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  چكيده
 يـابي الگوهـاي غيرآزمايـشي و از نـوع            پـژوهش  رتحقيق ناظر ب  اين  مقاله مستخرج از    

 در  فنـاوري ي علـم و     ها   پارك هاي   هدف آن تبيين نقش خدمت     بوده و  ساختاري    هاي  همعادل
ي هـا   شـركت  شـركت از     104 آماري شـامل     ي  جامعه. محور است  فناورانهي  ها  رشد شركت 

گيري از دو    و براي نمونه   بوده شهر تهران    فناوريهاي علم و      محور مستقر در پارك    فناورانه
دهد كه بين    هاي تحقيق نشان مي     يافته.  است استفاده شده ) n=62(اي اي و دومرحله   روش طبقه 

هـاي   مولفه. وجود دارد % 71 علّي به ميزان      رابطهها     آن  و رشد  ها   شده به شركت   ارايهخدمات  
هـاي اصـلي     اي، مزاياي حضور و امكانات زيـر سـاختي  از مولفـه             استقرار، خدمات مشاوره  

ين رابطـه را  تر بيش%  73ريب  است كه مولفه استقرار با ض      فناوريهاي علم و     خدمات پارك 
توان از تغييـرات      را نيز مي   فناورانهي  ها   رشد شركت  چنين  هم. ها دارد   با متغير خدمات پارك   

% 58گيـري كـرد كـه مولفـه اشـتغال بـا ضـريب            ميزان فروش، سودآوري و اشتغال اندازه     
 نظيـر   هـا   بهبود خدمات رسـاني در پـارك      . ها دارد   ين رابطه را با متغير رشد شركت      تر  بيش

، تـشكيالت   هـا   ، تقويت منابع، زير ساخت    ها  افزايش كيفي و كمي امكانات و خدمات پارك       
ي تخصـصي   هـا    مـشاوره  در نهايـت   و     فناوريي  ها  مناسب و ساختار حمايتي منسجم پارك     

ي مديريتي و بازاريابي از جمله پيشنهادات كاربردي ايـن مطالعـه بـراي        ها  خصوصا در زمينه  
  . محور استناورانهفي جديد ها رشد شركت

 
ي جديـد   هـا   ، كارآفريني دانش بنيان، رشد، شـركت      فناوريي علم و    ها  پارك : كليدي هاي  هواژ

      معادالت ساختاريالگوي محور، فناورانه
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  مقدمه 
در مناسـبات   هـا      آن ي آينده بـه ميـزان و چگـونگي رشـد و تـاثير             ها   در دهه  ها  موفقيت ملت 

كشورها با پيـشرفت    . بستگي خواهد داشت  ها     آن كعلمي، پژوهشي و محصوالت استراتژي    
توانسته اند سطح استانداردها را پيوسته ارتقا دهند؛ تـا          ... ي، فرهنگ و    فناورمستمر در علم،    

ي ملي و فرا ملي، بازارهـاي گـسترده جهـاني را تحـت تـسلط خـود و                   ها  آنجا كه در عرصه   
دن دانـش و سـرآمد بـودن در         كـاربردي كـر   .ي نوين خود قـرار داده انـد       ها  يفناوردانش و   

ديده بـان جهـاني     ي  ها  نتايج بررسي . ي اصلي توسعه جوامع است    ها  ي يكي از شاخص   فناور
در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از آن است كه بدون توجـه   1كارآفريني

 كافي به كارآفريني دانش بنيان نمي توان وضعيت با ثباتي در عرضه رقابت جهاني و حضور
 Koh,Winston,Feichin,Tschang (ي علمي و تجاري بين المللي داشتها فعال در عرصه

,2005( .  
 از دســت آمــده بــهي ايــن اســت كــه بتوانــد نتــايج فنــاوري هــا ماموريــت نهــايي پــارك

- صنعتي  خالء رابطهراهدانشگاهي را با نياز  صنعت هماهنگ كرده و از اين هاي  پژوهش
تجـاري  . نهايت منجر به تجاري سـازي دانـش خواهـد شـد           در   امر   دانشگاه را پر كند و اين     

فراگرد تبديل و دگرگوني دانش نظري موجـود در نهادهـاي دانـشگاهي، در قالـب                 ؛سازي
 نـديرخانلو،  .آريـن  فلي پـور،  . پور عزت،علي اصغر  ( ي اقتصادي است  ها  فعاليتبرخي انواع   

  )1389 .سميرا
 هـا    شده است، ماموريت دانشگاه    ارايهره سوم   در ديدگاه جديدي كه از دانشگاه در هزا       

توانند عهده دار شـوند       مي  وظيفه مهم تري نيز    ها  تنها توليد علم و دانش نيست بلكه دانشگاه       
 كـارآفريني دانـشگاهي از      .ي انتقـال تكنولـوژي شـركت كننـد        هـا    در فعاليـت   كـه   اينو آن   
 شـريف زاده،  . ( اسـت  ي آموزش و پـژوهش    ها  رسالت پس از    ها  ي جديد دانشگاه  ها  رسالت
موفقيـت  ) 1388زاهـدي، شـمس الـسادات و نجـاري، رضـا،          . رضوي، سـيد مـصطفي    . فتاح

                                                      
1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  
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مـستقر هـستند، الهـام      ...  و   MITي دانشگاه اسـتنفورد،     فناوري  ها  يي كه در پارك   ها  شركت
ي فنـاور ي  ها   و سياست گذاران اقتصادي براي ايجاد پارك       ها  بخش توسعه دهندگان پارك   

  (Siegel, Westhead, Wright, 2003) .  استها در سطح دانشگاه
در اين راستا ايـده دانـشگاه كـارآفرين، مقولـه جديـدي اسـت كـه بـا تغييـر اسـتراتژي                        

ي بـا تاكيـد بـر       فنـاور  از فعاليت صـرفاً علمـي بـه سـمت كـاربري كـردن علـم و                   ها  دانشگاه
ه از  كـاربردي كـردن تحقيقـات علمـي و اسـتفاد          . سازي دانـش شـكل گرفتـه اسـت         تجاري
دانـشگاه  (ين وظيفه اي است كـه بـر عهـده دانـشگاه عـصر حاضـر                 تر  مهمي نوين   ها  يفناور

ي هـا   يفنـاور قرار گرفته است و به گفته صاحب نظران بهترين مكـان در انتقـال               ) كارآفرين
و از ) Etzkowitz,1998(  هـستند هـا  نوين به سمت صنايع و بازارهاي بين المللـي، دانـشگاه  

ي فناوري  ها  پارك. ي است فناوري  ها  تيابي به اين هدف، ايجاد پارك     ي دس ها  بهترين روش 
 و جوامـع علمـي تـشكيل شـده و بعنـوان             هـا   با هدف تقويت روحيه كارآفريني در دانـشگاه       

 از جملـه    (Segal,1986). شـود   مـي  نهادي جهت دستيابي به توسعه همه جانبه در نظر گرفته         
تـايج تحقيقـات علمـي، تـشويق تـشكيل و            و ن  هـا   ي؛ تجاري سازي ايده   فناوراهداف پارك   

 حلقـه   عنـوان   بـه  عملكرد فعال    چنين  هم، اشتغال پايدار و     فناوري نوپا و    ها  حمايت از شركت  
باشد، بطوريكـه    مي بازاردر نهايت و نهادهاي آموزش عالي؛ صنعت و ها  واسط بين دانشگاه  

) 1387ثنـائي پـور،  .( توسعه ملي و منطقـه اي اسـت  در نهايتهدف غايي آن ايجاد ارزش و     
 و  هـا    خروجـي دانـشگاه    عنـوان   بـه ) NTBF’s(1انـه محـور   فناوري جديـد    ها   شركت چنين  هم

  . كنند  ميمراكز تحقيقاتي، نقش كليدي را در ارتقاء كارآفريني و توسعه دانش محور بازي
از آنجا كه يكي از اهداف آموزش عالي در هـزاره سـوم عـالوه بـر پيـشرفت در زمينـه                      

) ورود به بازارهاي ملي و فراملي كسب و كـار        (ي، استقالل مالي و بودجه اي       فناوردانش و   
توانـد مركـز مهمـي بـراي كـسب درآمـد              مي يفناور پارك   رو  از اين و ايجاد ثروت است،     

چــرا كــه پــارك ) O’Shea,Allen,Chevalier,Roche,2005(  محــسوب شــودهــا دانــشگاه
 امكانـات و خـدمات مناسـب    ارايـه  كـه بـا    ي ابزار دستيابي به دانشگاه كارآفرين است      فناور

                                                      
1. New Technology Based Firms (NTBF’s)  



   1390 ، بهار11شماره سوم، سال ، كارآفرينيفصلنامه توسعه               

  

150

 

ــده  ــديل اي ــد تب ــا رون ــسهيل     ه ــازار را ت ــه ب ــت عرضــه ب ــا قابلي ــه محــصوالتي ب ــي ب  ي علم
توانـد راهگـشاي      مـي   توجـه بـه ايـن پديـده نوظهـور          چنين  هم )Etzkowitz,1998(.كند مي

 بـر طبـق     (Segal,1986)ي مربـوط بـه اشـتغال باشـد        هـا    در سياسـتگذاري   مـسايل بسياري از   
ي منجر بـه توسـعه اقتـصاد در         فناوري  ها  بانك بوستون، فعاليت پارك   1997رشات سال   گزا

شود و در همه موارد بطـور مـستقيم و غيـر مـستقيم باعـث ايجـاد                    مي سطح ملي و منطقه اي    
 سوال اصلي كه در اين پژوهش بـر آن متمركـز            رو  از اين . اشتغال در سطح وسيع شده است     

كه  است   انه محور فناوري  ها  ي در رشد شركت   فناورلم و   ي ع ها  شده ايم، تبيين نقش پارك    
ي و  فنـاور ي  هـا   ي اصـلي خـدمات پـارك      ها  پس از بررسي تحقيقات صورت گرفته، مولفه      

 در نهايـت  انه محور مورد بررسي قـرار گرفتـه و          فناوري جديد   ها  بر رشد شركت  ها     آن تاثير
 استاندارد  الگوي قالب    در ها  ي و رشد شركت   فناوري  ها   خدمات پارك  گيري  اندازه الگوي
  .شود  ميارايه

  فناوريي علم و ها تعريف و تاريخچه پارك
شود، افرادي كـه      مي ي؛ پاسخي به نياز دانشگاهيان كارآفرين محسوب      فناوري  ها  پارك

انه خـود داشـته و از ديگـر سـو مايلنـد تـا               فناوري  ها  از يك سو تمايل به تجاري سازي ايده       
 .  و نهادهاي آموزش عالي حفظ كنندها ارتباط خود را با دانشگاه

ي فنـاور  پارك علمي شـناخته شـد، پـارك          عنوان  بهنخستين پاركي كه از سوي همگان       
ي فردريك ترومن اسـت     ها  اين پارك، زائيده انديشه   .  بود 1951دانشگاه استانفورد در سال     

 بهبـود   وي بـراي افـزايش درآمـد دانـشگاه و         .  مشهور گرديـد   1كه بعداً به پدر دره سيليكون     
پارك استانفورد، اولين منطقـه     . وجهه بين المللي آن، اقدام به تأسيس پارك استانفورد كرد         

 و امكانات تحقيق و توسعه در جـوار يـك دانـشگاه             ها  صنعتي است كه براي جذب شركت     
ي برتر در كنـار يـك دانـشگاه         فناور اولين پارك مبتني بر      چنين  هم شده است و     ريزي  طرح
ي بعدها در آمريكا و در اروپا بطـور گـسترده اي مـورد    فناوري ها  پارك ايده تاسيس . است

                                                      
1. Silicon Valley  
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 1960در سـال    .  هفـت شـركت وارد ايـن پـارك شـدند           1955در سـال    . اقتباس قرار گرفت  
 هكتـار از اراضـي ايـن پـارك بـه            655 شـركت در     140  و امروز بـيش از     32به  ها     آن تعداد

ي گذشـته منبـع     ها   در اين پارك در سال     درآمد حاصل از اجاره زمين    . فعاليت اشتغال دارند  
 يكـي از بزرگتـرين      عنـوان   بـه مالي خوبي براي دانشگاه بوده و باعث شده كه ايـن دانـشگاه              

  . هاي تحقيقاتي جهان شناخته شود دانشگاه
 در ارتباط با رفع نيـاز صـنايع، ايـن پـارك توانـسته اسـت ارتبـاط مـوثري بـين                       چنين  هم

را ) از دانشگاه بـراي صـنعت     ( موجبات ايجاد زايش صنعتي   دانشگاه و صنعت برقرار كند و       
ي جهان يعني دره فناورمنطقه ترين   معروفگيري  شكلپارك استانفورد، منشأ    . فراهم آورد 

  .سيليكون بوده است
 و  هـا   ي و ارزيـابي قابليـت     فنـاور ي  هـا   ي مستقر در پـارك    ها  با پيشرفت و توسعه شركت    

ي بعنـوان قـسمتي از اسـتراتژي توسـعه ملـي            فنـاور  يها   پارك 70، از دهه    ها  عملكرد پارك 
تـوان گفـت     مـي  چرا كـه  (O'Shea, Allen, O'Gorman, Roche,2006)شدند  ميشناخته
 نوشدارويي جهـت غلبـه بـر مـشكالت ملـي و منطقـه اي بـراي                  عنوان  بهي  فناوري  ها  پارك

جهـت   عـاملي    چنـين   هـم  و كيفيـت زنـدگي و        هـا   كاهش بيكاري، بهبود رقابت بين شركت     
 .شــود  مــيكننــد، محــسوب  مــيترغيــب و بازســازي جــامع منطقــه اي كــه در آن فعاليــت

(Nummela, Puumalainen, Saarenketo,2005)   
ي، فنـاور ي اين است كه يك پـارك        فناوري علم و    ها  تعريف انجمن بين المللي پارك    

ش  افـزاي  آنشـود و هـدف اصـلي          اي اداره مـي     سازماني است كه بوسيله متخصـصين حرفـه       
ثروت در جامعه از طريق تشويق و ارتقاء فرهنگ نوآوري و افزايش قدرت رقابت در ميـان        

  (Shane,2004) .كنند علم و دانش در پارك فعاليت ميبا اتكاي بر  است كه ييها شركت
 ،R&D1 ، مراكــزهــا ي در ميــان دانــشگاهفنــاور پــارك ،بــراي دســتيابي بــه ايــن هــدف

 مـديريت را  ي  فنـاور و جريان دانـش و      كرده  انگيزش   ايجاد   ؛هاي خصوصي و بازار     شركت
را از طريـق مراكـز رشـد و        فنـاور ي  هـا    شـركت   و رشـد   ، تاسيس ها   پارك چنين  هم. كند مي

                                                      
1. Research & Development  
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 فضاهاي كاري و تأسيسات     ،با ارزش افزوده باال   ي   امكانات كرده و فرآيندهاي زايشي تسهيل    
 .كننـد   مـي  فـراهم هـا  ت و زنجيـره ارزشـمندي از منـابع را بـراي شـركت     كيفيـ با مناسب و 

(Lofsten&Lindelof ,2002)  

   تحقيقي پيشينهمروري بر ادبيات و 
 انجام شده   1979 در سال    Litelانه محور بوسيله    فناوري  ها  اولين پژوهش در رابطه با شركت     

 را درايـاالت متحـده، انگلـستان و         فنـاور ي  هـا   وي در مطالعه اي تطبيقي رشد شركت      . است
يي اند كه متكي بـر      ها  انه محور، شركت  فناوري  ها  يان كرد كه شركت   آلمان مقايسه كرد و ب    

 و اختراعات علمي هستند و با هدف بهره برداري تجاري از اختراعات و نوآوري ها نوآوري
 نقـش  1 محقق ديگري به نام فلـسنتاين چنين هم (Monck et al,1988) .فني تاسيس شده اند

انـه محـور مـورد      فناوري  هـا   نمـو بـراي شـركت      محل رشـد و      عنوان  بهي را   فناوري  ها  پارك
ي باعـث رشـد     فناوري علم و    ها  دهد خدمات پارك   ي وي نشان مي   ها  يافته. بررسي قرار داد  

   (Felsenstein,1994).شود  مستقر در پارك ميها شركت
ي مـستقر در    ها  دهد كه شركت    نشان مي  ها   در رابطه با رشد شركت     2تحقيقات فرگوسن 

.  دارنـد  هـا   ي خـارج از پـارك     هـا   ي نسبت به شـركت    تر  بيشآوري  ي سود فناوري  ها  پارك
ي ها  ي براي شركت  فناور تصوير بوجود آمده از شركت بواسطه حضور در پارك           چنين  هم

 .كننــد، ارزش خاصــي دارد    مــي ي نــوين بهـــره بــرداري  هــا  يفنــاور نوپــايي كــه از   

(Ferguson,1999)  
ي كشور سوئد را مورد بررسي      رفناوي  ها   را در پارك   ها   رشد شركت  3الستن و ليندلف  

 در سه مقوله فروش، سـودآوري و        ها  ميانگين رشد شركت  ها     آن مقياس ارزيابي . قرار دادند 
ي علم ها دهد كه پارك نتايج مطالعات نشان مي . بودها     آن اشتغال در طي سه سال از فعاليت      

 و قابليـت     در زمينـه فـروش و تعـداد كارمنـدان          هـا   ي تـاثير مثبتـي بـر رشـد شـركت          فناورو  
  (Lofsten & Lindelof,2006) .دارندها   آنسودآوري

                                                      
1. Felsenstein  
2. Ferguson  
3. Lofsten & Lindelof  
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  فناوريي علم و ها ي پاركها  تعاريف، خصوصيات و ويژگي.1 جدول
Reference: Siegel, D. Westhead, P. Wright, M (2003)  

  محقق
  راهكارمشخصه  معيار تعريف  ) سازمان- شخص(

Monk et al. 
1988  

  .عالي  ارتباط با نهادهاي آموزش -
 . و مخاطرات مختلفها  بر ريسك-
انهفناوري جديد ها  تاكيد بر رشد شركت-

  ).NTBF’s(محور

ارايه وظيفه مديريت پارك ، تشويق رشد شركتها و -
  .هرچه بهتر امكانات و خدمات

ي ازفناوري در انتقال فناوري ها  نقش مديريت پارك-
  . به صنايعها شركت

MacDonald 
1987  

 و استعدادها يي مبتني بر تواناييها ، نوآورياه  در پارك-
  .گيرد  ميانه محور صورتفناوري ها شركت

  .فناوري ها  توليد محصوالت باكيفيت توسط شركت-

يي براي آموزشها ي مشابه دانشگاه يا مكانفناور پارك -
  .در حد عالي است

انه در محيط خالق و رضايتفناوري ها  فعاليت شركت-
  .بخش

Westhead 
1997  

  . از طريق تحقيقات علميفناوري ها  زايندگي شركت-
  . استخراج محصوالت نوآور و توليد مبتني بر دانش-

انهفناوري جديد ها  تشويق توسعه ارتباط مابين شركت-
  .ها و خوشه سازي ميان شركت) NTBF’s(محور

  

IASP 
(International 

Association Science 
Parks)  

  .ي توسط متخصصين حرفه ايرفناو اداره پارك -
 افزايش ثروت از طريق تشويق و ارتقاي فرهنگ-

 .نوآوري
ي مستقر درها  افزايش قدرت رقابت در ميان شركت-

  ).ايجاد مزيت رقابتي (ها پارك

  . ايجاد و افزايش انگيزش در بين شركتها-
 . فراهم كردن امكانات و خدمات با ارزش افزوده باال-
 .ي داراي تاسيسات مناسب و باكيفيت فضاي كارارايه -
  . فراهم كردن شبكه اي از منابع مهم و ضروري-

UKSPA 
(United Kingdom 

Science Park 
Association)  

ي مكاني براي شكل گيري،فناوري علم و ها  پارك-
 .انه محورفناوري جديد ها فعاليت و رشد شركت

  .ي به صنعتفناور باعث انتقال ها  پارك-

يها د محيط مناسب و توسعه ارتباط مابين شركت ايجا-
  .بزرگ و كوچك

 . ارتقاي ارتباط بادانشگاه و نهادهاي آموزش عالي-
 . دسترسي به افراد شاخص و حياتي-
  ي فيزيكي ها  دسترسي به تامين كنندگان سرمايه-

AURP 
(Association of 
Universities & 

Research Parks)  

  ي فنĤورانهها  استقرار شركت پارك علمي مكاني براي-
ي ممكن است مالكيت رسمي يافناوري علم و ها  پارك-

  . خصوصي داشته باشند

 باها ي عامل همكاري دانشگاهفناوري علم و ها  پارك-
  .صنعت

 وها ي عامل انتقال تكنولوژي از دانشگاهفناوري ها  پارك-
  .نهادهاي تحقيقاتي به صنعت

OECD 
(the Organization 

for Economic, 
Cooperation & 
Development)  

  .ي يك نوآوري استفناور پارك علم و -
ي ارتباط رسمي و عملياتي با مراكزفناوري ها  پارك-

  .تحقيقاتي دارند

كنند كه  ميي خدمات و امكاناتي فراهمفناوري ها  پارك-
  .انه محور خواهد شدفناوري جديد ها باعث رشد شركت

يها  در پاركها  شركتتر بيشرشد  امكان آموزش و -
 .آيد  ميي بوجودفناور

  .وظيفه پارك انتقال فناوري به صنايع است-
  
ي صـورت گرفتـه،   فنـاور ي علم و ها  در پژوهش ديگري كه در رابطه با پارك      چنين  هم

Ferguson   وOlofsson  ــرخ رشــد شــركت ــا ن ــا  ه ــروش، اشــتغال و بق ــا متغيرهــاي ف  را ب
. ي مـورد بررسـي قـرار دادنـد      فنـاور ي  هـا   داخل و خارج از پارك    ي  ها  شركت) ماندگاري(

ي داخل پارك كه تحت تاثير امكانات، خدمات        ها  دهد كه شركت   نشان مي ها     آن يها  يافته
ي نسبت به نمونه خارج از      تر  بيشي قرار داشتند، نرخ بقاي      فناوري  ها  و ديگر مزاياي پارك   

ي دارنـد   تر  بيشي داخل پارك تمايل     ها نكته قابل توجه اين است كه شركت      . پارك دارند 
ي هـا   كه همچنان كوچك و كارآفرين بمانند چـرا كـه تحقيقـات مـرتبط بـا رشـد شـركت                   

 ي كوچـك و جـوان نـرخ رشـد بيـشتري دارنـد             هـا   انه محور نشان ميدهد كـه شـركت       فناور
(Ferguson & Olofsson, 2004) 
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  فناوريي علم و ها ي متفاوت نسبت به پاركها ديدگاه
  در دو حوزه عمده مطالعاتي قـرار       فناوريي علم و    ها  وع ادبيات مرتبط با پارك    در مجم 

  : عبارتند ازها اين حوزه. گيرند مي
ديـدگاه نهـادي بـه    .  يـك نهـاد  عنوان به فناوريي علم و   ها   پارك :ديدگاه نهادي ) 1

جديـد  ي  هـا    موسـسه فـراهم آورنـده امكانـات بـراي شـركت            عنوان  به فناوريپارك علم و    
 و ابزارهـاي خـط مـشي و مكـانيزم فعاليـت           هـا   اين ديدگاه بر فرايند   . نگرد  مي  محور انهفناور

ــارك ــد داشــتههــا پ و موضــوعاتي از قبيــل وظــايف و   (Gubeli & Doloreux,2005)  تاكي
را مورد بررسي   ... ي دانشگاهي و  ها   و مراكز رشد، تعداد و اندازه شركت       ها  مأموريت پارك 

گرفته در اين ديدگاه عمدتاً بر اين موضوع تاكيـد دارد كـه             مطالعات صورت   . دهد  مي قرار
  ؟  يا خيركند  مي ايجادها آيا پارك علمي مزيت رقابتي براي شركت

در .  و اقتـصادي   فناورانـه  منـاطق    عنـوان   بـه  هاي فنـاوري     پارك :ديدگاه اقتصادي ) 2
ترده ي متخصص با سـاختار ارتبـاطي گـس   ها  شامل شركت  فناوريرويكرد اقتصادي، پارك    

ها بـر توسـعه       اين ديدگاه، تاثير پارك   .  و تاثيرات فزاينده آن بر محيط است       ها  مابين شركت 
، فنـاوري در ايـن رويكـرد، پـارك علـم و     (O'Shea et al,2006) شـود  منطقه اي بررسي مـي 

مستقيم ي  ها   محور است و بر كمك     فناورانهي  ها  زيرساخت فيزيكي تخصصي براي شركت    
مطالعـات  .  تاكيـد دارد هـا  ي درونـي آن بـه ايـن شـركت         هـا   زوكارها و سـا     و ملموس پارك  

صورت گرفته در اين رويكرد عمدتاً در رابطه بـا ايجـاد مـشاغل و كـارآفريني، كمـك بـه                     
 و تغييرات ايجاد شده در توسعه اقتصادي        R&D يها  فعاليتسرمايه گذاري مخاطره پذير و      

  .(Saxenian,1994)حور است مفناورانهي ها اي و ملي بواسطه تشكيل شركت منطقه

  شناسي شرو
انـه محـور و     فناوري  هـا   ي در رشـد شـركت     فناوري  ها  هدف اين پژوهش تبيين نقش پارك     

 شـده  ارايهرابطه خدمات رو  ها است و از اين كي مستقر در پارها  الگوي رشد شركت  ارايه
 هـا   ي خـدمات پـارك    هـا   مولفه. شود  مي  بررسي ها  ي با رشد شركت   فناوري  ها  توسط پارك 

بـر رشـد    ) هـا   ي تخصصي، مزاياي حضور و امكانات زيرساختي پـارك        ها  استقرار، مشاوره (
 رشـد   الگـوي  در نهايـت  بررسـي شـده و      ) ها  فروش، اشتغال و سودآوري شركت    (ها  شركت
  . شود ارايه ميي فناوري ها  مستقر در پاركفناوري ها شركت
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  هاي مرتبط حوزه و ناوريفي علم و ها بندي مطالعات مرتبط با پارك  دسته.2 جدول
Reference: Koh, F.  Winston, C. Feichin, T. Tschang, T (2005)  

  توضيحات  هاي كليدي يافته  موضوع  محقق

Storey  
&  

Tether 
(1998)  

هاي  پارك
  علم و

 فناوري 
  اروپايي

هاي فناوري هاي فناوري اروپايي بطور مشخص از پارك  پارك-
  . امريكايي كوچك ترند

هاي اروپايي كمكهاي گسترده اي به كارمنديابي و انتقال پارك-
  . تكنولوژي شركتها ميكنند

هاي فناوري اروپايي باعث رشد سريع رسد كه پارك  به نظر نمي-
  .ها شوند شركت

  .  اين مقاله مرتبط با ديدگاه نهادي است-
 نويسندگان مقياس رشد و توانايي رشد سريع-

  .كردندهاي فناور را مقايسه  شركت
 دولت برايتر بيشچنين در مورد حمايت   هم-

هاي جديد فناور به منظور رشد كمك به شركت
  . بحث شدهها  آن

Lofsten 
&  

Lindelof 
(2003)  

هاي  پارك
  علم و 

فناوري در 
  سوئد

هاي داخل و خارج از پارك را جهت تحليل  اين مطالعه شركت-
هاي ها به شركت ارزش افزوده شده از امكانات و خدمات پارك

  .كند فناور، مقايسه مي
ي باتر بيشها مستقرند ارتباط  هايي كه در داخل پارك  شركت-

  .ها دارند دانشگاه
ها منجر به اشتغال هاي جديد فناورانه محور داخل پارك  شركت-

  .شوند بيشتر مي

ها و با  اين مقاله مرتبط با ديدگاه نهادي پارك-
  .ت اس"ارزش افزوده"تمركز بر 

هايي كه تشويق  نويسندگان در رابطه با نوآوري-
)NTBF’s(هاي  فناورانه محور كننده شركت
  .هاي فناوري بحث كرده اند درون پارك

Athreye 
(2002) 

هاي  خوشه
فناوري برتر 

دانشگاه 
كمبريج، 
  انگلستان

 دانشگاه مجموعه اي از نهادها، ارتباط با صنعت و سرمايه گذار-
حلي را توسعه داده كه پرورش دهنده كارآفريني درمخاطره پذير م

  .صنايع دانش محور از ابتداي فعاليتشان است
هاي بزرگ كه فعاليت  در مقايسه با دره سيليكون، غيبت شركت-

  .شود شان مبتني بر موفقيت در بازار محصوالت باشد، احساس مي
ركتهايش) نه اندازه( رشد تعداد كارمندان اساسا از رشد در تعداد-

  .جديد ايجاد ميشود
 برخالف دره سيليكون، پارك كمبريج بطور گسترده بصورت-

  .هاي برتر در انگلستان فعاليت نميكند تخصصي در زمينه فناوري
هاي فناوري با محوريت  به هرحال تعداد قابل توجهي از پارك-

  .هاي محلي بر دانشمندان وجود دارد كارآفريني و تاثيرات شبكه

مقاله بر رويكرد اقتصاد محلي يا جغرافيايي اين -
هاي علم و فناوري اقتصادي از توسعه پارك

  .كند تاكيد مي
  
 بر موقعيت برتر و نخستين دانشگاه كمبريج-
هاي كارآفرينانه دانش محور در عنوان فعاليت به

  .اروپا بطور بارزي تاكيد شده است

Florida 
& 

Kenny 
(1990) 

  پارك 
فناوري 
ن سيليكو
  امريكا

 دره سيليكون تصوير فعاليت آزاد، كارآفريني مبتني بر فناوري-
هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير از برتر و تامين سريع فعاليت

  . دهد هاي جديد فناورانه محور را نشان مي شركت
كنند كه سرعت شركتهاي جديد و نوآوري را ايجاد ميها   آن-

هاي بسيار پيشرفته سرعت  نوآوريبسيار زيادي داشته و ميتوانند به
  .بخشند

 اين مراكز ايجاد كننده درجه بااليي از رقابت داخلي و تحمل-
.صنايع هستند) جزيره اي بودن(مسايل جدي در ارتباط با چند پارگي

 متاسفانه حقيقتي كه وجود دارد اين است كه دره سيليكون بسيار-
  .ن برقرار استهاي زيان باري در آ سخت گير است و رقابت

هاي منفي  اين مقاله بصورت منتقدانه جنبه-
هاي جديد فناورانه نهادي براي موفقيت شركت

  .كند محور را ارزيابي مي
 دره سيليكون ممكن است خارج از مظاهر و-

هاي موفقيتهاي اقتصادي و فناورانه براي نمونه
امريكا قرار گيرد اما قدرت بازسازي و تجديد

  .سنتي و قديمي را نداردقواي صنايع 
 دره سيليكون رشد شگفت و فوق العاده اي در-

هاي نوآور كه براي دنبال كردن پروراندن شركت
و پيروي از تجاري سازي محصوالت در مقياس

  .وسيع، خوب تجهيز نشده اند؛ را دارد

Saxenian 
(2001) 

  منطقه
 فناوري  
Hsinchu ، 
  تايوان

هاي دولت در ايوان بواسطه كوشش تHsinchu منطقه فناوري  -
توسعه اين منطقه با.  با توسعه زيرساختارها رشد كرده است1980
.هاي كوچك شروع شده است هاي ايجاد شده توسط شركت خوشه

هاي توسعه را از اياالت متحده، ژاپن و كاركنان اين پارك شاخص
كون بههايي كه از دره سيلي چنين تايواني مستعد بومي و خارجي و هم

  . تايوان برگشته بودند، ايجاد كرد
هاي مكتب اقتصاد  اين منطقه همانند دره سيليكون، يكي از نمونه-

ها و مواد ها، ورودي خارجي مارشال است كه با بومي سازي مهارت
هاي هاي شركت تخصصي و دانش فناورانه باعث كاهش هزينه

 بدليلخصوصي و افزايش بازگشت كلي به منطقه شده است كه
  .تاثيرات سينرژيك بوجود آمده

ها، در تامين و توزيع دانش ضمني و امكانات  پويايي مابين شركت-
  .هاي جديد فناورانه محور مهم است و خدمات فرايند ايجاد شركت

 جريان انتقال كارمندان، اطالعات و فناوري در سيليكون و-
Hsinchuدر ارتباط با توسعه اين پارك تاثير بسيار زيادي داشتند .  

 اين مقاله در مورد هر دو جنبه چشم اندازهاي-
نهادي و اقتصاد محلي يا جغرافياي اقتصادي

  .است
 نويسنده نشان داده است كه تاثيرات هم افزايي-

ها بعنوان مزايايي در رابطه با نزديكي و شركت
  .تهاس هاي بين شركت پويايي

چنين مشاهده كرده است كه ارتباط  نويسنده هم-
ها مسئله حياتي براي موفقيت مابين خوشه

)NTBF’s(هاي جديد فناورانه محور شركت
  .است

هاي بومي و ارتباطات  از ديدگاه ما شبكه-
خارجي با دره سيليكون فراهم كننده منافع فزاينده

 درجهت رشد پايدار درHsinchuاي براي 
  .ستآينده ا
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 سـاختاري    معـادالت   يـابي الگوهاي غير آزمايـشي و از نـوع           از جمله پژوهش  اين تحقيق   
.  است الگوهاي متغير مستقل و وابسته موجود در          است كه هدف آن بررسي رابطه بين سازه       

 انـدازه گيـري و      الگـوي يابي معادالت ساختاري دو نـوع       الگوطور كلي در روش شناسي       هب
 دو  عنـوان   به ها   و رشد شركت   ها  متغير خدمات پارك   .شود  مي رفته ساختاري بكار گ   الگوي

در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه بـه صـورت مـستقيم قابـل مـشاهده و                     ) پنهـان ( متغير مكنون 
ي هـا   جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، از مجموعه شركت         . باشد  نمي گيري  اندازه

 ي شـهر تهـران مـستقر هـستند؛ تـشكيل          فناوري علم و    ها  انه محور كه در پارك    فناورجديد  
ي شـهر تهـران مـستقر هـستند،         فنـاور ي  هـا   يي كه در پـارك    ها  درابتدا كليه شركت   .شود مي

  شـركت  104 هـا   شناسايي شـدند كـه طبـق آمـار و اطالعـات موجـود، تعـداد ايـن شـركت                   
  .باشند مي

اسـتفاده  با توجه به جامعه تحقيق، از روش نمونه گيري تصادفي و طبقه اي دومرحله اي     
 دسـت   بهشده است و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب، نمونه                 

  )3جدول شماره  (.باشد  مي شركت62آمده برابر با تعداد 
   محور به تفكيك طبقه و حوزه فعاليتفناورانهي جديد ها  حجم نمونه آماري شركت.3 جدول

          حوزه فعاليت
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 جهت بررسي اعتبار و روايي ابزار انـدازه گيـري، بـا بهـره گيـري از نظـرات و                     چنين  هم
ي، سـواالت پرسـشنامه     ورفناي  ها  ي اساتيد محترم و صاحب نظران حوزه پارك       ها  راهنمايي

مورد بررسي قرار گرفت و ابهامـات آن برطـرف گرديـد و روايـي صـوري و محتـوايي آن            
  . آمددست به

 شركت از نمونه تحقيق به طـور تـصادفي انتخـاب و             30 براي سنجش پايايي پرسشنامه،     
% 86ي حاصل از آن ضريب آلفـاي كرانبـاخ          ها  پرسشنامه در اختيار آنان قرار گرفت و داده       

  .باشد  ميرا نشان داد كه بيانگر ثبات و همساني دروني باالي پرسشنامه

  ها يافته
هـاي    ين شـركت  تـر   كـم ين و   تـر   بـيش  مـشخص اسـت،      )1 ( شـماره  نمودارطور كه در     همان

  . كنند ميانتخاب شده در نمونه آماري به ترتيب در حوزه الكترونيك و رباتيك فعاليت 
هـاي انتخـاب شـده در         ين شركت تر  كمين و   تر  بيشدهد كه     نشان مي ) 1(نمودار شماره   

  .كنند  مينمونه آماري به ترتيب در حوزه الكترونيك و رباتيك فعاليت
  

  
  ها  توزيع آماري نمونه بر حسب حوزه فعاليت شركت.1نمودار 

  
ي و رشـد  فنـاور ي هـا  گيـري خـدمات پـارك     اندازهالگوياز اين رو در ادامه به ترتيب       

 ارايـه داده شده و براي آزمون برازندگي روابط علي ميـان خـدمات          نشان   فناوري  ها  شركت
 سـاختاري و برنامـه نـرم        الگـوي ي مستقر در پارك با رشـد آنهـا، از           ها  داده شده به شركت   

  .افزاري ليزرل استفاده شده است
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  فناوريي علم و ها  خدمات پاركگيري اندازه الگوي. 1
هـاي     مؤلفـه  گيـري   اندازهه است از طريق      نشان داده شد   2شماره   نمودارهمانطور كه در    

، خـدمات مـشاوره اي،      هـا    در پـارك   هـا   اسـتقرار شـركت   : خدمات كه به ترتيب عبارتند از     
، متغيـر خـدمات     هـا    و امكانـات و خـدمات زيرسـاختي پـارك          هـا   مزاياي حضور در پارك   

 آمـده از  تدس بههاي   با دادهالگوي برازندگي، اين ها گيري شده و با توجه به شاخص  اندازه
  .پژوهش برازش دارد

  
  فناوريي علم و ها  شده در پاركارايه خدمات گيري اندازه الگوي .2نمودار 

  
، خـدمات  % 53 هـا   در پـارك هـا   استقرار شـركت هاي  مولفه) 2( شماره  با توجه به نگاره   

 هـا   و خدمات زيرساختي پارك   % 38 و امكانات    ها  ، مزاياي حضور در پارك    %05اي مشاوره
  . نمايد ها را تبيين مي از تغييرات واريانس خدمات پارك% 29

  فناوريي علم و ها ي مستقر در پاركها  رشد شركتگيري اندازه الگوي. 2

  
  

   انه محورفن آور اندازه گيري رشد شركت هاي الگوي. 3نمودار 
متغيـر  ) فـروش، اشـتغال و سـودآوري    (هـا  هاي رشد شـركت   مؤلفهگيري اندازهاز طريق  

 زيـر  الگـوي گيري شده است كه نتـايج آن بـصورت     محور اندازه فناورانهي  ها   شركت رشد
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و % 37، اشـتغال    % 30 فـروش    هـاي    مولفـه ) 3 ( شـماره  بـا توجـه بـه نگـاره       .  شـده اسـت    ارايه
  .نمايد از تغييرات واريانس رشد شركت را تبيين مي% 19سودآوري 

هـاي     بـا داده   الگـو زنـدگي، ايـن     ي برا هـا   توان گفت كه با توجه به شاخص        مي رو  از اين 
 معـادالت   الگـوي  در نمودار آزمون برازش      چنين  هم . آمده از پژوهش برازش دارد     دست  به

  . ي تحقيق بررسي شده استها ساختاري با داده

   در حالت تخمين استانداردالگو
مشخص است، ضريب مسير بين متغير مستقل        )4(الگوي نمودار شماره    همانطور كه در    

يعنـي  .  شـده اسـت   نـشان داده % 71 فنـاور ي هـا   و رشـد شـركت    فناوريي  ها  اركخدمات پ 
  ناشي از تغييرات ارئه شده در خدمات     ها  از تغيرات واريانس متغير رشد شركت     % 71حدوداً  

  را تبيـين فنـاوري ي هـا   مولفه اسـتقرار بيـشترين تغييـرات خـدمات پـارك         چنين  هم. باشد مي
گيـري   ها ما قادر به اندازه  دهند كه از طريق اين مؤلفه       مي  آمده نشان  دست  بهشواهد  . كند  مي

 آمده  دست  بهتوان گفت كه با توجه به نتايج          مي باشيم و    مي ها  متغير خدمات و رشد شركت    
هاي   با دادهها  و رشد شركتفناوريي ها  خدمات پاركگيري اندازه شده براي ارايه الگوي

  .حاصل از پژوهش برازش دارد
دليل اينكه نسبت به حجم نمونه و رابطه بين متغيرها حـساسيت            ه  ه شده، ب  دو محاسب   كاي

شـود كـه در       مـي  شـود بـر درجـه آزادي تقـسيم          مـي  دارد و با افزايش حجم نمونه معني دار       
كه خـود داللـت بـر بـرازش      است 3و كمتر از  است   75/2 برابر با    )4(الگوي نمودار شماره    

  . ها دارد  با دادهالگو

  
   ساختاري در حالت اعداد تخمين استانداردهاي ه معادلالگوي .4نمودار 
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 كـه  اسـت  % 99، % 97،  %99، % 98 بـه ترتيـب برابـر    NNFI, NFI, AGFI, GFIمقدار 
برابر RMRSEA مقدار . ستها  با دادهالگو برازش عالي ي دهنده  و نشانبوده 95/0باالتر از 

  . داردالگو بر برازش  و داللتاست 05/0تر از   كه كمبوده درصد041با 
NFI         ايـن شـاخص حاصـل      . باشـد    شاخص بنتلر بونت يا شاخص نرم شده برازندگي مي

 صـفر   الگـوي باشد كه بـر كـاي دو           پيشنهادي مي  الگوي صفر از كاي     الگويكسر كاي دو    
هاي آماري برازش داشـته    با دادهالگوباالتر باشد تا % 90شود و حاصل آن بايد از       تقسيم مي 

  .باشد
NNFI         طريقـه محاسـبه ايـن      . باشد   شاخص تاكر لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي مي

شاخص مانند شاخص نرم شده برازندگي است با اين تفاوت كـه صـورت كـسر بـر درجـه                    
  .آيد  ميدست بهآزادي و مخرج كسر بر درجه آزادي منهاي عدد يك 

GFI      ر بزرگتـر از يـك      اين شاخص اگ  . باشد   اين نشانگر، شاخص برازندگي تطبيقي مي
ايـن  . شـود   باشد برابر عدد يك و اگر كوچكتر از صفر باشد برابر عـدد صـفر گـزارش مـي                  

هـاي موجـود بـرازش         پيـشنهادي بـا داده     الگـوي باشد  % 90شاخص در صورتي كه باالتر از       
  .دارد

RMRSEA        05هاي خوب برابـر       الگوي شاخص برآورد واريانس خطاي تقريب براي %
  .تيا كوچكتر از آن اس

   الگوي آزمون برازش ها  شاخص.4 جدول

  
 يك عنوان به، شاخص برآورد واريانس خطاي تقريب الگوهاي برازش  از ميان شاخص

 .الگو است بهترين شاخص برازش عنوان بهو شاخص برازندگي تطبيقي شاخص مطلوب 
 آمده از اين پژوهش برازش دست بهي ها ه شده با دادهياراالگوي ، ها با توجه به شاخصكه 

  نتيجه  دامنه مورد قبول مقدار )شاخص(نشانگر
p-value 351%  P>/01 تاييد الگو  

  تاييد الگو  DF< 2 2χ /  75/2  دو به درجه آزادي نسبت كاي
  تاييد الگو  AGFI>/95  %99  نيكويي برازش تعديل شده
  تاييد الگو GFI>/95  %98  شاخص ميزان انطباق

  تاييد الگو  NFI>/95  %97  شاخص نرم شده برازندگي
  تاييد الگو NNFI>/95  %99  شاخص نرم نشده برازندگي

  تاييد الگو RMSEA</05 %041 ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب
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 فقط درحالت تخمين استاندارد امكان مقايسه روابط بين كه ايننكته قابل اهميت . دارد
 در اين حالت كه اينكنون وجود دارد، به دليل  و متغير مگيري اندازهمتغيرهاي قابل 

 شده براي مقايسه ميزان رابطه علي بين بيانهاي الگودر . باشد  ميي متغيرها يكسانها مقياس
  .  در حالت تخمين استاندارد مراجعه كردالگويمتغيرها مكنون بايد به 

 ها  شركت درصد از واريانس تغييرات رشد71شود حدوداً   ميهمان طور كه مشاهده
شود و عالوه بر اين، متغيرهاي ديگري در   مي تبيينها  شده در پاركارايهتوسط خدمات 

. باشند كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است  دخيل ميها تغييرات رشد شركت
) بارهاي عاملي(الگو شود كليه اعداد مربوط به پارامترهاي   مي مشاهدهالگو در چنين هم

 . است1,96بزرگتر از /. 95در سطح اطمينانها   آنت؛ زيرا عدد معناداريمعنادار شده اس

  بحث و نتيجه
 در جامعه از طريق تشويق و ارتقاء فرهنـگ          درآمد افزايش   يفناوري  ها  پاركهدف اصلي   

علـم و  با اتكاي بر ها و مؤسساتي است كه  نوآوري و افزايش قدرت رقابت در ميان شركت       
 بـا   يفنـاور ي  هـا   اركپ ،براي دستيابي به اين هدف    . كنند   مي دانش در محيط پارك فعاليت    

 ، ايجــاد و رشــدهــا ي در ميــان دانــشگاهفنــاورايجــاد انگيــزش و مــديريت جريــان دانــش و 
ي، فناوري  ها  توان گفت كه پارك     مي .نمايد   را تسهيل مي   انه محور فناوري جديد   ها  شركت

 به  تكيفيبا  ي و تأسيسات مناسب و      امكانات و خدماتي با ارزش افزوده باال و فضاهاي كار         
  .نمايند  ميارايهمؤسسات مستقر در پارك 

شـود    مـي  ي آزمون شده در اين پژوهش، همان طـور كـه مـشاهده            ها  با توجه به شاخص   
ي جديد  ها  شركت(يفناوري  ها  ي مستقر در پارك   ها  درصد بااليي از تغييرات رشد شركت     

 .شود  مي تبيينها رك شده در پاارايهتوسط خدمات ) انه محورفناور
ي ها   خدمات پارك  گيري  اندازه شده براي    ارايه الگوي آمده؛   دست  بهبا نگاهي به نتايج     

هـاي اسـتقرار،      هاي حاصـل از پـژوهش بـرازش دارد و ضـريب مـسير مؤلفـه                 ي با داده  فناور
، %75،  %82مشاوره، مزاياي حضور و امكانات و خدمات زيرساختي با خـدمات بـه ترتيـب                

ي بيشترين تغييرات متغير خدمات را فناوري ها كه مولفه استقرار در پارك است   %67و  % 50
 . كند  ميتبيين
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هاي حاصل از پژوهش بـرازش دارد          با داده  ها  گيري رشد شركت     اندازه الگوي چنين  هم
% 55و  % 42،  %71هاي رشد فـروش، اشـتغال و سـود آوري بـه ترتيـب                 و ضريب مسير مؤلفه   

 دسـت  بـه ي هـا الگو. كند  را تبيين ميها وش بيشترين تغييرات رشد شركتاست كه مؤلفه فر 
گيـري متغيرهـاي خـدمات        ها مـا قـادر بـه انـدازه          دهند كه از طريق اين مؤلفه      آمده نشان مي  

  . باشيم انه محور ميفناوري جديد ها ي و رشد شركتفناوري ها پارك
ي هـا   ي و رشد شركت   ورفناي  ها   ضريب مسير بين متغير مستقل خدمات پارك       چنين  هم
 ناشـي از    هـا   از تغيـرات واريـانس متغيـر رشـد شـركت          % 71يعني حـدوداً    . است%  71 فناور

باقيمانده حاصل سـاير متغيرهـايي اسـت كـه در           % 29و   است    شده در خدمات   ارايهتغييرات  
 با توجه به نتايج بـه دسـت آمـده از ايـن               به طور كلي،  . اين تحقيق در نظر گرفته نشده است      

 علّـي   رابطـه هـا    آن و رشدها ي مستقر در پاركها  شده به شركتارايهوهش بين خدمات    پژ
  . وجود دارد

 خـدمات   كـه   ايـن  در خـصوص     1 پژوهشي توسط فلسنتاين   1994در همين راستا در سال      
ها موثر اسـت      ي در رشد شركت   فناورهاي علم و      هاي مستقر در پارك      شده به شركت   ارايه

 در خصوص تاثير اسـتقرار در       1999 در سال    2مطالعات فرگوسن  چنين  هم. صورت پذيرفت 
 ارايهنتايج نشان دهنده اين بود كه خدمات        .  يفناوري  ها  ي مستقر در پارك   ها  رشد شركت 

 خواهـد   هـا   ي مستقر در پـارك    ها  ي تاثير مستقيمي بر رشد شركت     فناوري  ها  شده در پارك  
 و  2002 در سـال   3السـتن و لينـدلف    بـا الهـام از تحقيقـات گـسترده          نيز  اين پژوهش   . داشت
ي علـم و    هـا   در بين پارك  ها     آن تحقيقات. باشد  مي 2006 در سال  4ليندلف و دتويلر   الستن،
گيـري فـروش، سـودآوري و         دهد از طريـق انـدازه       مي ي سوئد انجام پذيرفته كه نشان     فناور

  . را اندازه گيري نمودها   آنتوان رشد ها مي اشتغال شركت
 اين نكته كامال    - بررسي شده است   ها  كه جهت رشد شركت   -شتغالدر خصوص متغير ا   

                                                      
1. Felsenstein  
2. Ferguson  
3. Lofsten & Lindelof  
4. Lofsten,Lindelof, Dettwiler  
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ي منجر بـه ايجـاد اشـتغال، خـصوصا بـراي نيروهـاي بـا                فناوري  ها  مشخص است كه پارك   
سـيگل،پل وسـتهد،    .شوند كه اين امـر در تحقيقـات دونالـد اس            مي كيفيت و تحصيل كرده   

ين موضوع بررسـي شـد      در اين پژوهش ا   .  نيز بررسي شده است    2003 در سال  1مايك رايت 
 منجـر بـه نـرخ بـاالتري از          ها  داخل پارك ) NTBF’s(انه محور فناوري جديد   ها  كه شركت 

  .ي دارندتر بيش با كارآفرينان دانشگاهي ارتباط ها شوند و اين شركت  مياشتغال
 ايـن موضـوع   2005 در سال 2كو.سي. في چن، چانگ، وينستن و فرانسيس سيچنين  هم

انه فناوري ها ي، زيرساخت فيزيكي تخصصي براي شركتفناوررك را بررسي كردند كه پا
ي درونـي آن بـه ايـن    هـا   و مكـانيزم   ها  ي مستقيم و ملموس پارك    ها  محور است و بر كمك    

ي در  فنـاور ي  هـا    تاكيد كردنـد كـه در ايـن پـژوهش نيـز عمـال خـدمات پـارك                  ها  شركت
، مزايـاي حـضور     هـا    شـده در پـارك     ارايـه ي  هـا   ، مـشاوره  هـا   محورهاي اسـتقرار در پـارك     

تـوان    مـي رو از اين.  بررسي شده است   ها   و خدمات زيرساختي پارك    ها   در پارك  ها  شركت
  . ي قرار دادفناوري ها نتايج اين پژوهش را در راستاي ساير تحقيقات در خصوص پارك

  هادهاپيشن
 براييي دارند،   ها   مكان همواره محدوديت   ارايهي در خصوص    فناوري  ها  از آنجا كه پارك   

ي مجازي استفاده كرد كـه بـه   فناوري ها توان از ايده پارك  ميي فيزيكي ها  رفع محدوديت 
تواننـد از     مـي  هـا   بـدين ترتيـب شـركت     .  را استقرار دهنـد    ها  ، شركت ها  موازات ساير پارك  

 و سـاير خـدمات     هـا    شده در پارك   ارايهي  ها   مشاوره چنين  هم و   ها  مزاياي حضور در پارك   
 شـده در    ارايـه ي  هـا    هر چه مـشاوره    كه  ايننكته قابل تأمل    . فاده كنند ي است فناوري  ها  پارك
. شـوند توانند از آن بهـره منـد     مي به نحو مطلوب تريها باشد، شركتتر   تخصصي ها  پارك

 مـسايل ي متخصصان امر خصوصا در زمينه       ها   مشاوره چنين  همچرا كه استفاده از تجارب و       
 داشـته باشـد و بايـستي تـالش     هـا  ه اي بـر رشـد شـركت   مربوط به بازارمي تواند تاثير فزايند    

  . انجام شودي در اين زمينه تر بيش
                                                      

1. Siegel, Westhead, Wright  
 2 Koh,Winston,Feichin,Tschang  
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 ي دانـش بنيـان، بازاريـابي محـصوالت و خـدمات           هـا   از عمده ترين مـشكالت شـركت      
ي بـالقوه هـر كـدام از    هـا    و قابليـت   هـا   ي بـا اسـتفاده از توانمنـدي       فناوري  ها  پارك. باشد مي

 يـك پيمانكـار عمـده در زمينـه رفـع            عنـوان   بـه توانند   مي انه محور، فناوري جديد   ها  شركت
 به نحو مطلـوبي رفـع   ها بدين ترتيب مشكالت مالي شركت   . نيازهاي صنعت و دولت برآيند    

اين امـر جنبـه     . گردد  مي ، تقويت تر  بيش خدمات   ارايه جهت   ها   منابع پارك  چنين  همشده و   
ي مـستقر   هـا   نانه در بين شـركت    ديگري نيز دارد كه همانا تقويت روحيه و فرهنگ كارآفري         

ي كـاري، ارتباطـات قـوي و پايـدار بـين            هـا   تـشكيل شـبكه   . باشد  مي يفناوري  ها  در پارك 
بواسـطه  ...  و توليد مشترك محـصوالت، هـم افزايـي و   ها ، همكاري مابين شركتها  شركت

  .شود  مي در پارك ايجادها حضور و فعاليت شركت
 بواسـطه تحقيقـات علمـي و       هـا   تقر در پارك  ي دانش بنيان مس   ها   حيات شركت  چنين  هم

 هـا   در زمينـه ارتبـاط بـا دانـشگاه        . شـود   مـي  ارتباط با نهادهاي دانشگاهي و پژوهشي تضمين      
 بواسطه ارتباط علمي و عملـي       فناوري  ها  توان اين نكته را خاطر نشان ساخت كه شركت         مي

را پيـدا كـرده و      هـا     ن آ  و نهادهاي تحقيقاتي، امكـان مـشاركت و همكـاري بـا            ها  با دانشگاه 
 هـا  آيـد و از طرفـي شـركت     مـي امكان يافتن نيروهاي كاري متخصص و با كيفيـت بوجـود     

 در راســتاي بهبــود هــا تواننــد از نتــايج آخــرين تحقيقــات صــورت گرفتــه در دانــشگاه  مــي
  . ي توليدي استفاده كنندها محصوالت و فرايند

دهـد كـه      مي ي، نتايج نشان  فناور يها  در رابطه با امكانات و خدمات زير ساختي پارك        
 از رشـد    هـا    شـود، شـركت    تـر   بـيش هرچه كيفيت و كميت امكانات و خدمات زيرسـاختي          

ها    شركت تر  بيش و باالتري برخوردار خواهند بود و در نهايت موجبات رشد هر چه              تر  بيش
    . شود آسان
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