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نقش شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری
در توسعه کارآفرینی
حدیث فرامرزی ،دانشآموخته کارشناسی ارشد معماری
دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران
پست الکترونیکhadis.far.a@gmail.com :

چکیده
به دلیل نقش و اهمیت کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی ،بسیاری از دولتها تالش
میکنند با بهرهبرداری از دستاوردهای تحقیقاتی ،زمینه توسعه کارآفرینی را در جامعه فراهم
سازند .از این رو در طی چند دهه گذشته ،پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای
اجتماعی و حلقهای از توسعه اقتصادی ،در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و مشاغل
مبتنی بر کارآفرینی ،مورد توجه قرار گرفتهاند .این مراکز با حمایت از دانشآموختگان
دانشگاهی ،کارآفرینان و متخصصانی که منابع الزم برای ورود به عرصه کار و صنعت را در
اختیار ندارند ،زمینه رشد و توسعه کسب و کار را فراهم میسازند .پارکهای علم و فناوری از
طریق تجمیع شرکتهای دانشبنیان و به اشتراکگذاری منابع و خدمات ،هزینههای توسعه
فناوری را کاهش داده و با ایجاد بستر تعامل و ارتباط سازنده بین متخصصین ،محققین ،فناوران،
فنآفرینان و کارآفرینان ،روند توسعه فناوری و اقتصادی کشور را سرعت میبخشند .در این
مقاله سعی شده است به بررسی نقش پارکهای علمی در حمایت از کارآفرینان و توسعه
کارآفرینی پرداخته شود.
کلمات کلیدی :پارک علم و فناوری ،اقتصاد دانشبنیان ،شرکت دانشبنیان ،کارآفرینی.
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مقدمه
ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد .شاخصهای سختافزاری و
داراییهای مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیینکننده داشت ،امروز جای
خود را به نوآوری ،ابداع ،دانشمداری و داراییهای نرمافزاری داده است .امروز ثروتمندترین
مردم دنیا ،افرادی دانشمدار و کارآفرین هستند .لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز ،بر پایه
نوآوری و خالقیت و استفاده از دانش استوار است .این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا
اقتصاد دانشبنیان میگویند(سلجوقی و دیگران.)61 :6831 ،
کشورهای پیشرفته و صنعتی به این نکته دست یافتهاند که برای رشد و توسعه هرچه بیشتر،
باید وارد مرحله نوینی از اقتصاد شوند ،اقتصادی از جنس «دانشبنیان»(آقاجانی .)5 :6836 ،در
سال  ،6331مفهوم دانش توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) (OECDبه عنوان منبع
توسعه اقتصادی معرفی شد و با عنوان «اقتصاد دانشبنیان» که به طور مستقیم بر پایه تولید،
توزیع و کاربرد دانش و اطالعات قرار دارد ،رشد و نمو یافت .توافق عمومی آن است که اقتصاد
دانشبنیان ،توانایی نوآوری پایدار را از طریق دستیابی ،پردازش ،کاربرد و خلق دانش به وجود
میآورد(سادهیر.)1 :1002 ،
بانک جهانی چهار اصل اساسی برای سهیم شدن هر کشور و حرکت اقتصاد آن به سوی اقتصاد
دانشبنیان ،بیان میکند که عبارتند از:
الف) تحصیل :نیاز به جمعیت تحصیلکرده و ماهر برای خلق ،انتشار و استفاده از دانش؛
ب) زیرساخت اطالعات :نیاز به زیرساخت اطالعات پویا برای سادهسازی ارتباطات مؤثر ،انتشار
و پردازش اطالعات؛
ج) محرک اقتصادی :نیاز به محیطی تنظیم شده و اقتصادی برای حمایت از جریان رایگان
دانش ،سرمایهگذاری در تکنولوؤی اطالعات و ارتباطات و تشویق کارآفرینی که همگی هسته
اقتصاد دانشبنیان هستند؛
د) نظام نوآوری :نیاز به شبکهای متشکل از مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها ،گروههای متخصص،
تشیکالت اقتصادی و انجمنهای اجتماعی و ارتباطی برای رشد انباشت دانش جهانی ،جذب و
دریافت دانش در راستای نیازهای داخلی به منظور کاربرد و خلق دانش جدید (چن و دالمن،
.)2 :1005
اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد کمیابی منابع نیست ،بلکه اقتصاد فراوانی منابع است .بر خالف
بسیاری منابع که پس از استفاده مستهلک میشوند ،اطالعات و دانش به عنوان اساس اقتصاد
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دانشبنیان ،میتواند بارها مصرف شود و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند .در اقتصاد
دانشبنیان ،دانش به کاال تبدیل میشود و به فروش میرسد(ناظمان و اسالمیفر:6833 ،
.)621
در اقتصاد دانشبنیان ،تولید و کاربرد دانش موجب رشد اقتصادی و خلق ثروت میشود و
همچنین عامل کلیدی رشد و فراهم آوردن زمینههای الزم به منظور دستیابی به قدرت
رقابتپذیری بیشتر است .از ویژگیهای این نوع اقتصاد ،ظهور صنایع دانشمحور و شکلگیری
صنایع با فناوری باالست و بنابراین سهم عمده اشتغال ،تولید ناخالص ملی و صادرات را این
دسته از صنایع توضیح میدهند.
در اینگونه اقتصادها ،دانش به عنوان مهمترین عامل کسب رقابتپذیری به شمار میرود .تبدیل
اقتصاد به اقتصادی دانشبنیان ،شامل سازماندهی مجدد بنگاهها ،بازارهای سرمایه کاراتر و
پویاتر ،و هممسیر شدن با جهانی شدن است .با توجه به اهمیت یافتن بیش از پیش دانش ،در
آینده نزدیک تنها اقتصادهایی میتوانند در سطح جهانی رقابت کنند ،که بنای تولیدات و
فعالیتهای خود را بر پایه دانش قرار دهند(کلیم و لودهی.)133 :1001 ،
بر اساس مبانی و مباحث موجود ،دریافت میشود که حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان به طور
معمول در برگیرنده عناصری همچون سرمایهگذاریهای بلندمدت در تحصیل ،توسعه دادن
ظرفیت نوآوری ،مدرنیزه کردن زیرساخت اطالعات و داشتن محیطی اقتصادی است که شرایط
الزم را برای مبادالت بازار مهیا میکنند .این عناصر به اصطالح بانک جهانی ،ستونهای اقتصاد
دانشبنیان هستند(چن و کالمن.)8 :1005 ،
در ایران نیز ،بر اساس سند چشمانداز بیست ساله توسعه ،اقتصاد کشور تا سال  6202مبتنی بر
دانش خواهد بود که زیربنای آن ،تولیدات و صنعت دانشبنیان است که تحقق این امر در گروی
ایجاد و تأسیس شرکتهای دانشبنیانی است که از مراکز آموزشی و دانشگاهها فارغالتحصیل
شده باشند .از سوی دیگر بر اساس نقشه جامع علمی کشور ،ایجاد  10000شرکت دانشبنیان
در افق چشمانداز  6202پیشبینی شده است .لذا بنظر میرسد دولت در تشخیصی درست و
اصولی ،ایجاد شرکتهای دانشبنیان را جهت تبدیل اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی به اقتصاد
متنوع و دانشبنیان ،در اولویت خود قرار داده است(عموعابدینی و رهبر ،بیتا .)1 :
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مروری بر ادبیات موضوع
(کلیم و لودهی  )1001،به بررسی و توضیح توسعه سازمانهای دانشبنیان و ضرورت
اقتصادهای مبتنی بر دانش در سطح جهان پرداختند .نتایج تحقیق بیانگر آن است که انقالب
دانش در جهان توسط فناوری اطالعات و ارتباطات رخ داده و فرصت استثنایی استفاده از این
فناوری در اختیار تمام کشورها قرار گرفته است .همچنین نتایج حاکی از این است که سهم
صادرات کاالهای با فناوری باال به کل صادرات صنعتی در جهان افزایش یافته است.
(توه و دیگران  )1001،به بررسی وضعیت اقتصاد دانشبنیان در سنگاپور و مقایسه آن با
کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ) (OECDپرداختند .آنها چهار شاخص خلق
دانش ،کسب دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش را در نظر گرفتند .نتایج تحقیق حاکی است که
اقتصاد سنگاپو باید به سوی ارتقای نظام ملی نوآوری ،تقویت کارآفرینی و افزایش ظرفیت
تحصیل پیش برود تا به رشد اقتصادی پایدار و رقابتپذیری بلندمدت دست یابد.
(بهبودی و امیری  )6833،به بررسی رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب
اقتصاد دانشبنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 6821ـ 6831پرداختند .نتایج تحقیق حاکی
است که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش ،رژیمهای نهادی و اقتصادی و
زیرساختهای اطالعاتی) رابطهای بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبتی بر
رشد اقتصادی ایران دارند.
(عمادزاده و شهنازی )6831 ،به بررسی اقتصاد دانشبنیان و چالشهای آن در ایران پرداختند.
نتایج تحقیق نشان میدهد چالشهای ایران در زمینه اقتصاد دانشبنیان دو نوع است .نوع اول
به پایین بودن اندازه مطلق برخی شاخصهای اقتصاد دانشبنیان مانند کیفیت قوانین و مقررات،
موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،در حق امتیاز و حق اختراع و غیره مربوط میشود .نوع دوم به
ناهماهنگی و عدم توازن شاخصها ،مربوط است.
(معمارنژاد  )6832،به بررسی وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه و
توسعهیافته (مالزی ،کره جنوبی ،سنگاپور ،ترکیه ،آلمان ،فرانسه ،آمریکا) از نظر نماگرهای
اقتصاد دانشبنیان (نظام نوآوری ،محیط کسب و کار ،فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه
منابع انسانی) پرداخت .طبق نتایج تحقیق ،ایران فاصله زیادی در شاخصهای مورد بررسی در
مقایسه با کشورهای منتخب دارد و باید شرایط الزم در حوزههای مختلف از جمله نوآوری و
سرمایهگذاری در منابع انسانی ایجاد شود؛ تا این فاصله کاهش یابد و زمینههای اقتصاد
دانشبنیان در ایران فراهم شود.
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شرکتهای دانشبنیان
شرکت دانشب نیان :شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و
ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد
اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات)
در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط ،تشکیل
میشود(ماده  6آئیننامه تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان.)6 :6836 ،
کسب و کارهای دانشبنیان نقش مهمی در اثر بخشی تولید ،تبلور دانش در محصوالت و
خدمات جدید ،ارتقاء سطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و ارزشافزوده در یک جامعه ایفا
میکنند(شانکار و دیگران .)638 :1008 ،حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب
محصوالت و خدمات ،در قلمرو فعالیتهای یک شرکت دانشبنیان قرار دارد(اسویبی:1006 ،
 .)821در واقع کسب و کارهای دانشبنیان مبتنی بر نشر ،اشاعه و استفاده از اطالعات ،دانش و
خلق آن بنا میشوند .این کسب و کارها بیشتر از سایر شرکتها خود را با تغییر و تحوالت
نوظهور در محیط کسب و کار ،همگام نموده و برای بقا در محیطهای رقابتی تالش
میکنند(دسوزا و اوازو .)83 :1001 ،به اعتقاد کالرک ،هر اندازه که بنگاه اقتصادی دانشبنیان
از دانش در ساختارهای خود بیشتر استفاده کند ،بر ارزش آن افزوده شده و چرخه تکامل
یافتهتری از بالندگی به وجود میآورد(کالرک.)636 :1006 ،
در شرکتهای دانشبنیان ،رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ،متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق
مییابد .بدین معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه بطور پیوسته از طریق سرمایهگذاری به
محصول ،فرآیند و یا سیستم نوین تبدیل میگردد و در نتیجه عامل مهمی در نوآوری و
بهرهبرداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است(الهیاریفرد وعباسی.)21 :6830 ،
کسب و کارهای دانشبنیان ،شرکتهایی هستند که با خلق دانش و نوآوری جهت ایجاد ارزش
در محیط رقابتی به فعالیت مشغول هستند(مودامبی و دیگران .)631 :1003 ،ارزشآفرینی
برای مشتریان و مدیریت آن ،یکی از عوامل کلیدی موفقیت و بقای این شرکتها میباشد.
همچنین این شرکتها در تبیین و مدلسازی فرآیندهای تولید ،تحقیق و توسعه ،غنیسازی
علمی و فنی ،آموزش ،پرورش و توسعه انسانی ،انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در هر کشور
نقشی مهم ایفا میکنند(شانکار و دیگران.)816 :1008 ،
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به اعتقاد دیویس واکنش موفق این شرکتها در محیط به شدت پویا ،به توانایی آنها در ارائه
محصوالت فناورانه و نوآورانه به بازار ،دستیابی به مشتریان و یافتن راههایی جهت ارائه
محصوالت و خدمات بستگی دارد .از اینرو صاحبنظران ،دانش بازاریابی در کسب و کارهای
دانشبنیان را به عنوان مبنا و اساس مزیت رقابتی پایدار مطرح کردهاند(یانگ.)663 :1002 ،
شیوه ایجاد شرکتهای دانشبنیان
دانشگاهها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تأسیس شرکتهای دانشبنیان در آیین-
نامه مالی و معامالتی خود در هیأت امناء ،میتوانند شروع به تشکیل شرکتهای دانشبنیان
کنند .هر شرکت دانشبنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضاء هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا
واحد پژوهشی تأسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضاء هیأت علمی
پیشنهاد میشود.
از نظر حقوقی ،شرکت دانشبنیان به شرکتی گفته میشود که از 6درصد تا  600درصد سهام
آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از  56تا  600درصد آن متعلق به اعضای هیات
علمی دانشگاهها یا واحدهای پژوهشی باشد .در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از  50%باشد،
شرکت دانشبنیان خصوصی است و در غیر اینصورت ،شرکت دانشبنیان دولتی است.
برخی از اهداف ایجاد شرکتهای دانشبنیان عبارتند از:
ایجاد زمینه بهکارگیری هرچه بیشتر تواناییهای دانشگاهها و واحدهای پژوهشی و اعضای
هیأت علمی در جامعه ،تجاریسازی یافتههای پژوهشی ،انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه-
ای ،ارائه خدمات تخصصی و مشاورهای (خدمات علمی ،تحقیقاتی و فنی) ،تولید محصوالت با
فناوری نوین(توسعه فناوری) ،ارایه خدمات توسعه کارآفرینی ،ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد
و توسعه کسب و کار ،تشخیص فرصتهای کارآفرینی.
این شرکتها دارای مزیتها و حمایتهای خاصی هستند که از جمله آن میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 برخورداری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار ،معافیتهای مالیاتی و
عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی؛
 فعالیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت
مقررات زیست محیطی؛
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اولویت استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم
و فناوری ،مراکز رشد ،مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری؛
معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض،حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض صادراتی به
مدت پانزده سال؛
تأمین تمام با بخشی از هزینه تولید عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطا تسهیالت
کم بهره یا بهره بلند مدت برطبق عقود شرعی؛
ایجاد پوشش بیمهای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصوالت دستاوردهای دانش،
نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید ،عرضه و به کارگیری؛
تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده ( )6و تمهید امکان مشارکت شرکتها
و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون (قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان.)6 :6833 ،

ویژگی شرکتهای دانشبنیان
شرکتهای دانشبنیان دارای ویژگیهای زیر میباشند:
الف) ایدههای نو(ایدهمحوری) :سود این شرکتها نتیجه تجاریسازی ایدهها و نوآوریهای
جدیدی است که حاصل تعامل داراییهای فیزیکی و سرمایه دانشی است(میرکمالی و دیگران،
.)2 :6830
ب) قابلیت تجاری بودن ایدهها :ایجاد بسترهایی برای دانش ،عالوه بر فراهم آوردن ارزشهای
اقتصادی برای شرکتها ،منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه میشود .از آنجا که به بازار
رسانیدن یک محصول میتواند تضمینکننده موفقیت و بقای سازمانها باشد ،تجاریسازی به
عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است(امانی تهرانی و احمد امینی.)18 :6830 ،
ج) رقابتپذیر بودن :مزیت رقابتی این شرکتها ،نوآوری در فناوری است و در نتیجه ،توانایی
سازمان در نوآوری است که منجربه رقابت میشود(الهیاریفرد و عباسی.)56 :6830 ،
کسب و کار دانشبنیان نیاز به یک ساختار مناسب مدیریت دانش دارد؛ تا بتوان از طریق آن ،از
تمامى ظرفیتها و قابلیتهاى موجود ،به صورتی که همافزایی ایجاد کند ،استفاده گردد(متقی
طالب و بالالیی .)6 :6833 ،پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ،از جمله زیرساختهای ایجاد
شده برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان محسوب میشوند .در حال حاضر این مراکز با
حمایت مالی ،معنوی و قانونی ،ارایه تجهیزات و امکانات الزم ،مشاوره و تأمین فضای کاری
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وظیفه کمک به ایجاد و رشد شرکتهای دانشبنیان را بر عهده دارند ( مهدوی و دیگران،
.)12 :6831
دولتها نیز باید با ایجاد محیطی مناسب ،شرایط کار و فعالیت را برای شرکتهای کوچک و
متوسط و جذب شرکتهای مبتنی بر فناوری ،از طریق پارکهای علم و فناوری فراهم
نمایند(صنوبر و دیگران.)605 :6830 ،
پارک علم و فناوری
به گفته صاحبنظران بهترین مکان در انتقال فناوریهای نوین به سمت صنایع و بازارهای
بینالمللی ،دانشگاهها هستند(اتزکوویتز )61 :6333 ،و از بهترین روشهای دستیابی به این
هدف ،ایجاد پارکهای علم و فناوری است .پارکهای علم و فناوری با هدف تقویت روحیه
کارآفرینی در دانشگاهها و جوامع علمی تشکیل شده و به عنوان نهادی جهت دستیابی به توسعه
همهجانبه در نظر گرفته میشود(سگال .)630 :6331 ،پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از
نهادهای اجتماعی و حلقهای از زنجیره توسعه اقتصادی با هدف افزایش نوآوری فناورانه ،توسعه
اقتصادی و اشتغالزایی متخصصان و صاحبنظران اندیشه به وجود آمدهاند(کریمیان اقبال،
.)6 :6833
فعالیت اثربخش این مراکز و حمایت از شرکتهای دانشبنیان به کاربردی شدن دستاوردهای
حاصل از دانشگاه میانجامد و به ارتباط کارآمد دانشگاه و صنعت کمک میکند و منجر به
کاهش مخاطرههای ناشی از فقدان تجربه ،امکانات و منابع میگردد(بنارد و دیگران:1003 ،
.)625
شکلگیری و توسعه بسیاری از پدیدههای نوظهور فناورانه از درون این پارکها میباشد .دولتها
سعی میکنند با ایجاد محیطی مناسب ،شرایط کار و فعالیت را برای شرکتهای کوچک و
متوسط فراهم نمایند .بنابراین ،نقش دولتها به خصوص در کشورهایی همچون ایران ،در توسعه
و موفقیت این پارکها بسیار مؤثر و حیاتی است(سلیمانی.)1 :6836 ،
برخی از خدمات مهم پارکهای علم و فناوری عبارتند از:
 پشتیبانی از کسب وکارهای جدید :پارکهای علم و فناوری میتوانند محیطهای مناسبی
فراهم آورند که در آنها شرکتهای مبتنی بر فناوریهای سطح باال به شکوفایی تجاری
برسند .ایده اصلی این است که با تمهید شرایط پرورشی ،به شکلگیری و رشد کسب و
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کارهای جدیدی که نمیتوانند به تنهایی روی پای خود بایستند ،کمک شود(فرگوسن،
)63 :6335؛
 کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصههای خارجی؛
 سازماندهی برای ارایه خدمات مؤثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به
رشد آ نها؛
 کمک در جهتدهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در زمینههای مورد نیاز
واحدهای فناوری؛
 ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان و کمک
به ایجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی جدید؛
 شبکهسازی و کمک به روندهای کسب و کار؛
 برگزاری برنامههای آموزشی کسب وکار و ارایه خدمات مشاوره؛
 ارایه خدمات در تجاریسازی محصول و حمایتهای حقوقی و مدیریت مالکیت فکری.
هم چنین پارکهای علم و فناوری ،تأسیس و رشد شرکتهای دانشبنیان را از طریق مراکز
رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل کرده و امکاناتی با ارزش افزوده باال ،فضاهای کاری و تأسیسات
مناسب و با کیفیت و زنجیره ارزشمندی از منابع را برای شرکتها فراهم میکنند(لوفستن و
لیندلف.)311 :1001 ،
(لوگر و گولدستین  )6336،معتقدند که پارکهای علمی با کارآفرینیهای نوآورانه ،مزایای
اقتصادی و اجتماعی عظیمی ایجاد میکنند .همچنین لوگر و گولدستین ،پارکها را دارای
حضوری اثربخش در زمینه ایجاد شغلهایی با ارزش افزوده باال در زمینه فناوری بیان میکند.
فلسنتاین نقش پارکهای علم و فناوری را به عنوان محل رشد و نمو برای شرکتهای
دانشبنیان مورد بررسی قرار داد .یافتههای وی نشان میدهد خدمات پارکهای علم و فناوری
باعث رشد شرکتها مستقر در پارک میشود(فلسنتاین .)33 :6332 ،تحقیقات فرگوسن نیز
نشان میدهد که شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری سودآوری بیشتری نسبت به
شرکتهای خارج از پارکها دارند(فرگوسن.)1 :6333 ،
نتایج تحقیق لوفستن و لیندلف در زمینه رشد شرکتهای دانشبنیان در سوئد نشان میدهد
که پارکهای علم و فناوری تاثیر مثبتی بر رشد شرکتها در زمینه فروش و تعداد کارمندان و
قابلیت سودآوری آنها دارند (لوفستن و لیندلف .)861 :1001 ،هم چنین یافتههای پژوهش
دیگری که در رابطه با پارکهای علم و فناوری صورت گرفته ،نشان میدهد که شرکتهای
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داخل پارک که تحت تأثیر امکانات ،خدمات و دیگر مزایای پارکهای فناوری قرار داشتند ،نرخ
بقای بیشتری نسبت به نمونه خارج از پارک دارند(فرگوسن و اولوفسن.)66 :1002 ،
در دیدگاه جدیدی که از دانشگاه در هزاره سوم ارایه شده است ،مأموریت دانشگاهها تنها تولید
علم و دانش نیست؛ بلکه دانشگاهها وظیفه مهمتری نیز میتوانند عهدهدار شوند و آن این که در
فعالیتهای انتقال تکنولوژی شرکت کنند.کارآفرینی دانشگاهی از رسالتهای جدید دانشگاهها
پس از رسالتهای آموزش و پژوهش است(شریف زاده و دیگران.)6833 ،
پارک علم و فناوری ابزار دستیابی به دانشگاه کارآفرین است که با ارایه امکانات و خدمات
مناسب روند تبدیل ایدههای علمی به محصوالتی با قابلیت عرضه به بازار را تسهیل میکند.
همچنین توجه به این پدیده نوظهور ،میتواند راهگشای بسیاری از مسایل در سیاستگذاریهای
مربوط به اشتغال باشد(اتزکوویتز.)311 :6333 ،
پارکهای علم و فناوری ،پاسخی به نیاز دانشگاهیان کارآفرین محسوب میشود ،افرادی که از
یک سو تمایل به تجاریسازی ایدههای فناورانه خود داشته و از دیگر سو مایلند تا ارتباط خود را
با دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی حفظ کنند (طالبی و دیگران.)650 :6830 ،
شرکتهاى دانشبنیان نوپا که غالباً توسط کارآفرینان پژوهشگر و توسعهگر ایجاد مىشوند ،در
بدو امر با مشکالت کمبود تجربه ،اطالعات و سرمایه روبرو هستند .پارکهاى علم و فناورى ،به
خصوص آن دسته از پارکها که با هدف توسعه فضاى علمى و رونق بازار تحقیق و توسعه ایجاد
مىشوند ،مهمترین رسالت خود را حمایت از این گونه شرکتهاى نوپا مىدانند؛ تا مجال رشد و
توسعه آنان را فراهم نمایند .بدین منظور ،معموالً فضایى به نام «مرکز رشد» در پارک پیشبینى
مىشود (گزارش جمهور.)2 :6831 ،
ساختمان مرکز رشد ،معموالً متشکل از تعدادى واحدهاى مستقل چند منظوره و کوچک براى
فعالیت شرکتهاى نوپاست .شرکتهایى که در این واحدها مستقر مىشوند ،عنوان مستأجر
داشته و حداکثر مىتوانند تا مدت سه سال در آنها اقامت نموده و از حمایتهاى خدمات
مالیاتى و هزینهاى برخوردار شوند .وقتى که شرکت بتواند در بیرون از مرکز رشد به حیات خود
ادامه دهد ،معموالً آنها را به سایر بخشهاى پارک منتقل کرده و با آنان همانند یک شرکت
مستقل و بالغ برخورد مىکنند و از آن پس حمایتها تقریباً قطع مىشوند .بدین ترتیب،
مالحظه مىشود که مرکز رشد ،یک سرویس فوقالعاده ممتاز و با ارزش در پارکهاى علم و
فناورى است که مىتواند به فرآیند ایجاد بنگاههاى کوچک ،تجسم واقعى بخشیده و به توسعه
پارک ،منطقه و کشور منجر گردد (گزارش جمهور.)2 :6831 ،
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هدف اصلی این مراکز کمک به افراد نوآور و کارآفرینی است که بتوانند با توجه به ایده فناورانه
خود ،شرکتهایى را ایجاد نموده و با ریسک کمتری به موفقیت دست یابند و از این طریق در
بازارهای ملی و بینالمللى رقابت نمایند .مرکز رشد در همان مرحله سرمایهگذاری کارآفرین در
یک شرکت مبتنی بر فناوری ،توسعه و تجاریسازی فناوری آن را مانند یک شتابدهنده
تضمین میکند.
مراکز رشد محیطهای حفاظت شده و واحدهای سازمانی هستند که برای تسریع رشد و توسعه
بنگاههای نوپا طراحی شده ،و از کارآفرینان فاقد سرمایه و امکانات الزم جهت راهاندازی یک
کسب وکار کوچک دانشبنیان حمایت میکنند .این مراکز همچنین بعنوان حلقه رابط بین
دانشگاهها و صنعت به منظور تجاریسازی دانش و تکنولوژی تولید شده در دانشگاهها به نفع
صنعت عمل میکنند .تجربه بسیاری از پارکهای علم و فناوری ،حاکی از موفقیت بیش از 35
درصدی شرکتهایی است که در سالهاى ابتدایی فعالیت خود ،در این مراکز مستقر بودهاند و
این شرکتها بیش از سایر شرکتهاى کوچک ،قابلیت و توانایی بقا و حضور در بازارها را دارند.
پارکهای علمی و فناوری ابزار توسعه کارآفرینی
مأموریت یا رسالت دانشگاه در گذشته شامل پژوهش و آموزش بود ،که امروزه با توجه به
تحوالت روی داده در محیط جهانی و تغییر در روابط بین سه عملگر اصلی در سیستمهای ملی
نوآوری (صنعت ،دولت ،دانشگاه) ،رسالت سومی نیز بر عهده دانشگاهها نهاده شده است و آن
همان کارآفرینی دانشگاهی و مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع است که از طریق
پارکهای علم و فناوری محقق میشود (اتزکویتز و دیگران.)602 :1000 ،
یکی از اهداف اولیه تشکیل پارکهای علم و فناوری ،افزایش تعداد شرکتهای کوچک و
متوسط دانشبنیان که کارآفرین نیز هستند ،میباشد؛ تا در یک محیط اقتصادی به فعالیت
بپردازند .ایدهها و نوآوریهایی که در این پارکها به مرحله تعالی میرسند ،پس از گذراندن
مرحله پایلوت ،محصولی را با تولید انبوه وارد بازار داخلی و یا جهانی میکند .در نتیجه
شرکتهای مستأجر پارکهای علم و فناوری نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد محلی بازی
میکنند و با ایجاد مشاغل جدید و جذب سرمایههای خارجی ،قدرت رقابتپذیری ملی و
منطقهای را افزایش میدهند .این نقش توسعهای بخصوص در تحوالت اقتصادی مهم است و
میتواند باعث افزایش نرخ اشتغال در کشور ،افزایش صادرات ،تبادل اطالعات و تجربیات علم و
فناوری با دیگر مراکز مشابه در پارکهای بینالمللی شود(برنایی و قربانعلی.)85 :6831 ،
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کارآفرینی فرآیند ایجاد کسب وکار و تبدیل فرصتها به دستاوردها است که به افراد جسور
دارای آمادگی الزم برای پذیرش مخاطرههای راهاندازی یک کسب وکار جدید در قالب یک بنگاه
اشاره دارد(کمپبل و بارت .)6 :1003 ،به این ترتیب نقش بارز کارآفرینان در کمک به تحقق
توسعه ،با یک نهاد به ثمر مینشیند که همان بنگاه کارآفرین است .پارک علم و فناوری بنگاه
مذکور را فراهم نموده و بدین ترتیب موجب توسعه کارآفرینی میشود(دوارت.)8 :1002 ،
موتور محرک پیشرفتهاى فناورانه ،ایدههای کاربردی خالقانهای است که در ذهن کارآفرینان،
مخترعان و مبتکران شکل میگیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب کسب و کاری جدید ،به بار
نشسته و آغازگر مفهوم کارآفرینی است .اما اغلب این کارآفرینان ،فارغالتحصیالن جوان و
خوشفکری هستند که فاقد تجربه در سه عامل اصلی برای موفقیت در بازار رقابتی هستند .این
عوامل عبارتند از :دانش و تجربه مدیریتی ،منابع مالی کافی و بازار و مشتری که محصول حاصل
از این کارآفرینی را به مصرف برساند .بسیاری از تالشها جهت راهاندازی کسب و کار جدید ،به
دلیل نبود این سه عامل ،با شکست مواجه میشود.
پارکهای علم و فناوری ،پاسخی به نیاز دانشگاهیان کارآفرین محسوب میشود .افرادی که از
یک سو تمایل به تجاریسازی ایدههای فناورانه خود داشته و از دیگر سو ،مایلند تا ارتباط خود
را با دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی حفظ کنند .پارکهای علم و فناوری به عنوان
نوشدارویی جهت غلبه بر مشکالت ملی و منطقهای برای کاهش بیکاری ،بهبود رقابت بین
شرکتها و کیفیت زندگی و هم چنین عاملی جهت ترغیب و بازسازی جامع منطقهای که در
آن فعالیت میکنند ،محسوب میشود(نامال و دیگران.)62 :1005 ،
استقرار شرکتهای دانشبنیان در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ،مزایایی را برای این
شرکتها در پی خواهد داشت:
 صرفهجویی اقتصادی در سرمایهگذاریهای زیربنایی ،استفاده مشترک از امکانات و
تسهیالت زیربنایی نظیر تأسیسات شهری ،تجهیزات گرانقیمت آزمایشگاهی ،بانکهای
اطالعاتی و به ویژه امکانات و فرصتهای آموزشی تخصصی ،که موجبات کاهش هزینهها و
افزایش بهرهوری سرمایهگذاریهای انجام شده را فراهم خواهد کرد؛
 استفاده بهینه از سرمایههای مالی خرد شرکتهای کوچک و ظرفیتهای علمی تخصصی
آنها و از میان برداشتن موانع توسعه این شرکتها از طریق تأمین فضا و امکانات زیربنایی با
هزینه کم و تشویق آنها به فعالیت در زمینههای تکنولوژیک مورد نیاز جامعه؛
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 فراهم شدن زمینه اجرایی طرحهای تحقیقاتی میانرشتهای که با وجود مراکز مختلف
تحقیقاتی و دانشگاهی و از طریق همکاری و تبادل نظر بین پژوهشگران میسر میگردد؛
 سهولت در مدیریت و برنامهریزی جامع مراکز تحقیقاتی در یک مکان ،امکان برنامهریزی
دقیقتر ،کنترل بهتر بر تخصیص بودجههای تحقیقاتی و ارزیابی مؤسسات پژوهشی را
فراهم میآورد(ملکیفر و رضایی.)6815 ،
در واقع کارآفرینی مبتنی بر دانش یک فرآیند یادگیری تکاملی است که در دانشگاه یا توسط
دانشگاه (به عنوان سازمان) شکل میگیرد .اعضای دانشگاه (اعضای هیأت علمی یا دانشجویان
یا کارکنان) و مدیریت دانشگاه و سرمایهگذار خطرپذیر خارج از دانشگاه ،سه بازیگر اصلی در
فرایندکارآفرینی شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک هستند .اعضای دانشگاه معموالً در
یکی از نقشهای مخترع یا کارآفرین ظاهر میشوند .مدیریت دانشگاه نیز به نمایندگی از
شخصیت حقوقی دانشگاه ممکن است در یک یا چند نقش از نقشهایی مانند کارآفرین،
سرمایهگذار ،شکل دهنده و حمایتکننده فرآیند کارآفرینی ظاهر شود .کارآفرینی در
شرکتهای دانشبنیان ،فرآیندی طوالنی از زمان و فعالیت است که از مراحل و اقدامات مختلف
شکل میگیرد .به عنوان مثال شین و ونکاتارامان فرایند کارآفرینی را به سه مرحله شناسایی
فرصت کارآفرینی ،توسعه ایده برای چگونگی پیگیری فرصت تجاری و بهره برداری از فرصت
تجاری تجزیه کردهاند .مرحله بهرهبرداری از فرصت ،خود شامل چهار اقدام ،یعنی ،فراهمسازی،
طراحی سازمانی ،بررسی بازار و توسعه محصول است.
از نظر هیندل و ینکن فرآیند کارآفرینی شرکتهای دانشبنیان از پنج مرحله شکل گرفته
است :ایجاد دانش جدید به وسیله تحقیقات علمی ،تبدیل دانش به ایدههای تجاری ،ایجاد
فرصتهای جدید بر مبنای ایدههای تجاری ،دستیابی به بینش تجاری به وسیله تعریف پروژه
بر مبنای فرصت ایجاد شده و توسعه تکنولوژی بر مبنای پروژه تعریف شده.
به نظر ندونزوا و دیگران فرایند کارآفرینی شرکتهای دانشبنیان به چهار مرحله قابل تجزیه
است .این مراحل عبارتند از :ایجاد ایدههای تجاری از تحقیقات ،طراحی پروژههای مخاطرهآمیز
جدید ناشی از ایدهها ،شروع بنگاههای مشتقه از پروژهها و تحکیم و تقویت ایجاد ارزش
اقتصادی به وسیله بنگاههای مشتقه.
واهورا و دیگران در یک مطالعه تجربی دو عنصر مهم از سیستم کارآفرینی مبتنی بر دانش را
تحلیل کردهاند .آنها نشان دادهاند که فرآیند کارآفرینی مبتنی بر دانش (فرایند اشتقاق
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کارآفرینی) یک فرآیند غیرخطی است که از پنج مرحله توسعه شکل گرفته است .این مراحل
عبارتند از :تحقیقات ،قالببندی فرصتها ،پیش سازمان ،جهتگیری مجدد و بازده پایدار.
راهاندازی پارکهای علم و فناوری از جمله مهمترین سیاستهای دولتها در حمایت از
کارآفرینی میباشد .پارکهای علم و فناوری محملی را فراهم میآورند تا کارآفرینان بالقوه
بتوانند در قالب راهاندازی کسب وکارها ،رشد فردی خود و تولید ثروت برای جامعه را پیگیری
کنند(تیسای و کائو .)1 :1066 ،این مراکز ،به تقویت روحیه کارآفرینی ،ایجاد اشتغال مولد،
انتقال و تجاریسازی فناوری کمک کرده و از مهمترین نتایج فعالیتهای آنها ،خلق شرکتهای
جدید و کمک به بقای شرکتهای نوپاست(ایشان.)26 :1002 ،
پژوهشها نشان میدهد ،شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری از اثربخشی سازمانی
بیشتری نسبت به شرکتهای غیر مستقر برخوردارند(کولومبز و دلمسترو.)6661 :1001 ،
حمایت پارک از دانشآموختگان دانشگاهی ،کارآفرینان و متخصصانی که منابع الزم برای ورود
به عرصه کار و صنعت را در اختیار ندارند ،زمینه رشد و توسعه کسب وکار را فراهم
میسازد.کسب و کارهای کوچک و متوسط که در دل این مراکز شکل میگیرد ،مستعد ،نوآور،
منعطف و کارآفرین هستند و میتوانند محیط را به سرعت تغییر دهند (آنیال.)61 :1003 ،
نتایج بررسیهای دیدهبان جهانی کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،حاکی
از آن است که بدون توجه کافی به کارآفرینی دانشبنیان ،نمیتوان وضعیت با ثباتی در عرضه
رقابت جهانی و حضور فعال در عرصههای علمی و تجاری بینالمللی داشت(کوه ودیگران،
.)116 :1005
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نتیجهگیری
بدون تردید ،یکی از ایده های موفق عصر کنونی در زمینه توسعه اقتصادی محلی و ملی و
تقویت کارآفرینی اندیشه ایجاد پارکهای علمی و فناوری و مراکز رشد در تمام کشورهای
جهان در قرن  16است .پارکهای علم و فناوری مکانی جهت رشد و توسعه انواع نوآوریها و
کارآفرینیهای فناورانه هستند و ارتباط ویژه ای با دانشگاهها و مراکز تولید علم دارند .هدف
عمده آن ها نیز توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوریها و
کارآفرینیهای مبتنی بر فناوری است .بدیهی است ،پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از
نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی است که با انگیزه افزایش نوآوری
تکنولوژیک ،توسعه اقتصادی و اشتغالزایی متخصصان و صاحبنظران بهوجود آمده است .پس
ضروری است که دولتها در این زمینه تالش کنند با ایجاد محیطی مناسب ،شرایط کار و
فعالیت را برای شرکتهایی اینچنینی فراهم کنند .بنابراین ،نقش دولتها بهویژه در کشورهایی
مانند ایران ،در توسعه و موفقیت این پارکها بسیار مؤثر و حیاتی است.
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The role of Resident Knowledge-Based Business in Science and Technology Parks
on the entrepreneurship development Hadis Faramarzi, Graduated Student of
M.Sc.in Architecture of Islamic Azad University, Shoushtar Branch Abstract Many
governments are trying to develope entrepreneurship in society by research results,
because of the role and importance of entrepreneurs in economic growth and
development. development of are protected. Hence, during the past decades, science
and technology parks as one of the social institutions and economic development
ring have been considered, in order to support the knoweldeg based companies and
entrepreneurial jobs. These centers provide the field of business development and
growth by supportting from university graduates, entrepreneurs and professionals
who haven`t the resources to entry to the business and the industry. Science and
Technology Parks reduce costs of technology development through integration of
knoweldeg based companies and sharing of resources and services and speed up the
process of technological and economic development of the country through creating
a field for interaction and communication among experts, researchers, technologists
and entrepreneurs. This paper will discuss to study the role of parks to support of
entrepreneurs and entrepreneurship development are discussed.
Keywords: Science and Technology Parks, Entrepreneurship, Knowledge-Based
Business, Knowledge-Based Economic.
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