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 چکیده 
 

 به فناوری، و دانش با مرتبط استعدادهای سريع توسعه و رشد مراکز عنوان به فناوری و علم هایپارک

 به کارآقرينان و محققان دانشمندان، برای استثنايی بستری دنیا مختلف کشورهای در گسترده صورت

 ساير با كفناوري رقابت در چین کشور. اندکرده ايجاد خود بنیاندانش هایايده کردن عملیاتی منظور

ر د کابردی هایفناوری زمینه در های نوپاشرکت از حمايت برای مشابه روندی ،يافتهتوسعه کشورهای

 با مختلف ابعاد در پیشرفته و اصلی فناوری و علم پارک 153 از بیش 2015 سال تا و گرفته است پیش

سهم عمده در  است. کرده اندازیراه یتريلیون يوان 28.3با گردش مالی  کشور اين دانشگاههای حمايت

های کالن حمايتی از مراکز رشد و تنوين در کشور چین را در راستای سیاسهای پیشرفت سريع فناوری

توان می اينگونه شرکتهاافزايش ساالنه  وبنیان دانش یشرکتهای نوپا و فناوری و علم هایپارکتوسعه در 

ی کالن کشور چین با در نظر گرفتن تاريخچه آنها در راستای هادر اين مقاله در ابتدا سیاست ديد.

چون و فناوری جونگوان و علم فناوری بررسی خواهد شد و دو پارک و علم هایافزايش توانمندی پارک

های عملکرد شرکت ،الهدر پکن و شانگهای مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در بخش دوم مق جیانگجنگ

ه های مختلف ارايه  شدای در زمینه فناوریبه ويژه در چند سال اخیر به صورت مقايسهبنیان دانشنوپای 

  .است

 

 بنیان دانشفناوری، توسعه فناوری، کارآفرينی  و علم هایشرکت نوپا، پارکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

 عضو يك عنوان به جهانی اقتصاد به پیوستن و خود صنعتی تولید سطح بردن باال دنباله در چند سال اخیر چین به شدت ب

های توسعه نوين اين بخشی از برنامه .شودکالن اين کشور در راستای تحقق اين هدف تعريف می هایاستراتژی کلیدی است و

ايی بر مبنای الگوی پارکهای علم و ی رشد و توسعههای بومی با فناوريهای پیشرفته در قالب محیطهاکشور بر پرورش شرکت

در قالب حمايت از شرکتهای فناوری بنا شده است. میزان افزايش ساالنه سرانه تولید مناطق تعريف شده برای توسعه فناوری 

اهمیت اين نگرش برای توسعه را در بوجود آمدن شرکتهای موفق با حمايت اشته است. در چین بطور متناوب ادامه د نوبنیان

در پارکهای  گسترده کارآفرينی ،ابتکار اينتوان شناخت. میمراکز دانشگاهی چین و دستیابی آنها به موقعیتی با سطح جهانی 

 یهافناوری که است امیدوار چین. تعريف کردتوان می محرک اساسا به عنوان يك بسته ملی چین را در سطح علم و فناوری

و گوی رقابت را از  دشو تبديل اين کشور در آينده جديد اقتصادی موتوربه  دبتوان فناوری بر مبتنیزايی اشتغال و سطح باال

حمايت از  اندازی اکوسیستمی جهتهواضح است که چین به دنبال را. بايدان مهم اقتصادی و فناوری جهان برگريساير باز

های نوآورانه با پشتوانه فناوری است تا آينده رشد و توسعه کالن خود را تضمین کند. اين ايده در انتها منجر به کارآفرينی ايده

ك بلکه قدرت اقتصادی پايدار را به همراه فناوريثابت با افزايش کالن تولید ناخالص ملی چین خواهد شد و نه تنها قدرت 

گذاری کالن چین در راستای بنا نهادن پارکهای علم و فناوری را بررسی خواهد کرد و مقاله در ابتدا سیاستن خواهد داشت. اي

فناوری اصلی در دو شهر پکن و شانگهای  ی علم و فناوری در چین اشاره خواهد کرد. دو پارک علم وهابطور مختصر به پارک

عملکرد اين شرکتها در کشور در نظر گرفته خواهد شد. در انتها  هاپارکمعرفی خواهند شد و عملکرد شرکتهای نوبنیان در اين 

 .چین بررسی خواهد شد

 

 ی علم و فناوریهای کالن کشور چین برای توسعه پارکهاسیاست
 

علم و فناوری  که سرانجام به تشکیل پارکهای فناوریی کالن کشور چین در قبال توسعه و پیشرفت هاشروع تغییر در سیاست

ب کومونیست يافت. و يازدهمین کنگره حز 1978از سال  توان در اصالحات و بازگشايی درهای اين کشورختم شده است را می

 همیتدستیابی به موقعیتی جهانی حیاتی بوده است. اين میزان از ا و توسعه اين کشور و اين تغییرات اساسی برای شروع رشد

ترين نیروی کند که دانش و فناوری اولین و اصلیبه وضوح پیدا است. او در بیانیه خود اشاره می ژيائوپینگ ی دنگهادر گفته

ی هاکند. بنیانسیاسی پیش رو را بر اساس اين طرز تفکر بنا می مهم یهامشیخط مولد و تولید کننده در آينده کشور است و

 مناطق از شود. شروع تاريخی اين روندرن صنعتی از همین زمان آغاز میاولیه ايجاد مناطق ويژه برای شتابدهی توسعه مد

 در گذشته طوالنی روابط بوده و پتانسیل بیشترين دارای کشور از بخش شود زيرا به صورت سنتی اينمی شروع شرقی ساحلی

 جهان داشته است. ترپیشرفته مناطق با
 

 دولت بعد، سال چهار کند ومی تاسیس را علم و فناوری صنعتی شنجن پارک چین، علوم آکادمی و دولت ،1985 ژوئیه در

 از يکی به صنعتی پارک کند که در آينده موفق به تبديل اينگذاری میپايه را( SHIP) شنجن پیشرفته فناوری صنعتی پارک

 عنوان به شنجن پیشرفته فناوری صنعتی پارک ايجاد. شوداصلی علم و فناوری  سطح باالی اين کشور می پارک هفت و بیست

آمیز موفقیت آغاز خارجی، یهاشرکت فناوری انتقال و چینی علوم آکادمی به وابسته موسسات تحقیقات از متشکل ناحیه اولین

 .دهدمی نشان را در اينگونه مراکز فناوری پیشرفت اين مرحله از

 

 بود ایبرنامه دهد،می ارائه فناوری محور یهاشرکت برای را ایسرمايه خاص طور به که ملی سطح در دولتی برنامه نخستین

 دوم جهانی جنگ از پس یهاتالش شبیه انگیزه اين .شد معرفی "863" نام تحت( 1986 مارس) 1986 سال در که

 .است ايجاد شده کاربردی تحقیقات از حمايت برای 1950 سال در متحده اياالت علوم ملی بنیاد ايجاد به که است کشورآمريکا

 همچنین و نظامی یهاپروژه بر متمرکز اساسا تايوان، و متحده اياالت بین توافق امضا شده مورد در نگرانی دلیل به طرح اين
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 آغاز پکن دانشگاه و چینی علوم آکادمی سوی از که 863پروژه  .داشتند بود را مردم معیشت به بخشیدن بهبود قصد که افرادی

 بودجه .بود باال فناوری با یهاپروژه تحقیقات به کمك برای مالی بزرگی از صندوق دولت حمايت ساز روندی برایآماده شد،

ا به اثبات ر خود یهاايده از برخی که دانشگاههای چین بزرگ دانشمندان از شده درخواست آمیزموفقیت یهاپروژه برای اولیه

 بر با تمرکز Torchشد. در ادامه برنامه مختلف بررسی میگرفت و روند بررسی توسط کارشناسان رسانده بودند تعلق می

 نشان برای شد. اين برنامه نیاز کمتری اندازیراه 1988 سال در فناوری و علوم وزارت توسطمتوسط  و کوچك یهافعالیت

دانشمندان بود.  از گروه يك توسط اولیه آزمايش يك همچنان شامل اما داشت، 863در مقايسه با پروژه  ايده موفقیت دادن

در اين مراکز با رويکرد حمايتی دولت  تشويق به مشارکت را متقاضیان از تریگسترده حجم   Torch جالب اينجاست که پروژه

 هایبودجه ساير و شدمی توزيع کشور سراسر در باال فناوری با یهاپروژه برای حجم سرمايه در اين پروژه بیشترين .کرد

ی هدف برای مرحله هاگذاریسرمايه .شدمی هزينه ارزشمند از لحاظ اقتصادی اما کوچك هایايده تداوم برای گذاریسرمايه

گذار خارجی به عنوان يك هدف  کلیدی در روند متمرکز شده بود و جذب سرمايه هادوم بر روی تولید اولیه محصول در شرکت

 حمايتی از اهمیت بسزايی برخوردار بود.

 حال در چین که 2003تا  1998 یهاسال دولتی در چین در راستای کارآفرينی بر مبنای فناوری طیشايد دومین حرکت 

را هدف قرار داد ( SOE) با مالکیت دولتی هایابتدا شرکت در 1998 سال اصالحات شروع شد. بود اقتصاد در تغییرات اساسی

شد. الزم به ذکر است که رشد اقتصادی اين  2001 سال در جهانی تجارت عضويت اين کشور در سازمان به همچنین منجر و

، 2000 سال در جهانی کام دات دوره بوده است. با پايان 1997 سال در آسیايی مالی با بحران ی کشور چین همزماندوره

 در همین دوره. کرد تشويق شدت به را کارآفرينی و توسعه و تحقیق فنآوری، نیز زمان آن در چین دولت یهاسیاست

نیز شروع به فعالیت  Tencent و Baidu، Alibabaشد و شرکتهای  تاسیس چین برجسته یهادانشگاه در علمی یهاپارک

 کردند.

ب در اقتصاد، اين کشور دن آن و تاثیر مستقیم قدرت اين حزبی بوحزبا توجه به رشد اقتصادی سريع کشور چین و تك 

کند و میزان افزايش را به شدت تشويق میبنیان دانشرين فمحور بخش کارآبازارده ار ابزار توسعه اقتصادی همچنان با استفا

 یهاپارک در اقتصادی یهافعالیت اين از بسیاری بیند. امروزهتولید ناخالص ملی را در توسعه موزون اين بخش از صنعت می

حزب  یهادستورالعمل يا ساله پنج یهابرنامه توسط چین در اقتصادی توسعه. اندمتمرکز شده مهم اين کشور  تحقیقاتی

 توسعه پیشران يك عنوان به فناورانه یهانوآوری بر ،ساله پنج یهاگذشته و در برنامه دهه چند در. شودمی مونیست تدوينک

 مقیاس در فناوری و علم یهاپارک از استفاده ،مهم ابزارهای از يکی هادر راستای اين برنامه .فراوان شده است تاکید اقتصادی

به  ندادن شرکتهای نوبنیا مشارکت در چین، تحقیقاتی یها. در حال حاضر مهمترين اولويت ايجاد اينگونه پارکاست بزرگ

  (Walcott, 2002).  های فناوری برای توسعه آينده اين کشور استو بنا نهادن پايه ملی اقتصاد در کالن صورت

 

 فناوری و علم هایپارک

 
 طريق از کلیدی مهره يك عنوان به جهانی اقتصادی سیستم به پیوستن و خود صنعتی تولید سطح بردن باال برای چین

 از سرمايه و دانش انتقال به اين کشور  ،اول مرحله در. کرد توسعه خود را آغاز اقتباسی از کشورهای پیشرفته مدلی بکارگیری

 و محلی کننده عرضه روابط ارتقاء منظور به صنعتی یهاپارک در بندی دانش وارداتیگروه بود. متکی خارجی یهاشرکت

 اشکال از ترکیبی به بستگی چینی فناوری پارکهای فناوری و علم مدل شد. اثربخشیانجام می تابعه یهاشرکت گیریشکل

 آموزش و اطالعاتی یهاشبکه طريق از بومی یهاشرکت پرورش در هادانشگاه نقش و گذاریسرمايه خارجی و داخلی

ی واقع در اين هاشرکت از حمايتی یهاسیاست و هازيرساخت ارائه طريق از دولت پشتیبانی قرار داشت. پیشرفته کارآفرينی

 آمدند به حساب می اختصاصی فضای يك شدند،می تأسیس دولت توسط که باال فناوری با یهاگرفت. پارکپارکها شکل می

تولید از بین  امکان اين روندوجود  غیر در که چیزی بود آن از ترمطلوب شرايطی در محصول تولید و توسعه آنها در که

لی با رقیبان لالمات بینمبنای فناوری نیز ايجاد و ارتباطبه اين طريق محیط آموزشی مناسب برای کارآفرينی بر  .رفتمی

 شد.  خارجی نیز مهیا می
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 در چینمراکز اصلی برای ایجاد شرکتهای نوپا  -1شکل

 

 يك در را علم و فناوری هایپارک اصلی چین دانشگاه پنج تمام ،2003تا  2000نوآوری از سال  و کارآفرينی قبلی موج در

 دهندمی شدگان ورود ارائهبه پذيرفته ایاجاره و مالیاتی یهادر ابتدا يارانه ،هاپارک اين. کردند تأسیس مالی دولتی تأمین طرح

 و هادانشگاه بهترين از را خود مورد نیاز استعدادهای تا کنندمی کمكمحور  فناوری یهاشرکت و کارآفرين یهاشرکت به و

 آموزش برای درسی برنامه يك گسترده، انبساطی یهاسیاست همراه با 2015 سال از. کنند استخدام اين کشور عالی مدارس

 در کارآفرينی برای پشتیبانی مراکز و دانشگاهی موسسات نتیجه، در. گرديد اجبارینیز  عالی تحصیالت سطح در کارآفرينی

 را عمل ابتکار اين که بودند هايیدانشگاه اولین میان در شانگهای یهادانشگاه از برخی. شدند ايجاد چین سراسر یهادانشگاه

اندازی راه به خود دانشگاهی تحصیالت درکنار که دهندمی اجازه دانشجويان به هادانشگاه از بعضیحتی  امروزه،. دادندمی انجام

 شرکتها به عنوان بخشی از دوره آموزشی آنها در نظر گرفته شود. موفقیتهای آنها در اينگونه و بپردازند بنیان کسب و کار دانش

 Triangle است که در مقايسه با کشور آمريکا هکتار 10375وسعت  با صنعتی اصلی پارک 54 دارای هم اکنون چین

Research Park هکتار 358 شمالی آمريکای علمی در هایابعاد پارک میانگین و هکتار 7000 حدود شمالی کارولینای در 

 است.  

 2000 سال در فودان دانشگاه علمی ، پارکاز پارکهای ايجاد شده با وابستگی مستقیم به دانشگاههای چینی نمونهبه عنوان 

نیز در اين پارک  نوآوری زمینه در متخصص دولتی خدمات سازمان 13 دارد. شده ثبت شرکت 800 حاضر حال در و تأسیس

 اخیر، یهاسال در .است بوده ثبت اختراع کاربردی 300 و فناوری انتقال پروژه 1000 از بیش پارک اينخروجی . دارد وجود

شده  همراه تلفن افزارنرم و آموزش ها،بررسی دادهسازی ابری، ذخیره جديد در فناوری چندين اندازیراه به موفق اين پارک

. دهدمی ارائه های آموزشیدوره و تجهیزات اداری، فضای دانشجو کارآفرينان به دانشگاهاين  دانشجويی کارآفرينی مرکز .است

 Haiyang)کرد تأمین بودجه يوان میلیون 18.62 از بیش و پشتیبانی را شرکت 152 شرکت اين ،2016 سال تا انتهای

Zhang and Tetsushi Sonobe, 2011). 

 

  چونجونگوان فناوری و علم پارک
 چین فنآوری منطقه بزرگترين و ترينقديمی است، معروفنیز  "Z-Park" عنوان به که Zhongguancun علم و فناوری پارک

بین حلقه  پکن غربی شمال لبه در مربع مايل 90 با مساحتی در حدود که پارک علمی است چهاردهمتشکل از  Z-Park. است

به  Z-Park . کندخطوط اتوبوسرانی و مترو مناطق مختلف اين پارک را به هم متصل می. را قرار دارد چهارم و سوم ترافیك

 شد، شروع 1980 سال در Z-Park رشد و ريزیبرنامه .است شده اعطاهمچنین صادراتی   و ملی یافزارنرم اصلی عنوان مرکز

 انجمن خدمات او. بازگشت سیلیکون( )دره به امريکا سفر از ،(CAS) چین علوم آکادمی پژوهشگر چوشیان، چن که زمانی

او با . بود پیشرفته هایفناوری برای چین غیرنظامی و خصوصی مشاور نخستین که کرد تاسیس را پیشرفته فناوريهای

 ،1988 سال در .کرد برای حضور در اين پارک جذب را ديگر شرکتهای و محققان چین، دولت چین و علوم آکادمی پشتیبانی

 جديد با فناوری صنايع توسعه برای پکن در)تجربی( آزمايشی  منطقه عنوان به را منطقه اين رسمی طور به شهرداری پکن
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-Z. کرد تضمینبرای پیشبرد اهداف آن  را جديد سازمانی یهامدل همچنین و نوآورانه محصوالت توسعه از حمايت و ثبت کرد

Park فراهم گذاران سرمايه برای را جذابی مالی یهابسته تا جديدی را آغاز کرد همکاری چینی تجاری اعتباری موسسات با 

 Envision) شد استفاده پارک در نها آ مقر دادن قرار و مطلوب یهاشرکت جذب برای نیز مالیاتی بیشتری یهامشوق. کنند

Alachua report, 2011).  

به منطقه  (1999 سال از) رسمی طور به حال، اين با. دارد اشاره اصلی سايت به معموال Zhongguancun فعلی تعريف

(Zoneعلم و فناوری ) Zhongguancun تای،فنگ ،يدينها شامل اصلی و مهم پارک هفت با منطقه اين .است شده تبديل 

 دوبه  اين منطقه نزديکی به توجه با .است شیانگجین و دشانگ ،جوآنگای ،در چاويانگ الکترونیك شهر ،پینگچام پارک

 بسیاری چینی، علوم آکادمی یهمراه با آنها چینخوا( و همچنین مشارکت دانشگاه و پکن دانشگاه) چین معتبر بسیار دانشگاه

 اند.ای برای آن در نظر گرفتهانهخوشبین چشماندازنیز  ساير نقاط جهان در تحلیلگران از

 

 

 چون در مقایسه با شهر پکنجونگوان فناوری و علم نقشه پارک -2شکل

 

 Lenovo و Stone Group، Founder Group از عبارتند اندشده متولد Zhongguancun در که يیهاشرکت ترينمعروف

Group .توسط که ندبود موفق فناورانه هایشرکت اولینی از جمله اند وهشد تاسیس 1985 تا 1984 یهاسال در آنها همه 

 آکادمی علوم چین شرکتهای مستقل شده از ازکه  Lenovoشرکت  بنیان. ندشدمی اداره چین دولت از خارج خصوصی افراد

 Zhongguancun قهرمان زی،چوان لیو توسط Lenovo گروه. شوددر اين پارک قلمداد می ترين نمونهبه عنوان موفق است

 ی از شرکتبخشموفق به خريد  Lenovoاو رياست اين پارک را برای مدتی طوالنی نیز در دست داشته است.  وتاسیس شده 

IBM  سازنده سومینبه  را اين شرکت و شده است 2005 سال در دالر میلیارد 1.75 قیمت بابرای تولید رايانه شخصی 

ود با همچنان ارتباطات دانشگاهی سابق خ قابل توجه است که اين شرکت. تبديل کرده است جهان در شخصی یهارايانه

 گذاری کرده است.ايی را پايهی گستردههاکرده و در چند سال اخیر همکاری نشگاه پکن و آکادمی علوم چین را حفظدا

 Zhongguancun فناوری پارک در را خود تحقیقاتی دفاتر و مراکز جهان، در شده شناخته فنآوری یهاشرکت از بسیاری

اشاره  اريکسونسونی و  اسپیس، مای موتوروال، اوراکل، ،دیامای اينتل، گوگل، توان بهاند. از جمله اين موارد میايجاد کرده

 میلیون 280 معادل آن هزينه که است ساخته پارکدر اين  2011سال  در را خود چینی تحقیقاتی مرکز نیز مايکروسافت. کرد

  زايی کند. نفر میتواند اشتغال 5000تا سقف  و شودبرآورد می دالر

قرار گرفته  Zhongguancun منطقه در است نیز چین در عمومی ريزپردازندهتولید  طرح نخستین که ،سونلونگ توسعه مرکز

 که China-ICT ساالنه کنفرانس جمله از د،نشومی برگزار محل اين در نیز ی معتبرهاکنفرانس از بسیاری اين بر عالوه. است

 .است چین در کارآفرينی و اطالعات فناوری توسعه رويداد بزرگترين
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بخش در اين گذاری سرمايهمعادل يك سوم کل میزان در بخش فناوری الکترونیك در اين منطقه  گذاریسرمايهساالنه  تقاضای

 اجتماعی، و دولتی یهاصندوق شاملبرای علم و فناوری   مالی نوآوری مرکز يك برنامه ايجاد. در ساير نقاط چین است

 .از اهداف آتی اين منطفه است غیرمستقیم و مستقیم مالی منابع با مالی و صنعتی یهاسرمايه

کل  از هفتم يك حدود که در رسید، يوان تريلیون 1.59 به ين پارکا ناخالص درآمد ،درصدی 22.6 با افزايش 2010 سال در

 رشد درصد 23.5جالب اينجاست که اين مبلغ معادل  واست  چین در پیشرفته فناوریمتمرکز بر  مناطقناخالص ساير  درآمد

 .(Macdonald, S. and Deng, Y, 2004) استبه عنوان پايتخت چین  پکنشهر  در اقتصادی

 

  جیانگجنگ فناوری و علم پارک
 9.7) مربع کیلومتر 25 مساحت باشانگهای  پودونگ جديد منطقه درو  1992 ژوئیه در Zhangjiang Hi-Techپارک 

 و کالج 50 از بیش و شودمحسوب می در چین تجاری و شهری بزرگ از مناطق يك شانگهای .شد تأسیس( مربع کیلومتر

 به مناسب اداری موقعیت دارای و واقع است شانگهای شرقی بخش در پودونگ جديد منطقه. مهم در آن وجود دارد دانشگاه

 يکی از مراکز پودونگ است و نفر میلیون پنج تقريبا پودونگ جمعیت. است شهرستان يك و استانی بین دولتی نهاد يك عنوان

 در اقتصادی منطقه چهار از جیانگ يکی-جنگ فناوری و علم پارک. شودمی محسوب مهم شانگهای و چین تجاری و مالی

. کارمند در آن مشغول به کار هستند 50000حدود مساحت دارد و ( مربع مايل 9.5) هکتار 600 حدود است که در پودونگ

با  محصوالت اساسی بر تاکید شود کهداروها میزيستی و  فناوری نرمافزار، اطالعات، فناوری جیانگ شاملجنگ عمده صنايع

 :است شده تشکیل زير ه اصلیطقچهار من از پارک اين. است فناورانهنوآوری  همراه با افزوده باال ارزش
 Technical Innovation Zone 

 Hi-Tech Industry Zone  

 Scientific Research and Education Zone 

 Residential Zone 

 

 تهیه را "جیانگجنگ بر تمرکز" عنوان تحت استراتژی يك شانگهای فرمانداری و شهرداری کمیته ،1999 سال اوت ماه در

 قرار نظر مورددر اين پارک  پزشکی صنايع و افزارنرم صنعت ،IC صنعت یهاگذاریسرمايه که کرد مشخص گزارش اين. ندکرد

 بیشتر زايیاشتغال و آينده اقتصادی رشد و باشند داشته نوآوری در را اصلی نقش بايد که صنايعی عنوان به آنها. گرفت دنخواه

 يك عنوان به پارکايجاد کنند مورد حمايت قرار خواهند گرفت و در انتها  اين  را Park Hi-Tech و جیانگشهر جنگ در

 .شد بندیطبقهبا امکانات رشد و توسعه فناوری   ويژه اقتصادی منطقه

 در. کند ايجاد توانسته را يکپارچه مدار صنعت زنجیره و جانبه دو نوآوری زنجیره چارچوب پارک توسعه، سال چندين از پس

بوردهای  صنعت یادغام شده مرکز ،ملی اطالعات صنعت مرکز پزشکی، صنعت اطالعات ملی مرکز شامل پارک حاضر حال

 ملی پايگاه ،امنیتی در شرق چین اطالعات پردازش صنعت ملی پايگاه ملی، رساناینیمه توسعه صنعت مرکز ،الکترونیکی

 انیمیشن صنعت توسعه و آنالين یهابازی ملی مرکز فرهنگی، صنايع ملی مرکز ،افزارنرممرکز ملی صادرات  ،افزارنرم صنعت

مراکز  نوع چندين و تعريف شده پیشرفت و توسعه مدل چندين دارای فناوری، و علمی یهانوآوری زمینه در پارک. باشدمی

ی در زمینه چشمگیر پیشرفت بهدر اين پارک  جديد اقتصادی یهاشرکت از گروه يك. است ملی کارآفرينی پارک ،حمايتی

 تجاری عملیات مستقل، طراحی" فرهنگ تدريجی گیریشکل شاهد پارکتوان گفت که اين می. نداهيافت دست اقتصادی

 ،هااستراتژی .است "شکست تحمل و موفقیت به دستیابی به تشويق" همراه با کارآفرينی فضای در "آزاد رقابت و مستقل

 :است عمومی توسعه شیوه پنج دارای ZHP پیشرفت و نوآوری

 ملی یهاراهبردبر  تمرکز 

 توسعه صنايع کاربردی 

 توسعه و تحقیق برای هاهمکاری ترويج  

 توسعه بر اساس فناوری 

 های لبه علمفناوري بودن پیشرو 
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 ملی یهاسیاست از همچنینکند، استخدام می واقع در شانگهای یهادانشگاه از را زيادی کارکنان جیانگجنگپارک  

 از بسیاری شامل شرکتهای حال حاضر اين پارک .بردنیز بهره می کشور از خارج چینی متخصصان استخدام برای

 ،HewlettPackard، Lenovo) اطالعات فناوری یهاشرکت ،(Roche، Eli Lilly، Pfizer) جهان دارويی برتر هایشرکت

Intel )شیمیايی یهاشرکت و (DuPont، Dow، DSM )شودمی . 

 

 جیانگ¬جنگ فناوری و علم پارک -3شکل 

گذاری سرمايه درصد 25 و خارجی تجارت از درصد 50 شانگهای، داخلی ناخالص تولید از درصد 25اين پارک  2009 سال در

 و شرکت 3600 برداری رسیده است و بیش از به بهره سايت اين از سوم دو حدود. داد اختصاص خود به را اين شهر خارجی

 است و اين پارک در فناوری زيست بزرگ شرکتهای  حامی اصلی چین دولت. ار هستنددر آن مشغول به ک کارمند صدهزار

 را پودونگ شانگهای منطقهگذاری سرمايه صندوق دولت ملی، یهافناوری زمینه در نوآوری صندوق از مالی یهاکمك بر عالوه

افزايش  دالری میلیارد 2.5 مبلغ اين حمايت به 2006 سال در. کرده است تاسیس نیز ديگر اضافی یهاسرمايه جذب برای

 .(Deborah Weinswig2017)يافته است

 

 در چینبنیان دانش نوپای یهاشرکت عملکرد

آمیز ابل توجه در بررسی عملکرد موفقیتی علم و فناوری يکی از نکات قهاافزايش تعداد شرکتهای نوپا در محیط پارک

شرکتهای نوپا در کشورهای مختلف در حال حاضر کشور چین در جايگاه دوم بعد از آمريکا  تعدادآنهاست. در بررسی جهانی از 

قرار دارد.  با توجه به بودجه محدود اين مراکز در مقیاس کالن کشور چین حمايت دايمی از شرکتهای مستقر عمال غیرممکن 

ی بقای آنها و پارکهای علم و فناوری است. دوره گذار از اين نوع از شرکتها تضمین کننده آمیزاست در نتیجه خروجی موفقیت

شود که حذف مستمر اين شرکتها در زمان به نتیجه ساله تعريف می 3تا  1ی زمانی نسبتا کوتاه هاحمايتهای اولیه در بازه

 کند.نرسیدن را امری عادی می

 
 کشورهای مختلفمیزان شرکتهای نوپا در  -4شکل 
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 اجتماعی تامین اداره و انسانی منابع اداره همکاری با کارآفرينی از برای حمايت مرکزی جیائوتونگ شانگهای برای مثال دانشگاه

در گذاری سرمايهمیزان  .يك میلیارد يوانی رسید به سود باورنکردنی 2016ه در سال شد ک تاسیس شانگهای بانك و شانگهای

میلیارد  1600به رقم   2015حمايت دولتی نیز در پارکهای علم و فناوری نیز روندی فزاينده دارد و تا سال  شرکتهای نوپا با

غییر جهت دولت چین برای توسعه فناوری از طريق اين افزايش سرمايه عامل ديگری برای ت يوان رسیده است. اين حجم از

 .(Koichi Fujishiro, 2018)استا شرکته

 

 
 سرمایه حمایتی دولت چین از شرکتهای نوپا -4شکل 

 

بندی شرکتهای نوبنیاد نیز میتواند اهمیت آنها را نشان بدهد. از میان شرکتهای نوگا با میزان موفقیت محسوس در مشور  دسته

ی وابسته به علوم کامگیوتری سهم هادرصد در بخش سالمت فعال هستند. فناوری 13و  فناوریدرصد آنها در زمینه  70چین 

 اند.کتهای نوپا در زمینه هوافضا نیز اخیرا فعالیتهای هود را در چین آغاز کردهبیشتری را به خود اختصاص میدهند، اما شر

 

 
 دسته بندی شرکتهای نوپا بر اساس صنعت -5شکل 

 

 

  گیریبحث و نتیجه
برداری از کشورهای پیشرفته عملیاتی ی علم و فناوری در کشور چین با کپیهااستفاده از طرح ايجاد پارکدر دو دهه گذشته 

برای رشد و توسعه گذاری سرمايهی کالن کشور چین برای حمايت از شرکتهای نوپا ابجاد شده است و هاشده است. سیاست

زيادی در قالب اين طرح در سطح جهانی معرفی شده و تجربه بسیار ی موفق هاساالنه افزايش يافته است. نمونهشرکتهای نوپا 

تا حدود زيادی به ثمر نشسته است. اين روند برای بهبود اقتصادی چین در  هاپارکهای نوآورانه در اين عملیاتی کردن ايده

به کشور با استفاده از  فناوریآينده حیاتی به نظر میرسد و اصالح سیستم بومی برای اقزايش کاربری ادامه دارد. حجم ورود 

اين  ی خارجی در سالهای آتی است. هار سرمايهمراکز فناوری به طرز چشمگیری ارتقا يافته و نگاه کالن به جذب هرچه بیشت

تواند به بهبود اين وری و کاهش دخالت دولتی میروند در مجموع تاثیرات مثبت زيادی بر کشور داشته است اما اقزايش بهره
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 گیرد که در مقايسه با سايرها صورت میاکوسیستم کمك کند. در حال حاضر اکثريت شرکتهای ايجاد شده توسط چینی

شود. با افزايش وابستگی اقتصاد چین به اين نوع از کشورهای توسعه يافته از استعدادهای خارجی کمتری استفاده می

باشیم و نزديك شدن اين کشور به ابرقدرت در آينده نزديك بايد منتظر بهبود هرچه بیشتر محیطهای حمايتی  ،کارآفرينی

 گر باشیم.فناوری را نظاره
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