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تأثیر پارک های علم و فناوری در توسعه کسب و کار
سمیرا دالوندی

1

 1مسئول واحد خدمات فنی تخصصی پارک علم و فناوری لرستان

چکیده
فقدان زنجیره یکپارچه از تحقیق ،فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین ایدههای علمی و تحقیقاتی محصوالت و خدمات از
واقعیت های جهان کنونی است .پارک علم و فناوری نقشی مهم در نوآوری تکنولوژیک و اقتصادی کشورهای مختلف و
کارآفرینی دارند .پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ،متناسب با نیازهای صنعت برای رسیدن به انواع نوآوریها و بهرهبرداری
مناسب از دستاوردهای حاصل و عرصه توسعه فناوری نقش مؤثری دارند .پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری میتوانند یکی از
مهمترین زیرساخت های هوشمند برای ایجاد اقتصاد و دانش محور محسوب گردند ،به شرط آنکه عملکرد آنها بطور مستمر
ارزیابی و پایش شود .ارزیابی عملکرد به عواملی چون به چگونگی آغاز و به کار و شکل گیری؛ وظایف ،اهداف و فعالیتها؛
ارزیابی خدمات و اثرات عملکردی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری بستگی دارد.
واژههای کلیدی :پارک علم و فناوری ،کارآفرینی ،کسب و کار ،توسعه
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مقدمه
امروزه پارک های علم و فناوری به عنوان نهادی اجتماعی و جایگاهی برای توسعه نوآوری و دانش محور از طریق مساعدت در
تشکیل و تعریف بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و بخشی از راهبرد و اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی محسوب
میشود .پارکهای علمی ،تحقیقاتی و فناوری ،نقش بسیار عمدهای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا میکنند.
پارکهای علم و فناوری با توجه به برخورداری از پتانسیلهای باال برای کشف و شناسایی و فرصتها ،شرایط را فراهم کردهاند
تا با ایجاد شرکت های مختلفی ،زمینه را برای کشف و تشخیص این فرصتها مهیا کنند .از آنجایی که شرکتها و موسسههای
دانش بنیان ،شرکت یا موسسههای خصوصی یا تعاونی ای هستند که به منظور هم اقدایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش
محور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی را تشکیل می دهند( .الهیاری فرد و عباسی)1390 ،
پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیلهی متخصصین حرفهای مدیریت میشود و هدف اصلی آن افزایش مدیریت
جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و قابلیت سازنده میان شرکتهای حاضر در پارک و توسعههای متکی بر علم و دانش
است .برای دستیابی به این هدف ،پارک جریان دانش و فناوری را در میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،شرکتهای
زایشی تسهیل میکند.
پارک علم و فناوری با شرح وظایف ذیل شکل گرفته است:
 -1کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناور به منظور رقابت در عرصه جهانی
 -2سازماندهی برای ارائه خدمات مؤثر و موردنیاز به واحدهای فناور به منظور کمک به رشد آنها
 -3سازماندهی توانایی و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه و مراکز علمی و فناوری و
صنعتی منطقه و تواناییهای واحد فناور.
 -4ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب فناوران و متخصصان داخل و خارج از کشور.
 -5ایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی در پارک
 -6ایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در پارک برای توسعه فناور شرکتهای بومی.
 -7ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مشترک واحدهای فناور داخلی و خارجی
 -8افزایش نوآوری تکنولوژیک  ،توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
 -9توسعه فناوری و کسب وکارهای دانش محور
وجود تنوع در ماموریت و نوع شناسی پارکهای علمی و پیچیدگیهای حاکم بر آن از یک طرف و اهمیت و توسعهی فکری نو
که میتواند درکمک به توسعه ی علم و فناوری در کشورها در جهت حرکت به سمت اقتصاد و دانشبنیان داشته باشد ،ایجاب
میکندکه با گذشت بیش از یک دهه از شکلگیری پارک های علم و فناوری در کشور ،برای ترسیم بهتر افق توسعه پارکها
پدیده های ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری مورد مطالعه و بررسی جامع قرار میگیرد.
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یکپارچگی حلقه های خلق ،سازماندهی ،تبادل و به کاربستن دانش در کشورهای توسعه یافته در جهت آشتی دادن به تنش
تئوری و علمی و تجلی دانش و علم و فناوری محصوالت و خدمات است .پارکها با هدف تشکیل و یکپارچهسازی در مدیریت
دانش که سبب ظهور و تجلی دانش تولید شده در خدمات و صنایع کشور میشود شکل میگیرد.
تغییرات سریع علم و فناوری ،جهان را وارد عرصه جدیدی کرده است که یکی از مشخصههای بارز آن توسعه کارآفرینی
میباشد .تعاریف گوناگونی برای کارآفرینی ارائه شده است که در این مقاله به دو تعریف بسنده میشود:
 -1کارآفرینی به پتانسیل موجود در فرصت فناورانه برای ایجاد موفقیت آمیز و کسبکارهای موفق اشاره دارد( .

& claudio

)schujan:243
 -2همچنین کارآفرینی به نوعی رهبری کسب و کار اطالق میشود که مبتنی بر شناسایی فرصتهای تجارتی با سطوح باال و
فناور محور است.
کارآفرینی از کلمهی فرانسوی  Entre Prendreنشأت گرفته است :بنابر تعریف واژهنامه دانشگاهی وبستر ،کارآفرین کسی است
که متعهد میشود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقلیل کند .اقتصاددانان نخستین کسانی بودند که
در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند .ژوزف شرمپیتر کارآفرینی را نیروی محرکه اصلی در
توسعه اقتصادی میداند .وی میگوید نقش کارآفر ین نوآوری است .امروزه اکثر صاحب نظران و اندیشمندان حفرهی آموزش
عالی کارآفرین را شرط بقاء و توسعهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شمار میآورند؛ زیرا در عصر دیجیتالی و توسعه
فناوری های پیشرفته و صنایع دانش محور در اقتصاد جهانی تنها از طریق تعامل و پیوند دانشگاه و بنگاه میتوان با بحرانهای
گسترده و فراگیر کنونی مقابله کرد .هدف اولیه از توسعه ی کارآفرینی همانا تربیت نمودن افراد متکی به نقش ،آنگاه از فرضها و
بطور کلی از افرادی است که تمایل بیشتری به راهاندازی کسب و کارهای مستقل دارند .کارآفرینی پدیدهای است که در
محیطها و مجموعههای مختلفی روی میدهد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری میشود که افراد در پاسخ به موقعیتهای
اقتصادی ایجاد کردهاند( .یداللهی و همکاران)1391 ،
مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی عبارتند از :دولت ،دانشگاه ،سرمایه ،زیرساخت ،بازار ،مشتریان ،مشاوران و کارآفرینان
میباشد .همواره در توسعه کارآفرینی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد از نظر ژیائو ( )2008توسعه کسب و کار شامل سه مرحله
میباشد:
 -1شکلگیری کسب و کار  -2تولید محصول و ارائه خدمات برای مشتریان صرف نظر از میزان سودآوری آنها  -3در کسب و
کار بهتر است به توسعه کارآفرینی به عنوان سیستمی جامع توجه شود و از این رو توسعه جداگانه و پراکنده تک تک ابعاد آن
به خلق ،ارزش مدنظر منجر نمیشود ()oyanisjara 2014
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مبانی نظری
سوویی و همکاران ( )1392در پژوهش خود به بررسی عوامل شناسایی شده مؤثر بر ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری
پرداختند .در این مقاله با استفاده از روش نظریه دار ،بنیاد این عوامل شناسایی شدهاند.
صفری و مداح ( )1385در پژوهش خود ،روشی ارائه کردند تا بتوان به ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری با استفاده از
کارت امتیازی متوازن پرداخت .برای انجام این کار در ابتدا مراکز رشد براساس مأموریت و همچنین ناحیهای که در آن قرار
گرفته است به رتبههای مختلفی تقسیم شدند.
مدنک و پیترز ( )2009به سه دلیل اهمیت اثر اجرای ارزیابی پارکهای علمی بر اقتصاد را ذکر کرد .دلیل اول آن است که
پارکهای علمی عمدتاً توسط بخش عمومی درست هدایت میشوند :زیرا پارکهای علمی به تحقق اهداف محلی کمک
میکنند .از اهداف دیگر ذینفعان بخش خصوصی نیازمند نشانههای روشنی از بازگشت سرمایهشان هستند .دلیل سوم همین
است که پارکهای علمی باید قادر باشند خودشان را از طریق نشانههای مختلفی معرفی کنند و نشان دهند که چگونه مؤثر
بوده اند .چون موقعیتشان در جذب شرکت های مستعد و افراد توانمند برای کار در این شرکتها دارد و در نهایت ارزیابی
عملکرد به عنوان نمونهای از کسب و کارهای سودآور برای میزان ذینفعانی که میخواهد تا الگو با اهداف پارک را بررسی کنند.
تقریباً هفت مؤلفه کلیدی درونی و بیرونی بر ایجاد و توسعه کارآفرینی به شرح زیر مؤثرند:
 -1کارآفرین :کارآفرینی به افرادی اشاره دارد که ویژگیهای شخصیتی و شناختی خاصی  ،به ویژه ایده پردازی فناورانه دارند،
و همچنین تسهیل کننده کلیدی برای فرآیند صنعتی شدن و توسعه قلمداد میشوند ()Rothweplozeqveld , 1982:41
 -2دانشگاهها :دانشگاهها در ایجاد بنگاههای جدید مبتنی بر فناوری سه نقش مهم دارند :الف) اثر گذاری پژوهش و توسعه
دانشگاهی در ایجاد بنگاه های جدید فناورانه پیشرفته .ب) نقش آموزشی .ج) نقشی که از طریق خوشهها ،پارکهاهای فناوری،
مراکز رشد و امثال آن ()Shane, 2004
 )3شرکتها :شرکتها از لحاظ ابعاد ساختاری ،فرآیندی و فرهنگی نقش اساسی در ترغیب اشتیاق افراد به ایدهپردازی و
نوآوری دارند ،به بیان دیگر شرکتها نقش اساسی در کسب و کارهای مخاطره آمیز دارند.)Gartner, 1985( .
 ) 4تأمین سهامی :تحقیقات در حوزه تأمین مالی برای ایجاد رشد شرکتهای کوچک نشان میدهد تأمین مالی یکی از
چالشهای جدید این گونه شرکتهاست؛ بنابراین ،این گونه شرکتها از منابع درونی مختلف برای تأمین مالی خود استفاده
میکنند)Danis, 2004( .
 ) 5گرایش به بازار مشتریان :گرایش به بازار و توجه به مشتریان نقش اساسی در توسعه کسب و کار ایحاد میکند( .

Xiao,

)2008
کار آفرینان فناور اغلب بر چالشهای فناورانه و توسعه محصول تمرکز می کنند ،اما آنها باید بر بازخورد بازار ،چگونگی ترفیعات
در تجاری

سازی و بازاریابی محصوالت فناوری پیشرفته با راهبرد رشد باال تمرکز میکند( .حسینی و حجازی) 1393 ،

 )6دولت :دولت باید شکلگیری بنگاهها را

شتاب دهد ،رشد بنگاههای کوچک و متوسط را تشویق کند)Xiao, 2008( .
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 )7مشاوران و نهادهای آموزشی؛ پژوهش در این زمینه شامل بنگاههای کوچک نشان میدهد که حل مسائل و چالشهای
بیرونی این گونه بنگاهها با استفاده از آموزش الزم است)Bolton, 1971( .

نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر تأثیر پارک های علم و فناوری در توسعه کسب و کار یا توسعه کارآفرینی میباشد .تحقیق حاضر از منظر
عامل دانشگاه با تحقیقی شین ( ) 2004همسو است ،در این تحقیق دانشگاه از طریق ایجاد و توسعه پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد به توسعه کارآفرینی منجر میشود .تحقیق پیشرو از منظر عامل سرمایه با تحقیق دنیس ( )2004همسو است .این
تحقیق به اهمیت نقش سرمایه مالی بر توسعه کسب و کارهای فناورانه اشاره داشته است .همچنین ،این پژوهش از نظر عامل
زیرساخت و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی با تحقیق طالبی و یکتا ( )1389همسو است .از نظر آنها فراهم کردن زیرساخت سیر
توسعه کارآفرینی میشود .از منظر تآثیر عامل بازار نیز تحقیقات نشان میدهد توجه به مشتری و گرایش به بازار نقش اساسی
در توسعه کسب و کار ایفا میکند ( .) Xiao, 2008همچنین تحقیقات به نقش مشاوران و نهادهای آموزشی اشاره دارد .آموزش
چگونگی تجاری سازی ایده ها توسط نهادهای آموزشی به دانشجویان و مالکان کسب و کارها به منظور کسب آشنایی الزم در
این زمینه بر توسعه کسب و کارها اثر میگذارد .از این رو پیشنهاد میگردد با توجه به اهمیت در نظرگرفتن شاخصه مدیریت
کارکنان  ،که فراگیری ارزیابی فعلی پارک ها درحوزه ی ذکرشده نادیده گرفته شده است  ،ارزیابی پارکها درحوزه مذکور
مدنظر قرار گرفته شود .زیرا که این مراکز با ارائه خدمات مشاوره ای ،مالی و اعتباری ،خدمات مدیریتی و حقوقی و فراهم
نمودن امکانات فیزیکی نقش موثری در رشد کسب و کارهای جدیدی که نمیتوانند به تنهایی روی پای خود بایستند دارند.
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