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چکيده
مراکز رشد ،سیستمهایی تسهیلکننده برای توسعه نوآوری و کارآفرینی به شمار میروندد ایدم مراکدز کده
بهشدت مورد توجه قرا گرفته و بهطور مستمر بر تعداد آنها افزوده میشود ،بهعنوان محرکدی قدرتمندد بدرای
توسعه اقتصادی و منطقهای شناخته میشوند با ایم حال مدلهای موجود مراکدز رشدد کده در ادبیدات نظدری
معرفی شدهاند دارای عدم رویکرد همهجانبه بوده و هر یک وجوه مستقلی را بهصورت پراکنده پوشش دادهاند؛
بنابرایم نیاز به یک مدل فرایندی کلنگر که ضمم تشریح چگونگی فرایند رشدد ،فاکتورهدای موفقیدر را نیدز
مدنظر قرار دهد بهعنوان شکاف نظری در ادبیات باقی مانده اسر در ایم راستا تحقیق حاضر با در نظر گرفتم
ایم خأل پژوهشی ،با استفاده از روش سنتز پژوهی ،درصدد ارائه مدلی ترکیبی از مجموعه مدلها و مؤلفههدای
ارائهشده در ادبیات اسر به همیم منظور با مطالعه نظاممند  40پژوهش ،ایم تحقیق طبقهبندی جدام نگدری از
مدل مراکز رشد را احصاء مینماید که در آن  112یافته کیفی در قالب  25عنصر و شش زمینه اصلی شناسدایی
شده و ضمم تشریح دقیق یافتهها در قالب مفاهیم کداربردی و قابدل در  ،نسدبر بده معرفدی مددل فراینددی
موفقیر مراکز رشد اقدام گردیده اسر در ایم مدل که در سه فاز پیش رشد ،رشد و پس از رشد سداختاردهی
شده ،با رویکردی فرایندی ،مکانیزم های سازمانی بدرای افدزایش ابربخشدی عملکدرد مراکدز رشدد در مراحدل
مختلف فرایند رشد مورد توجه قرار گرفته و محیط خارجی و بستر محلی بهعندوان عوامدل تأبیرگداار ،لحدا
گردیدهاند
کليد واژهها :موفقیر مراکز رشد ،مدل فرایندی ،توسعه نوآوری ،فرا ترکیب
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مقدمه
مراکز رشد ابزاری راهبردی و جااب برای توسدعه اقتصدادی و رشدد ندوآوری هسدتند
برنامه های رشد خدمات ملموس و ناملموسی را ارائه میدهند تا شرکرهای متقاضی رشدد
قادر باشند به اهداف توسعه اقتصادی ،نوآوری ،انتقدال فنداوری ،پدرورش و ایجداد اشدت ال
دسر یابند

(المبارکی و بوسلر )2014 1،

در حال حاضر اهمیر مراکز رشد بدهطدور فزاینددهای در
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حال افزایش اسر و تخمیم زده میشود که در سراسدر جهدان بدیش از  7000مرکدز رشدد
وجود داشته باشد نکته قابل توجه آن اسر که در طول سالهای اخیر ،مدلهای رشد سعی
کردهاند خود را با نیازهای مختلفی که وجود داشته اسر منطبق کنندد

(انجمدم ملدی مرکدز رشدد

کسبوکار)2013 2،؛ اما در ایم مسیر با چالشهایی مواجه بودهاند بهطور مثدال اگرچده مددلهدای
مختلف ارائهشده در ایم حوزه هر یک وجوه مسدتقلی از مرکدز رشدد را بدهصدورت پراکندده
پوشش میدهند ،اما هیچ مدلی یک ترکیب از همه وجوه را در نظر نگرفته اسر؛ بندابرایم بده
نظر میرسد هنوز یک مدل جام که میتواندد تسدری کنندده فرایندد رشدد باشدد و چرایدی و
چگونگی توسعه شرکرهای در حال رشد را تسهیل کند مورد نیاز اسر در ایدم راسدتا و در
سال  2004میالدی ،چالشهای جداگانهای در تحقیقدات مرکدز رشدد از سدالهدای  1984تدا
 2000میالدی نشان داده شد و در قالب یک شکاف نظری ،ادعا شدد کده تحقیقدات صدورت
گرفته ،پدیده مرکز رشد را تنها در سطوح اولیه مورد بررسی قرار دادهاندد

(هکدس و دیلتدز)2004 3،

ایم پژوهشگران نیاز به یک مدل فرایندی کلنگر را تشخیص دادندد ،همنندیم فاکتورهدای
موفقیر را بهمنظور ایجاد و اداره مراکز رشدد ضدروری دانسدته و توجده بده مکدانیزمهدای
مدیریتی و سازمانی در مقابل رویکرد علدی-معلدولی االدب در ادبیدات مدورد توجده قدرار
گرفر(هکس و دیلتز2004 ،؛ گرال و بدرم)2015 4،

فقدان یک مدل فرایندی کلنگر کده فاکتورهدای

حصول موفقیر را در خود نهادینه کرده اسر و فرایند رشد را بهصورت گامبهگدام تشدریح
مینماید ،موجب میگردد با توجه به تنوع و ناهمگنی در مراکز رشد و وجدود ناسدازگاری
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در تعاریف و شاخصها ،سطح پینیدگی در ایم حوزه افزایش یافته و امکان در  ،تشدریح
و یا پیشبینی فرایند رشد براساس مت یرهای کلیدی و ارتباط بیم آنها کاهش یابدد کده در
ادامه سردرگمی و اقدامات بدون پشتوانه نظری را برای مددیران و سیاسدرگدااران حدوزه
مراکز رشد به همراه خواهد داشر همننیم اقداماتی که در مراکدز رشدد ورودیهدا را بده
خروجیها تبدیل میکنند بهصورت یک جعبه سیاه باقی مانده و بیدان چرایدی و چگدونگی
توسعه شرکرهای متقاضی رشد امکانپایر نخواهد بود از سوی دیگر ارزیدابی عملکدرد و
اندازهگیری موفقیر در ایم مراکز با چالش مواجه شده و شناسایی اینکه مراکز رشد تدا چده
حد در ایجاد ارزشافزوده مؤبر بودهاند و یا تا چه اندازه در رشدد شدرکرهدا موفدق عمدل
آن هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و روانی را برای کارآفرینان و جامعه به همراه داشدته و بدا
توجه به اعتقاد زیاد و مقادیر قابل توجه سرمایهگااری مالی در ایدم مراکدز ،ضدمم اتدالف
مناب  ،فلسفه وجودی مراکز رشد و تأبیر آنها بر توسعه اقتصادی با تردیدد مواجده خواهدد
گردید؛ بنابرایم جهر پر نمودن خأل پژوهشی ،ایم مطالعه با هدف معرفدی مددل فراینددی
موفقیر مراکز رشد ،ضمم در نظر گرفتم مشارکر نظری اصلی کلیه مدلهای مراکدز رشدد
موجود ،با استفاده از روش سنتز پژوهشی ،همه عناصر و مؤلفههدای کلیددی ارائدهشدده در
ادبیات پژوهش را شناسایی و در قالب یک مدل منسجم ارائه مینماید
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کردهاند ،دشوار خواهد شد ایم امر افزایش نرخ شکسر شرکرهای متقاضی رشد و بهتبد

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
الف) پيشينهشناسي تحقيق
با بررسی پیشینه تحقیقات انجامشده مشخص میگردد که االب مدلها بر ایم موضدوع
اجماع دارند که عامل اصلی موفقیر یک مرکز رشد آماده کردن واحدهای مسدتقر بدا ارائده
خدمات حمایتی متفاوت اسر

(هکس و دیلتز 2004؛ پیترز و همکاران )2004 1،

ایم نکته بسدیار مهدم

اسر که متناسب بدا ندوع مرکدز رشدد ،خددمات متفداوتی نیدز در مرکدز رشدد مدورد نیداز
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اسر(انجمم بیمالمللی نوآوری کسبوکدار)2009 1،؛ بنابرایم ویگیندز و گیبسدون )2003(2مددل اولیده
اسمیلور )1987(3را ت ییر دادند تا آن را با مراکز رشد فناوری محور منطبدق سدازند برخدی
از محققان نیز به ایم نکته اشاره کردهاند که مرکز رشد بهخودیخود یدک پروسده در حدال
پیشرفر اسر (بکر و گاسمم 2006 4،؛ سوتانتو )2004 5،و در طدول مراحدل مختلدف توسدعه ،مراکدز
رشد نیازهای متفاوتی را بروز میدهند

(سدوتانتو)2004 ،

برای کشف ایم نیازها ،ایم امدر مهدم
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اسر که مدیریر مراکز رشد ،بهوسیله تبادالت دائمی با واحدهای مسدتقر خدود و بحد

و

(بکر و گاسدمم)2006 ،

بدر

تبادلنظر پیرامون رشد در آینده ،جریان مستمر دانش را فراهم نماید

مبنای مدل مرکز رشد فناوری محور که در آن ارتباط بیم مرکز رشد ،شرکرهدای در حدال
رشد ،دولر ،دانشگاهها و خروجی های مراکز رشد مطرح گردیده اسر ،موفقیر مرکز رشد
بهطور معناداری وابسته به ایم ارتباطات میباشند
رشد گرال

(چانددرا و چدائو )2011 6،

اگرچده مددل مرکدز

و برم ( )2015سعی نموده تا مدلی عمومی با در نظر گرفتم همده فاکتورهدای

مؤبر را ارائه کند که وجوه مستقلی از مرکز رشد ،مانند محیط خارجی یا مراقبهای پدس از
رشد شدرکرهدای در حدال رشدد را پوشدش مدیدهدد بدا تجزیدهوتحلیدل پدژوهشهدای
صورتگرفته مشخص میشود که مدلها اهمیر کمتری به تدأبیر ورودیهدا در مقایسده بدا
افزایش عملکرد فرایند رشد نشان داده اندد همنندیم فرایندد رشدد را بدا جزئیدات تشدریح
نکردهاند و بهطور مشخص و شفاف اقداماتی که ورودی را به خروجی تبدیل میکند تبیدیم
نکردهاند

(هکدس و دیلتدز)2004 ،

اینکده کددام خددمات بدرای شدرایط و نموندههدای متفداوت

میبایسر ارائه شود بهدرستی مشخص نگردیده و اجماع مشخصی بدر روی شداخصهدای
گزینش ورودیها مشاهده نمیشود

(انجمم بیمالمللی نوآوری کسبوکار)2009 ،

همننیم ضدرورت

تطابق عملکرد مرکز رشد با نیازهای محلی و توجه به موضوعات فرهنگدی و زمیندهای کده
میتواند بومیسازی طراحی مرکدز رشدد را همدراه داشدته باشدد مدورد افلدر واقد شدده
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اسر(گوراتگو و الفولی)1987 1،

مطالعات در تعریف مشخص از اینکه چه چیز موجب موفقیدر

می شود ،با شکسر مواجه شدهاند و امکان اندازه گیری موفقیر با استفاده از شداخصهدای
قابل قبول فدراهم نگردیدده اسدر

(مرکدز اسدتراتژی و ارزیدابی خددمات2002 2،؛ ادکیندز)2011 3،

تعدداد

معدودی از مدلها ،اندازهگیری موفقیر را بهعنوان یک نیاز مورد اشاره قرار دادهاند کده آن
هم در سطح تحلیل مرکز رشد بوده و موفقیر شرکرهای در حال رشد ،مورد توجده قدرار
نگرفتهاند اگرچه در ایم خصوص تالشهدایی توسدط برخدی از محققدان صدورت گرفتده
اسر(گرال و برم2015 ،؛ تئودور اکیلوس و همکداران)2014 4،

همننیم پدارادایم جدیددی کده توسدط

ویزی و همکاران )2006(5طرح شده و معیارهای اندازه گیری موفقیدر در آن بده دو دسدته
مورد استفاده قرار نگرفته اسر

(ویزی و همکاران)2006 ،

ب) مباني نظري
تعریف مرکز رشد

االب محققیم فرض کرده اند که مراکز رشدد ابزارهدای توسدعه اقتصدادی بدرای ایجداد
اشت ال هستند که بهرهبرداری از آنها در بسیاری از استارتآپها ،پاسد مثبدر همدراه بدا
شکسرهای کمتر برای را به دنبال خواهد داشر
ایرلند1988 7،؛ مارکلی و مک نامارا1995 8،؛ رایس)1992 9،

(فری1987 6،؛ گوراتگو و الفدولی1987 ،؛ لدومککیم و

در ایم حدوزه مدوارد متعدددی از ابهدام قابدل

اشاره اسر اول ،سازگاری و تطابق مفهوم مرکز رشد با نیازهای مختلدف محلدی و شدرایط
متفاوت

(گوراتگو و الفولی)1987 ،

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

معیارهای سخر و معیارهای نرم تفکیک شدهاند اهمیر بسیار باالیی دارد که در هیچ مدلی

دوم ،روشهای قابل جایگزینی با یکدیگر که در ادبیدات بده
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کار رفتهاند

(سوئیرز )1992 1،

سوم ،ظهور مراکز رشد مجازی که با عنوان «مراکز رشدد بددون

دیوار» نیز اشاره شده اسر و چهارم ،جریان حاضدری اسدر کده فرایندد رشدد را تعریدف
نمیکند و یا با تدقیق مکان و افرادی که فرایند رشد نهفته را رقم میزنند ،مخالف اسر
مدلهای مرکز رشد

تالش های متعددی در راستای مفهوم سازی ساختارها و محدود کردن حوزه ،فرایندد
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رشد نهفته در مراکز رشد صورت گرفتده اسدر جمد آوری داده هدا توسدط تیمدالی و
کمکبل )1984(2شروع شد آن ها چدارچوبی را ارا ئده کردندد کده بدرای نخسدتیم بدار و
به طور آشکار ،پیوندی بیم مفهوم مرکز رشد و فرایند توسعه شرکر های در حال رشدد
ایجاد

می کرد (کمکبل و همکاران )1985 3،

در ادامه چارچوب اسمیلور ( )1987مطرح شد کده در

آن چشماندازی خارجی نیدز در نظدر گرفتده شدده اسدر در ایدم چدارچوب از اطالعدات
جم آوریشده از یک بررسی ملی و همنندیم از مصداحبههدا اسدتفاده شدده اسدر آندالیز
مطالعات موردی و مشاهدات نیز در ایم خصوص دخیل بودهاند اسدمیلور ،مرکدز رشدد را
به عنوان یک مکانیسم برای بازسازی روشی که صنعر ،دولر و دانشدگاهیان آن را بده کدار
میبرند در نظر گرفته اسر

(اسمیلور و گیدل)1986 4،

تالش اسمیلور ،شاید جام تریم تدالش در

شناسایی و تشریح اجدزای مختلدف سیسدتم رشدد نهفتده بدوده اسدر در ادامده هیسدریک

5

( )1988بر اهمیر رشد جامعه در راستای برآورده کردن نیازهای شرکرهای در حال رشدد
تأکید میکند

(هیسریک)1988 ،

در مقایسه با ساختار اسمیلور ،ساختار هیسدریک ،فراینددهدای

درونی رشد نهفته را نادیده گرفته اسر ارائه مدلهای مراکز رشد که از سال  1985میالدی
آااز شد ،توسعه یافته که در ایم پژوهش ،براسداس مطالعدات در ادبیدات نظدری در قالدب
جدول شماره ( )1به آنها اشاره شده و ضمم تجزیهوتحلیل مدلها به مقولههدای اصدلی و
قابل توجه در هر مدل اشاره شده اسر
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جدول شماره  :1مدلهاي مختلف مراکز رشد در ادبيات نظري
سال

مقولههای اصلي در مدل

نویسنده

1985

کمکبل و همکاران

ارائه فعالیرهای اصلی ارزشافزوده در مراکز رشد

1987

اسمیلور

مرکز رشد بهعنوان یک مکانیزم انتقالی بیم صنعر دولر و دانشگاه

1988

نیکمپ

1

2000

کارتر و همکاران

2000

نوا و گرانسام

3

2000

بوز و همکاران

4

2002

مرکز استراتژی و ارزیابی خدمات

2002

آنالیز مراکز رشد و آشکارسازی اجزای ساختاری آنها
2

شناسایی مراحل کلیدی فرایند رشد نهفته
هدف خلق یک مدل مرکز رشد مجازی
معرفی یک مدل مرکز رشد شرکتی

الزارویچ و وینیکوفسکی
6

5

راهنمایی برای مرکز رشد عمومی
تشریح یک مرکز رشد اقتصادی جدید

2002

کاستا و ماالن

2003

ویگینز و گیبسون

2004

سوتانتو

مدل مرکز رشد فناوری با همه اجزاء مورد نیاز آن

2004

پیترز و همکاران

مدل ارتباطی با فاکتورهای مؤبر در تعداد شرکرهای رشدیافته

معرفی یک مدل برای مراکز رشد کارخانههای تکنولوژیکی

7

ارائه سازههای اصلی ساخر مرکز رشد

2004

ساهای

2004

هکس و دیلتز

2004

هکس و همکاران

2006

بکر و گاسمم

2008

برگک و نورمم

2009

اینفودیو (بانک جهانی)
11

2010

جونز

2011

چاندرا و چائو

مرکز رشد بهعنوان فناوری تسهیلگر بهجای یک فناوری حیاتی
8

تشریح فرایندهای کلیدی در ایجاد فرایند یک مرکز رشد
مدل  4فازی در یک مرکز رشد شرکتی

9

تمرکز بر نتایج از یکسو و کار در فضای عدم قطعیر از سوی دیگر
10

اتصال فرایند رشد نهفته به چرخه حیات
ارائه یک رشد نهفته زنجیره ارزش

12

2012

متیبتیکار

2015

گرال و برم

نشان دادن جریان مناب (پولی و فناوری) در اکوسیستم نوآوری
نقشه راه فرایندهای رشد
ارائه مدل عمومی مرکز رشد

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

فراهم کردن راهنما برای بخشها و فرایندهای رشد نهفته
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موفقيت مراکز رشد

دستیابی مراکز رشد به اهداف تعریفشده و شناسایی عواملی که میتوانند بدر موفقیدر
ایم مراکز تأبیرگاار باشند ،همواره از موضوعاتی بوده اسر که پژوهشگران و محققان ایدم
حوزه به آن پرداختهاند در تحقیقات به شاخصهای مؤبر بر موفقیر مرکز رشد اشاره شده
اسر که با بررسی صورتگرفته میتوان به مهمتریم آنهدا اشداره کدرد کده عبدارتاندد از
فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

انتخاب متقاضدیان رشدد (گوراتگدو و الفدولی ،)1987 ،شدکل شدبکه داخلدی مرکدز رشدد
اسدتایم ،)19921،شبکه مرکز رشد  -صنعر ،میزان شبکه خدمات حمایتی مرکز رشدد،
همکاران2000 2،؛ نوا

و گرانسام ،)2000 ،ارتباط مدیر -شرکرهدای در حدال رشدد

(لیکدتم

(هانسدم و
3

(آتیدو و کالفسدم،

1998؛ فدرای1987 ،؛ رایددس2002 ،؛ شددرمم1999 4،؛ یددودل ،)1990 5،ابربخشددی مرکددز رشددد

6

(شددرمم و شددکل،

 ،)1998سطوح توسعه مرکز رشد (آلم1988 7،؛ شرمم و شکل ،)1998 ،رویدههدای استانداردسدازی و
رسمیسازی سیاسدر هدا (بدرس ،)19988،ذینفعدان ،تقاضدای محلدی ،خددمات و تسدهیالت،
مدیریر مؤبر (بدارو ،)20019،هدف /راهبرد ،مناب فیزیکی /انسانی ،خدمات مراکز رشد ،برنامده
شبکهسازی شده ،شرکرهای در حال رشد

(هکدس و دیلتدز2004،؛ لدی و اسدتریان

 ،)200410،اهدداف

راهبردی ،خدمات مرکز رشد ،سم مراکز رشد ،تمرکز مراکز رشدد (المبدارکی و همکداران،)201311،
سیاسر گزینش ،سیاسر خروج ،فضای دفتری و منداب اشدتراکی ،شایسدتگی مددیر مرکدز
رشد ،عملکرد پایش ،خدمات حمایتی

(تئودوراککلوس و همکاران)2014،

عملکرد مراکز رشد در ایران

تحقیقات داخلی در حوزه مطالعات مرکز رشد بسیار محددود اسدر ایدم مراکدز نقدش
حیاتی نهتنها در بهبود اقتصاد که در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکنند امکان فراهم شددن
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اقتصادهای متنوع ،تجاریسازی فناوریهای جدید ،ایجاد اشدت ال و خلدق بدروت ،افدزایش
شانس بقاء شرکرها ،افزایش نوآوری فناوری و ایجاد سرمایههدای معندوی و اجتمداعی از
تأبیرات ایم مراکز در کشور اسر

(خسروی و همکاران)1384 ،

با ایم حال عملکرد ایم مراکز در

کشور چندان موفقیرآمیز نبوده اسر و براساس نتایج چند پژوهش ،شاخصهدا و عدواملی
همنون شتابزدگی در ایجاد ایم مراکز و دولتی بدودن همدۀ آنهدا ،رقابدر ناسدالم بدیم
دستگاهها در ایجاد ایم مراکز و برخوردهای سیاسدی ،فقددان صدندو هدای سدرمایهگداار
خطرپایر در ساختار اقتصادی کشور ،ضعف در قوانیم صیانر از مالکیر فکری در کشدور،
عدم ورزیدگی دانشآموختگان دانشگاهی در ایجاد و مدیریر کسبوکار ،بدیاعتندایی بده
پاگیر اداری ،بیاعتنایی به کارآفرینی سازمانی (همان) ،بوروکراسدی اداری موجدود در ایدران،
مکانیزم پرداخر و بازپرداخر اعتبارات مالی ،فرایند پینیده دریافر وامهای تجاریسدازی
و اعتبارات بدانکی ،ناکدافی بدودن حمایدر از شدرکرهدای در حدال رشدد ،عددم آشدنایی
شرکرهای در حال رشد به امور تجاریسازی و بازاریابی ،عدم ببات در تصمیمگیریهدای
دولتی و قوانیم مربوطه ،مشکالت مالی شرکرهای در حال رشد ،عدم آشدنایی جامعده بده
خوداشت الی (لطفی و همکاران ،)1393،بهعنوان مهمتریم عوامل مدؤبر بدر عملکدرد نداموفق ایدم
مراکز در کشور معرفی گردیده اسر

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

نخبگان ایردانشگاهی ،بیاعتنایی به کسبوکارهای ایر داناییمحور ،ساختارهای دسدر و

روششناسي تحقيق
فراترکیب1رویکردی نظاممند برای ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف در راستای کشدف
زمینه های فرعی و اصلی ،جدید و اساسی اسر که موجب ارتقای دانش جدید شده و دیدد
جام تری را از حوزه مورد بررسدی بده وجدود مدیآورد پژوهشدگران در روش فراترکیدب
نیازمند بررسی دقیدق و عمیدق مطالعدات کیفدی پیشدیم هسدتند و از ایدم طریدق ،نمدایش
جام تری از پدیده تحر بررسی را نشان میدهند استفاده از فراترکیب نتیجهای را به دسر
میدهد که بزرگتر از مجموع بخشهایش اسر

(سهرابی و همکاران)1390 ،

در ایم راستا والش
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و دون )2005(1با مروری بر مطالعات فراترکیب ،روش هفر مرحلدهای ،مطدابق بدا نمدودار
( )1را ارائه کردهاند

(والش و دون)2005 ،

فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

نمودار شماره  :1مراحل انجام فرايند فراترکيب( ،والش و دون)2005 ،

در ایم تحقیق جهر انتخاب مقالههای مناسب و بهروز از سدال  2000مدیالدی تداکنون
سعی شد ،از واژههای کلیدی ذیل جهر جستجوی مقالهها در بیم اسناد پژوهشدی اسدتفاده
گردد :مرکز رشد ،مدل یا ساختار مرکز رشد ،موفقیر یا شکسر مرکز رشد و انددازهگیدری
موفقیر پایگاه اطالعاتی ایم مقاالت عبدارتاندد از :امرالدد ایدم سدایر 2،گوگدل 3،سداینس
دایرکر 4،گوگل اسکوالر5و پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشدگاهی ارزیدابی مقداالت
با استفاده از شاخصهای معرفیشده توسط مورای و همکاران )2015( 6،در دستهبندیهدای
قابلیر اطمیندان 7،قابلیدر انتقدال 8،قابلیدر تأییدد9و اعتبدار10سدازمان دهدی شدده اسدر و در
نهایر از بیم  755مقاله بهدسرآمده از مناب اشارهشده بدا اسدتفاده از روش اربدالگری بدا
شاخصهای ماکور  40مقاله نهایی جهر انجام فراترکیب انتخاب شده اسر فراترکیب بدا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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استفاده از رویکرد داده بنیاد1برنامهریزی شده اسر ایم رویکدرد شدیوهای بدرای فراترکیدب
مطالعات اسر که در آن ابعاد مختلف مقولهها در میان دادهها کشف شده و سکس بیم کدها
پیوند برقرار می گردد در ایم مرحلده ،کددهایی کده مفهدومی مشدابه مدیرسدانند و مکمدل
یکدیگرند ،حول یک زیرمقوله خاص براساس ربط مفهومی که به یکدیگر دارند ،گردآوری
می شوند تا پس از آن ،با بازنگری کدها ،ایم زیرمقوله ها نیز در قالب مفاهیم کلی و مقولهها
دستهبندی شوند و به سطح باالیی از نظامیافتگی و یککارچگی اطالعاتی دسر یابیم کده بده
آن کدگااری محوری2گویند در مرحله کدگااری انتخدابی 3،یافتدههدای مراحدل کدگدااری
قبلی را گرفته ،مقوله محوری را انتخاب کرده و به شکلی نظاممند آن را به دیگدر مقولدههدا
دارند ،تکمیل می شود؛ بنابرایم ،مقوله محوری ،بخش بسیار مهمی از یککارچهسازی و بهبود
مقولهها اسر (استال و هایل )2001 4،اعتبار روش فراترکیب از دو منظدر اعتبدار و قابلیدر
اعتماد قابل بررسى اسر اعتبار یافتههای ایم پژوهش مطابق توصیه بنچ و دی )2007(5بدا
استفاده از نظرات خبرگان مورد تأیید قرار گرفر .عالوه بر ایم ،قابلیر اعتماد نتدایج ایدم
مطالعه با محاسبه ضریب کاپا مطدابق روش پیشدنهادی النددیس و کدوخ )1997(6ارزیدابى
گردید .درواق زمانى که ضریب کاپا کمتر از  0/2باشد بیانگر ایم اسر که توافق ضدعیف،
بیم  0/2تا  0/4متوسط 0/ 4،تا  0/6نسبتاً زیاد 0/6 ،تا  0/8زیاد و بیشتر از  0/8تقریباً کامل
اسر (الندیس و کوخ )1997 ،از ایم رو یکى از اسناد منتخب در اختیار یدک متخصدص

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

ربط داده و روابط را اببات میشود سکس مقولههایی را که به بهبود و توسعه بیشدتری نیداز

قرار داده و از وی درخواسر شد که آن را کدگااری کند .سدکس بدا اسدتفاده از ندرمافدزار
 ،SPSSضریب کاپا برای مقایسه نتایج کدگدااری دو نفدر (محقدق و فدرد دیگدر) محاسدبه
گردید .نتایج محاسبه آماره کاپا نشان میدهد ضریب کاپدا برابدر  0/68و سدطح معنداداری
کمتر از  0/05اسر که بیانگر قابلیر اعتماد ایم پژوهش اسر
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
تجزيهوتحليل يافتههاي بهدستآمده از روش فراترکيب
پس از کدگااری باز و محوری ،یک طبقهبندی عمومی از مشخصات مددل فراینددی در
راستای دستیابی به موفقیر در مراکز رشد احصاء گردید که در شش زمینده اصدلی معرفدی
می گردد براساس جدول شماره ( ،)2پایه و اساس زمینههای استخراجشده 112 ،یافته کیفی
فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

اسر که از سنتز  40مقاله انتخاب شده با روشی نظاممند ،شناسایی شده اسر در ایم مسیر
در کنار یافتههای مرور ادبیات ،مقولههای اصلی مدلهای مختلف که در جدول شدماره ()1
به آن اشاره شد مورد استفاده قرار گرفته اسر ایم ویژگیهدا در  25مقولده گدروهبنددی و
طبقهبندی شدهاند
جدول شماره  :2نتايج کدگذاري باز و محوري
ردیف
1

تأکید بر واسطه بودن و بازی کردن نقش میانجیگری مرکز رشد

2

اهمیر ارتباط مرکز رشد با محیط خارجی

3

اهمیر ببات در تصمیمگیریهای دولتی و قوانیم مربوط به مراکز رشد

4

تأبیر نامناسب بوروکراسی و ساختارهای دسروپا گیر اداری

5

اهمیر وجود صندو های سرمایهگاار خطرپایر در ساختار اقتصادی

6

کیفیر فرایند دریافر وامهای تجاریسازی و اعتبارات بانکی

7

اهمیر آموزش رهبران حوزههای خارجی مرتبط با مرکز رشد

8

امکان فرهن سازی و ایجاد فرهن

9

فقدان توجه مدلهای موجود به موضوعات فرهنگی و زمینهای

10

ضرورت تطابق عملکرد مرکز رشد با نیازهای محلی و شرایط اقتضایی

11

اهمیر بومیسازی طراحی مرکز رشد بر مبنای تقاضاهای فرهنگی

12

اهمیر وجود حمایر محلی در راستای ترفی مرکز رشد

13

نیاز به مرکز رشد در صورت وجود تقاضا از سوی جامعه کارآفرینان

14
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یافتههای کيفي

15

کارآفرینی در منطقه توسط مرکز رشد

نیاز به پرهیز از شتابزدگی در ایجاد مراکز رشد و اصرار بر دولتدی بدودن
آنها
اهمیر آشنایی جامعه برای ایجاد خوداشت الی

عناصر

زمينه
اصلي

ارتباط با
محیط خارجی
ابرپایری از

محیط

محیط خارجی

خارجی

ابرگااری بر
محیط خارجی

انطبا با
بستر محلی

بستر محلی


ردیف
16
17
18
19
20

وجددود ذینفعددان چندگاندده در مرکددز رشددد و ابرگددااری بددر عملکددرد و
خروجیها
اهمیر شناسایی ذینفعان موجود و آتی در مدل مرکز رشد
سیاسی
بیتوجهی مدلهای موجود مرکز رشد به اهمیر تأبیر ورودیها
اهمیر شناسایی نیازهای قابل تبدیل به پیشنهاد قابل قبول بهعندوان ورودی
اصلی
معرفی ترکیب مردم و ایده بهعندوان یکدی از ورودیهدای اصدلی در مددل
مرکز رشد

22
23

توجه به نخبگان ایردانشگاهی جهر ورود به مرکز رشد

24

توجه به شرکرهای ایر داناییمحور جهر ورود به مرکز رشد

25

اهمیر هدف شفاف و عملیاتی کردن راهبرد در موفقیر مرکز رشد

26

وجود بازیگران متنوع و متکثر با هدفهای متفاوت در مرکز رشد

27

معرفی ایجاد اشت ال بهعنوان یکی از اهداف شاخص مرکز رشد

28

معرفی تحریک فعالیر اقتصادی بهعنوان یکی از اهداف شاخص مرکز رشد

29

معرفی سودآوری از طریق تجاریسازی بهعنوان یکی از اهداف مرکز رشد

30

معرفی احیای اقتصادی مناطق آسیبدیده بهعنوان یکی از اهداف مرکز رشد

31

اهمیر وجود مرحله پیش برنامه و آمادهسازی در مدل مرکز رشد

33
34
35
36

ذینفعان

پرهیز از رقابر ناسالم بیم دستگاهها در ایجاد مراکدز رشدد و برخوردهدای

معرفی ایده و استارت آپ بهعنوان ورودیهای مرکز رشد

32

اصلي

نیاز دانشآموختگدان دانشدگاهی بده کسدب مهدارت در ایجداد و مددیریر

ورودیها

پیش رشد
هدف  /راهبرد

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

21

یافتههای کيفي

عناصر

زمينه

پیش برنامه

کسبوکار
اهمیر سیاسر گزینش بهعنوان شاخص مؤبر بر موفقیر مرکز رشد
اهمیر کیفیر فرایند انتخاب و تأبیر مسدتقیم آن بدر موفقیدر یدا شکسدر
مرکز رشد
لزوم برقراری ارتباط بیم فرایند انتخاب با خروجیهای مرکز رشد
اهمیر ظرفیر در تعییم صالحیر شرکرهدا بدرای انتخداب و ورود بده مرکدز

انتخاب
ورودیها

رشد

37

اهمیر شخصیر کارآفرینانه شرکرها در فرایند انتخاب و موفقیر مرکز رشد

38

معرفی شرکرهای ضعیف ،اما امیدبخش برای ورود به مرکز رشد
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ردیف

فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

39

اهمیر خدمات حمایتی بهعنوان یکی از ارکان اصلی مدل مرکز رشد

40

اهمیر ارائه حمایرهای خاص متناسب با هر مرحله از رشد

41

اهمیر دسترسی به مکان ،تجهیزات ،فضای خدماتی و دفتری و مناب اشتراکی

42

ضرورت انطبا خدمات ارائهشده با ویژگیهای خاص هر شرکر

43

معرفی حمایر مالی بهعنوان یکی از عوامل مهم در موفقیر مرکز رشد

44

اهمیر تأمیم مالی شرکرهای در حال رشد در مراحل مختلف فرایند رشد

45

ضرورت انتخاب شیوه تأمیم مالی مرکز رشد

46

اهمیر مکانیزم پرداخر و بازپرداخر اعتبارات مالی

47

اهمیر ایجاد پویایی در موفقیر شرکرهای در حال رشد

48

اهمیر ارائه بازخورد در موفقیر شرکرهای در حال رشد

49

اهمیر ویژگیهای کارکنان و مربیان مراکز رشد در دستیابی به موفقیر

50

اهمیر دسترسی به خبرگان و کارشناسان در موفقیر مرکز رشد

51

اهمیر مشاوره تخصصی و حقوقی و آموزش کارآفرینانه در موفقیر مرکز رشد

52

اهمیر آشنایی شرکرهای در حال رشد به امور تجاریسازی و بازاریابی

53

اهمیر دانش مدیریر و حمایر فناورانه و تحقیق و توسعه ،بر موفقیر

54

اهمیر ارائه برنامهریزی و مدلهای ،در موفقیر شرکرهای در حال رشد

55

ضرورت انطبا زمان تشخیص مشکل و تجویز راهکار مناسب در مراکز رشد

56

اهمیر ارتباطات شبکهای و تجاریسازی انتقال دانش در موفقیر مرکز رشد

57
58
59
60
61
62
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یافتههای کيفي

63

عناصر

اهمیر شبکهسازی بیم شرکرهای مرکز رشد و حمایر دولتی /محلی

حمایتی
اقتضایی

تأمیم مالی

منتورین

رشد

شبکهسازی

امکان ایجاد فرایند مبادلده بدیم شدرکرهدای در حدال رشدد مانندد بسدتم
قراردادها
فروش و سودآوری بهعنوان معیارهای سخر در موفقیدر شدرکرهدای در حدال
رشد
رشد شرکر بهعنوان معیارهای سخر در موفقیر شرکرهای در حال رشد
معرفی رشد استخدام /ایجاد اشت ال ،حقو و دسدتمزدها ،رشدد فدروش و
درآمد بهعنوان شاخصهای موفقیر مرکز رشد
معرفی رشد بدهیهای بلندمدت ،دارایی خالص ،وجوه کمکدی بالعدوض،
سودآوری و عملکرد بهعنوان شاخصهای موفقیر مرکز رشد

اصلي

خدمات

اهمیر حمایر اجتماعی و کارآفرینانه ،شدبکهسدازی نهدادی و اتصدال بده
دانشگاه

زمينه

اندازهگیری
موفقیر
شرکرهای در
حال رشد با
معیارهای
سخر


ردیف
64
65
66
67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

اصلي

معرفی توسعه باور کارآفرینانه و درجه اعتمادبهنفس بهعنوان دستاورد
افزایش مهارت بهعنوان شاخصهای ایدر کمدی موفقیدر شدرکرهدای در
حال رشد
معرفی توانایی در شبکهسازی و تبلی ات مؤبر بهعندوان شداخصهدای ایدر
کمی

اندازهگیری
موفقیر
شرکرهای در

کیفیر تیم مدیریر و ایجاد پیوستگی راهبردی بهعنوان شاخصهدای ایدر

حال رشد با

کمی

معیارهای نرم

معرفی دستیابی به ایدهها و دانش سایر حوزهها بهعنوان شاخصهدای ایدر
کمی اندازهگیری موفقیر شرکرهای در حال رشد
اهمیر سیاسر خروج بهعنوان شاخص مؤبر بر موفقیر مرکز رشد

سیاسر خروج

ایجاد شبکه پاس گو مشاوره بهعنوان شاخص اندازهگیری موفقیدر مرکدز
رشد
مشارکر مالی با شرکرها بهعنوان شاخص اندازهگیری موفقیر مرکز رشد
معیار سخر تعداد شرکر های در حال رشد در مقابل شرکر های موجدود
قبلی
معیار سخر درجه تطابق خدمات ارائهشده و نیازهای بازار محلی
معرفی شاخص موفقیر نسبر تعداد شدرکرهدای خدارجشدده بده تعدداد
شرکرهایی که فعالیر خود را در مرکز رشد خاتمه دادهاند
معرفی رشد شرکر هدای در حدال رشدد بدهعندوان شداخص انددازهگیدری
موفقیر مرکز
توسعه شرکرهای در حال رشد بهعندوان شداخص انددازهگیدری موفقیدر
مرکز رشد
معیار سخر رشد متقاضیان  ،تعدداد شدرکرهدای رشددیافته و ندرخ بقدای

اندازهگیری
موفقیر مرکز
رشد با

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

68

یافتههای کيفي

عناصر

زمينه

معیارهای
سخر

متقاضیان
حصول اهداف و کاهش هزینه ها بهعنوان شداخص انددازهگیدری موفقیدر
مرکز رشد
تعداد مشتریان و معامالت وابسته بهعندوان معیارهدای سدخر در موفقیدر
مرکز رشد

80

معیار سخر مالکیر مرکز رشد  /شرکرهای جدید و فضای مرکز رشد

81

معیار سخر سطح سرمایه دریافرشده توسط حامیان اصلی
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یافتههای کيفي

ردیف

معرفی رشد در تخصص/تجربه کارکنان  ،به رسمیر شناخته شدن بهوسدیله
82

حمایر های اجتماعی از شرکر ،بهعنوان معیارهای نرم در موفقیدر مرکدز
رشد

83
فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

84

لزوم وجود خروجی های مشخص برای ارزیابی کارایی و ابربخشدی مرکدز
رشد

موفقیر مرکز
رشد با
معیارهای نرم
خروجیها

85
86

لزوم وجود حمایرهای مرکز رشد در مرحله پس از رشد

87

اهمیر سرمایهگااری مخاطره پایر در مرحله پس از رشد

88

معرفی بخش تأبیرات در مدل مرکز رشد و در مرحله پس از رشد

89

معرفی توسعه اقتصادی بهعنوان تأبیرات مرکز رشد

90

معرفی انتقال فناوری بهعنوان تأبیرات مرکز رشد

91

معرفی ایجاد اشت ال بلندمدت بهعنوان تأبیرات مرکز رشد

92

معرفی درآمدها و مناف بهعنوان تأبیرات مرکز رشد

93

معرفی شرکرهای تابآور و مانا بهعنوان تأبیرات مرکز رشد

94

معرفی محصوالت موفق بهعنوان تأبیرات مرکز رشد

95

لزوم ایجاد مرکز رشد با روش گامبهگام ،همراه با ارزیابی هر مرحله

96

نیاز به وجود سه مرحله پیش رشد ،رشد و پس از رشد در مدل مرکز رشد

طراحی و

97

نیاز به یک مدل با رویکرد فرایندی در مسیر توسعه شرکرهای در حال رشد

ارزیابی

ابر کارایی هر بخش از مددل بدر کدارایی سدایر اجدزای مددل و در نهایدر

فرایندی

99
100

لزوم رمزگشایی از جعبه سیاه فرایند رشد در مدل مرکز رشد

102
103
104

مراقبرهای
بانویه

پس از رشد
تأبیرات

کارایی کلی
لزوم محور قرار دادن فرایند رشد در مدل مرکز رشد

101



شرکرهای در حال رشد بهعنوان معیارهای نرم در موفقیر مرکز رشد

اصلي

اندازهگیری

معرفی بخش مراقبرهای بانویه در مرحله پس از رشد

98
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معرفی استمرار حمایر توسدط شدرکا ،ارزیدابی داخلدی برمبندای نیازهدای

عناصر

زمينه

عدم تشریح جزئیات فرایند رشد بهطور مشدخص و شدفاف در مددلهدای

سیاسرهای
محوریر
فرایند رشد

موجود
نیاز به سنجش کارایی و ابربخشی مرکز رشد در مدل
لزوم اندازهگیری موفقیر مرکز رشد با شاخصهای مشدخص در خروجدی
مدل مرکز رشد
اهمیر در نظر گرفتم چرخه بازخور برای اطمینان از موفقیر مرکز رشد

چرخه
اندازهگیری
موفقیر مرکز
رشد

کلی


ردیف
105
106
107
108
109

اصلي

اهمیر عملکرد پایش بر موفقیر مرکز رشد
اهمیر نقش مدیریر مرکز رشد جهدر کشدف نیازهدا از طریدق تبدادالت
دائمی
اهمیر شایستگی مدیر مرکز رشد و ارتباط او با شرکرهای تحر رشد
معرفی رشد بهعنوان یک تالش مشتر بیم مدیر و شدرکرهدای در حدال

مدیریر و

رشد

پایش مرکز

اهمیر مدتزمان و شدت مداخله مدیریر مرکز رشد

رشد

اهمیر پایش استمرار حمایر در طول فرایند توسعه و تأبیر آن بدر ارتقدای
عملکرد

111

اهمیر پایش در دسترسی مستمر شرکرهای در حال رشد به مناب انسانی

112

اهمیر پایش در دسترسی مستمر شرکرهای در حال رشد به مناب مالی

ارائه مدل مفهومي تحقيق
بررسی دقیق مدلها در حوزه مراکز رشد که در جددول شدماره ( )1ارائده شدده ،نشدان
میدهد که بسیاری از آنها با رویکرد علی و معلولی تبییم شده و پدیده مرکز رشد را تنهدا
در سطوح اولیه مورد بررسی قرار دادهاند ایم مدلها هر یک وجوه مستقلی از مرکدز رشدد
را بهصورت پراکنده پوشش داده و بخشی از واقعیر را بیان مدیکنندد و هدیچ مددلی یدک
ترکیب از همه وجوه را در نظر نگرفته و بهصورت فرایندی و گامبهگام فرایند رشد را تبییم

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

110

یافتههای کيفي

عناصر

زمينه

نکرده اسر همننیم در ایم مدلها فاکتورهای موفقیر که در ادبیدات بدهمنظدور ایجداد و
اداره مراکز رشد ضروری شناخته شده و توجه به مکانیزمهای مدیریتی و سازمانی در مقابل
رویکرد علی-معلولی االب در ادبیات ،مورد افلر واقد گردیدده اسدر؛ بندابرایم در ایدم
بخش ضمم تجزیهوتحلیل مدلها ،یافتههای کیفی قابل استفاده از هر مددل کده در راسدتای
هدف تحقیق قرار داشته استخراج گردیده و در جدول شماره ( )2مورد استفاده قرار گرفتده
اسر شایان ذکر اسر ایم دادهها تنها بخشی از اطالعات مورد نیداز در پدژوهش را تدأمیم
نموده و سایر یافتههای کیفی که در جدول شماره ( )2ارائه گردیدده و امکدان دسدتیابی بده
مدل مورد نظر تحقیق را فراهم مینماید ،از سنتز سدایر مقداالت کده بدا روشدی نظداممندد،

225




انتخاب شدده ،احصداء گردیدده اسدر چگدونگی حرکدر از یافتدههدای کیفدی حاصدل از
تجزیهوتحلیل مدلها و مطالعه عمیق و دقیق مقاالت تا رسیدن به مدل مطلوب ،بدا اسدتفاده
از روش فراترکیب دنبال گردیده کده بده تفصدیل در بخدش روششناسدی تحقیدق تشدریح
گردیده اسر
با توجه به هدف تحقیق که ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد تعریف شدده اسدر،
فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

عوامل مؤبر بر موفقیر ایم مراکز ،از طریق سنتز  40مقاله استخراج و در جدول شماره ()2
به کار گرفته شده که در بخش مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیدق و در قسدمر موفقیدر
مرکز رشد به برخی از آنها بهصورت مستقیم اشاره گردیده اسر بدر ایدم اسداس در ایدم
پژوهش ،ارائه یک مدل فرایندی کلنگر که همه عناصر و مؤلفههدای کلیددی ارائدهشدده در
ادبیات پژوهش را شناسایی و در قالب یک مدل منسجم ارائه نموده و فاکتورهدای موفقیدر
را نیز در خود لحا کرده اسر میتواند حصول موفقیر در مراکز رشدد را تسدهیل نمایدد،
اما در ادامه به مکانیزمهایی خاص که براساس یافتههدای حاصدل از روش تحقیدق در مددل
برای ایم هدف پیشبینی گردیده اسر ،اشاره میگردد
اگرچه شاخص های مختلفی وجود دارد که حصول اهداف مرکز رشد را نشان میدهدد،
مرکز رشد باید بهطور مستمر شاخصهای موفقیر را اندازهگیری کند تا ابربخشی برنامههدا
را ارزیابی نماید

(مرکز استراتژی و ارزیابی خددمات2002،؛ ادکیندز)2011 ،

انددازهگیدریهدای مختلدف

میتواند به دو گروه تفکیک شود اندازهگیریهایی که مرتبط بدا شدرکرهدای تحدر رشدد
هستند و اندازهگیریهایی که معطوف به خود مرکدز رشدد مدیباشدند (ویدزی و همکداران،
 )2006همننیم معیارهای اندازهگیری موفقیر میتوانند به دو دسدته معیارهدای سدخر1و
معیارهای نرم2طبقهبندی شدوند ویدزی و همکداران ( )2006عندوان مدیکنندد کده در کندار
معیارهای شفاف و کمی اندازهگیدری موفقیدر کده بدهراحتدی قابدل انددازهگیدری هسدتند،
معیارهایی مانند افزایش مهارت و یا ارتقای دانش وجدود دارندد کده االدب کیفدی بدوده و
بهآسانی قابل سنجش نیستند که آنها را معیارهای نرم مینامند در ادامه مکانیزمهای خاص
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1
. Hard measures.
2
. Soft measures.


که بهطور مستقیم بر موفقیر مراکز رشد مؤبر بوده و در مددل پدژوهش لحدا گردیددهاندد
اشاره میگردد:
اندازهگيري موفقيت شررکتهراي در حرال رشرد برا معيارهراي سرخت :ویدزی و
همکاران( )2006گردش فروشها ،سودآوری ،رشد شدرکر و بدالش شددن در معدامالت را
بهعنوان معیارهای سخر در موفقیر شرکرهای در حدال رشدد معرفدی کدردهاندد

(ویدزی و

همکاران )2006،در پژوهشی دیگر معیارهایی همنون رشد استخدام /ایجاد اشدت ال ،حقدو و
دستمزدها ،رشد فدروش ،درآمدد ،بددهیهدای بلندمددت ،دارایدی خدالص ،وجدوه کمکدی
بالعوض ،سودآوری و عملکرد در ایم حوزه معرفی شدهاند

(گرال و برم)2015،

ایم معیارهدا

آدرسدهی شدهاند

(پنیا)2004 ،

اندازه گيري موفقيت شرکتهاي در حال رشد با معيارهاي نرم :معیارهای نرم بهطدور
ویژه به توسدعه مهدارتهدای شخصدی و داندش کسدبوکدار مدرتبط هسدتند کده بایدد در
فعالیرهای آتی کارآفرینان مورد پایرش قرار گیرند

(هکس و دیلتز)2004 ،

ویدزی و همکداران

( ،)2006معیارهایی از قبیل توسعه باور کارآفرینانه و درجه اعتمادبهنفس ،افزایش مهارت و
دانش ،توانایی در شبکهسازی و تبلی ات مؤبر ،کیفیر تیم مدیریر و دستیابی بده ایددههدا و
دانش سایر حوزهها را بهعنوان شاخصهای ایر کمی اندازهگیری موفقیر شدرکرهدای در
حال رشد یا همان معیارهای نرم معرفی کردهاند

(ویزی و همکاران)2006،

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

بدیهی هستند و از ایم رو تنهدا عبدارتهدای سدودآوری و ابربخشدی در تحقیقدات بیشدتر

خروجيها :وجود خروجیهای مشخص برای ارزیابی کارایی و ابربخشی مرکز رشدد و
میزان دستیابی به موفقیر ضروری به نظر میرسدد

(گدرال

و بدرم)2015،

خروجدیهدا طیدف

وسیعی از پارامترهای کمی و کیفی را در برمیگیرند برس ( ،)1998پیشدنهاد کدرد کده اگدر
خروجیها بهطور مرتب جم آوری شود و قابل دسترس باشد ،یک مرکدز رشدد مدیتواندد
موفقیر خود را در طول دورههای زمانی و یا در مقایسه با مراکز رشد دیگر اندازهگیدری و
سنجش کند

(برس)1998،
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اندازهگيري موفقيت مرکز رشد با معيارهاي سخت :االب معیارهدای تعریدفشدده در
ایم حوزه کمی یا همان معیارهای سخر میباشند

(اداره مالی اروپدایی ولدز)2005 1،

ایدم معیارهدا

عبارتاند از ایجاد شبکه پاس گو در زمینه مشاوره کسبوکار ،مشارکر واسدطههدای مدالی
در ایجاد سرمایه برای شرکرهای در حال رشد (کمکبل و آلم ،)1987 ،تابآوری و رشدد مرکدز
رشد ،وسعر و ابربخشی سیاسدرهدای مددیریتی مرکدز رشدد ،تواندایی در فدراهم نمدودن
فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

خدمات (میدان ،)1997 2،تطابق خدمات ارائهشدده رشدد توسدط مرکدز رشدد و نیازهدای بدازار
محلی(آتیو و کالفسدم ،)1998 ،تعداد مشتریان ،فضای مرکدز رشدد (تئودوراککلدوس و همکداران،)2014،
رشد متقاضیان ،تعداد شرکرهدای رشددیافته ،ندرخ بقدای متقاضدیان رشدد و دسدتیابی بده
اهداف(گرال

و برم)2015،

اندازهگيري موفقيت مرکز رشد با معيارهاي نرم :دادههای کیفی در حوزه معیارهدای ندرم
میتوانند بهمنظور اندازهگیری و نشان دادن موفقیر مرکدز رشدد مدورد اسدتفاده قدرار گیرندد
بهطور نمونه برجسته کردن پیشرفرهای شخصی و حمایر برای توسعه /انطبا پروژه از ایم
دسته هستند

(اداره مالی اروپایی ولز)2003 ،

در نظر گرفتم معیارهای نرم همننیم زمینه قابل قبدولی

را برای نیازها و پیشرفرهای مشتریان فراهم میکندد

(ادیسدون و همکداران)2000 ،

شداخصهدایی

همنون رشد در تخصص/تجربه کارکنان ،به رسمیر شناخته شدن بهوسدیله حمایدرهدای
اجتمدداعی ،اسددتمرار حمای در توسددط شددرکا در ایددم حددوزه قابددل اشدداره هسددتند

(ویددزی و

همکاران)2006،

چرخه اندازه گيري موفقيت مرکز رشد :االب مدلهدا مرکدز رشدد را بدهعندوان یدک
واسطه برای تبدیل ورودیها به خروجیها توصیف کردهاند با ایم حال مدلهای معددودی
از چرخه بازخور استفاده کردهاند تا کارایی و ابربخشی فرایند رشد را اندازهگیدری نمدوده و
از موفقیر مراکز رشد اطمینان حاصل کنند

(مرکز استراتژی ارزیابی خددمات)2002 ،

در پژوهشدی،

کارایی و ابربخشی مدل مورد سنجش قرار گرفر تدا موفقیدر مرکدز رشدد مدورد بررسدی
گیرد(کاستا و ماالن)2002،
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همننیم در تحقیقدات لدزوم انددازهگیدری موفقیدر مرکدز رشدد بدا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1
. Welsh European Funding Office.
2
. Mian.


شاخصهای مشخص در خروجی مدل مورد اشاره گرفته و ایم فرایند در قالب یک چرخه
پیشنهاد شده اسر

(گرال و برم)2015،

در نهایر با استفاده از نتایج حاصل از مراحدل قبدل ،شدامل تجزیدهوتحلیدل اطالعدات
بهدسرآمده از روش فراترکیب ،مقولههای اصلی مدلهدای مختلدف موجدود در ادبیدات و
ترجمه یافتهها به مفاهیم کاربردی و قابل در  ،مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد ،در قالب
شکل شماره ( )1ارائه شده اسر از آنجا که ایم مددل مشدارکر نظدری اصدلی و پراکندده
مدلهای مراکز رشد موفق را در نظر گرفته و نیز مؤلفههای کلیدی در ادبیات را شناسایی و
در قالب یک مدل منسجم ارائه مینماید  ،ضمم انطبا بدا مددلهدای موفدق شدناختهشدده،
کلنگر که فاکتورهای موفقیر را نیز لحا نماید داشته اسر
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بهعنوان به مدل جام  ،سعی در پر کردن شکاف نظری مبنی بر نیاز بده یدک مددل فراینددی

شکل شماره  :1مدل فرايندي موفقيت مراکز رشد
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نتيجهگيری و پيشنهاد
الف) نتيجهگيري
مراکز رشد بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و رشد نوآوری در اکثر کشورها مدورد
استفاده قرار میگیرند؛ بنابرایم شناسایی بهتریم تجربهها در بدیم مددلهدای موجدود مراکدز
رشد دارای اهمیر تشخیص داده شده اسر از سوی دیگر حوزه مطالعات مراکدز رشدد بدا
فصلنامه علمی مطالعات بیمرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

خألهایی مواجه اسر که حصول موفقیر در مراکز رشد را با چدالش مواجده کدرده اسدر
بهطور مثال مدلهای ارائهشده هدر یدک بدهصدورت پراکندده و بدهصدورت تدکبعددی بدر
موضوعاتی خاص متمرکز شدهاند و فرایند رشد و نحوه تبدیل ورودیهدا بده خروجدیهدا
شفاف نگردیده اسر همننیم مطالعات در تعریف موفقیر مراکز رشد و عوامدل مدؤبر بدر
آن و نیز تعییم شاخصهای مؤبر در اندازهگیری ایم موفقیر ،بدهدرسدتی عمدل نکدردهاندد
توجه به بسترهای محلی و بومیسازی مراکز رشد متناسب با زمینه مدورد اسدتفاده از دیگدر
حوزههای م فول در مدلهای ارائهشده اسر؛ بنابرایم معرفی مدلی فرایندی و کدلنگدر کده
بتواند ضمم در نظر گرفتم کلیه سازههای کلیددی ،بدا توجده بده مکدانیزمهدای مددیریتی و
سازمانی در مقابل رویکرد علی-معلولی االب در ادبیات ،موفقیدر مراکدز رشدد را تسدهیل
کند همواره بهعنوان یک شکاف نظری در ادبیات مرکز رشد باقی مانده اسر
در ایم راستا ایم پژوهش با هدف معرفی مدل فرایندی موفقیدر مراکدز رشدد ،ضدمم
مرور تعاریف و روند مطالعات در ایم حوزه به بررسی دقیقتر کلیده مددلهدای موجدود از
مراکز رشد در ادبیات نظری پرداخته و ادبیدات خداص مدرتبط بدا موفقیدر مراکدز رشدد و
روشهای اندازه گیری ایم موفقیر با معیارهای سدخر و معیارهدای ندرم را معرفدی کدرده
اسر در ادامه با استفاده از روش فراترکیدب ،از سدنتز  40مقالده انتخداب شدده بدا روشدی
نظاممند 112 ،ویژگی 25 ،عنصر و شش زمینده اصدلی در حدوزه مطالعدات مراکدز رشدد و
مدلهای موجود استخراج گردیده که نسبر به تشریح یافتهها در قالب مفداهیم کداربردی و
قابل در اقدام گردیده اسر در نهایر با استفاده از یافتههای پژوهش نسدبر بده معرفدی
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مدل فرایندی موفقیر مرکز رشد اقدام شده که در آن با در نظر گرفتم شکافهای موجدود
در ادبیات و مدلهای مراکز رشد ،ضمم اجتناب از مدلی پینیده ،فرایند رشد شدرکرهدا از


مجرای مرکز رشد و حصول موفقیر ایم مراکز تبییم گردیده اسر دستیابی به موفقیدر ،از
طریق استخراج عوامل مؤبر بر موفقیر ایم مراکز ،بهواسطه تجزیهوتحلیل مدلهای موجدود
در ادبیات نظری و همننیم مطالعه عمیق و دقیق مقاالت منتخب بدا رویکدرد بدهکدارگیری
روش فراترکیب صورت پایرفته اسر در ایم راستا ضمم معرفی شاخصهای مختلفی کده
حصول اهداف و موفقیر مراکز رشد را تضمیم میکنند ،اندازهگیری مستمر شداخصهدای
موفقیر ،جهر ابربخشی برنامهها مورد تأکید قرارگرفته اسر از مکانیزمهای تعریدفشدده
برای ایم منظور میتوان به اندازهگیری موفقیر شدرکرهدای در حدال رشدد بدا معیارهدای
سخر ،اندازهگیری موفقیر شرکرهای در حال رشد با معیارهدای ندرم ،توجده خداص بده
رشد با معیارهای نرم و استفاده از چرخه اندازهگیری موفقیر مراکز رشد اشاره کرد کده در
مدل به کار گرفته شدهاند در ایم مدل که در سده فداز پدیش رشدد ،رشدد و پدس از رشدد
ساختاردهی شده اسر ،با رویکرد فرایندی ،مسیر رشد تبییم گردیده اسر در مرحله پدیش
رشد ،ورودیهای مرکز رشد که دامنه وسدیعی را در برمدیگیرندد ،بدهتناسدب ذینفعدان و
اهداف و راهبرد های شکلگیری مرکز رشد ،محددود شدده و ندوع و کیفیدر آنهدا تعیدیم
می گردد و در ادامه برای ورود به فاز رشد ،از مرحله کلیدی ،انتخاب گار میکنند انتخداب
براساس سیاسرها و شاخصهای مدؤبری صدورت گرفتده و مشدخص مدیکندد کده کددام
شرکرها شاخص های پایرش را برآورده میسازند ایم امر میتوانند موفقیر یدا شکسدر
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خروجیها ،اندازهگیری موفقیر مرکز رشد با معیارهای سخر ،اندازهگیری موفقیدر مرکدز

مراکز رشد را هدایر کند در مرحله پیش رشد ،بخشی میدانی بدا عندوان پدیش برنامده نیدز
لحا گردیده تا با ارائه خدمات خداص شدامل ترکیبدی از برنامده هدای آموزشدی ،ظرفیدر
شرکر ها برای انتخاب را افزایش دهدد در مرحلده رشدد کده هسدته مرکدزی مددل اسدر،
شرکر ها از مجرای فرایند رشد مورد حمایر قرار می گیرند ایم فرایندد کده چهدار بخدش
اصلی را در برمیگیرد عبارت اسر از :خدمات حمایتی اقتضایی که برای هر شرکر در هر
مرحله از رشد میتواند متفاوت باشد ،تأمیم مالی که متناسب با مرحله رشدد تعیدیمشدده و
برحسب نوع مرکز رشد میتواند از محل دولتی یا خصوصی صورت گیدرد ،منتوریند

کده

در آن بر اهمیر مربیان و خبرگان و ارائه خدمات برنامهریزی و مشاوره تأکید مدیگدردد و
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در نهایر شبکهساز ی که ادبیاتی جدید در حوزه مراکز رشد اسر و در آن مراکدز رشدد بدا
اتصال همه ذینفعان میتوانند توسعه شرکر های در حال رشدد و ندوآوریهدای ایشدان را
تسهیل کنند در مدل به اندازهگیری موفقیر بهعنوان عاملی تعیدیمکنندده پرداختده شدده تدا
اطمینان از حصول اهداف و ابربخشی برنامه های مرکز رشد حاصل شود ایم اندازهگیری به
دو گروه تفکیدک شدده کده شدامل انددازهگیدری موفقیدر شدرکر هدای در حدال رشدد و
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اندازهگیریهای معطوف به خود مرکز رشد میگردد برای ایم امر شاخصهدا و معیارهدای
متعددی پی شنهاد شده کده در قالدب دو گدروه اصدلی معیارهدای سدخر و معیارهدای ندرم،
طبقهبندی شدهاند برخالف معیارهای سخر که شفاف و کمی هستند معیارهای نرم که گاه
اهمیر بسیار باالیی دارند ،االب کیفی بوده و بهآسانی قابل سدنجش نیسدتند پدس از یدک
دوره زمانی بابر یا زمانی که شرکرهای مستقر در مرکدز رشدد ،شداخصهدای خدروج از
مرکز رشد را برآورده کنند ،میتوان گفر که آنها بدهعندوان یدک شدرکر بده رشدد کامدل
رسیده اند ایم مرحله به همراه شاخص های مرتبط در مدل بهعنوان بخش سیاسدر خدروج
جانمایی شده اسر شایان ذکر اسر خروجیها که برای ارزیدابی موفقیدر مرکدز رشدد در
مددل مددورد اسدتفاده قددرار مدیگیرنددد ،طیدف وسددیعی از پارامترهدای کمددی و کیفددی را در
برمیگیرند در مرحله پایانی مدل که پس از رشد نامیده شدده بدا اشداره بده آسدیبپدایری
شرکرها در زمانی که مرکز رشد را تر میکنند ،وجود مراقبرهای بانویه پیشنهاد گردیده
و در نهایر تأبیرات مرکز رشد بر اقتصاد و محیط خارجی مورد بررسی قرار گرفتده اسدر
وجود محیط خارجی و بستر محلی که بر فرایند رشد ابرگاار بوده و از آن ابر میپایرد نیدز
در مدل پیشبینی شده اسر روش گامبهگام و فرایندی ،محور قرار گرفتم فرایند رشدد ،در
نظر گرفتم چرخه اندازه گیری موفقیر و مدیریر و پایش بهعندوان سیاسدرهدای مهدم در
طراحی مدل مورد استفاده قرار گرفتهاند
ب) پيشنهاد
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در ادامه با توجه به نتایج بهدسرآمده از تحقیق و مدل ارائهشدده پیشدنهادهدایی جهدر
دستیابی به موفقیر ایم مراکز ارائه میگردد در مرحله نخسر پیشنهاد میگدردد تدا مراکدز


رشد نسبر به شناسایی دقیق ذینفعان فعلی و آتدی خدود کده گداه اهدداف و انگیدزههدای
متفاوت دارند اقدام نموده و همزمان اهداف و راهبردهای مرکز رشد را بدهصدورت شدفاف
مشخص نمایند موضوعی که در بسیاری از مراکز رشد بهدرستی انجام نگرفته و بر کیفیدر
ورودیها که از ارکان اصلی موفقیر مرکز رشد اسر ،تأبیر منفی گااشته اسدر در بخدش
ورودیها باید توجه داشر که لزوماً تمرکز بر شرکرهدای داندشبنیدان بده منزلده حصدول
موفقیر نیسر؛ بنابرایم پیشنهاد میشود در صورت وجود انطبدا بدا حدوزه تمرکدز مرکدز
رشد ،توجه به نخبگان ایردانشگاهی نیز صورت بگیرد در اکثر مراکدز رشدد وجدود پدیش
برنامه که با دورههای آموزشی ،ظرفیر ورودیها را قبل از انتخاب افزایش مدیدهدد ،دیدده
کلیدی در مرحله پیش رشد اسر؛ بنابرایم تعریف شاخصها و سیاسرهای مناسب جهدر
گزینش توصیه شده و اشاره میگردد که در حالر کلی شرکرهای ضدعیف امدا امیددبخش
که در تحقیق به آن اشاره گردید ،بهتریم گزینه برای ورود به مرحله رشد هستند در مرحله
رشد پیشنهاد میگردد برای هر شدرکر در حدال رشدد ،در هدر مرحلده از چرخده حیدات،
خدمات حمایتی خاص ارائه گردد که در ایم تحقیق برای آن از لفظ اقتضایی استفاده شدده
اسر موضوعی که در اکثر مراکز رشد رعایدر نشدده و خددمات حمدایتی بابدر تعریدف
میگردد با توجه به ایم موضوع که در ایدران االدب مراکدز رشدد بدهصدورت دولتدی اداره
میشوند که در ادبیات بهعنوان نقطهضعف معرفی شده اسر در بخش تأمیم مالی ،حرکدر

مقاله پژوهشی :ارائه مدل فرایندی موفقیر مراکز رشد با رویکرد فراترکیب

نمیشود که از پیشنهادات ایم تحقیق ایجاد ایم مرحله در مراکز رشد اسر انتخاب ،هسدته

بهسوی بخش خصوصی و استفاده از سرمایهگااران مخداطره پدایر پیشدنهاد مدیگدردد در
ادبیات بر اهمیر ویژگی کارکنان و مربیان در مراکز رشد تأکید شده کده الزم اسدر ضدمم
بسترسازی مناسب ،سرمایههای انسانی با دانش کافی در ایم حوزه تربیر گردیدده و مدورد
استفاده قرار گیرد شبکهسازی از موضوعات جدید در حوزه مراکز رشد اسر که مدیتواندد
موفقیر ایم مراکز را تسهیل نماید؛ بنابرایم پیشنهاد مدیشدود توجده ویدژه بده ایدم بخدش
صورت گیرد تا حمایرهای اجتماعی ،حمایرهای کارآفرینانه ،اتصال به مراکز تولیدد علدم
و حتی ظرفیر شرکرهای مستقر یا خارج از مرکز رشد ،در مسیر موفقیر بده کدار گرفتده
شود دستیابی به موفقیر نیازمند اندازهگیری مستمر اسر که در ایم تحقیدق بده دو بخدش
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اندازهگیری موفقیر شرکرهای در حال رشد و موفقیر مرکدز رشدد تقسدیم شدده اسدر
همننیم توجه خاص به معیارهای نرم در اندازهگیری موفقیر مانندد توسدعه مهدارتهدای
شخصی ،باور کارآفرینانه ،درجه اعتمادبدهنفدس کده ایدر کمدی ولدی بسدیار مهدم و کمتدر
شناختهشده هستند ،پیشنهاد میگردد ایجاد چرخه اندازهگیری موفقیر که امکدان بدازنگری
در چگونگی فرایند رشد را با توجه به خروجیها فراهم میآورد از مدوارد پیشدنهادی ایدم
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تحقیق اسر همننیم با توجه به اینکه در اکثر مراکز رشد ،شرکرهدا پدس از خدروج رهدا
میشوند انجام مراقبرهای بانویه در مرحله پس از رشدد بدا توجده بده آسدیبپدایری ایدم
شرکرها بهشدت توصیه میگردد پایش مسدتمر و مددیریر مرکدز رشدد ضدامم موفقیدر
اسر؛ بنابرایم توجه خاص به تأیید صالحیر مدیر مرکز رشد و برقراری مجدرای تبدادالت
دائمی بیم شرکرهای در حال رشد با مدیریر بسیار بااهمیر اسر در نهایر ضمم توجه
به محیط خارجی ،توجه ویژه بده بسدتر محلدی کده مرکدز رشدد در آن قدرار گرفتده الزم و
ضروری اسر در حالی که شدرایط اقتصدادی ،اجتمداعی ،فرهنگدی و نهادهدای گونداگون،
نیازمند راهکارهای متفاوت هستند؛ بندابرایم سدازگاری و تطدابق مرکدز رشدد بدا نیازهدای
مختلف محلی و شرایط متفاوت بسیار حائز اهمیر اسر و شتاب موجود در احداث مراکز
رشد ،بدون برنامهریزی و تدویم ساختار و بومیسازی ،ضمم ایجاد مانعی برای موفقیدر،
باع

میگردد ایده مراکز رشد در ذهنیر جامعه ،جاذبده خدود را از دسدر داده و رشدد و

توسعه آنها بسیار کند شود
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