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 چکیده 
یکییی از راه هییای ممکیین جهییت ایرییاد همکییاری میییان دو ییت ، دانشییگاه و ریینعت ، کییه توسیی  دیگییر کشییورهای توسییعه 

یافته به رورت جدی ترغیب و میورد بهیره بیرداری قیرار هرفتیه ، تاسیی  پیارک هیا و مراکی  رشید علیم و فین آوری اسیت 

سیازمان هیای مربو یه فعا ییت هیای هسیترده  به همین منظور در ایران نیی  میدتی اسیت کیه از سیوی وزارت هانیه هیا و ،

ی و ای جهییت ورود دانشییگاه و دانشییگاهیان در اییین همکییاری سییه جانوییه از  رییی  توسییعه پییارک هییای علمییی و فیین آور

تحقیقییات علمیی بیه عنییوان یکیی از اریلی تییرین راه هیای رسییدن بییه حقیای  پیییدا و مراکی  رشید رییورت هرفتیه اسیت   

و راهکارهییای جدییید بییرای پاسیی گویی بییه مسییانی و مشییکالت، نیییاز هییا و هواسییته  پنهییان جهییان هسییتی و کشیی  منییاب 

های انسان و جامعه محسوب میی شیود    یدا در راسیتای دسیتیابی بیه اهیدا  توسیعه کشیور ، نقیه دانشیگاه هیا و مراکی  

اشیید   بنییابراین پژوهشییی در ایرییاد نهادهییای اجتمییاعی کییه در تعامییی بییا اینگونییه مراکیی  هسییتند ، بسیییار اثییر هییدار مییی ب

توسعه، هسیتر  و حماییت همیه جانویه ی سیاسیت هیداران و مسیئومن در زمینیه ایریاد پیارک هیا و مراکی  رشید علیم و 

فن آوری علوه بر ات اذ شییوه هیای نیوین میدیریتی بایید تمیا  بسیتر هیا را نیی  جهیت دسیتیابی بیه اهیدا  میدبور فیراهم 

ه رونیید رشیید و توسییعه اقتاییادی دانییه محییور نییی  هسییتند   پییارک نماینیید   پییارک هییای علییم و فیین آوری تسییری  کننیید

های علم و فن آوری به عنوان واحید هیای تحقیی  و توسیعه ، میی تواننید هیلیی از مشیکالت موجیود را از بیین بیرده و بیه 

پییارک هییای علییم و فیین آوری مییی تواننیید یکییی از مهمتییرین زیییر سییاهت هییای بهوییود ویییعیت و شییرای  آن ب ییردازد  

بیرای ایریاد اقتایاد دانیه محیور محسیو هردنید ، بیه شیرم آن کیه عملکیرد آن هیا بیه  یور مسیتمر ارزییابی و  هوشمند

 نیتراسییت مهم یابییر ملا عییات کتاب انییه یهییا موتنییداده یآورو رو  جمیی  یلیییتحل -یفیپییژوهه بییه رو  تورییپییایه شییود   

م تلی  نشیان میی دهید کیه ایریاد و توسیعه پیارک  کیه ترربیه هیای کشیورهایاسیت  نیپژوهه ا نیدر ا هارهیو نت هاافتهی

 های علمی در کشورهای م تل  توانسته است نقه موثری در ایراد اشتغال و حمایت از کار آفرینان داشته باشد 

 

 
 

 کارآفرینی ،رواب  متقابیای علم و فن آوری،توسعه انسانی ،پارک هکلمات کلیدی : 
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  دمه مق

ممکیین جهییت ایرییاد همکییاری میییان دو ییت ، دانشییگاه و ریینعت ، کییه توسیی  دیگییر کشییورهای امییروزه یکییی از راه هییای 

رشید علیم و فین   توسعه یافته نی  به ریورت جیدی پیگییری و میورد بهیره بیرداری قیرار هرفته،تاسیی  پیارک هیا و مراکی

ی آن آوری اسییت   ی یییر پییارک علمییی سییازمانی اسییت کییه توسیی  مت ااییین حرفییه ای اداره مییی شییود و هیید  ارییل

افیی ایه ثییروت در جامعییه از  رییی  ارتقییا فرهنییق نییوآوری و رقابییت در میییان شییرکت هییای حایییر در پییارک و موسسییات 

پیارک هیای علیم وفین آوری بیه عنیوان یکیی از نهیاد هیای اجتمیاعی و حلقیه ای از زنرییره متکی بر علم و دانیه اسیت   

و اشیتغال زاییی مت اایان و ریاحب نظیران اندیشیه بیه  ایه نیوآوری فناورانیه ، توسیعه اقتایادی فیتوسعه افتاادی بیا ا

ایین مراکی  بیا حماییت از دانیه آموهتگیان دانشیگاهی ، کارآفرینیان و مت اایانی کیه منیاب  مز  بیرای  وجود آمده انید  

شیکی هییری  راهم میی سیازندفیورود به عرره کیار و رینعت را در اهتییار ندارنید ، زمینیه رشید و توسیعه کسیب و کیار را 

 (karimian.2010ه بسیاری از پدیده های نوظهور فناورانه از درون این پارک ها می باشد  ی و توسع

ماموریییت نهییایی پییارک هییای فنییاوری اییین اسییت کییه بتوانیید نتییای  بدسییت آمییده از پییژوهه هییای دانشییگاهی را بییا نیییاز 

در نهایییت منرییر بییه ترییاری ریینعت هماهنییق کییرده و از اییین راه هییال رابلییه ی ریینعت دانشییگاه را پییر کنیید و اییین امییر 

سیازی ، فراهیرد تویدیی و دهرهیونی دانیه نظیری موجیود در نهیاد هیای دانشیگاهی ، در قا یب برهیی انیوا  فعا ییت هییای 

 (1337اقتاادی است  ی پورع ت،فلی پور،ندیر هانلو،
 : پیشینه تحقی 

انرییا  شییده اسییت   وی د  1777در سییال   LITLEاو ییین پییژوهه در رابلییه بییا شییرکت هییای فیین آورانییه محییور بوسیییله 

رملا عه ای کیه تلویقیی رشید شیرکت هیای فین آور را در اییامت متحیده ، انگلسیتان و آ میان مقایسیه کیرد و بییان کیرد 

که شرکت هیای فین آورانیه محیور ، شیرکت هیایی انید کیه متکیی بیر نیوآوری هیا و اهتراعیات علمیی هسیتند و بیا هید  

هییم چنییین محقیی   ( monck et al .1988ی فنییی تاسییی  شییده انیید  ی بهییره بییرداری ترییاری از اهتراعییات و نییوآور

دیگری به نا  فلسنتاین نقه پارک  هیای فین آوری را بیه عنیوان محیی رشید و نمیو بیرای شیرکت هیای فین آورانیه محیور 

مییورد بررسییی قییرار داد   یافتییه هییای وی نشییان مییی دهیید هییدمات پییارک هییای علییم و فیین آوری باعیی  رشیید شییرکت هییا 

 (felesenstein.1994مستقر در پارک می شود   ی 
 

 پارک های علم وفن آوری تعری  

پارک های فن آوری ؛ پاس ی به نیاز دانشگاهیان کار آفرین محسوب می شود ،افرادی که از یر سو تمایی بیه تریاری سیازی 

 ایده های فناورانه هود داشته و از دیگر سو مایلند تا ارتوام هود را با دانشگاه ها و نهاد های آموز  عا ی حفظ کنند   

 های علم و فن آوریتاری چه پارک 

بود    1791ن ستین پارکی که از سوی همگان به عنوان پارک علمی شناهته شد ، پارک فن آوری دانشگاه استانفورد در سال 

  ایده تاسی  پارک هیای فین به پدر دره سیلیکون مشهور هردید این پارک زانیده  اندیشه های فردریر ترومن است که بعدا 

هفت شرکت وارد این پارک شیدند  1799ا و در اروپا بلور هسترده ای مورد اقتواس قرار هرفت   در سال آوری بعد ها در امریک

هکتار از ارایی این پارک بیه فعا ییت اشیتغال دارنید  999شرکت  در  140و امروز بیه از  32تعداد آن ها به  1790 در سال 

oshea ,allen ,o Gorman ,roche ,2006,14 ) ) 

دارویی جهت غلوه بر مشکالت ملی و منلقه ای برای کاهه بیکاری ، بهوود رقابیت بیین  ن آوری به عنوان نو پارک های ف 

شرکت ها و کیفیت زندهی و همچنین عاملی جهت ترغیب و بازسازی جام  منلقه ای که در آن فعا یت می کنند ، محسیوب 

 ((nummela,puumalainen,saarenketo,2005,10می شوند   

 انرمن بین ا مللی پارک های علم و فن آوریتعری  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
این است  که یر پارک فن آوری ، سازمانی است که بوسیله مت ااین حرفه ای اداره میی شیود و هید  اریلی آن افی ایه 

ثروت در جامعه از  ری  تشوی  و ارتقا فرهنق نوآوری و اف ایه قدرت رقابت در میان شرکت هایی است که با اتکای بر علم و 

(برای دستیابی به این هد  ، پیارک فین آوری در مییان دانشیگاه هیا ، shane,2004,5دانه در پارک فعا یت می کنند   ی 

شرکت های هاوری و بازار ؛ ایراد انگی   کرده و جریان دانه و فن آوری را مدیریت می کند   هم همچنین   R&Dمراک  

و امکانیاتی بیا ارز   پارک ها ، تاسی  و رشد شرکت های فن آور را از  ری  مراک  رشد و فرآیندهای زایشیی تسیهیی کیرده

 اف وده بام ، فضاهای کاری و تاسیسات مناسب و با کیفیت و زنریره ارزشمندی از مناب  را برای شرکت ها فراهم می کند   

 (Lofsten , lindelof,2002,7ی 

 پارک ها چگونه عمی می کنند؟

ی مشیترک بیرای مشیتریان شیاغی کوچیر و مفهو  پارک و مرک  رشد با ایراد یر فضای کاری با تسهیالت شغلی و حرفیه ا

متوس  متراد  شده است  ویژهی برجسته ی هر پارک مرک  رشد و برنامه های آن ها این است که بایید بیر ارز  افی وده ای 

متمرک  هردد که برای مستاجران دارای مشاغی و حرفه های کوچر ایراد می شود   این برنامه ها با تقویت مهارت های حرفه 

سترسی به هدمات ، محی  عملیاتی بهوود یافته و فررت های ایراد شوکه ی شغلی و حرفه ای همیراه میی شیوند کیه ای ، د

دوره ی او یه ی رشد و تو ید مشاغی کوچر را بارورتر می کند   به این ترتیب احتمال بقا و تداو  حییات و فعا ییت آن هیا در 

 (Dinich adkins.2002.19بد  ی محی  هارج از پارک ها و مراک  رشد اف ایه می یا

به  ور کلی ، مراک  رشد و پارک های علم و فن آوری از  ری  ایراد ارتوام میان تعدادی از عوامی تاثیر هدار و تاثیر پیدیر بیر 

یکدیگر فعا یت می کنند   این عوامی شامی عواملی نظیر سرمایه هداران حرفه ای محلی ، دو ت و شرکت های سرمایه هیداری 

 شترک ، پیشگامان و م ا ره جویان کسب و کار ، کار آفرینان و مدیران حرفه ای پارک ها و مرام  رشد است   م

 برهی از عنارر و اج ای بحرانی در موفقیت برنامه های پارک ها و مراک  رشد عوارتند از : -

  وجود  ی  هسترده ای از عوامی موثر و تاثیر پدیر حمایتی 

  برای ایراد مشاغی کوچر و متوس  تقایای کارآفرینان 

  تدارک  ی  مناسب تسهیالت و هدمات قابی ارانه به مستاجران 

 مدیریت اثر ب ه و کارا با تاکید بر مدیریت دانه و فن آوری 

  توجه و همگامی با تاثیرات اقتاادی و اجتماعی 

معه کسب و کیار   فاریله مهیم و قابیی تیوجهی مراک  نوآوری عوارت است از : یر تعامی دو سویه میان جامعه تحقیقاتی و جا

میان آنچه در محی  وسی  تر به شکی فن آوری نوین رخ می دهد و تحقیقاتی که با قوه کیاربردی هسیتند وجیود دارد کیه از 

 ری  پایه مستمر فن آوری و یا به شکی ظهور نیازهای بازار به دست می آید   در ایین رویکیرد رشید مشیاغی و حرفیه هیا ، 

ی کلیدی فرد یا سازمان کار آفرین  و جهتی است که هواست ها و نیاز های ش ایی در توسیعه و تکامیی مراحیی او ییه و عام

( در کشور ما به نظر میی رسید Dinich adkins.2002.19آغازین مشاغی دارد   اهر کار آفرین دارای زمینه ی فنی باشد   ی

ایراد اشتغال بر مونای دانایی شکی هرفته و م ا ویان اریلی آن هیا فیار   پارک ها و مراک  رشد با رویکرد توسعه فن آوری و

 ا تحایالن دانشگاهی هستند   تراری کردن نتای  تحقیقات دانشکاهی ، محور ارلی فعا یت این زیر ساهت ها است  

یکی از او ین ا  امات در تویین معیارهای مناسب بررسی عملکرد پارک ها و مراک  رشد ، شناسایی انوا  م تلی  ایین هونیه از 

 زیر ساهت هاست   انوا  معمول و تعری  شده مراک  رشد عوارتند از : 

 ا   : مراک  رشد کسب و کار 

و اهدا  هاص اقتاادی نظیر بازسازی زیر ساهت های اقتایادی ، اهدا  مهم این نو  مراک  رشد می توان به اف ایه اشتغال 

 تو ید ثروت و بهره هیری بهتر از مناب  اشاره کرد   

 ب : مراک  رشد فن آوری 
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که با هد  ارتقای سلح فن آوری ایراد می شوند   در این نو  از مراک  رشد تکمیی و توسعه ی اییده هیای فین آورانیه میورد 

  توجه قرار می هیرد 

 

 

 پ : مراک  نوآوری فن آوری : 

با انگی ه ی پژوهه و توسعه و نوآوری های مورد نیاز در یر ناحیه  رنعتی به وجود می آیند و هد  آن ها سرمایه هداری در 

 مراک  دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی و تراری سازی آن ها از   ی  موسسات حرفه ای یا موسسات عمومی است   

 سب و کار فناورانه :ت: مراک  رشد ک

که در واق  از همکاری دانشگاه ها ،موسسات پژوهشی ، دستگاه های دو تی و ب ه هاوری به وجود می آیید   تیا موسسیات 

آن است که این دو به حمایت از فن آوری   TICو   TIبا   TBIپیشرو در زمینه فن آوری های جدید شکی هیرند   تفاوت ارلی 

نی  از این حی  متفیاوت هسیتند کیه   BIد تا شرکت ها و موسسات نوپا شکی هیرند  در عین حال ، با های موجود  می پردازن

   (colin barrow.2001,21) مراک  رشد کسب و کار فناورانه بر مشاغی موتنی بر فن آوری های برتر متمرک  می شود   

ار و یا تاثیر پدیر در ب ه های دو تی و غیر دو تی ارتقا پارک ها و مراک  رشد فن آوری باید به کمر مساعدت عوامی تاثیر هد

یابند   این همکاری انعکاس دهنده ی راهوردی های حمایت از اشتغال ، فن آوری و توسعه منلقه ای است   در موفقیت پارک 

انشگاه ها ، انرمن ها و مراک  رشد فن آوری ، وجود و حضور سازمان های فعال هاوری و دو تی موثر است ی از جمله وجود د

های علمی و حرفه ای ، شرکت ها و موسسات ما ی و اعتواری (   نقه سازمان های اجتماعی در توسعه ی پیارک هیا و مراکی  

رشد فن آوری و ت ری  سرمایه بسیار حیاتی است   در مرحله رشد و توسعه ، آزمون بیازار و وجیود  یرغ شیغلی بیرای ایریاد 

 (colin barrow.2001,3) یروری است   چارچوب مناسب فعا یت های 

 عوامی شکی هیری پارک های علم و فن آوری 

 شه عامی را که در ظهور دره سیلیکون نقه اساسی داشته اند مش ص کرده اند : مرسون و راجرز

  وجودکارشناسان فنی 

  در دسترس بودن زیر ساهت های از پیه موجود 

 وجود سرمایه 

 پویایی شغلی 

  شوکه های توادل ا العات 

  شرکت های کوچر زاده شده از شرکت های ب رگ موجودdalton.2000.44) ) 

از جمله اهدافی که پارک های علمی و فن آوری دنوال می کنند می توان مواردی همچون فراهم سازی بستر فی یکیی  اهدا  :

 ینه های ارتوا ی از  ری  هیرد هیم آوردن مرموعیه برای پرور  و شکوفایی هالقیت پژوهشگران ، ررفه جویی در وقت و ه

عنارر سازنده علم فن آوری ، تسهیی ارتوا ات ن دیر بین عنارر تحقی  و توسعه ، بره اری سیمینارها و ارانیه آمیوز  هیا ، 

اه ها و استفاده بهینه از سرمایه های ما ی شرکت های کوچر و ظرفیت علمی ت اص آن ها ، استفاده بهینه از ظرفیت دانشگ

 رنای  منلقه و فراهم کردن زمینه اجرایی شدن  رغ های تحقیقاتی و تراری سازی نتای  تحقیقات اشاره کرد   

برهی از وظای  پارک های علمی فن آوری شامی تسهیی فرایند انتقال فن آوری به رنای  ، تامین مکانی بیرای رشید  وظای  :

سیازی دسیتاوردهای پیژوهه ، ایریاد فرریت هیای شیغلی مناسیب بیرای  رنای  کوچر و متوس  ، تسری  در روند تراری

 دانشمندان و مت ااان ، انرا  وظیفه به عنوان یر مرک  نمایشگاهی برای فن آوری های پیشرفته است   
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: از ویژهی های پارک های علمی و فن آوری می توان به پژوهه در زمینیه فین آوری هیای پیشیرفته و کیاربردی ،  ویژهی ها

مرک  بر مرموعه فعا یت های به هم پیوسته ای که به یکدیگر هوراک علمی و پژوهشی می دهند ، زایه شرکت های جدیید ت

در داهی پارک ، دامن زدن به فضای رقابتی و بهوود کیفیت ، داشتن مراک  رشد ، داشیتن نیروهیای کیار مت ایص و میاهر و 

 موسسه فن آور می توان اشاره کرد    همکاری و ارتوام مستقیم با یر یا چند دانشگاه یا

کارکرد های ارلی پارکهای علمی و فن آوری تکمیی چرهه تحقیقات از واحد های پژوهشی و تحقیقیاتی تیا واحید  کارکردها :

های رنعتی و هدماتی است   این مهم از  ری  تحقیقات بازارهرا ، تریاری سیازی نتیای  تحقیقیات ، کمیر بیه واحید هیای 

چر و حمایت از رشد آن ها و نظارت بر عملکرد آن های انرا  می شود   این نهاد ها معمیوم در مریاورت قلیب تحقیقاتی کو

های علمی دانشگاهی و رنعتی شکی هرفته و متشکی از مراک  رشد ، آزمایشگاه هیای ت اایی ، سیاهتمان هیای هیدماتی ، 

روم کاربردی و توسعه ای و بر اساس نیاز رنای  و سازمان مراک  تحقیقاتی و ب ه های مدیریتی هستند و پژوهه در آن ها ا

های هدماتی انرا  می شود   در حقیقت پارک های علمی و فن آوری ، تکمیی کننده چرهه پژوهه ، نیوآوری و فین آوری و 

 (monch.porter.1988,11تودیی ایده ها و یافته های علمی به ثروت و کارآفرینی هستند   ی

 ک های علمی و فن آوری و مراک  رشد و کاربردی های آن ها یرورت ایراد پار

مفهو  او یه پارک های علمی ، تنها بر پایه تاسی  ی یا حمایت کامی ( توس  یر دانشگاه یا مرک  تحقیقاتی استوار بوده اسیت 

رک علم و فین آوری در   زایه روز اف ون فارله ی ب ه های اقتاادی با دانشگاه ها و موسسات فن آوری ، موجب پیدایه پا

چند دهه اهیر شده است   پارک ها یکی از نهاد های اجتماعی موثر در امر توسعه فن آوری و به تو  آن توسعه اقتایاد دانیه 

 (lofsten.lindelof.2003.61-64تغال زایی ت اای مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان شده است    یاشمدرا و 

 رشد به دمیی زیر است :یرورت وجود و فعا یت مراک  

    می توانند می ان موفقیت و بقای شرکت های نوپا را اف ایه دهند 

  دسترسی به شمار ف آینده ای از هدمات متمرک  و مشترک را فراهم می سازند که این هدمات با ه ینه های اندک و

 هاها بدون ه ینه ای برای شرکت ها تامین می شوند   

  م تل  در مراک  رشد ، فررت مناسوی برای پیشورد رواب  تراری و تو ییدی بیین آن هیا بد یی حضور شرکت های

 فراهم می شود  

    مراک  رشد با تعیین اجاره بهایی زیر نرخ بازار ه ینه های ثابت یا عمومی را کاهه می دهند 

 اری و ایمین سیازی منیاب  مراک  رشد شرکت ها را مستقیما یا بلور غیر مستقیم با ارتقا مهارت هیای میدیریتی تری

 سرمایه ، یاری و مساعدت می نمایند  

 جایگاه و نقه پارک های علم و فن آوری و مراک  رشد در تراری سازی نتای  پژوهه 

پارک های علم و فن آوری و مراک  رشد در فرایند ایراد ، توسعه و تراری سازی فن آوری نقه مهمی دارنید   ایین پیارک هیا 

ه و رنعت و بهترین مکان برای رشد و توسعه فن آوری هستند   نمونه ای بسیار موف  از آن ها دره سییلیکون  پلی میان دانشگا

در آمریکاست  که با حمایت های دو تی  آغاز به کار کرد و در نهایت تویدیی بیه مرکی  فین آوری هیای پیشیرفته دنییا شید   

 (4،1337یفرهانی جم،

 و مراک  تحقیقاتی به تاسی  پارک های علمی می توان به موارد زیر اشاره کرد :  از مهمترین دمیی توجه دانشگاه ها
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  توسعه بینه مثوت جامعه به فعا یت های دانشگاه به عنوان یر موسسه پیشرو و فعال در توسیعه اقتایادی علمیی

 کشور و توسعه حوزه نفوذ آن در عرره فن آوری و توسعه   

 د قرارداد های ت قیقاتی ی تراری( و در نتیره اف ایه درآمد های تحقیقاتی اف ایه موقعیت دانشگاه در جهت عق 

  اف ایه موقعیت های شغلی برای فار  ا تحایالن و دانشرویان در حال تحایی دانشگاه در شرکت های مسیتاجر در

 پارک   

    اف ایه روحیه واق  هرایانه و توجه به نیاز های روز جامعه در دانشگاه 

 یت جدب دانشرویان جهت دوره های فوق  یسان  و دکتری از میان کارمندان و شاغلین شرکت هیای اف ایه موقع

مستاجر در پارک و نی  اف ایه امکان بح  های دانشگاهی در میان مسیتاجرین بیا برهی اری دوره هیای آموزشیی و 

 پژوهشی مرتو    

  ی تریاری  آموزشیی ( و امکیان اجیاره ییا فیرو  اف ایه انتفا  تراری حاری از ما کیت پارک و موقعیت ایراد شده

 امالک   

( ، اهدا  ارلی پارک های علمی و فن آوری را اف ایه ثروت در جامعه از  ریی    IASPانرمن بین ا مللی پارک های علمی ی 

کننید ، میی تشوی  و ارتقا فرهنق نوآوری و اف ایه قدرت رقابت در میان شرکت هایی که متکی بر علم و دانه فعا ییت میی 

 (9،1333، مش اه ارلی برای پارک های فن آوری بیان می کنند  یرمضانی هورشیددوست،3داند   ینر و اسکات

نقه هایی که پارک ها و مراک  رشد و فن آوری در فعا یت های مرتو  با ارتوام دانشگاه و رنعت تودیی علم به فن آوری ایفا 

 :  می کنند می توان موارد زیر را ارانه کرد

ا  ( حضور دانشروییان در پارک های علمی به عنوان یکی از ارکان علمی ارلی این سازمان ها پدیرفته شده و غیر قابی انکیار 

 است  

ب( حمایت یا مشارکت دانشگاه ها در پارک های علمی می تواند  ی  هسترده ای از حضور کامیی ی بیه عنیوان ییر موسی  

 منفرد( تا حضوری ج نیی به عنوان یر مشاور ( را شامی شود   

ای علمیی در ج( به منظور ایراد ارتوام بیشتر دانشگاه ها با ب ه رنعت ، بهتر است که دانشگاه هیا را بیه تاسیی  پیارک هی

 همکاری مشترک با سازمان های دیگر نی  ترغیب نمود   

این نکته نه تنها دانشگاه ها را از ان وای نسوی هارج می نماید و ارتوام بیشتر آن ها با جامعه را باع  میی شیود ، بلکیه زمینیه 

 ید   فعا یت های غیر دو تی و سرمایه هداری هاوری را در دانشگاه ها بیشتر تروی  می نما

د( تاسی  پارک علمی مشترک توس  چند دانشگاه ، از یر  ر  همکاری مشترک آن ها بیا توانمونیدی هیا و هیرایه هیای 

متنو  علمی را به همراه داشته و رون  فعا یت های پارک می اف اید ، از  ر  دیگر این کار مشکی کمویود زمیین ییا امکانیات 

 مروار با شهرهای واجد امکانات رنعتی یا تراری را رف  می کند  با قوه برای تاسی  پارک علمی در منا   ه

ه( هرچه همه ی پارک های علم و فن آوری در بدو تاسی  ، نیازمند کمر های ما ی از  ر  دو یت مرکی ی هسیتند امیا بیا 

از پارک هیای  توجه به وی  ما ی موسسین ، به نظر می رشد که پارک های علمی دانشگاهی در هاوص کمر ما ی نیازمندتر

 علمی رنعتی ی یا غیر دانشگاهی ( باشند   

با توجه به نکات بام می توان نتیره هرفت که دانشگاه ها با مشارکت در تاسی  پارک ها و مراکی  رشید و فین آوری ، و ییا بیا 

ه های پژوهشی و کسب تاسی  آن به رورت انفرادی عالوه بر ایراد انگی ه در محققان دانشگاهی ، در جهت تراری سازی یافت

 درآمد ، اعتوار و توان رقابتی ها  بر می دارند   

 ارلی ترین هد  مراک  رشد
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ارلی ترین هد  مراک  رشد ، کمر به شرکت هایی است که در سال های دشوار او یه بتوانید ادامیه حییات دهنید  و در ایین 

شود و فرریت هیای شیغلی جدیید و مناسیوی را بیرای  رورت احتمال رشد و دستیابی به موفقیت آن ها در جوام  بیشتر می

ساکنان محلی فراهم می آورد   مراک  رشد هدمات و مساعدت های مدیریتی را به هونه ای ارانه می کنند که ه ینه ی شیرکت 

ی های نوپا را کاهه می دهد   همچنین محیلی ایراد می کنند که شوکه ای از پیوند ها است و ایین پیونید هیا ، فرریت هیا

 (34،1333-33همکاری اداری ، تراری و توسعه ای را برای شرکت ها فراهم می سازد   یرادفر،همسه،مدنی،

  :نقه پارک ها و مراک  رشد علم و فن آوری در تراری سازی یافته های پژوهشی

 ایراد و حفظ توان رقابتی 

توانایی رقابت ملی م تل  به عنوان ب شی از مقو ه دانه اقتاادی است که  ی آن شرای  ، ساهتار و سیاست هایی که شکی 

دهنده یر محی  مللوب جهت توسعه و تو ید ارز  اف وده بامتر  برای موسسات و بنگاه های اقتاادی است ، مید نظیر قیرار 

توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه ، فاقد توان رقابت با کشورهای پیشیرفته می هیرند   اعتقاد بر این است که کشورهای 

(در  barrow.2001رنعتی هستند   به این د یی که از جریان توسعه درون زا، توسعه پایدار ، و توسعه پویا بیاز مانیده انید  ی

ارتویام تنگاتنیق بیین سیاهتار هیارجی ،  موسساتی که شکی هیری آن ها بر محور انتقال یا تودیی دانه استوار است نیوعی

 ساهتار داهلی و توانایی های فردی بر قرار است که برهمم کنه آن ها منرر به یر رشد ف اینده در نظا  هواهد شد  

 حمایت از شرکت های کوچر و متوس  

از شیرکت هیای متوسی   پارک های علمی و فن آوری و به ویژه مرک  رشد ، از شرکت های کوچر و نوپیا و در برهیی میوارد

حمایت های مدیریتی ،ما ی ،مادی و ا العاتی می کنند   از  ر  دیگر حضور و استقرار شرکت های رشد یافته هد  اسیتفاده 

از ترارب آن ها از سوی شرکت های نوپا ، ایراد شرکت های زایشی و استفاده از م یت های همسایگی برای شرکت هیا و نیی  

مکانات مشترک ، همه در مراک  رشد و پارک ها علم و فن آوری اتفاق می افتد   از ویژهیی هیای بیارز ایین استفاده از مناب  و ا

موسسات کوچر و متوس  ، توسعه نوآوری ، هستر  کارآفرینی   ایراد اشتغال ، انعلا  پدیری و انلواق پدیری با شیرای  

ری با اف ایه تشریر مساعی بیین شیرکت هیا ، حماییت از محیلی است   در مرموعه مراک  رشد و پارک های علمی و فن آو

رشد توان رغابتی ، علمی ، تو یدی ، همکاری های مشترک و بازار یابی آن ها ، به  یور مسیتقیم و غییر مسیتقیم بیه تو یید و 

ر عریه محاومت و هدمات جدید مورد نیاز جامعه کمر می کنند و با معرفی و رای  شدن هیر محایول و هیدمت جدیید د

جامعه ، امکان اشتغال ، درآمد زایی و کارآفرینی نی  اف ایه می یابد   بنابراین حمایت از شرکت های کوچر و متوس  یکی از 

عوامی مهم در تو ید ، معرفی و تراری سازی محاومت و هدمات موتنی بر دانه و عالوه بر آن از عوامیی مهیم افی ایه نیرخ 

 به  و  آن توسعه اقتاادی در سلوغ محلی ,ملی و منلقه ای است   اشتغال و فعا یت های کارآفرینی و 

 بهوود رواب  متقابی دو ت ، دانشگاه و جامعه 

اغلب مراک  رشد و پارک های علمی و فن آوری تحت حمایت ما ی و ییا غییر میا ی ی ا العیاتی ، میدیریتی و      ( دو یت و ییا 

 شتر به ایراد شغی عالقه مندند تا ثروت   دانشگاه هستند   دو ت ها و حکومت های محلی بی

و ی دانشگاه ها هم برای اشتغال دانه آموهتگان هود و تحقیقات علمی و هم برای کسب درآمید تیال  میی کننید   شیرکت 

های موجود در مراک  رشد به تاحیی فعا یت ها و فرآیند های اشتغال زایی و ثروت آفرینی دو ت و دانشگاه کمر می کننید   

ها از  رفی فررت اشتغال برای فار  ا تحایالن و مت ااان دانشگاهی فیراهم میی کننید و از  یر  دیگیر محایومت و آن 

هدمات دانشگاه ها را هریداری و روی آن ها سرمایه هداری می کنند   این شرکت ها هم به دو ت در اشتغال زایی کمر میی 

ه جامعه ، نیاز های مار  کنندهان سازمانی و حتیی میرد  عیادی را بیر کنند ، و هم با ارانه محاومت و هدمات تو ید شده ب
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 ر  می کنند   به این ترتیب مراک  رشد و پارک ها راب  و پی ارتوا ی میان اهدا  و فعا یت هیای دو یت ، دانشیگاه و سیایر 

 (wipo.2002,12سازمان های اجتماعی هستند   ی

 راک  تحقیقاتی و دانشگاه ها تاثیرات متقابی پارک های علم و فن آوری ، م

پارک های علم و فن آوری با انرا  اقداماتی چون اف ایه کنه و واکنه بین دانشگاه ها و مراک  تحقیقیاتی بیا سیازمان هیای 

تو یدی و هدماتی ، اف ایه تفاهم ها و توادل موثر ا العات بین موسسات علمی و سازمان های رینعتی ، ارانیه آمیوز  هیای 

ه کارمندان رنای  در فضای پارک ها ، ایراد همکاری های مشیترک بیین دانشیگاه و رینعت ، افی ایه دسترسیی دانشگاهی ب

پژوهشگران به ترهی ات و ت اص ها ، شناساندن تقایاها و نیاز ها به دانشگاه ها و مراک  تحقیقاتی ، شناساندن و تسری  ورود 

جامعه و بازار یابی به تسری  تراری سازی نتای  پژوهه می پردازنید    یافته های تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به

 مراک  تحقیقاتی و دانشگاه ها نی  بر پارک های علم و فن آوری تاثیراتی بس ایی دارند که به برهی از آن ها اشاره می شود   

 نتای  تحقیقات در پارک ها ، تراری و رنعتی می شوند   

 از توان و وقت ها ی هیات علمی و محققان استفاده می شود   

 از ظرفیت ها ی برای دانشگاه و اعضای هیئت علمی فراهم میشود   

 به علت ارتوام با واحد های تو یدی ، پروژه های تحقیقاتی بیشتری تعری  می شود   

 فن آفرینی 

 تی و دانشگاهی استفاده می شود   پارک ها و مراک  رشد آزمایشگاه ها ، کارهاه های تحقیقا

مناب  درآمد جدید علم و فن آوری با ایراد زیر ساهت های حمایتی ، از موسسات فن آور حمایت میی کننید   نحیوه تعامیی و 

استفاده از این حمایت ها به رورت استقرار در پارک یا مرک  رشد است   مراک  رشد ، محی  ، برنامه ری ی هیا و ویژهیی هیای 

ی دارد ، که مرموعه ای کامی از هدمات پشتیوانی مرتو  با کسب و کار را برای شیرکت هیا عرییه میی کنید و دارای مش ا

مدیرانی کارآفرین و مدیرانی مت اص است   پارک ها و مراک  رشد و فن آوری با نهیاد سیازی و فیراهم کیردن امکیان تعامیی 

ی بین م ترعان و سرمایه هیداران ، ایریاد هیم اف اییی ، اسیتفاده از مثوت و سازنده بین شرکت ها ، فراهم کردن بستر همکار

هدمات ، مناب  و امکانات مشترک موسسات علمی و رنای  ، در تو ید فن آوری نقه ایفا می کنند   با توجه بیه ویژهیی هیای 

، مهارت هیای بیازار ییابی و  کاکنان این مراک  ، از جمله ارتوا ات قوی ، ت اص علمی ، مهارت کار با فن آوری های پیشرفته

هم چنین با توجه به وجود آهاهی بیشتر در زمینه علم جدید و نیاز ها و مسانی جدید ، قابلیت شناسایی فن آوری هیای میورد 

نیاز و یروری جامعه در این مراک  آسان تر از جایی مثی دانشگاه رورت می هیرد   بنیابراین نییاز شناسیی و علیم شناسیی دو 

هستند که که مراک  رشد و پارک های علم و فن آوری را قادر به شناسایی و تو ید رو  ها ، فرآینید هیا و اب ارهیای مقو ه ای 

جدید مورد نیاز می کند   این فن آفرینی به د یی داشتن پشتوانه علمی و ما ی از یر  ر  و تقایای اجتماعی از  ر  دیگیر 

 روند تراری سازی را تسری  می کند   

 ینی برای دانشگران و کارفرمایان کارآفر

کارآفرینان و سرمایه هداران ، مفهو  مرک  رشد را به عنوان راهی بیرای سیهیم کیردن کسیب و کارهیای نوآورانیه و جدیید در 

ترربیات هستر  دادند   بسیاری از دانشگران با وجود قدرت هالقیت ، نوآوری و توان پژوهی بام ، به دمیلی هماننید نداشیتن 

ت کافی برای برقراری ارتوام بیرونی و فعا یت های بازاریابی و یا نداشتن شناهت کافی از بازار علم و فین آوری ، علیی رغیم وق

تو ید محاومت علمی مفید ، توان جاری سازی ندارند   این افراد معموم در دانشیگاه هیا و موسسیات تحقیقیاتی مشیغول بیه 

آن ها  اغلب بدون اینکه به کار هرفته شود مستند و بایگانی می شود   از  یر  دیگیر  فعا یت هستند و نتای  علمی تو ید شده
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کارفرمایان در سازمان های هاوری و یا دو تی به د یی تحومت سری  محی  پیرامون هود نیاز به بهوود مستمر فرآینید هیا ، 

ن علم و فن آوری و عد  ا مینان کافی به آن ها رو  ها و اب ار های کاری دارند و ی ب ا ر عد  شناهت مناسب تو یدکنندها

، نمی توانند به آسانی به آن ها در زمینه نیازشان دسترسی پیدا کرده و تمایی به اسیتفاده از دسیتاورد هیای آن هیا را داشیته 

تییار دانشیگران قیرار باشند   مرک  رشد و پارک ها مکانی هستند که با هر دو در ارتوام مستمر بوده و نیاز ها و مسانی را در اه

می دهند تا با شناهت دقیقی از بازار محاومت علمی تو ید کنند که این محاومت هواهان و مار  کننده داشته باشیند   و 

 این یعنی تسری  و تضمین تراری سازی یافته های پژوهشی موتنی بر تقایا و نیاز جامعه   

 کاهه ریسر پروژه های علمی و فن آوری 

اری در فعا یت های تحقیقاتی چه از  ر  پژوهشگران و چه از  ر  کارفرمایان نیاز به مقداری مناسیوی از ریسیر سرمایه هد

پدیری دارند   در این مقدار در برهی پروژه ها و فن آوری های نو ظهور بام بیوده و در ریورت فیراهم نشیدن شیرایلی ماننید 

قوال عمومی به محاول تو ید شده ، شهرت و اعتویار بیامی تو یدکننیدهان و فراهم بودن مواد او یه ، ترهی ات آزمایشگاهی ، ا

فروشندهان محاول و رقابت پدیری محاول ، احتمال اتال  دررد زیادی از ه ینه های انسانی ، ما ی و مادی پییه هواهنید 

دمات مشاوره ای موتنی بر پژوهه آمد   در این زمینه مراک  رشد و پارک های علم و فن آوری یا کارکرد هایی همچون ارانه ه

به محققان و کارفرمایان از ویعیت بازار ، مشتریان ،روقوا ، حامالن و       ، از یر  ر  و با تقلیی ه ینه ها از  ری  قیرار دادن 

ور ، امکانات آزمایشگاهی نر  اف اری و س ت اف اری با قیمت پاییئ در اهتیار پژوهشگران و شرکت های دانیه محیور و فین آ

می ان ریسر پروژه ها  را کاهه و می ان تمایی به ریسر پدیری کارفرمایان ، پژوهشگران و شرکت ها را اف ایه میی دهنید   

 (40  1333 رادفر،همسه،مدنییاین امر به اف ایه توان تراری سازی یافته های پژوهشی کمر می کند   

 پارک های  علمی و فن آوری اب ار توسعه کارآفرینی

یکی از اهدا  او یه تشکیی پارک فن آوری اف ایه تعداد شرکت های کوچر و متوس  دانه محور کارآفرین است تا در ییر 

محی  اقتاادی به فعا یت ب ردازند  از این شرکت ها به عنوان پشتوانه ب ه هاوری برای کمر به تنو  اقتاادی نیا  بیرده 

ارک های تکنو وژی نقه بسیار مهمی در توسعه اقتایاد محلیی بیازی میی می شود   با کمر به رشد شرکت های مستاجر ، پ

کنند   آن ها مشاغی جدید ایراد می کنند   سرمایه های هارجی را جدب می کنند و قدرت رقابت پدیری ملی و منلقیه ای را 

ارک های علمی و فین ( پ4، 1339د روی، یاف ایه می دهند   این نقه توسعه ای به هاوص در تحومت اقتاادی مهم است 

آوری اب اری برای تو ید ثروت می باشد و هد  اجتماعی دارند   هم چنین بر اساس نظریه های ملرغ شده توس  کارشناسیان 

و مت ااین جهانی ، پارک های علمی و فن آوری با توجه به هاوریاتی که دارند ، می توانند در جهت کار آفرینی و اشتغال 

ا نمایند   در این راستا ،توجه به نظریاتی که در آینده می آید ،می تواند ما را درک اهمییت پیارک هیای زایی نقه مهمی را ایف

 (   9، 1339علمی و فن آوری به عنوان مناب  کارآفرینی یاری رساند   ی د روی،

 دیدهاه های متفاوت نسوت به پارک های علم و فن آوری 

 فن آوری در دو حوزه عمده ملا عاتی قرار می هیرند   این حوزه ها عوارتند از :  در مرمو  ادبیات مرتو  با پارک های علم و

 دیدهاه های نهادی :

پارک های علم و فن آوری به عنوان یر نهاد   دیدهاه نهادی به پارک علم و فن آوری به عنوان موسسه فراهم آورنده  امکانیات 

دیدهاه بر فرایند ها و اب ارهای ه  مشی و مکانی   فعا ییت پیارک هیا  برای شرکت های جدید فن آورانه محور می نگرد   این

تاکید داشته و مویوعاتی از قویی وظای  و ماموریت پارک ها و مراک  رشد ، تعیداد و انیدازه شیرکت هیای دانشیگاهی و       را 

 ( (gubeli & doloreux,2005,9مورد بررسی قرار می دهد   
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 دیدهاه های اقتاادی

پارک های فن آوری به عنوان پارک فن آورانه و اقتاادی   در رویکرد اقتاادی ، پارک فن آوری شامی شرکت های مت اص  

با ساهتار ارتوا ی هسترده ما بین شرکت ها و تاثیرات ف اینده آن بر محی  است   ایین دییدهاه ، تیاثیر پیارک هیا بیر توسیعه 

(در این رویکرد ،پارک علم و فن آوری ، زییر سیاهت فی یکیی ت اایی ( oshea et al.2006منلقه ای بررسی می شود   

برای شرکت های فن آورانه محور است و بر کمر های مستقیم و ملموس پارک ها و سازوکارهای درونیی آن بیه ایین شیرکت 

ی ، کمر به سرمایه هداری های تاکید دارد   ملا عات رورت هرفته در این رویکرد عمدتا در رابله با ایراد مشاغی و کار آفرین

و تغییرات ایراد شده در توسعه اقتاادی منلقه ای و ملی بواسله تشکیی شیرکت هیای   R & Dم ا ره پدیر و فعا یت های 

 (Saxenian,1994,13-17فن آورانه محور است  ی 

 

 

 

 

 نتیره هیری 

می تواند یمن استقرار فن آوری م تل  با مددهیری ایراد و توسعه پارک های علم و فن آوری از جمله  راهکارهایی است که 

از تکنو وژی های مدرن ، آموهته های دانشگاهی را به رویکرد علمی بکشاند و ترکیوی مسیتدل از علیم و عمیی را بیه نمیایه 

دانشیگاه  بگدارد ، یمن آن که ابعاد اقتاادی و تراری هم در آن  حاظ شود   اف ایه روز اف ون فارله ب ه های اقتاادی بیا

ها و موسسات تحقیقاتی موجب پیدایه موسساتی علمی و فن آوری در دهه ی اهیر در ایران شده اسیت  بیه نظیر میی رسید 

تقسیم کردن نقه افراد موثر در فن آوری و نوآوری کشور به چند هروه مانند دو ت ، دانشگاه و رنای  م تل  و تیال  بیرای 

اس ، امروزه از جایگاه یعی  تری برهوردار است   بنابراین ات اذ تیدابیر مز  از سیوی برنامه ری ی و سیاست هداری بر این اس

ترربه کشورهای م تل  نشان میی دهید سیاست هداران و برنامه ری ان نوآوری و فن آوری از یرورت های انکار ناپدیر است   

ری در ایراد اشتغال و حمایت از کار آفرینیان که ایراد و توسعه پارک های علمی در کشورهای م تل  توانسته است نقه موث

 داشته باشد   

 پیشنهادات 

پیشنهاد می شود ایراد و توسعه پارک های علمی در کشور مورد توجه بیشتری قرار بگیرد زیرا که این مراک  با ارانیه هیدمات 

کیی نقیه میوثری در تسیهیی فراینید مشاوره ای ، ما ی و اعتواری ، هدمات مدیریتی و حقوقی و فراهم نمیودن امکانیات فی ی

 کارآفرینی در کشور دارند  
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