعای که با اسعتفاده از شعاخص   

                                                           
1- New Technology-based Firms 
2- Amirahmadi and Saff 
3- Silicon Valley 

بینی شده بعر اسعاس   های پیشمهتطابق عملکردها با برنا

ی ثابعت بعرای چنعد    هعا اسیع مقای از عملکردها به دامنه

بععرای سععنجش میععشان  آنهععادهععی و ترکیععب نمعاگر، وزن 

دستیابی به اهداف در مرکش رشد و پارک شعهرک علمعی   

تحقیقاتی اصفهان به ارزيابی عملکرد واحد مورد مطالععه  

 پرداخته شده است.

( با 2911و سلسله ) رقانیخ ديگریدر تحقیق 

ی علم و فناوری در سطح جهان هاپارکای که از مطالعه

، اندکردهتالش  اندآورده به عملبا رويکرد مديريت دانش 

ی علم و فناوری هاپارکی مشترک هایژگيوضمن بیان 

يی همچون نقش هامقولهموجود در سطح جهان به 

کری در دانش و تولید و انتشار آن و سرمايه انسانی و ف

 ی علم و فناوری توجه خاصی شود.هاپارکه توسع

ارزيابی  ( برای2914)زاده ای ديگر ملکدر مطالعه 

ی علم و فنعاوری الشامعاتی همچعون    هاپارکمراکش رشد و 

تفاوت اثرات  ،نتايج به دست آمده، نظرخواهی از مشتريان

تناسعب معدل عملیعاتی و     ،مستقیم و خعالص عملکعردی  

اجتماعی را يادآوری کرده و  -مديريتی و اهداف اقتصادی

انعدازی و  سه دسته شاخص ارزيابی عملکرد در مرحله راه

پیشنهاد را شروع عملیات، عمل به وظايا و ارائه خدمات 

 .دهدیم

زاده کرمانی شريا و  نژادشیدیر ردر تحقیقی ديگ

ی علعم و فنعاوری بعا    هعا پارک( به ارزيابی توانايی 2915)

گیعری فعازی بعرای انتخعاب     استفاده از رويکعرد تصعمیم  

ه بهترين پارک علعم و فنعاوری پرداختعه شعده اسعت کع      

متلیرهای کمی و کیفی استفاده شده در ارزيعابی شعامل   

گعذاری اولیعه،   ، سعرمايه واحعدها منابع یزم برای استقرار 

تحعت  ی هعا شعرکت هعای بعالقوه، تععداد و تنعوع     سرمايه

پوشش، حضور واحدهای تحقیق و توسعه، تعامل داخلعی  

ی علعم و  هعا پعارک بین واحدهای مستقر و تعامل با ساير 

فناوری و همچنین درجه موفقیت در دستیابی به اهعداف  

   .باشدیمريشی شده نهايی برنامه

ی سععازمانی و رفتععار هععایمشععدر پژوهشععی خععط

 اندشدهسايی ای شناکارآفرينی به عنوان دو متلیر واسطه
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که اثر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی را در بهبعود  

، )قورچیععان دهنععدیمععاثربخشععی مراکععش رشععد نشععان  

 (.2911زاد، قاسمی

در  هاپارک شبانیمی مناطق نسب تیموقعی بررس

ی هاتیفعالو توسعه و  قیتحقی هاتیفعالدر  رانيا

ی مناطق و فناوری علم و نسب گاهيجای برای تعیین صنعت

ای بوده است که مسأله هاپارک تیفعالارائه مدلی برای 

 ،در پژوهشی ديگر به آن پرداخته شده است )فرجادی

 (.2911رياحی، 

 2914اولین پارک علم و فناوری در ايران در سعال  

در اصفهان تأسیس و با توجه به گستره عملیاتی که برای 

تحقیقاتی اصعفهان   -آن در نظر گرفته شد، شهرک علمی

يی نظیعر پعارک   هاپارک 18در دهه  بعدهاگذاری شد، نام

فناوری پرديس، پارک علم و فناوری خراسان و ... اضعافه  

پارک علعم و فنعاوری در    98در حال حاضر حدود  .شدند

هنعوز بعه دوران    هعا نآکشور وجود دارد که البته خیلی از 

در مقايسعه بعا    بنعابراين ؛ انددهینرسبلوغ و شکوفايی خود 

ی علم وفنعاوری، کشعور معا در    هاپارک پیشگامان توسعة

اين زمینه هنوز عقب است. از آنجعا کعه يکعی از اهعداف     

در هر کشور توسعه کارآفرينی است، برای  هاپارکتوسعه 

بعا   و 2484 سعاله کشعور در افعق     18انعداز  تحقق چشم

ای کععارآفرين هععدف تبععديل جامعععه ايرانععی بععه جامعععه 

ت قانونی در قانون برنامه چهارم و پعنجم و نقشعه   تمهیدا

تأکید  آنهاه جملجامع علمی کشور ديده شده است که از 

ه مهعم  نکتع . امعا  باشعد یم هاپارکاين بر تقويت و توسعه 

هعای قعانونی، هنعوز    اين است که با وجود چنین پشعتوانه 

توجه جدی به اين مقولعه را در نگعاه مسعئوین اجرايعی     

در بلندمدت بر اقتصاد کشور  تواندیمکه  کشور و تأثیری

بنیعان  های اقتصعاد دانعش  پايه نيمهمتربه عنوان يکی از 

مشاهده کرد. يکی از دیيل اصعلی   توانینمداشته باشد، 

هعای  عدم شناسايی برخی از عوامل و مؤلفهچنین وضعی 

ی علععم و فنععاوری هععاپععارکبسععتر مهععم و تأثیرگععذار بععر 

نظر بعرای  مدتحقق اهداف  بر تواندیماين مسأله  هستند.

تأثیر منفی داشعته   آنهای علم و فناوری و توسعه هاپارک

ی هعا یژگيوريشی بدون شناخت جامع از باشد؛ زيرا برنامه

 آنهعا ی حاکم بر انهیزمو عوامل محیطی و  هاپارکواقعی 

ی علم و فناوری در کشعور  هاپارکمنجر به فاصله گرفتن 

و ايعن موضعوع بیعانگر     شعده خعود  از مأموريت و اهعداف  

 اهمیت انجام اين تحقیق است.

با اين وصا، هعدف اصعلی ايعن تحقیعق شناسعايی      

ی علم و فناوری و بعه  هاپارکی درونی و بیرونی هایژگيو

ی مععؤثر بععر ارزيععابی عملکععرد انععهیزمطععور کلععی عوامععل 

ی علم و فناوری در کشور اسعت. شناسعايی ايعن    هاپارک

مديران کالن کشعور در عرصعه علعم و    به  تواندیمعوامل 

از يک طعرف و سعاير ذينفععان     هاپارکفناوری و مديران 

ای از طعرف ديگعر کمعک کنعد تعا نقعش       محلی و منطقه

 ايفا کنند.   هاپارک توسعهی در ترفعال

که  دهدیمی انجام شده نشان هاپژوهشمروری بر 

های متنوعی برای شناسعايی عوامعل و معیارهعای    ديدگاه

ی علعم و فنعاوری ارائعه    هعا پارکمهم در ارزيابی عملکرد 

و اسعتفاده از ايعن    آنهابرداری از شده است و صرف نسخه

جهععت ی علععم و فنععاوری ايععران  هععاپععارکمعیارهععا در 

توجه  کننده باشد؛ بنابراينگمراه تواندیم آنهاسازی بومی

ی علعم و فنعاوری شعکل گرفتعه در     هاپارکمر کوتاه عبه 

 ،هاپارککشور و ضرورت توجه به شرايط واقعی حاکم بر 

ايعن پديعده را در بسعتر و     تعا نويسندگان را بر آن داشت 

، برنعد یمع  بعه سعر  ی علعم و فنعاوری   هعا پارکفضايی که 

و بعا شعرايط و    تعر ملمعوس بررسی کنند تا نتايج حاصعله  

 بیشتر منطبق باشد.   هاپارکبیرونی ی درونی و هایژگيو

 

 روش تحقیق -2

ی علم و فناوری و هاپارک دهیچیپ تیماهبا توجه به 

ی درونععی و بیرونععی واقعععی  هععایژگععيوشناسععايی م لععشو

ی علم و فناوری کشور که در ايعن تحقیعق بعه آن    هاپارک

پرداختععه شععده اسععت، ايععن پععژوهش از نظععر نععوع هععدف، 

ی اسعت. از نظعر   فیکو از نظر نوع راهبرد، پژوهش  توصیفی

  2بنیعاد سعازی داده تحقیعق از تئعوری مفهعوم    روش اجرای

                                                           
1- Grounded Theory 
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استفاده شده است؛ زيرا بعا توجعه بعه مسعأله تحقیعق ايعن       

تعر و بهتعری را در شعناخت پديعده     بینانعه نتايج واقع ،روش

. منابع اطالععاتی معورد اسعتفاده    دهدیممورد مطالعه ارائه 

در اين روش مبانی نظری، پیشعینه تحقیقعات، مشعاهدات،    

نظران و معديران و  های عمیق با صاحبمستندات، مصاحبه

ی علعم و  هعا پعارک کارشناسان با تجربه و توانمند در حوزه 

. منظعور از  باشعد یمع ی فنعی محقعق   هاادداشتفناوری و ي

ای شعده خالصهی و قیتلف یهاادداشتی فنی، يهاادداشتي

ی محقععق را در خصععوص هععادهيععااسععت کععه تفکععرات و  

روش  نيا. ردیگیممباحث در بر  گريدی و نظری ریگنمونه

؛ پعردازد ینمع  هیفرضع ی است و به آزمعون  جيتدربه صورت 

عوامعل و معیارهعا را    هیفرضع بعا آزمعون    تعوان ینم کهچرا 

از بدنعه   ديع جدی دانشع شناسايی کرد. هدف آن اسعتخرا   

دانش موجعود اسعت. جامععه آمعاری معورد بررسعی کلیعه        

ی علم و فنعاوری و معديران   هاپارکه حوزنظران در صاحب

نفعر از   21 نیش مصاحبه شده . نمونه آماریباشدیم هاپارک

نظران در حوزه پارک علم و فنعاوری و مراکعش رشعد    صاحب

پعارک فنعاوری   ب )ی منتخع هعا پعارک وزارت علوم، مديران 

 ءيس و شععهرک علمععی تحقیقععاتی اصععفهان( کععه جععشپععرد

ی علععم و فنععاوری پیشععرو در کشععور محسععوب  هععاپععارک

بنیعان  ی دانعش هاشرکتبا سابقه و برخی مديران  شوندیم

گیری استفاده ی منتخب بوده است. روش نمونههاپارکدر 

شده بعرای مصعاحبه عمیعق نیمعه سعاختاريافته بعا افعراد        

چون محقعق   ؛برفی بوده استمصاحبه شونده، روش گلوله 

 در ابتدا با تمامی اين افراد آشنا نبوده است.

کننعدگان در  انتخعاب شعرکت   جهعت مهم  اریمعپنج 

ی بعودن، معرفعی شعدن از سعوی     دیکل :زعبارتند ا قیتحق

 ی موضوع، تنعوع و موافقعت بعا مشعارکت    نظرديگران، فهم 

(Flint, 1998)  افراد انتخابی برای مصاحبه از نظر سعطح .

 ءی علعم و فنعاوری جعش   هعا پعارک دانش و تجربه پیرامعون  

. يکی از موضعوعاتی کعه   شدندیمافراد محسوب  نيترخبره

شوندگان مؤثر بوده است، لشوم در نظعر  در انتخاب مصاحبه

های مختلا و متنوع افراد با توجه به جايگاه گرفتن ديدگاه

فرد برای شناسعايی زوايعای پنهعان مسعأله     شللی و تجربی 

از  آنهعا بوده است. موضوع ديگعر سعطح دانعش و شعناخت     

ی علععم و فنععاوری و در نهايععت اخععذ موافقععت از هععاپععارک

شونده و تمايعل وی بعرای همکعاری بعا محقعق در      مصاحبه

 انجام مصاحبه نیمه ساختاريافته بود.

شوندگان به جعش چنعد   در انتخاب مصاحبه نيبنابرا

ی مورد نظعر  ارهایمعفر اول که از سوی محقق بر اساس ن

ی خبرگع ی ارهایمعخبرگان عالوه بر  ريساانتخاب شدند، 

انعد. همچنعین   انتخاب شعده  شینشوندگان توسط مصاحبه

يعا   2هدفمندی ریگنمونهی از روش ریگنمونه تيکفابرای 

است  یروش ینظر یریگنمونه ی استفاده شده است.نظر

 کنعد یم یآورجمع مرتبط را یهاآن محقق داده یکه ط

کنعد   هیرا تصف یساخت تئور یبرا ازیمورد ن یهامقوله تا

گیری تا جايی ادامعه  نمونه .(Charmaz, 2006) و بسازد

 به حد کفايت و اشباع برسند. هامقولهکه  ابديیم

بنیاد بعر اسعاس   سازی دادهستفاده از تئوری مفهوما

سه ابشار کدگذاری بعاز، کدگعذاری محعوری و کدگعذاری     

ها داده لیتحل نديفراو از ابتدای تحقیق، د باشیمانتخابی 

در ايعن   بنعابراين ؛ شودیمی باز آغاز کدگذاراز با استفاده 

هععا ی مشععاهده شععده در دادهشهععایچ ايعع عيوقععاتحقیععق، 

ی آورجمعع ی فع یکاطالععات   کیتفکی شدند و با گذارنام

مرحلعه،   نياها پرداخته شد. در ی مقولهبندشکلشده، به 

هععا، ی شععده از مصععاحبهگععردآوری هععاداده لیععتحلبععا 

ی فنعی )حاصعل از   هعا اشعت دادهعای محقعق و ي  مشاهده

ی اصعل ی هامقوله ،سازیی( از طريق مفهومدانیم اتیعمل

ه اشعباع  مرحلع ی اسعتخرا  شعدند و تعا    فرعی هامقولهو 

مقايسععه مععداوم بععرای  نععديفرا کدر قالععب يعع)هععا مقولععه

ايعن فراينعد ادامعه     هعا( آنشناسايی وجوه تشابه و افتراق 

 .  يابدمی

و ز ی باهایکدگذاری، انتخابی کدگذاربا استفاده از 

 شيپعای ی و سعاز کپارچعه محوری انجعام شعده، طريعق ي   

ی آمعاده  کلع يه نظرو  لیتکمی نظری چارچوبها در مقوله

بعازبینی طعرش از لحعان انسعجام      شد و سپس محقعق بعا  

هعای  درونی و نداشتن خلل در منطق آن؛ پرکردن مقولعه 

                                                           
1- Purposal Sampling 
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های زائد و سنجش اعتبعار نظريعه   ناپرورده و هرس مقوله

برای سنجش اعتبار درونعی   .پرداخت هينظر شيپایبه 

هعا  از جمله اين روش .نظريه چندين روش وجود دارد

های آن است که به عقب برويم و نظريه خود را با داده

طععرش نظععری بايععد بتوانععد اک ععر  .خععام مقايسععه کنععیم

روش در را توضعیح دهعد.    هادادهموردهای موجود در 

ديگر تعیعین اعتبعار، طعرش نظعری را بعا کسعانی کعه        

بازگو کنیم و در مورد میشان انطبعاق  م ياکردهمصاحبه 

نظر بدهنعد و توضعیح معقعول و قابعل      آنهاا مورد آن ب

 2گرايیک رت.(Strauss, Corbin, 1998) قبولی بیابند

کعه در آن  ت هعايی اسع  سازی يکی ديگعر از روش يا م لث

 ديیع تأ یچنعد روش بعرا   ايع چند محقق، چند منبع داده 

 رنعد یگیدر حال ظهعور معورد اسعتفاده قعرار مع      یهاداده

در ايععن تحقیععق بععا اسععتفاده از    .(2932ابوالمعععالی، )

کدگععذاری بععاز، محععوری و انتخععابی نظريععه يععا عوامععل  

بعرای تعیعین   و شد  شناسايیی از بستر تحقیق انهیزم

ی مقايسععه نظريععه بععا  هععاروشاعتبععار و روايععی آن از  

  شوندگان برایهای خام، بازگو کردن آن با مصاحبهداده

                                                           
1- Triangulation 

اسعتفاده شعده اسعت. بعرای      گرايعی ک رتپذيرش نظريه و 

 یآورجمعع تعیین اعتبار و روايعی بیرونعی نظريعه نیعش بعا      

 از جملعه  هعا افتعه ي، اعتبعار  یها از چند منبع اطالععات داده

، مصععاحبه بععا ی منتخععبهععاپععارک رانيمصععاحبه بععا مععد

ات مشعاهد ی علم و فنعاوری و  هاپارکنظران حوزه صاحب

 هسع يبعا روش مقا  همچنعین  اسعتفاده شعده اسعت.    محقق

و افعراد مختلعا    هعا نعه ی، زمدادهايها، رومقوله نیب یدائم

 ، اعتبار نظريه تأيید شده است.شودیانجام م

بازنويسعی و معورد    هعا مصاحبهمطالعه، ابتدا  نيادر 

ی تعالش  بعدی هامصاحبهتحلیل قرار گرفت و سپس در 

شد برای اشباع نظری و درک بهتر موضوع، با اسعتفاده از  

آنهعا   نیبع هعای فرععی و روابعط    کدگذاری محوری مقوله

شناسايی شود. در نهايت، با استفاده از کدگذاری انتخابی 

هعا، روابعط   ی مقولهابعادبا انسجام درونی و تعیین سطوش 

يی کعه بعه   هعا مقولعه و  هشعد اعتبار بخشی  ،میمفاه انیم

، و در نهايعت نظريعه   شيپعای بودنعد   افتهینی توسعه خوب

( گردآوری و تحلیل 2شکل ) يافته اعتبارسنجی شد.شکل

 دهد.ها را به روش زيگشاگ نشان میداده
ف اشباع مقوله

به طر
ها

 
ی بهبود هامقوله 

تردهیبخش  

ی بهبود هامقوله
دهیبخش  

ی هامقوله
یمقدمات  

نیدوم  
مصاحبه   

  لیتحل
هاداده  

ی وردآگر
هاداده  

شدن به  کينشد
هااشباع مقوله  

  نیسوم
 مصاحبه

  نیاول
 مصاحبه

 به طریق زیگزاگ هادادهردآوری و تحلیل گ -1شکل 

 (1344منبع: )بازرگان،    
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 ی پژوهشهایافته -3

ای که در اين تحقیعق بعرای شناسعايی    طی مطالعه

ی معؤثر بعر ارزيعابی عملکعرد     انعه یزمهای عوامل و مؤلفه

سعازی  ی علم و فناوری با استفاده از نظريه مفهومهاپارک

از  هعا دادهگیعری از تحلیعل   آمد بعا بهعره   به عملبنیادی 

همان ابتدا با کدگذاری باز آغاز و در ادامعه بعا کدگعذاری    

محععوری و انتخععابی و عملیععات مقايسععه دائمععی بععرای    

یم و کدهای اسعتخرا   و تشابهات مفاه هاتفاوتشناسايی 

، گرفعت یمشده که در هر مرحله از انواع کدگذاری انجام 

های مربوطه شناسايی و تعیین اعتبعار  و زيرمقوله هامقوله

شدند. البته هعر کعدام از کعدهای اسعتخرا  شعده معورد       

 آنهعا و کدهايی که تأکید اندکی بعر   گرفتیمبررسی قرار 

ظريعه داشعتند   دهی نشکلر شده بود و اهمیت ناچیشی د

د از طريعععق فراينعععد مقايسعععه معععداوم و بعععا تأيیععع     

هعدف افعشايش سعطح     شوندگان و ساير منابع بعا مصاحبه

 28روايی و اعتبار نظريه حذف شدند و در نهايعت تععداد   

مؤلفعه کعه اعتبعار و روايعی بیشعتری       42و مقوله اصعلی  

. ضععمن ايععن کععه ند، شناسععايی و اسععتخرا  شععدندداشععت

آن را تأيیعد کردنعد؛ بنعابراين ايعن     شوندگان نیش مصاحبه

، زوايعای مختلعا   ازهای به دسعت آمعده   و مؤلفه هامقوله

ی علعم و فنعاوری در   هاپارکبه ارزيابی عملکرد  تواندمی

، کمعک  برنعد یم به سرشرايط واقعی و بستری که در آن 

نتايج نهعايی بعه دسعت آمعده را در قالعب       2ل کند. جدو

 .دهدیمی شناسايی شده نشان هاهمؤلفعوامل و 

 

 ی شناسایی شدههاهمؤلفنتایج نهایی به دست آمده در قالب عوامل و  -1جدول 

 هامؤلفه عامل

ی هاشرکتمالحظات 

 بنیان مستقر در پارکدانش

 بنیان توانمندی دانشهاشرکتای پارک برای ترغیب ورود ی توسعههاتیجذابسطح 

 بنیانی دانشهاشرکتنظام جذب و پذيرش قوی 

 بنیان در توسعه پارکی دانشهاشرکتسهم 

 بنیانی دانشهاشرکتسهم پارک در بسترسازی برای کمک به توسعه فعالیت 

 بنیانی دانشهاشرکتسازی ی اقتصادی و تجاریهاتیفعالسطح 

 در پارک هاشرکتسازی شده ی تجاریهایفناوروضعیت 

 بنیاندانشی هاشرکتريشی و توسعه منابع انسانی سطح برنامه

 شده از پارکی خار هاشرکتوضعیت 

مالحظات ارتباطات درونی و 

ی علم و هاپارکبیرونی 

 فناوری

 ی مستقر در پارکهاشرکتی مشترک هایهمکاربسترسازی در 

 گذاری تجربیاتسازی درونی و بیرونی برای انتقال و به اشتراکشبکه

 المللیمندی از تجارب بینرصد و بهره ،المللی پارکتعامالت بین

 ایهای محلی و منطقهتعريا نوع ارتباط و سطح تعامل با دانشگاه

 سطح نفوذ پارک در منطقه

 ارتباط مؤثر با ذينفعان پارک

مالحظات فرهنگی مربوط به 

 ی علم و فناوریهاپارک

 و ستاد پارک هاشرکتفرهنگ نوآوری در  ارتقای

 ی مستقرهاشرکتروحیه تعامل و همکاری بین پارک و  ارتقای

 هاپارکسازی برای تقويت نوع نگاه به ضرورت فرهنگ

 ی مستقرهاشرکتانجام اقدامات اعتمادساز پارک برای 

مالحظات مربوط به ساختارها 

ی علم و هاپارکدر  ندهايفراو 

 فناوری

 ی مستقرهاشرکتوجود ساختارها و فرايندهای کارآمد برای اطالع از وضعیت واقعی 

 توسعه فرايندهای کاری پارک

 هاپارکو قوانین داخلی و بایدستی  ساختارهاتوسعه 

مالحظات مربوط به خدمات و 

ی علم و هاپارکدر  هامشاوره

 فناوری

 کیفیت خدمات تخصصی پارک

 بنیانی دانشهاشرکتی مؤثر در توسعه عملکرد هاشمیمکانبه کارگیری 

 هاشرکتبنیان سازی و توسعه صادرات محصویت دانشنیازهای تجاریتوجه به پیش

 ی مستقرهاشرکتساز ی صنعتهایتکنولو توجه پارک به 

مالحظات مربوط به مديريت 

ی علم هاپارکنیروهای ستادی 

 و فناوری

 مديريتی پارک و پرهیش از روزمرگیهای توسعه شیوه

 اعتقاد و حمايت عملی مديريت از نظام ارزيابی عملکرد پارک

 ثبات مديريت پارک
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 سطح حضور فعال مديران پارک در هدايت امور

 ثبات نیروی انسانی و توسعه سرمايه انسانی پارک

مالحظات مربوط به 

ی داخلی و خارجی هاتیظرف

 فناوریی علم و هاپارک

 ی بخش خصوصی در توسعه پارکهایتوانمندگیری از بهره

 ای در توسعه پارکی محلی و منطقههاسازمان، نهادها و هادستگاهگیری از ظرفیت بهره

 گیری از ظرفیت ايرانیان خار  از کشور در کمک به توسعه پارک و چرخش ملشهابهره

 بنیانی دانشهاشرکتبرداری از توان دانشگاهیان در نظام پذيرش و توسعه بهره

مالحظات مربوط به 

ی علم و هاپارکی هارساختيز

 فناوری

 موقعیت مکانی پارک

های ارتباطی و شبکه هاراهامکانات شهری، دسترسی به ه ضا، دسترسی ب)ف های فیشيکیزيرساخت

 و آزمايشگاهی ...(

مالحظات محیط بیرونی و 

 ی علم و فناوریهاپارککالن 

 تأثیر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بر پارک

 ای بر پارکاجتماعی محلی و منطقه ،تأثیر وضعیت اقتصادی، سیاسی

 تأثیرات اقتصادی و اجتماعی پارک بر منطقه و جامعه

مالحظات مربوط به تیم 

 ارزيابی کننده پارک

 کننده پارکتخصصی تیم ارزيابی توانايی فنی و

 کننده پارکتجربه و رفتار تیم ارزيابی

 نگارندگان( هاییافتهمنبع: )       

 

 و پیشنهاداتگیری نتیجه -4

هعای اصعلی و   چنان کعه توضعیح داده شعد مقولعه    

ی درونعی و  هعا یژگع يوهای به دسعت آمعده بیعانگر    مؤلفه

ی علم و فناوری در کشعور  هاپارکبیرونی واقعی حاکم بر 

سعازی داده  است که بعا اسعتفاده از روش تئعوری مفهعوم    

هعای عمیعق بعه دسعت     بنیاد و انجام مطالعات و مصاحبه

 آمده است. 

تحقیعق موضعوع   به دست آمعده از  ج بر اساس نتاي 

بنیعان در  ی دانعش هعا شعرکت جذب، نگهعداری و خعرو    

هم . سع شعود یمپارک، موضوعی مهم و زيربنايی محسوب 

ی هعا شرکتی علم و فناوری به هاپارکبایيی از موفقیت 

بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه جعذب و مسعتقر   دانش

وابسته است؛ بنابراين نظام جذب و پعذيرش ايعن    آنهادر 

يی کعه شايسعتگی   هاشرکتو تشخیص درست  هاشرکت

ورود به پارک را دارند، موضوع مهمی است که بايد به آن 

ی هعا تیجعذاب و  هعا یژگع يولبته قبل از ورود، توجه کرد. ا

 توانعد یمع ی مستعد و توانمند هاشرکتپارک در گرايش 

ی هعا شعرکت تعأثیری کعه   . نقش قابل توجهی را ايفا کند

بنیان در توسعه پارک و بالعکس تأثیری کعه پعارک   دانش

بنیعان يعا واحعدهای مسعتقر     ی دانشهاشرکتدر توسعه 

داشته باشد، در سهیم بودن در موفقیت يکديگر  تواندیم

 و همچنین بر عملکرد پارک اثرگذار است. 

موضوع ديگری که در خصوص واحدهای مستقر در 

از منظعر   واحعدها پارک بايد توجه کرد وضعیت رشد اين 

 ،ريععشی و توسعععه منععابع انسععانی واحععدبرنامععه ،مععديريت

سععازی شععده و وضعععیت ی تجععاریهععایفنععاوروضعععیت 

ی اقتصععادی ايععن واحععدها در جهععت فععروش، هععاتیععفعال

ه آخعر  مؤلفع اسعت.   آنهعا سعازی  صادرات و در کل تجاری

بنیان موفق از پارک ی دانشهاشرکتراجع به نرخ خرو  

در تقويعت   تواندیمکه بررسی و پايش دقیق آن  باشدیم

های موفعق و حعذف يعا کعاهش موانعع مربعوط بعه        برنامه

 ه کمک کند.در اين زمینک توسعه پار

، يکععی از موضععوعات قابععل توجععه ديگععر در پععارک 

ی مسعتقر در  هعا شعرکت وضعیت ارتباطات درونعی بعین   

هععای مشععترک فنععاوری و پععارک در قالععب انجععام پععرو ه

گیری از پتانسیل يکديگر و نقشی که پعارک در ايعن   بهره

ريعشی صعحیح قابعل    که غالباً بعا برنامعه   کندیمراستا ايفا 

افشايعی حاصعل از آن   ای و هعم اه شعبکه اجراست. البته نگ

به بیرون از پارک هعم گسعترش يابعد؛ بنعابراين      تواندیم

و انتقال تجربیات به يکديگر  هاپارکتعامل پارک با ساير 

ی داخعل و  هعا پعارک افشايی درونی را به ساير هم تواندیم

در  توانعد یمع خار  از کشور گسترش دهد. همین عامعل  

افشايش قدرت نفوذ پعارک در منطقعه و برقعراری تعامعل     

ای و سععاير هععای محلععی و منطقععه مناسععب بععا دانشععگاه 

 نفعان پارک تأثیر شگرفی داشته باشد.ذی
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 03ععععععععععععععععع  سید عبدالرضا موسوی، عادل آذر، شعبان الهی، عباس مقبل باعرض.../ های علم و فناوری و اقتصاد شهری، پارک

توجه به مسائل فرهنگی از جمله اعتمادسازی بعین  

ی متقاضعی  هاشرکتی مستقر در پارک و حتی هاشرکت

به پعارک   آنها جذب به مجموعه پارک و ايجاد حس تعلق

ريعشی اسعت.   از جمله موضوعاتی است که نیازمند برنامعه 

ی علم و فناوری توسعه هاپارکهای مهم در يکی از مؤلفه

يی کعه در  هعا شرکتاست، البته عالوه بر فرهنگ نوآوری 

، بايعد در خعود سعتاد و معديريت     شعوند یمپارک مستقر 

بعروز و ظهعور داده شعود تعا امکعان معديريت       م پارک هع 

بنیعان در پعارک و حرکعت بعه سعمت      ی دانعش هارکتش

 کندیمسازی در بستری که پارک فراهم نوآوری و تجاری

چعه در  بايعد  وجود داشته باشعد؛ بنعابراين ايعن فرهنعگ     

 وجود داشتهچه در ستاد پارک و بنیان ی دانشهاشرکت

راستا شعوند.  تا اين دو بتوانند يکديگر را درک کرده و هم

روحیه و فرهنگ تعامل و همکعاری مشعترک نیعش     ارتقای

 به تقويت آن کمک کند.   تواندیم

و  هعا سعازمان مسأله ساختارها و فرايندهای پارک و 

 توانعد یمع نهادهای بایدسعتی عامعل ديگعری اسعت کعه      

الشعاع خعود قعرار دهعد. ايعن کعه      عملکرد پارک را تحت

پارک چقعدر توانسعته اسعت متناسعب شعرايط محلعی و       

ای ساختارهايش را تعريا و توسعه دهد و يعا ايعن   منطقه

که چقدر توانسته فرايندهای کعاری و قعوانین و مقعررات    

را شفاف و ساده کند هم موضوع مهمی اسعت   اشیداخل

، البتعه نبايعد   کندیمکه در توسعه پارک نقش مهمی ايفا 

از ساختارها، فراينعدها و قعوانین بایدسعتی غافعل بعود و      

مانع از توسععه پعارک    تواندیممقابل آن انفعال پارک در 

 شود.

ی علم و فنعاوری ارائعه   هاپارکيکی از کارکردهای 

ی مسعتقر در آن اسعت.   هعا شعرکت خدمات تخصصی بعه  

توجه به کیفیت و چگونگی ارائه اين خدمات متناسب بعا  

گیری از مشاورانی توانمند و با تجربعه  ، بهرههاشرکتنیاز 

يی کعه  هاشمیمکانو  هاشرکتين های مورد نیاز ادر زمینه

سعازی تعا فعروش و    در مسعیر تجعاری   هاشرکتبتواند به 

شععان کمععک کنععد از و محصععویت هععایفنععاورصععادرات 

 .باشدیم هاپارکضروريات 

باور و اعتقاد مديريت پارک به نظام ارزيابی عملکرد 

های آتی پارک از يعک  برداری از نتايج آن در برنامهو بهره

از سوی کت و حمايت عملی وی در اجرای آن و مشار سو

کننععده در توسعععه عملکععرد پععارک عععاملی تعیععین ديگععر

همچنین بین مديرانی کعه تمعام وقعت     د.شویممحسوب 

درگیعر عملیعات توسععه پعارک     و حضور دارنعد  ک در پار

، دهندیمهستند و مديرانی که وقت کمتری را اختصاص 

گیععری از بهعره تفعاوت وجعود دارد. در کنعار ايععن عوامعل     

هعای  های مناسب مديريتی و تجهیعش وی بعه شعیوه   شیوه

مديريتی کارآمد و موفق جديد هم اهمیعت زيعادی دارد.   

مديريت پارک، از سعهم نیعروی انسعانی    ع عالوه بر موضو

ستادی پارک که نقشی کلیدی در تحقعق اهعداف پعارک    

دارد نیش نبايد غافل بود؛ بنابراين ت بیت نیروهای سعتادی  

ای و داشتن نگاه سرمايه آنهاسطح توانايی  ارتقایو ک پار

هعای پعارک و تحقعق اهعداف آن     به اجرای برنامعه  آنهابه 

 کمک خواهد کرد.

ی اعضععای هعا تیع ظرفبععرداری از شناسعايی و بهعره  

هعای  علمعی و فعارغ التحصعیالن توانمنعد دانشعگاه      تهیأ

ای و يا حتی متخصصعان ايرانعی خعار  از    محلی و منطقه

بنیعان  ی دانشهاشرکتکشور به منظور ارزيابی و داوری 

بنیعان بعا   ی دانعش هعا شعرکت متقاضی جذب و يا ايجعاد  

ی هعا تیع ظرفاز يعک طعرف و اسعتفاده از     اهع آنهمکاری 

و نهادهای عمومی  هانسازماموجود در بخش خصوصی و 

ای در جذب سرمايه و يا امکانات محلی و منطقه و دولتی

ی علعم و  هعا پارکيی است که هافرصتهم از  آنهاموجود 

در جهعت توسععه خعود از آن اسعتفاده      توانندیمفناوری 

 کنند.

مکانی کعه پعارک در آن واقعع شعده اسعت از نظعر       

هعای  هعای بعشرگ، دسترسعی بعه راه    نشديکی به دانشعگاه 

هعای اينترنتعی بعا    ارتباطی مختلا، دسترسی بعه شعبکه  

پهنای بانعد بعای، امکانعات آب و بعرق، گعاز و سعاير امعور        

 رفاهی و شهری نیش از الشامات اين توسعه است. 

ی علم و فناوری نبايد متعأثر از  هاپارکهر چند که 

مسائل سیاسی کشور شوند اما گاه اين تلییرات سیاسعی  
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کععر مععديريت کععالن در جامعععه بععا   و همسععو نبععودن تف

يی هعا بینشی علم و فناوری و فراز و هاپارکهای دغدغه

را  هعا پعارک ، عملکعرد  ديع آیمکه به اين واسطه به وجود 

. رونق و رکعود اقتصعادی در   دهدیمتحت تأثیر خود قرار 

بعرای دقعت در    هعا پعارک کعردن  نیش ضمن حساسر کشو

مؤثر است. شعرايط اقتصعادی،    آنهاارزيابی خود بر توسعه 

 توانععدیمععای هععم سیاسععی و اجتمععاعی محلععی و منطقععه

الشعاع خود قرار دهد؛ هر چند کعه  عملکرد پارک را تحت

بعر اقتصعاد منطقعه، و     توانعد یمع متقابالً خود پعارک هعم   

 شرايط اجتماعی آن اثر گذارد.

ت موضوعات مهم در ارزيابی درس نيمهمتريکی از 

 انارزيابع کننده اسعت کعه   تیم ارزيابی نقش مؤثر هاپارک

يی داشته باشند تعا  هایژگيوی علم و فناوری بايد هاپارک

اتکا کرد. ارزيابعان  ک از پار آنهای هایابيارزبتوان به نتايج 

ی علعم و فنعاوری و   هعا پعارک در وهله اول بايد با فلسعفه  

شان و مسائلی که با آن مواجعه هسعتند آگعاه    کارکردهای

و شناخت کافی در اين زمینه داشعته باشعند؛ يعنعی     بوده

هم دانش و هم تجربه کافی در اين زمینه داشته باشند و 

لعا ارزيعابی عملکعرد    ی مختهاکیتکنو  هاروشبا دانش 

بتوانند بین موضوعات مختلفی که باشند تا  سازمانی آشنا

ی علم و فناوری مطرش اسعت، ارتبعاط برقعرار    هاپارکدر 

ن بايععد بععا نیروهععای پععارک و مععديران   همچنععی .کننععد

ی مستقر در پارک ارتباط خوبی برقرار نمايند و هاشرکت

را جلب کند، چون در غیر اين صعورت، ععدم    آنهااعتماد 

همکاری آنان در ارائه اطالعات و يا ارائه اطالععات نعاقص   

 نتايج ارزيابی را مخدوش خواهد کرد.

مععده از ای اجمععالی از نتععايج بععه دسععت آبععا مقايسععه

تحقیق حاضر با مبانی نظری و تحقیقات پیشعین مالحظعه   

ی هعا شعرکت جش موارد محدودی از جملعه جعذب    شودیم

 ،(Lindelöf, Löfsten, 2003) ،ردارای فنععاوری برتعع 

ی هعا شمیمکعان و   (Dettwiler et al., 2006) ،سازیشبکه

 ;Dettwiler et al., 2006)پشتیبانی و تسهیالت و خدمات 

(Kang, 2004  شرايط  اندشدهه قبالً شناسايی و تبیین ک

ی هعا پعارک ی درونی و بیرونی حعاکم بعر   انهیزممحیطی و 

شعده  علم و فناوری کشور تقريباً متفاوت از عوامل شناسايی

که دلیعل   باشدیمی مطالعه شده ساير کشورها هاپارکدر 

آن ناشی از شرايط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ما 

ی هعا پعارک سازی توسععه  است. اين واقعیت ضرورت بومی

؛ بنعابراين  کنعد یمع علم و فناوری در کشعور را دو چنعدان   

ی علعم و فنعاوری   هعا پارککه در توسعه  شودیمپیشنهاد 

شرايط بومی که پعارک در آن واقعع شعده اسعت، در نظعر      

در توسععه   توانعد یمع ه شود؛ زيرا توجه به اين موضوع گرفت

ای و توسعه کارآفرينی نقش اقتصاد شهری، محلی و منطقه

بسععشايی ايفععا کنععد؛ بععه خصععوص در شععرايط فعلععی کععه   

التحصیالن توانمند دانشعگاهی فرصعت کمتعری بعرای     فارغ

ترويج فرهنعگ  لذا و  داشتهی دولتی هاسازماناستخدام در 

بنیعان و جعذب   ی دانشهاشرکتيق ايجاد کارآفرينی از طر

ضععمن ايجععاد اشععتلال،   توانععدیمععنیروهععای متخصععص  

بعرای کارآفرينعان   نیعش  کسعب و کعار را    توسعهی هافرصت

فراهم آورد. موضعوع ديگعری کعه یزم اسعت معورد توجعه       

گعذاری ويعژه دولعت در ايعن     جدی قرار گیرد، لشوم سرمايه

گیری از تجربیعات کشعورهای موفعق در ايعن     زمینه و بهره

بعرای   هعا پعارک ريشی بلندمعدت در توسععه   زمینه و برنامه

توسعععه ايععران اسععالمی بععرای حرکععت بععه سععمت اقتصععاد 

بنیان و بای بردن سهم تولید ناخالص داخلعی از ايعن   نشدا

 .   باشدیم موضوع

 تعوان یمع از ايعن تحقیعق   ه با نتايج به دسعت آمعد  

اقدامات مؤثری را برای حعل مسعائل موجعود در پعارک و     

جانبه  بهبود آن انجام داد که البته مستلشم همکاری همه

و انجعام   هعا پارکعناصر دخیل در فرايند ارزيابی و پايش 

 .باشدیمبهبود مستمر در اين مسیر و اقدامات عملی 
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