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چكيده :يكي از راههاي ممكن جهت ايجاد همكاري ميان دولت ،دانشگاه و صنعت ،كه توسط ديگر كشورهاي توسعهيافته به صورت
جدي ترغيب و مورد بهرهبرداري قرار گرفته ،تأسيس پاركها و مراكز رشد علم و فنّاوري است .به همين منظور در ايران نيز مدتي
است كه از سوي وزارتخانهها و سازمانهاي مربوطه فعاليتهاي گستردهاي جهت ورود دانشگاه و دانشگاهيان در اين همكاري سه
جانبه از طريق توسعه پاركهاي علمي و فنّاوري و مراكز رشد صورت گرفته است .مقاله حاضر ضمن مروري بر اهميّت ،ساختار و
فعاليتهاي پاركها و مراكز رشد علم و فنّاوري ،به نقش آنها در انتقال يافتههاي تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسّسات پژوهشي به
بخشهاي توليدي و خدماتي جامعه به منظور ا فزايش موقعيّت دانشگاه در جهت عقد قراردادهاي تحقيقاتي ،افزايش روحيه
واقعگرايانه و توجه به نيازهاي روز جامعه در دانشگاه پرداخته شده است.
كليد واژه :تجاريسازي ،يافتههاي پژوهشي ،پاركهاي علم و فنّاوري ،مراكز رشد.

مقدمه
امروزه يكی از راههاي ممكن جهت ايجاد همكاري میان دولت،
دانشگاه و صنعت ،که توسط ديگر کشورهاي توسعه يافته نیز به
صورت جدي پیگیري و مورد بهرهبرداري قرار گرفته ،تأسیس
پاركها و مراکز رشد علم و فنّاوري است« .يک پارك علمی
سازمانی است که توسط متخصصین حرفهاي اداره میشود و
هدف اصلی آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ
نوآوري و رقابت در میان شرکتهاي حاضر در پارك و مؤسّسات
متكی بر علم و دانش است .براي دستیابی به اين هدف يک
پارك علمی ،جريان دانش و فنّاوري را در میان دانشگاهها،
مؤسّسات تحقیق و توسعه ،شرکتهاي خصوصی و بازار ،به
حرکت انداخته و مديريت میکند و رشد شرکتهاي متكی بر
نوآوري را از طريق مراکز رشد و فرآيندهاي زايشی 0تسهیل
میکند .پاركهاي علمی همچنین خدمات ديگري با ارزش
افزوده باال همراه با فضاي کاري و تسهیالت با کیفیت باال فراهم
میکنند»] .[01پارك علم و فنّاوري نهادي حرفهاي تخصصی که
براي ارتقاي سطح فرهنگ نوآوري و افزايش هم کنشی میان
شرکتهاي حاضر در پارك و مراکز صنعتی و تجاري و مؤسسات

تولید علم و دانش فعالیت میکند] .[6يک پارك علمی توسط
متخصصان حرفهاي مديريت میشود و هدف اصلی آن افزايش
ثروت در جامعه از طريق ارتقاي فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده
میان شرکتهاي حاضر در پارك و مؤسّسات متكی بر علم و
دانش است .براي تحقّق به اين هدف ،پارك علمی جريان دانش و
فنّاوري را در میان دانشگاهها ،مراکز تحقیق و توسعه،
انكوباتورهاي 1خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مديريت
میکند و رشد شرکتهاي متكی بر نوآوري را از طريق مراکز
رشد تسهیل میکند .از جمله اهداف مهم پاركها ،تجاريسازي
نتايج تحقیقات و فرآيندهاي زايشی بخشهاي تحقیقاتی و
تولیدي و خدماتی جامعه میباشد.
مرکز رشد نیز نهادي است که با ارائه خدمات از مراکز نوپاي
فعال کارآفرين در قلمرو دانش فنّاوري پشتیبانی میکند].[7
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نمودار  .1روند صدور مجوز تأسيس پاركهاي علم و فناوري در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري طي سالهاي  78ـ 1871

مراکز رشد به کارآفرينان و واحدهاي کوچک و متوسّط
که داراي ايدههاي قابل تجاري شدن هستند ،براي مدت چند
سال اطالعات و مشاورههاي ضروري و نیز خدمات و تجهیزات
مناسب را ارائه داده و آنها را براي حضور مستقل و مؤثر در
صحنه فنّاوري کشور آماده میکنند.
در ايران براي پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد
مأموريتهايی به شرح زير قائل شدهاند]:[00
 تسهیل در فرآيند انتقال تكنولوژي به صنايع کشور؛
 تأمین مكانی براي رشد صنايع کوچک و متوسّط متكی بر
فناوريهاي پیشرفته؛
 ايفاي نقش به عنوان وسیلهاي براي بسط و توسعهي صنايع
متّكی بر فناورهاي پیشرفته؛
 تسريع در روند تجاري کردن دستاوردهاي پژوهشی؛
 ايجاد فرصتهاي شغلی مناسب براي جذب دانشمندان و
تكنولوژيستها؛
 اراية خدمات تخصّصی به عنوان يک مرکز اطالعاتی براي
صنايع متّكی بر فناوري پیشرفته؛

 انجام وظیفه به عنوان يک مرکز نمايشگاهی براي تكنولوژي
پیشرفته؛
 مشارکت فعاالنه در اقدامات مورد نیاز به منظور توسعه و
بسط فرهنگ نوآوري و تحقیق و افزايش حمايت اجتماعی از
علوم و تكنولوژيهاي پیشرفته.
پیشینة فعالیت پاركهاي علم و فناوري در کشور ايران
به مثابة نهادهاي حرفهاي و تخصصی فعال در زمینة ارتقاي
سطح فرهنگ نوآوري و افزايش همکنشی میان شرکتهاي
حاضر در پاركها و مراکز صنعتی و تجاري و مؤسسات تولید
علم و دانش ،به بیش از يک دهه میرسد .وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري ،با توجه به جايگاه و اهداف عمدة
پاركهاي علم و فناوري و در چارچوب سیاستهاي برنامة
توسعهي بخش آموزش عالی ،همواره در جهت گسترش و
توسعهي اين مراکز اقدام کرده است؛ همانظور که نمودار 0
نشان میدهد در سال  0887در اجراي سیاستهاي مذکور4 ،
موافقت اصولی و يک مجوز قطعی براي تأسیس پارك علم و
فناوري صادر شده است ].[6

نمودار  .2تعداد و درصد پاركهاي علم و فناوري ،به تفكيك سازمان مؤسس در سال 1878
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متولّی تأسیس پاركهاي علم و فناوري سازمانهاي
مختلفی بودهاند .نمودار  ،1تعداد و درصد پاركهاي علم و
فناوري را به تفكیک سازمانهاي مؤسس در سال 0887
نشان میدهد].[6
همانطور که مالحظه میشود سازمانهاي تولیدي و
خدمات و سازمانهاي خصوصی نقش چندانی در تأسیس و
ادارة اين پاركها نداشتهاند.
عوامل شكلگيري پاركهاي علم و فناوري
عوامل مختلفی در شكلگیري پاركهاي علمی و فنّاوري
نقش داشتهاند .الرسون و راجرز [04] 8شش عامل را که در
ظهور درّة سیلیكون نقش اساسی داشتهاند مشخص کردهاند:
 .0وجود کارشناسان فنی
 .1در دسترس بودن زيرساختهاي از پیش موجود
 .8وجود سرمايه
 .4پويايی شغلی
 .5شبكههاي تبادل اطالعات
 .6شرکتهاي کوچک زاده شده از شرکتهاي بزرگ موجود
اين شش عامل همراه با عواملی که ] [05و مانک و
همكارانش ] [9مشخص ساختهاند فهرستی نسبتاً جامع از
سیاستها و عوامل الزم براي پیشبرد توسعه ،تحت راهبردي
فنّاوري پیشرفته به دست میدهند .براي ترويج پاركهاي
علمی طی دهه  0981داليل متعدي برمی شمارند :افول
بسیاري از صنايع که منجر به افزايش سريع بیكاري شد،
کاهش شديد بودجه دانشگاهها که اين مؤسّسات را ناچار
ساخت متوجّه راههاي ديگر تقويت مالی خود شوند ،ظهور
فنّاوريهاي جديدي مانند ريزپردازندهها ،کاهش هزينههاي
تحقیق و توسعه شرکتهاي بزرگ ،و گرايش دولتها به
کارآفرينی از اين جمله هستند .بهطور کلی اهداف ،وظايف،
ويژگیها و کارکردهاي پیدايش پاركهاي علمی و فنّاوري
چنین است]:[9
 .0اهداف :از جمله اهدافی که پاركهاي علمی و فنّاوري
دنبال میکنند میتوان مواردي همچون فراهمسازي بستر
فیزيكی براي پرورش و شكوفايی خالقیت پژوهشگران،
3. Larson and Progers
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صرفه جويی در وقت و هزينههاي ارتباطی از طريق
گردهم آوردن مجموعه عناصر سازندة علم فنّاوري،
تسهیل ارتباطات نزديک بین عناصر تحقیق و توسعه،
برگزاي سمینارها و ارائه آموزشها ،استفاده بهینه از
سرمايههاي مالی شرکتهاي کوچک و ظرفیت علمی
تخصّص آنها ،استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاهها و صنايع
منطقه و فراهم کردن زمینه اجرايیشدن طرحهاي
تحقیقاتی و تجاريسازي نتايج تحقیقات اشاره کرد.
 .1وظايف :برخی از وظايف پاركهاي علمی فنّاوري شامل
تسهیل فرايند انتقال فنّاوري به صنايع ،تأمین مكانی
براي رشد صنايع کوچک و متوسط ،تسريع در روند
تجاريسازي دستاوردهاي پژوهش ،ايجاد فرصتهاي
شغلی مناسب براي دانشمندان و متخصّصان ،انجام
وظیفه به عنوان يک مرکز نمايشگاهی براي فنّاوريهاي
پیشرفته است.
 .8ويژگیها :از ويژگیهاي پاركهاي علمی و فنّاوري
میتوان به پژوهش در زمینه فنّاوريهاي پیشرفته و
کاربردي ،تمرکز بر مجموعه فعالیتهاي به هم پیوستهاي
که به يكديگر خوراك علمی و پژوهشی میدهند ،زايش
شرکتهاي جديد در داخل پارك ،دامن زدن به فضاي
رقابتی و بهبود کیفیت ،داشتن مراکز رشد ،داشتن نیروي
کار متخصّص و ماهر ،و همكاري و ارتباط مستقیم با يک
يا چند دانشگاه يا مؤسسه فناور میتوان اشاره کرد.
 .4کارکردها :کارکردهاي اصلی پاركهاي علمی و فنّاوري،
تكمیل چرخه تحقیقات از واحدهاي پژوهشی و تحقیقاتی
تا واحدهاي صنعتی و خدماتی است .اين مهم از طريق
تحقیقات بازارگرا ،تجاريسازي نتايج تحقیقات ،کمک به
واحدهاي تحقیقاتی کوچک و حمايت از رشد آنها و
نظارت بر عملكرد آنها انجام میشود .اين نهادها معموال
در مجاورت قطبهاي علمی دانشگاهی و صنعتی شكل
گرفته و متشكل از مراکز رشد ،آزمايشگاههاي تخصصی،
ساختمانهاي خدماتی ،مراکز تحقیقاتی و بخش مديريتی
هستند ،و پژوهش در آنها اصوال کاربردي و توسعهاي و
بر اساس نیاز صنايع و سازمانهاي خدماتی انجام
میشود .در حقیقت پاركهاي علمی و فنّاوري،
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تكمیلکننده چرخه پژوهش ،نوآوري و فنّاوري و تبديل
ايدهها و يافتههاي علمی به ثروت و کارآفرينی هستند.
ضرورت ايجاد پاركهاي علمي و فنّاوري و مراكز رشد
و كاربردهاي آنها
مفهوم اولیه پاركهاي علمی ،تنها بر پايه تأسیس (يا حمايت
کامل) توسط يک دانشگاه يا مرکز تحقیقاتی استوار بوده
است] .[0زايش روزافزون فاصلة بخشهاي اقتصادي با
دانشگاهها و مؤسّسات فناوري ،موجب پیدايش پارك علم و
فناوري در چند دهة اخیر شده است .پاركها يكی از نهادهاي
اجتماعی مؤثّر در امر توسعهي فناوري و به تبع آن توسعهي
اقصاد دانشمدار و اشتغالزايی تخصّصی مورد توجّه بسیاري از
کشورهاي جهان شده است .اين پاركها ،محیطهايی مناسب
براي استقرار و حضور حرفهاي شرکتهاي فنّاوري کوچک و
متوسّط واحدهاي تحقیق و توسعهي صنايع و مؤسّسات
پژوهشی است که در تعامل سازنده با يكديگر و با دانشگاهها به
فعالیتهاي فناوري اشتغال دارند .هدف نهايی اين همنشینی
ايجاد چشمههاي فناوري و تسهیل فرايند جذب و انتشار آن
است .بیش از  811پارك علمی و فناوري که امروزه در بیش از
 55کشور جهان ايجاد شده است ،حاکی از توجه کشورها به
اين نهاد اجتماعی مهم است].[08
موفقیّت پاركهاي علم و فناوري که در بسیاري از
کشورها نقش اساسی در رشد و توسعهي علمی ـ اقتصادي
داشته ،موجب تكثیر اين الگو در کشورهاي مختلف شده
است .در حقیقت توسعهي اقتصادي بسیاري از کشورهاي
توسعهيافته و درحال توسعه مرهون وجود پارك علم و
فناوري در آنها است .در اثر عملكرد موفق شرکتهاي فعّال
در اين پاركها ،منطقة و محیط پیرامون آنها دگرگون شده
و از مناطق غیرفعال به پرتحرّك و پیشرفته تبديل
شدهاند].[5
آثار ايجاد پاركها و شهرکهاي علمی و فنّاوري و مراکز
رشد داخل آنها ،از بعد ملی در ارتباط با عملكرد آنها در
رشد و توسعه اقتصادي ،رشد و توسعه فنّاوري ،افزايش
تولیدات صنعتی ،افزايش سرمايه گذاري داخلی ،جذب
سرمايههاي خارجی ،بهبود خدمات در جامعه ،افزايش نرخ
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اشتغال و افزايش صادرات مورد توجّه است .همچنین به
دلیل ارتباط علمی و فنّاوري مراکز تحقیقاتی و صنايع موجود
در پاركها با مراکز علمی ،دادوستد اطالعات و تجربیات
علمی و فناورانهاي که در پاركها صورت میگیرد ،زمینهساز
شكلگیري بسیاري از پديدههاي نوظهور فناورانه از دورن
پاركها است.
ارتباطات بین المللی که پاركها بستر آن را فراهم
میآورند ،امكان تبادل تجربیات علمی و فنّاوري با ديگر
مراکز مشابه و شرکتهاي دارنده فنّاوري فراهم میشود .به
نحوي که پاركهاي علمی و فنّاوري به عنوان ابزار جلب
شرکتهاي مبتنی بر فنّاوريهاي پیشرفته در سطح بین
المللی شناخته میشوند.
مرکز رشد ساختاري فیزيكی و نمادين داشته و با اراية
فضا و خدمات پشتیباتی متنوع سعی دارد شرکتهاي
جديدي را پذيرفته و آنها را تا بلوغ نسبی حمايت کند
] .[08مراکز رشد که اغلب داخل پاركهاي علمی و
تحقیقاتی تأسیس و توسعه میيابند معموال يک هدف عمده
دارند که همانا ايجاد ،پرورش و توسعه شرکتهاي نوپا به
صورت واحدها و شرکتهاي کوچک است .مدت زمانی که
يک شرکت در مرکز رشد سپري میکند فرصتی است تا
کارفرمايان ،شخصاً و به تنهايی مديريت مورد نیاز ،مهارتها
و فنون تجاري را خلق کرده و آنها را گسترش دهند .با
وجود تفاوتهايی که بین مراکز رشد وجود دارد در برخی
ويژگیهاي اصلی وجوه مشترك دارند .مراکز رشد ،فضا و
مجموعهاي از خدمات مديريّتی و سازمانی را به مستأجرين
اجاره میدهند.
ضرورت وجود و فعالیت مراکز رشد به داليل زير است:
 میتوانند میزان موفقیت و بقاي شرکتهاي نوپا را
افزايش دهند.
 دسترسی به شمار فزايندهاي از خدمات متمرکز و
مشترك را فراهم میسازند که اين خدمات با هزينههاي
اندك و گاها بدون هزينهاي براي شرکتها تأمین میشوند.
 بدلیل حضور شرکتهاي مختلف در مراکز رشد ،فرصت
مناسبی براي پیشبرد روابط تجاري و تولیدي بین آنها
فراهم میشود.
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 مراکز رشد با تعیین اجاره بهايی زير نرخ بازار ،هزينههاي
ثابت يا عمومی را کاهش میدهند.
 مراکز رشد ،شرکتها را مستقیما يا بهطور غیر مستقیم
با ارتقاء مهارتهاي مديريتی تجاري و ايمنسازي منابع
سرمايه ،ياري و مساعدت مینمايند.
اصلیترين هدف مراکز رشد ،کمک به شرکتهايی
است که در سالها ي دشوار اولیه بتواند ادامه حیات دهند .و
در اين صورت احتمال رشد و دستیابی به موفقیت آنها در
جوامع بیشتر میشود و فرصتهاي شغلی جديد و مناسبی
را براي ساکنان محلی فراهم میآورد .مراکز رشد خدمات و
مساعدتهاي مديريّتی را بگونهاي ارائه میکنند که هزينهي
شرکتهاي نوپا را کاهش میدهد .همچنین محیطی ايجاد
میکنند که شبكهاي از پیوندها است و اين پیوندها،
فرصتهاي همكاري اداري ،تجاري ،و توسعهاي را براي
شرکتها فراهم میسازد.
بطور کلی ،مراکز رشد و پاركهاي علم و فناوري از
طريق ايجاد ارتباط میان تعدادي از عوامل تأثیرگذار بر
يگديگر فعالیّت میکنند .تمام اين عوامل سعی دارند که
مخاطبانشان حرفه و شغلی پايدار ،منافع و درآمدي مناسب
داشته و در عین حال اشتغال و توسعهي اقتصادي براي
جوامع محلی و منطقهاي به وجود آورند ].[1
تأثيرات متقابل پاركهاي علم و فنّاوري ،مراكز
تحقيقاتي و دانشگاهها
پاركهاي علمی و فنّاوري با انجام اقداماتی چون افزايش
کنش و واکنش بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با
سازمانهاي تولیدي و خدماتی ،افزايش تفاهمها و تبادل
مؤثّر اطالعات بین مؤسّسات علمی و سازمانهاي صنعتی،
ارائه آموزشهاي دانشگاهی به کارکنان صنايع در فضاي
پاركها ،ايجاد همكاريهاي مشترك بین دانشگاه و صنعت،
افزايش دسترسی پژوهشگران به تجهیزات و تخصصها،
شناساندن تقاضاها و نیازهاي به دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،شناساندن و تسريع ورود يافتههاي تحقیقاتی
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به جامعه و بازاريابی به
تسريع تجاريسازي نتايج پژوهش میپردازند.
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مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها نیز بر پاركهاي علم و
فنّاوري تأثیرات بسزايی دارند که به برخی از آنها اشاره
میشود:
 نتايج تحقیقات در پاركها ،تجاري و صنعتی میشوند.
 از توان و وقت خالی هیأت علمی و محققان استفاده
میشود.
 از ظرفیّت خالی آزمايشگاهها ،کارگاههاي تحقیقاتی و
دانشگاهی استفاده میشود.
 منابع درآمد جديد براي دانشگاه و اعضاي هیأت علمی
فراهم میشود.
 به علت ارتباط با واحدهاي تولیدي ،پروژههاي تحقیقاتی
بیشتري تعريف میشود.
جايگاه و نقش پاركهاي علم و فنّاوري و مراكز رشد
در تجاريسازي نتايج پژوهش
پاركهاي علم و فنّاوري ]و مراکز رشد[در فرايند ايجاد،
توسعه و تجاريسازي فنّاوري نقش مهمی دارند .اين پاركها
پلی میان دانشگاه و صنعت و بهترين مكان براي رشد و
توسعه فنّاوري هستند .نمونهاي بسیار موفّق از آنها درّه
سیلیكون 4در آمريكاست که با حمايتهاي دولتی آغاز به
کار کرد و در نهايت تبديل به مرکز فنّاوريهاي پیشرفته
دنیا شد ] .[4شرکتهاي بزرگی نظیر گوگل ،ياهو ،اينتل،
مايكروسافت ،اوراکل ،اپل ،سیسكو و بسیاري از ديگر
شرکتهاي بزرگی که در حوزة فناوري فعالیت دارند در اين
درّه گرد هم آمدهاند تا به موازات هم در مسیر تولید فناوري
گام برداشته و آينده درخشانی را براي انسانهايی که ساکن
اين کره خاکی هستند ،رقم بزنند ] .[01اکنون در اقصی
نقاط جهان مؤسسین و حامیان متنوعی متولی پاركهاي
علمی و فنّاوري میباشند .در يک بررسی جامع مؤسسین يا
حامیان پاركهاي علم و فنّاوري را میتوان در قالب گروههاي
زير متصوّر شد[0] :
 .0دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.
 .1دولتهاي مرکزي.
 .8مؤسسات توسعه اقتصادي منطقهاي.

1. Silicon Valley
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 .4سازمانهاي دولتی شهري يا منطقه اي.
 .5سرمايهگذاران خصوصی.
هر يک از گروههاي اشاره شده به داليل مختلفی
ممكن است که عالقمند به تأسیس يک پارك علمی باشند.
از مهمترين داليل توجه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به
تأسیس پاركهاي علمی میتوان به موارد زير اشاره نمود:
 توسعه بینش مثبت جامعه به فعالیتهاي دانشگاه به
عنوان يک مؤسسه پیشرو و فعال در توسعهي
اقتصادي/علمی کشور و توسعه حوزه نفوذ آن در عرصه
فنّاوري و توسعه.
 افزايش موقعیت دانشگاه در جهت عقد قراردادهاي
تحقیقاتی (تجاري) و در نتیجه افزايش درآمدهاي
تحقیقاتی.
 افزايش موقعیتهاي شغلی براي فارغالتحصیالن و
دانشجويان در حال تحصیل دانشگاه در شرکتهاي
مستأجر در پارك.
 افزايش روحیه واقع گرايانه و توجه به نیازهاي روز جامعه
در دانشگاه.
 افزايش موقعیت جذب دانشجويان جهت دورههاي فوق
لیسانس و دکتري از میان کارمندان و شاغلین شرکتهاي
مستأجر در پارك و نیز افزايش امكان بحثهاي دانشگاهی در
میان مستأجرين با برگزاري دورههاي آموزشی و پژوهشی
مرتبط.
 افزايش انتفاع تجاري حاصل از مالكیّت پارك و موقعیت
ايجاد شده (تجاري/آموزشی) ،و امكان اجاره يا فروش
امالك.
انجمن بینالمللی پاركهاي علمی ( ،)IASPهدف اصلی
پاركهاي علمی و فنّاوري را افزايش ثروت در جامعه از طريق
تشويق و ارتقاء فرهنگ نوآوري و افزا يش قدرت رقابت در
میان شرکتهايی که متكی بر علم و دانش فعالیت میکنند،
میداند .لینک و اسكات )1111( 5سه مشخصه اصلی براي
پاركهاي علم و فنّاوري بیان میکنند]:[8
 .0توسعه امالك پارك از طريق واگذاري به شرکتهاي
فنّاوري و مراکز تحقیق و توسعه انجام میشود.
2. Link & Scott
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 .1فعالیت سازمانيافته براي انتقال فنّاوري از دانشگاهها به
جامعه دارند.
 .8تاکیدشان بر مشارکت مراکز آموزشی و پژوهشی ،دولت
و بخش خصوصی براي توسعه فنّاوري است.
با بررسی اسناد علمی ،در يک جمعبندي کلی در مورد
نقشهايی که پاركها و مراکز رشد علم و فنّاوري در
فعالیتهاي مرتبط با ارتباط دانشگاه و صنعت و تبديل علم به
فناوري ايفا میکنند میتوان موارد زير را ارايه کرد:
الف .حضور دانشگاهیان در پاركهاي علمی به عنوان يكی از
ارکان اصلی اين سازمانهاپذيرفته شده و غیرقابل انكار
است.
ب .حمايت يا مشارکت دانشگاهها در پاركهاي علمی
میتواند طیف گستردهاي از حضور کامل (به عنوان يک
مؤسّس منفرد) تا حضوري جزيی (به عنوان يک مشاور) را
شامل شود.
ج .به منظور ايجاد ارتباط بیشتر دانشگاهها با بخش صنعت،
بهتر است که دانشگاهها را به تأسیس پاركهاي علمی در
همكاري مشترك با سازمانهاي ديگر نیز ترغیب نمود.
اين نكته نه تنها دانشگاهها را از انزواي نسبی خارج
مینمايد و ارتباط بیشتر آنها با جامعه را باعث میشود،
بلكه زمینة فعالیتهاي غیردولتی و سرمايهگذاري
خصوصی را در دانشگاهها بیشتر ترويج مینمايد.
د .تأسیس پارك علمی مشترك توسط چند دانشگاه ،از يک
طرف همكاري مشترك آنها با با توانمنديها و گرايشات
متنوع علمی را به همراه داشته و بر رونق فعالیتهاي
پارك میافزايد ،از طرف ديگر اين کار مشكل کمبود زمین
و يا امكانات بالقوّه براي تأسیس پارك علمی در مناطق
همجوار با شهرهاي واجد امكانات صنعتی يا تجاري را رفع
میکند.
ه .گرچه همه پاركهاي علم و فنّاوري در بدو تأسیس نیازمند
کمکهاي مالی از طرف دولت مرکزي هستند امّا با توجّه
به وضع مالی مؤسّسین ،به نظر میرسد که پاركهاي
علمی دانشگاهی در خصوص کمکهاي مالی نیازمندتر از
پاركهاي علمی صنعتی (يا غیردانشگاهی) باشند.
با توجه به نكات باال میتوان نتیجه گرفت که دانشگاهها
با مشارکت در تأسیس پاركها و مراکز رشد علم و فنّاوري ،و
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يا با تأسیس آن بهصورت انفرادي ،عالوه بر ايجاد انگیزه در
محققان دانشگاهی ،در جهت تجاريسازي يافتههاي پژوهشی
و کسب درآمد ،اعتبار و توان رقابتی گام بر میدارند .از
مجموعه مباحثی که در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفتند
میتوان نقش پاركها و مراکز رشد علم و فنّاوري در
تجاريسازي يافتههاي پژوهشی را به شرح زير دستهبندي
کرد:
 .1ايجاد و حفظ توان رقابتي
توانايی رقابت ملل مختلف به عنوان بخشی از مقوله دانش
اقتصادي است که طی آن شرايط ،ساختار و سیاستهايی که
شكلدهنده يک محیط مطلوب جهت توسعه و تولید ارزش
افزوده باالتر براي مؤسّسات و بنگاههاي اقتصادي است ،مد
نظر قرار میگیرند .اعتقاد بر اين است که کشورهاي توسعه
نیافته و نیز کشورهاي در حال توسعه ،فاقد توان رقابت با
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میکند .بنابراين توان رقابتی اين سازمانهابه طور مستمر در
حال بهبود بوده و عالوه بر خود سازمانها ،همكاران،
کارفرمايان و مشتريان خود را نیز توانمند میکنند.
پاركهاي علم و فنّاوري و مراکز رشد به جهت ماهیت
کارها و وظايفی که انجام میدهند اطالعات جامعی از تولید
کنندگان و مصرف کنندگان علم و فنّاوري دارند و همزمان در
هر کدام از فرايندهاي تولید تا مصرف سهمی دارند و ضعف در
هر يک از فرايندهاي تولید و انتقال دانش منجر به کاهش
اعتبار و توان رقابتی و به خطر افتادن بقاء آنها خواهد شد.
بنابراين آنها عالوه بر خود تالش دارند توان رقابتی
سازمانهاو مؤسّسات مرتبط با خود را بهبود بخشند و از اين
راه به ماندگاري و رشد خود کمک کنند .بهبود توان رقابتی
به معناي بهبود کیفیّت ،کمیّت ،رضايت مشتري ،دانش،
سرمايه فكري و اجتماعی بوده و اين عوامل امكان و میزان
تجاريسازي يافتههاي پژوهشی را افزايش خواهند داد.

کشورهاي پیشرفتة صنعتی هستند .به اين دلیل که از جريان
توسعه درونزا( 6نوعی از توسعه که طی آن امكان زايش

 .2حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط

توسعه در درون کشور فراهم باشد) ،توسعه پايدار ،7و توسعه

پاركهاي علمی و فنّاوري و بويژه مراکز رشد ،از شرکتهاي
کوچک و نوپا و در برخی موارد از شرکتهاي متوسّط
حمايتهاي مديريتی ،مالی ،مادي و اطالعاتی میکنند .از
طرف ديگر حضور و استقرار شرکتهاي رشديافته با هدف
استفاده از تجارب آنها از سوي شرکتهاي نوپا ،ايجاد
شرکتهاي زايشی و استفاده از مزيّتهاي همسايگی براي
شرکتها و نیز استفاده از منابع و امكانات مشترك ،همه در
مراکز رشد و پاركهاي علم و فنّاوري اتفاق میافتد ] .[06از
ويژگیهاي بارز اين مؤسّسات کوچک و متوسط ،توسعه
نوآوري ،گسترش کارآفرينی ،ايجاد اشتغال ،انعطافپذيري و
انطباقپذيري با شرايط محیطی است .در مجموع مراکز رشد
و پاركهاي علمی و فنّاوري با افزايش تشريک مساعی بین
شرکتها ،حمايت از رشد توان مديريتی ،علمی ،تولیدي،
همكاريهاي مشترك و بازاريابی آنها ،به طور مستقیم و
غیرمستقیم به تولید و عرضة محصوالت و خدمات جديد
مورد نیاز جامعه کمک میکنند و با معرفی و رايج شدن هر
محصول و خدمت جديد در جامعه ،امكان اشتغال،
درآمدزايی و کارآفرينی نیز افزايش میيابد .بنابراين حمايت
از شرکتهاي کوچک و متوسّط يكی از عوامل مهم در تولید،

پويا 8بازماندهاند ] .[8در مؤسّساتی که شكلگیري آنها بر
محور انتقال يا تبديل دانش استوار است نوعی ارتباط
تنگاتنگ بین ساختار خارجی ،ساختار داخلی و توانايیهاي
فردي برقرار است که بر هم کنش آنها منجر به يک رشد
فزآينده در نظام خواهد شد .در چنین ساختاري انتقال و
تبديل دانش از همه جهات در جريان بوده و بهطور دايم از
فرد به ساختار نظام داخلی ،خارجی و يا در جهت عكس در
جريان میباشد .اين ارتباط تنگاتنگ منجر توسعه محور و
دانش محور باعث میشود تمام عوامل انسانی ،دانشی و
فنّاوري موجود در شبكه پیوندهاي ايجاد شده در اين
ساختارها قابلیّت رقابتی پیدا کنند .و از طرف ديگر مستمر
بودن شبكهسازي مبتنی بر رشد بازيگران داخل آن و تكمیل
زنجیرة ايده تا محصول و خدمت در اينگونه شبكهها ،آنها را
از لحاظ سرماية مالی ،سرماية اجتماعی و خودکارآمدي غنی
1. Endogenous Development
2. Sustainable Development
3. Dynamic Development
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معرفی و تجاريسازي محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش
و عالوه بر آن از عوامل مهم افزايش نرخ اشتغال و
فعالیتهاي کارآفرينی و به تبع آن توسعهي اقتصادي در
سطوح محلی ،ملی و منطقهاي است.
 .8بهبود روابط متقابل دولت ،دانشگاه و جامعه
اغلب مراکز رشدو پاركهاي علمی و فنّاوري تحت حمايت
مالی و يا غیرمالی (اطالعاتی ،مديريتی و  ) ...دولت و يا
دانشگاه هستند .دولتها و حكومتهاي محلی بیشتر به
ايجاد شغل عالقهمندند تا ثروت .ولی دانشگاهها هم براي
اشتغال دانشآموختگان خود و تحقیقات علمی و هم براي
کسب درآمد تالش میکنند .شرکتهاي موجود در مراکز
رشد به تسهیل فعالیتهاي و فرايندهاي اشتغالزايی و
ثروتآفرينی دولت و دانشگاه کمک میکنند .آنها از طرفی
فرصت اشتغال براي فارغ التحصیالن و متخصّصان دانشگاهی
فراهم میکنند و از طرف ديگر محصوالت و خدمات
دانشگاهها را خريداري و روي آنها سرمايهگذاري میکنند
] .[06اين شرکتها با ارتباط مستمري که با دانشگاهها و
محققان از يک طرف و با دولت و ساير حمايتکنندگان
مادي و معنوي از طرف ديگر برقرار میکنند هم به
تجاريسازي يافتههاي علمی و فنّاوري دانشگاه کمک
میکنند ،هم به دولت در اشتغالزايی کمک میکنند ،و هم
با ارائه محصوالت و خدمات تولید شده به جامعه ،نیازهاي
مصرفکنندگان سازماني و حتی مردم عادي را برطرف
میکنند .به اين ترتیب مراکز رشد و پاركها ،رابط و پل
ارتباطی میان اهداف و فعالیتهاي دولت ،دانشگاه و ساير
سازمانهاي اجتماعی هستند.
 .1فنآفريني
پاركها و مراکز رشد علم و فنّاوري با ايجاد زيرساختهاي
حمايتی ،از مؤسسات فناور حمايت میکنند .نحوة تعامل و
استفاده از اين حمايتها به صورت استقرار در پارك يا مرکز
رشد است] .[00مراکز رشد ،محیط ،برنامهريزيها و
ويژگیهاي مشخّصی دارد که مجموعهاي کامل از خدمات
پشتیبانی مرتبط با کسب و کار را براي شرکتها عرضه
میکند و داراي مديرانی کارآفرين و کارکنانی متخصّص
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است .پاركها و مراکز رشد علم و فنّاوري با نهادسازي و
فراهم کردن امكان تعامل مثبت و سازنده بین شرکتها،
فراهم کردن بستر همكاري بین مخترعان و سرمايهگذاران،
ايجاد همافزايی ،استفاده از خدمات ،منابع و امكانات مشترك
مؤسّسات علمی و صنايع ،در تولید فناوري نقش ايفا
میکنند .با توجّه به ويژگیهاي کارکنان اين مراکز ،از جمله
ارتباطات قوي ،تخصّص علمی ،مهارت کار با فنّاوريهاي
پیشرفته ،مهارتهاي بازاريابی و همچنین با توجّه به وجود
آگاهی بیشتر در زمینه علم جديد و نیازها و مسائل جديد،
قابلیّت شناسايی فنّاوريهاي مورد نیاز و ضروريِ جامعه در
اين مراکز آسانتر از جايی مثل دانشگاه صورت میگیرد.
بنابراين نیازشناسی و علمشناسی دو مقولهاي هستند که
مراکز رشد و پاركهاي علم و فنّاوري را قادر به شناسايی و
تولید روشها ،فرايندها و ابزارهاي جديد مورد نیاز میکند.
اين فنآفرينی بدلیل داشتن پشتوانة علمی و مالی از يک
طرف و تقاضاي اجتماعی از طرف ديگر ،روند تجاريسازي را
تسريع میکند.
 .5فرصتآفريني براي دانشگران و كارفرمايان
کارآفرينان و سرمايه گذاران ،مفهوم مرکز رشد را به عنوان
راهی براي سهیم کردن کسب و کارهاي نوآورانه و جديد در
تجربیات گسترش دادند .بسیاري از دانشگران با وجود قدرت
خالقیّت ،نوآوري و توان پژوهشی باال ،بهداليلی همانند
نداشتن وقت کافی براي برقراري ارتباطات بیرونی و
فعالیتهاي بازاريابی و يا نداشتن شناخت کافی از بازار علم و
فنّاوري ،علیرغم تولید محصوالت علمی مفید ،توان
جاريسازي ندارند .اين افراد معموالً در دانشگاهها و مؤسّسات
تحقیقاتی مشغول به فعالیّت هستند و نتايج علمی تولید شدة
آنها اغلب بدون اينكه به کار گرفته شود مستند و بايگانی
میشود .از طرف ديگر کارفرمايان در سازمانهاي خصوصی و
يا دولتی به دلیل تحوّالت سريع محیط پیرامون خود ،نیاز به
بهبود مستمر فرايندها ،روشها و ابزارهاي کاري دارند ولی
بهخاطر عدم شناخت مناسب تولیدکنندگان علم و فناوري و
عدم اطمینان کافی به آنها ،نمیتوانند به آسانی به آنها در
زمینة نیازشان دسترسی پیدا کرده و تمايل به استفاده از
دستاوردهاي آنها را داشته باشند .مراکز رشد و پاركها
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مكانی هستند که با هر دو در ارتباط مستمر بوده و نیازها و
مسائل را در اختیار دانشگران قرار میدهند تا با شناخت

شكل  .8نقشهاي پاركها و مراكز رشد علم و فنّاوري در

دقیقی از بازار محصوالتی علمی تولید کنند که اين محصوالت

تجاريسازي يافتههاي پژوهشي

خواهان و مصرف کننده داشته باشد .و اين يعنی تسريع و
تضمین تجاريسازي يافتههاي پژوهشی مبتنی بر تقاضا و نیاز
جامعه.
 .6كاهش ريسك پروژههاي علمي و فنّاوري
سرمايهگذاري در فعالیتهاي تحقیقاتی چه از طرف
پژوهشگران و چه از طرف کارفرمايان نیاز به مقداري
مناسبی از ريسکپذيري دارد .اين مقدار در برخی پروژهها و
فنّاوريهاي نوظهور باال بوده و در صورت فراهم نشدن
شرايطی مانند فراهم بودن مواد اولیه ،تجهیزات آزمايشگاهی،
اقبال عمومی به محصول تولید شده ،شهرت و اعتبار باالي
تولیدکنندگان و فروشندگان محصول و رقابتپذيري
محصول ،احتمال اتالف درصد زيادي از هزينههاي انسانی،
مالی و مادي پیش خواهد آمد .در اين زمینه مراکز رشد و
پاركهاي علم و فنّاوري يا کارکردهايی همچون اراية
خدمات مشاورهاي مبتنی بر پژوهش به محققان و
کارفرمايان از وضعیت بازار ،مشتريان ،رقبا ،حامیان و ،...از
يک طرف و با تقلیل هرينهها از طريق قرار دادن امكانات
آزمايشگاهی ،نرم افزاري و سخت افزاري با قیمت

پايین در اختیار پژوهشگران و شرکتهاي دانشمحور و فناور،
میزان ريسک پروژهها را کاهش و میزان تمايل به
ريسکپذيري کافرمايان ،پژوهشگران و شرکتها را افزايش
میدهند .اين امر به افزايش توان تجاريسازي يافتههاي
پژوهشی کمک میکنند.
نتيجهگيري
ايجاد و توسعه پاركهاي علم و فنّاوري از جمله راهكارهايی
است که میتواند ضمن استقرار فنّاوريهاي مختلف با
مددگیري از تكنولوژيهاي مدرن ،آموختههاي دانشگاهی را
به رويكرد علمی بكشاند و ترکیبی مستدل از علم و عمل را به
نمايش بگذارد ،ضمن آنكه ابعاد اقتصادي و تجاري هم در آن
لحاظ شود .افزايش روزافزون فاصله بخشهاي اقتصادي با
دانشگاهها و مؤسّسات تحقیقاتی موجب پیدابش مؤسّساتی
علمی و فنّاوري در دهة اخیر در ايران شده است .قدمت اين
مراکز در جهان به حدود شصت سال میرسد .موفقیّت اين
سازمانهاکه در بسیاري از کشورها نقش اساسی در رشد و
توسعه علمی ـ اقتصادي داشته و موجب تكثیر سريع اين الگو
در کشورهاي مختلف شده است .هسته اصلی فلسفة ايجاد
مراکز رشد و پاركهاي علمی و فنّاوري به قرار زير است:
 صرفهجويی در وقت و هزينههاي ارتباطی ،مالی ،مادي و
انسانی نهادها ،شرکتها و افرادي که در خلق ،پرورش،
بهبود و تجاريسازي محصوالت دانشی فعال هستند.
 تسهیل ارتباطات نزديک عناصري که در فرايند تحقیق و
توسعه ،تجاريسازي ،کارآفرينی و اشتغالزايی نقش
دارند.
 برگزاري سمینارها ،کنفرانسها و نشستهاي تخصّصی و
آموزشی براي بسط علم و فنّاوري
 استفادة بهینه از ظرفیتهاي موجودِ دانشگاهها ،مؤسّسات
تحقیقاتی و سازمانهاي تولیدي و خدماتی
 فراهم شدن زمینه اجراي طرحهاي تحقیقاتی مرتبط با
فنّاوريها ،فرايندها ،روشها و ايدههاي جديد
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مراکز رشد و پاركهاي علمی و فنّاوري براي کمک به
تجاريسازي يافتههاي پژوهشی الزم است دو توانايی عمده
يعنی توانايی تبديل ايده به محصول و توانايی توسعه و
فروش دانايی و فنّاوري را داشته باشند .اين مؤسّسات سه
کارکرد عمده دارند:
 کمک به افزايش دانايی شرکتها و بنگاههاي اقتصادي
 افزايش دانايی و کمک به ايجاد شرکتها و بنگاههاي
اقتصادي جديد
 افزايش دانايی و جذب سرمايهگذاري خارجی
به طور خالصه ،مراکز رشد و پاركهاي علمی و
فنّاوري بايد زيرساختها و خدمات الزم براي افزايش قدرت
رقابت شرکت ها و کاهش هزينهها و همچنین همافزايی
بین شرکت هاي مستقر در پارك ها را ايجاد نمايند و هر
پارك علمی و فنّاوري و مرکز رشدي بايد باعث افزايش
اعتبار براي شرکت هاي مستقر در مجموعة خود شود .بر
اساس مباحث مطرح شده در مقالة حاضر ،نقش پاركها و
مراکز رشد علم و فنّاوري در تجاري سازي يافتههاي
پژوهشی در شش نقش ايجاد و حفظ توان رقابتی ،حمايت
از شرکت هاي کوچک و متوسط ،بهبود روابط متقابل دولت،
دانشگاه و جامعه ،فنآفرينی ،فرصت آفرينی براي دانشگران
و کارفرمايان ،و کاهش ريسک پروژه هاي علمی و فنّاوري
بررسی و تبیین شد.
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