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Abstract 

Technology parks were established in Iran in order to move toward science-

based economy and reduce petroleum-based economy. There were no efficient 

tools to connect university to industry before definition of technology parks in 

innovation and technology policy literature. In order to respond to this 

requirement, technology parks started their activity. The goal of this work was 

to evaluate the effective parameters in technology parks’ management and 

implementation as technology and innovation policy tools in supply-demand 

spectrum, based on which, management and implementation model has been 

designed. In this study, the comments of 64 domestic experts and 31 experts 

from 17 countries were collected via two Persian and English questionnaires. 

Next, two supply-driven and demand-driven models were introduced and 

different models extracted from domestic and international experts’ ideas were 

evaluated and compared. Evaluations of this study resulted in four models of 

technology parks management each of which has played different roles in 

ternary generations of technology parks and has had different positions in the 

spectrum of supply and demand in regard of innovation and technology policy. 

The results showed that demand-driven models performed more efficiently than 

supply-driven models. 
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 60-90صفحات  ،1398 پاییز ، 3 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 

  اوریهای فنالمللی به پارکمقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین

 لیال خزدوزی نژادجمالی
 ، رودهن، ایراناسالمی رودهن دانشگاه آزاد تکنولوژیت دانشجوی دکتری مدیری

 1سید سپهر قاضی نوری

 ، تهران، ایراناستاد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه تربیت مدرس

 بهزاد سلطانی
 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشانمهندسی مکانیک دانشیار دانشکده 

 (2/5/98تاریخ پذیرش:  - 22/3/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده
سیس صاد فنّاوری  هایپارک تأ سمت اقت ستای حرکت به  ستگی به  محوردانشدر ایران در را و کاهش واب

، محوردانشیی به این مهم و حرکت به سییمت اقتصییاد گوپاسییخاقتصییاد متکی بر نفت تعریف شیید. در جهت 
ی سییازادهیپدر اداره و  مؤثرشییروع به فعالیت کردند. هدف از انجام این پژوهش بررسییی عوامل فنّاوری هایپارک
ابزار سیییاسییت فنّاوری و نوآوری در دو سییر طیف عرضییه و تقاضییا و طراحی مدل  عنوانفنّاوری بههایپارک

متخصص داخلی  وچهارشصتبر این اساس بوده است. در این مقاله نظرات فنّاوری هایپارکی و اداره سازادهیپ
ستف کیویسو  شور با ا صص از هفده ک سی، متخ سی و انگلی شنامه فار س شی و دو پر اده از روش تحقیق پیمای

ضه محور و  شدهیگردآور ست، در ادامه، پس از ارائه دو مدل عر ضامحورا ی هاپارکجهت طراحی و اداره  تقا
سه  ستخراجهامدلفنّاوری، به مقای صان داخلی و  ازنظرشده ی ا ص ست. مطالعات ی پرداختهالمللنیبمتخ شده ا

شده که هر یک جایگاه متفاوتی در هایصورت گرفته در این پژوهش منتج به ارائه چهار مدل اداره پارک فنّاوری 
های متفاوتی در طیف فنّاوری داشته و از دیدگاه سیاست فنّاوری و نوآوری نیز موقعیتهایگانه پارکهای سهنسل

ضا  ضه و تقا شتمیان عر ساس اندهدا ضامحوری ریگجهتبا  هاپارک توانیم، که بر این ا ی مؤثرتررا ابزارهای  تقا
 دانست. 

 ، سیاست فناوری عرضه محورتقاضامحورفنّاوری پارک فنّاوری، پارک :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شده عنوان یک ابزار اثباتفّناوری در اشکال مختلف خود، در اکثر نقاط جهان بههایپارک
شوند، این ابزار در چند دهه گذشته تحریک رشد اقتصادی و افزایش رقابت فّناورانه دیده میدر 

بندی نسل اول قرار فّناوری ایران غالباً در دستههایسه نسل تکامل را طیّ کرده است، اما پارک
ها ه پارکاند، متولی اصلی تأسیس و ادارگویی به اهداف موردنظر را نداشتهگیرند و توان پاسخمی

های زیرمجموعه آن از الگوی ثابتی تبعیت وزارت علوم تحقیقات و فّناوری است و همه پارک
کنند یعنی تأمین سرمایه اولیه تأسیس، زیرساخت و بودجه ساالنه از سوی دولت انجام می
ادی ، ساختار فعلی از جنبه اقتص(Barati, 2016: 23) های منتشرشدهشود. با استناد به گزارشمی

ویژه در بخش عمرانی ها با مشکل بودجه بههای اساسی مواجه است، اغلب این پارکبا چالش
های بالعوض دولتی باعث شده است که بازدهی و درآمدزایی در مواجه هستند، حمایت

های ایران عدم های موجود پارکهای ایران کمتر موردتوجه قرار بگیرد. از دیگر چالشپارک
، (Shadan et al., 2013: 6; Askari Malsheikh, 2014) ها استسانی در اداره آنتنوع نیروی ان

شده و ها و خدمات ارائهها توسط دانشگاهیان سبب شده است که اهداف، مشوقاداره پارک
انتخاب واحدهای فنّاور، عرضه محور بوده و به نیازهای ملی و صنعت توجه کمتری شود، 

چندان کاربردی نبوده و یا تقاضای کافی برای بسیاری از محصوالت  های تحقیقاتیدرنتیجه طرح
ها توجهی از اهداف تأسیس پارکفنّاورانه وجود ندارد، که با توجه به این چالش بخش قابل

های ایران باعث شده است که محقق نشده است. رویکرد فشار علم و عرضه محوری در پارک
گذاری والت کمتر در نظر گرفته شود و باوجود سرمایهسازی محصالزامات بازاریابی و تجاری

گیری از بازار داخلی و صادرات را کالن در این حوزه محصوالت تولیدشده نتوانند سهم چشم
دهد، ( نشان میOECD) 1به خود اختصاص دهند، آمارهای سازمان همکاری توسعه اقتصادی

توجهی توسعه منطقه نیز رشد قابلای درحالشده ایرانی در مقایسه با کشورهتعداد اختراعات ثبت
ها حتی در تولید علم نیز مؤثر نبوده است. با توجه به موارد ذکرشده نداشته و توسعه کمی پارک

رو در این مقاله رسد، ازاینفنّاوری ایران ضروری به نظر میهاینیاز به تغییر رویکرد در پارک
ها، به طراحی ناسایی عوامل کلیدی موفقیت پارکبرآن شدیم تا با مرور ادبیات موضوع و ش

فنّاوری بپردازیم. در ابتدا مدل عرضه محور که مدل غالب هایهایی کارآمد جهت اداره پارکمدل
 شده است:دادهشده، سپس به دو سؤال زیر پاسخهای ایران است استخراجدر اداره پارک

 المللی چه اوری از منظر متخصصان داخلی و بینفنّ هایآل پارکسازی و اداره ایدهمدل پیاده
 هایی دارد؟ویژگی
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 قاضا های طرف عرضه یا تفّناوری به سمت سیاستهایسازی و اداره ایده آل پارکمدل پیاده
 است؟

 مفاهیم و مبانی نظری

 پارک فنّاوری

                    های مدیریتیهای سیاست محوری هستند که با تیمهای فنّاوری، تشکلپارک
                        کنند،های مستقر در خود مشارکت میطورفعال در ایجاد و رشد نوآوری در شرکتبه
(1: 2016Bahari et al., -Alبر اساس تعریف انجمن بین ،)1های فنّاوریالمللی پارک (IASP ،)

شود و هدف اصلی آن میای مدیریت وسیله متخصصین حرفهپارک فّناوری سازمانی است که به
های حاضر افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت

های متّکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف، پارک علمی در پارک و مؤسسه
های خصوصی تهای تحقیق و توسعه، شرکها، موسسهجریان دانش و فنّاوری را در میان دانشگاه
های مّتکی بر نوآوری را از طریق کند و رشد شرکتو بازار به حرکت انداخته و مدیریت می

ها همچنین خدمات مناسب دیگری به کند. پارکمراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می
 نمایند.همراه فضاهای کاری و تسهیالت باکیفیت باال فراهم می

اند: در نسل اول که شدهفّناوری معرفیهاینسل متفاوت از پارکبا توجه به ابعاد مختلف سه 
(،  اداره، تأسیس و تعریف Abbasi, 2018: 71و قبل از آن تأسیس شد ) 1980طی دهه 

یدگاه ها با محوریت دانشگاه صورت گرفت، طبیعتاً دگذاری پارکهای عملیاتی و هدفمکانیزم
ها ارک(. نسل دوم پGyurkovics et al., 2014: 9ه است )نوآوری موردنظر این نسل، فشار علم بود

وکار خصوصی های کسب(، شاهد ورود سازمانAbbasi, 2018: 71شکل گرفت و ) 90طی دهه 
وکار بخش خصوصی تأسیس و های کسبها توسط سازمانها بود، اغلب پارکو دولت
ر این ردید، دیدگاه نوآوری دها در این نسل کمرنگ گشده که در پی آن نقش دانشگاهمدیریت

یدگاه معرفی شدند، در این نسل د 2006ها از سال نسل کشش بازار بوده است. نسل سوم پارک
روابط و  نوآوری تعاملی و مبتنی بر بازخورد است، در این راستا سازوکار عملیاتی حمایت از

و توسعه  دمات نوآورانهای از ختعامالت میان دانشگاه، صنعت و دولت جهت ارائه بسته گسترده
ای زیر نظر هر سه ها توسط یک گروه حرفهفرهنگ کارآفرینی بوده، همچنین مدیریت این پارک

 (.Gyurkovics et al., 2014: 9شود )ها(، انجام میبخش )خصوصی، دولتی و دانشگاه
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 سیاست نوآوری و فنّاوری

که در دهه اند، درحالیشدهدر طول زمان تعاریف مربوط به سیاستگذاری دستخوش تغییر 
اخیراً نوآوری  و« سیاست فنّاوری»بود، بعداً به فنّاوری « سیاست علم»تمرکز بر روی علم و  1960

(. از دیدگاه فاگربرگ Fagerberg, 2015: 2متمرکزشده است )« سیاست نوآوری»با واژه 
یده تا افرآیند ظهور  تواند یک محصول و یا کل( تعریف ما از نوآوری می4: 2015)فاگربرگ، 

دهی و برداری اقتصادی را شامل شود، ادکوئیست سیاست نوآوری را با رویکرد سازمانبهره
های بخش دولتی عنوان فعالیتکند، سیاست نوآوری بهبازارهای جدید نوآوری چنین تعریف می

غییرات ری و تشود که مستقیم یا غیرمستقیم روند نوآوو بخش خصوصی مؤثر بر بازار تعریف می
 (.Lis and Eva, 2015: 2دهند)محور را شکل میفنّاورانه را تحت تأثیر قرار داده و اقتصاد دانش

  سیاست نوآوری طرف تقاضا

ی ای از اقدامات عمومکند: مجموعهادلر سیاست نوآوری طرف تقاضا را چنین تعریف می
ها وآورینز طریق افزایش تقاضا برای ها اها یا سرعت بخشی انتشار نوآوریبرای القای نوآوری

مومی از اقدامات ع ایو مجموعه و یا تعریف الزامات جدید کارکردی برای محصوالت و خدمات
قاضا برای ها یا بهبود تبیین تها، بهبود شرایط برای جذب آنبرای افزایش تقاضا برای نوآوری

 .(OECD, 2017: 28ها است )ها و میسر کردن انتشار آنتحریک نوآوری

 فنّاوری ایران هایعوامل کلیدی اداره پارک

شده فنّاوری شناساییهایسازی و یا اداره پارکعوامل مؤثر مختلفی در مراحل طراحی، پیاده
فّناوری های( که سیزده عامل، تأثیرات بیشتری بر اداره اثرگذار پارکWasim, 2014: 3-9است )

سازی شوند، که در        های مختلفی پیادهتوانند به شیوهوامل میاند، این عدر ایران را داشته
 شده است:طور خالصه ارائه به 1جدول 
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 های فنّاوریعوامل مؤثر در طراحی و اداره پارک - 1جدول  
 ((Wasim, 2014: 3-9)مؤلفین مقاله حاضر با استفاده از منبع: ) 

 عوامل موثر در طراحی و راه ری

 مدیریت 

 سبک مالکیت   

 سبک راهبری   

 
 تمرکز فنّاوری ساختار هزینه و مدل درآمد 

 تخصصی )بخشی کوچک(   

 ها(جامع )تمامی بخش   

 

 تامین سرمایه 

 

 هاتامین زیرساخت 

 

 پشتیبانی کسب و کار 

 انتقال تکنولوژی   

 های مالیحمایت   

 توسعه و آموزش   

 گذاریمشاور سرمایه   

 هاپرداخت مدیریت   

 المللیبینهای نام برنامهمدیریت ثبت   

  موقعیت مکانی 

 مستقل   

 هادانشگاه   

 صنعتیمراکز   

 مناطق ویژه اقتصادی   

 

 فرهنگ 

 

 سازیشبکه 

سازی رو به جلو و رو به عقب شبکه   

 )ایجاد زنجیره ارزش(

گذاری و بازارهای دسترسی به سرمایه   

 المللیداخلی و بین
 های مستقرسازی در میان شرکتشبکه   

 های علم و فنّاوریسازی میان پارکشبکه   

های شرکتسازی میان مدیریت و شبکه   

 پارک

های مستقر و سازی میان شرکتشبکه   

 عناصر دانشگاهی

 ارتباطات/ پیوندها 

های فنّاور مستقر و شرکت   

 هادانشگاه

 های فنّاور مستقرمیان شرکت   

های فنّاور مستقر و شرکت   

 های خارج از پارکشرکت

 

 ارزیابی اهداف 

 اهداف کوتاه مدت   

 اهداف بلند مدت   

 

 های فنّاور مستقرارزیابی شرکت 

 

 هامشوق 

 انتقال دهندگان تکنولوژی

 های فکریسرمایه

 منطقه ویژه اقتصادی

 دسترسی به منابع مالی

 اندازه و رشد

 های عرضه محور کالبدشکافی پارک

ها، عرضه محور هستند. از های فّناوری، نسل اول پارکبندی سه نسل پارکبر اساس دسته
طور سنتی ابزار سیاستگذاری طرف عرضه ها به(، پارکWei Keat et al., 2018: 1دیدگاه ادلر )

کنند. جهت ی را ایجاد میبوده و با این رویکرد نقش تسهیل گر میان بازیگران مختلف نوآور
سازی و اداره ها و ارائه مدل عرضه محور از سیزده عامل که درروند پیادهبندی پارکدسته
های عرضه شده است. در پارک(، استفادهWasim, 2014: 3-9اند )شدهفّناوری مؤثر دیدههایپارک

شود. محل ها انجام میشگاهمحور مدیریت و اداره مجموعه، دولتی بوده و غالباً زیر نظر دان
های ها مستقل و یا در فضای دانشگاهی است. سرمایه اولیه و زیرساختاستقرار این پارک
ها به شکل حمایت شود و درآمد ساالنه آنها مستقیماً از سمت دولت تأمین میموردنیاز این پارک

شود. تأمین می مستقیم دولتی و بخش محدودی از محل اجاره مکان و دریافت حق عضویت
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ها، سایر آل صرفاً با دانشگاهها در شرایط ایدهسازی صورت گرفته این پارکشبکه
شود و ارتباطات معمول در فّناوری و واحدهای فنّاور مستقر در همان پارک، انجام میهایپارک

مدت و وتاهها و مراکز تحقیقاتی است. اهداف کها با واحدهای فنّاور مستقر، دانشگاهاین پارک
ها بر مبنای حمایت از واحدهای فنّاور، تولید علم و ثبت اختراع انجام بلندمدت در این پارک

های فکری )هرچند ها اغلب مالی و دسترسی به سرمایهشده در این پارکهای ارائهشود. مشوقمی
نّاور و ثبت ها بر اساس شیوه حمایت از واحدهای فسازمانی در این پارکمحدود( است. فرهنگ

فنّاوری عرضه هایشده در پارکهای ارائهشود و محوریت ارائه خدمات و مشوقاختراع تنظیم می
المللی است. نام در رویدادهای ملی و بینهای قانونی، آموزش، ثبت اختراع و ثبتمحور حمایت

کلیدی است و اغلب ها عوامل در جذب واحدهای فنّاور، جذابیت ایده و میزان ارتباط با دانشگاه
های مدل پارک 1ها جامع بوده و متمرکز بر روی یک یا چند فّناوری نیستند. در شکل این پارک

 شده است.عرضه محور ارائه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فنّاوری عرضه محورمدل اداره پارک - 1شکل   

 ((.Wasim, 2014: 3-9)مؤلفین مقاله حاضر با استفاده از مفاهیم ) 

 های تقاضامحورپارککالبدشکافی 

کند، های فنّاوری، تقاضا نقش کلیدی در نسل دوم و سوم ایفا میبندی سه نسل پارکدر دسته
سازی نیز بر اساس سیزده عامل که درروند پیاده 2های تقاضامحور در شکل شده پارکمدل ارائه



 67                                  های فناوریالمللی به پارکمقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین 

 

های شده است. در پارکی( طراحWasim, 2014: 3-9اند )شدهفنّاوری مؤثر دیدههایو اداره پارک
تقاضامحور مدیریت و اداره پارک بر عهده بخش خصوصی و یا صنعت است و محل استقرار 

شود. سرمایه اولیه ها در مراکز صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته میاین پارک
ها از رکهای موردنیاز این پاشده و زیرساختها توسط بخش خصوصی تأمینتأسیس این پارک

های تقاضامحور شود. بودجه ساالنه پارکگذاری دولت و بخش خصوصی تأمین میمحل سرمایه
با توجه به رویکرد درآمدزایی بخش خصوصی از محل قراردادهای پژوهشی مدیریت پارک و 

های دولتی همچنین مراکز صنعتی، هزینه باالسری قراردادهایی که مدیریت پارک در سازمان
شده به های ارائهآن با واحدهای فنّاور مستقر همکاری داشته است و هزینه سرویسگیری شکل

ها با مراکز صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، سازی این پارکشود. شبکهواحدهای فنّاور تأمین می
المللی، واحدهای فّناور مستقر ارگ کنندگان منابع مالی ملی و بینهای فنّاوری، تأمینسایر پارک

های تقاضامحور با ها است. ارتباطات معمول پارکهای دولتی، زنجیره ارزش و دانشگاهآن
ها و المللی و دانشگاهها و نهادهای بینواحدهای فنّاور مستقر، سایر نهادهای کشوری، شرکت

ها بر مبنای تأمین مدت و بلندمدت در این پارکپذیرد. اهداف کوتاهمراکز تحقیقاتی صورت می
ی ملی و بازار داخلی، افزایش حجم صادرات واحدهای فنّاور مستقر و درآمدزایی پارک نیازها

دهندگان فنّاوری، مناطق ها دسترسی به انتقالشده در این پارکهای ارائهشود. مشوقتنظیم می
سازمانی های فکری است. فرهنگکنندگان مالی و دسترسی به سرمایهویژه اقتصادی، تأمین

سازی، تأمین نیازهای ملی، جذب سرمایه و درآمدزایی، اضامحور در راستای شبکههای تقپارک
های گیرد و محوریت ارائه خدمات و مشوقورود به بازارهای جدید و افزایش صادرات شکل می

وکار، ریزی کسبسازی، انتقال فّناوری، بازاریابی، برنامهها بر اساس شبکهشده در این پارکارائه
نام در رویدادهای ها، حمایت قانونی، تحقیق و توسعه و ثبتها، مدیریت پروژهطرح مشارکت در

های تقاضامحور برای ارزیابی و جذب واحدهای المللی است. عوامل کلیدی در پارکملی و بین
وکار، میزان ارتباط با صنعت، حجم صادرات، تعداد و حجم فنّاور، شامل طرح توجیهی کسب

شود. اغلب این ت ایده و تطابق محصوالت با نیازهای کشور در نظر گرفته میقراردادها، جذابی
 ها تخصصی بوده و روی یک یا چند فّناوری متمرکز هستند. پارک
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 فنّاوری تقاضامحور مدل اداره پارک - 2شکل 

 ((.Wasim, 2014: 3-9)مؤلفین مقاله حاضر با استفاده از مفاهیم )

  شناسی پژوهشروش

ین تحقیق از روش شده است. در اپژوهش حاضر کمی و بر مبنای آزمون فرضیه انجامکلیات 
ها گردآوری شده است که بر اساس آن ابتدا دادهرویکرد استقرایی استفاده تحقیق پیمایشی و
گیری چارچوب منظور شکلسازی شده است، در تحقیق حاضر بهها فرضیهسپس بر اساس آن

های ها، بانکای، کتاباطالعات تحقیقات پیشین از مطالعه کتابخانه مفهومی پژوهش و گردآوری
شده. ابزار اصلی گردآوری اطالعات در بخش اطالعاتی، مقاالت داخلی و خارجی بهره گرفته

های نامه الکترونیک به زبانباشد که شامل دو پرسشنامه محقق ساخته میپیمایش از نوع پرسش
گیری احتمالی گیری در این تحقیق نمونهل اصلی است. شیوه نمونهسؤا 13فارسی و انگلیسی با 

 ای است.پیچیده یا محدود به شیوه طبقه
های هر های زیر بوده که ویژگیدهندگان به پرسشنامه فارسی و انگلیسی شامل گروهپاسخ

 شده است:ها به تفکیک درجیک از نمونه
اند: دسته اول، مدیران و متخصصان دادهپرسشنامه پاسخ  64دهندگان داخلی که به پاسخ

نظران فّناوری و مراکز رشد کل کشور و دسته دوم، خبرگان، محققان و صاحبهایشاغل در پارک
 های فنّاوری.درزمینه پارک



 69                                  های فناوریالمللی به پارکمقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین 

 

صان در اند: دسته اول، مدیران و متخصپرسشنامه پاسخ داده 31دهندگان خارجی که به پاسخ
وم، دو دسته  IASPالمللی های فناوری عضو انجمن بینویژه پارکبه فّناوری کل دنیاهایپارک

 فنّاوریهاینظران درزمینه پارکخبرگان، محققان و صاحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

کننده در نظرسنجیفنّاوری مشارکتهایپارک - 2جدول   

کننده در نظرسنجیکشورهای مشارکت - 4جدول   

 

های جمعیت شناختی توصیف ویژگی - 3جدول

 اعضای نمونه پرسشنامه فارسی

های جمعیت شناختی توصیف ویژگی - 5جدول 

 اعضای نمونه پرسشنامه انگلیسی
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وتحلیل ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیهدر این پژوهش داده
هایی نظیر، حداقل، فراوانی و شاخص اند. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداولقرارگرفته

ستنباطی اشده است. در بخش آمار ها پرداختهحداکثر، میانگین و انحراف معیار به توصیف داده
شده اختههای تحقیق پردبا استفاده از آزمون خی دو و آزمون تی تک متغییره به آزمون فرضیه

سمیرنوف اها از آزمون کولموگروف دهاست. همچنین برای بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع دا
گلیسی ها در دو گروه پرسشنامه فارسی و انشده است. در ادامه به شرح تحلیل دادهاستفاده
 شده است.پرداخته

 پیمایش نظرات متخصصان ایرانی

شده است. در جدول درج و تحلیل 8و  7، 6های حاصل از پرسشنامه فارسی در جداول داده
شده، که با در به شش فرضیه اول پژوهش با استفاده از آزمون خی دو بررسیسواالت مربوط  8

قبول است. ها قابل، دو فرضیه رد شده و سایر فرضیه0.05داری کمتر از نظر گرفتن سطح معنی
های مرتبط با هفت فرضیه دیگر که برای سنجش آن از سواالتی با طیف لیکرت داده 6در جدول 

با استفاده از آزمون تی سنجیده  7های این هفت فرضیه در جدول شده، دادهشده است درجاستفاده
اند. بر این اساس مدل قبول بودهها قابلفرضیه 0.05داری کمتر از شده و با توجه به سطح معنی

 شده است.طراحی و در ادامه به شرح آن پرداخته 3شکل 



 71                                                                    های فناوریالمللی به پارکمقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین 

 پرسشنامه فارسی 13تا  7های سؤال بر مبنای آمار توصیفی داده وتحلیلتجزیه - 6جدول 

ف
ردی

 

 گویه سؤاالت ابعاد
1 2 3 4 5 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

دی
رآم
ل د
مد

 

سهم مناسب هر ی  از موارد زیر 

را در درآمد و تأمین بودجه 

فنّاوری را چند هایساالنه پارک

 کنید؟درصد پیشنهاد می

 12.5 8 12.5 8 31.3 20 21.9 14 21.9 14 اجاره مکان و یا حق عضویت در پارک

 9.4 6 14.1 9 31.3 20 26.6 17 18.8 12 شده به واحدهای مستقرهای ارائههزینه سرویس

 15.6 10 21.9 14 26.6 17 26.6 17 9.4 6 دریافت هزینه باالسری از واحدهای مستقر 

 قراردادهای پژوهشی مابین
 های دولتیمدیریت پارک و سازمان 

7 10.9 16 25 15 23.4 17 26.6 9 14.1 

 قراردادهای پژوهشی مابین
 مدیریت پارک و واحدهای صنعتی 

4 6.3 12 18.8 17 26.6 15 23.4 16 25 

 18.8 12 18.8 12 28.1 18 26.6 17 7.8 5 های مستقیم دولتیحمایت

2 

ت
دما
خ

 

هر ی  از خدمات  اهمیت ارائه

زیر توسط مدیریت پارک به 

واحدهای فنّاور مستقر به چه 

 میزان است؟

 18.8 12 28.1 18 23.4 15 18.8 12 10.9 7 تحقیق و توسعه

 10.9 7 25 16 31.3 20 18.8 12 14.1 9 هامشارکت در طرح

 29.7 19 40.6 26 15.6 10 10.9 7 3.1 2 وکارریزی کسببرنامه

 25 16 42.2 27 18.8 12 12.5 8 1.6 1 آموزش

 9.4 6 26.6 17 32.8 21 21.9 14 9.4 6 مدیریت پروژه

 17.2 11 12.5 8 32.8 21 26.6 17 10.9 7 ثبت اختراع

 37.5 24 35.9 23 18.8 12 6.3 4 1.6 1 حمایت قانونی

 37.5 24 34.4 22 17.2 11 4.7 3 6.3 4 انتقال فنّاوری

 39.1 25 32.8 21 15.6 10 9.4 6 3.1 2 بازاریابی

 64.1 41 21.9 14 7.8 5 4.7 3 1.6 1 سازیشبکه

 21.9 14 23.4 15 23.4 15 23.4 15 7.8 5 المللینام در رویدادهای بینثبت
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ف
ردی

 

 گویه سؤاالت ابعاد
1 2 3 4 5 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

وق 3
مش

 ها

های هر ی  از مشوق اهمیت ارائه

زیر توسط مدیریت پارک به 

واحدهای فنّاور مستقر به چه 

 میزان است؟

 29.7 19 23.4 15 29.7 19 15.6 10 1.6 1 دسترسی به منابع مالی

 25 16 21.9 14 29.7 19 15.6 10 7.8 5 دسترسی به مناطق ویژه اقتصادی

 34.4 22 39.1 25 17.2 11 3.1 2 6.3 4 دهندگان فنّاوریدسترسی به انتقال

 34.4 22 45.3 29 14.1 9 4.7 3 1.6 1 های فکریدسترسی به سرمایه

که 4
ش 

زی
سا

 

های زیر سازیمیزان اهمیت ش که

فنّاوری از را توسط مدیریت پارک

 دیدگاه خود مشخص کنید.

 34.4 22 39.1 25 20.3 13 4.7 3 1.6 1 های فنّاوریمدیریت پارک با سایر پارک

 56.3 36 28.1 18 12.5 8 1.6 1 1.6 1 مدیریت پارک با واحدهای فنّاور مستقر

 کنندگان مدیریت پارک با تأمین

 المللی و بازارهامنابع مالی ملی، بین
1 1.6 2 3.1 3 4.7 15 23.4 43 67.2 

 28.1 18 35.9 23 26.6 17 6.3 4 3.1 2 مدیریت پارک با مناطق ویژه اقتصادی

 62.5 40 25 16 7.8 5 4.7 3 0 0 مدیریت پارک با صنعت

 40.6 26 31.3 20 21.9 14 6.3 4 0 0 هامدیریت پارک با دانشگاه

 29.7 19 32.8 21 21.9 14 14.1 9 1.6 1 های دولتیمدیریت پارک با ارگان

 42.2 27 31.3 20 18.8 12 4.7 3 3.1 2 مدیریت پارک با زنجیره ارزش

5 

ت
طا
ت ا
ار

 

برای هر ی  از موارد زیر چه 

 میزان اهمیت قائل هستید؟

 62.5 40 26.6 17 7.8 5 3.1 2 0 0 ارتباطات مدیریت پارک با واحدهای فنّاور مستقر

 51.6 33 29.7 19 15.6 10 3.1 2 0 0 ارتباطات مدیریت پارک با سایر نهادهای کشور

 ارتباطات مدیریت پارک با 

 ها و مراکز تحقیقاتیدانشگاه
0 0 2 3.1 14 21.9 20 31.3 28 43.8 

 ارتباطات مدیریت پارک با 

 المللیها و نهادهای بینشرکت
0 0 0 0 9 14.1 18 28.1 37 57.8 
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ف
ردی

 

 گویه سؤاالت ابعاد
1 2 3 4 5 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

6 

دها
اح
 و
بی
زیا
ار

 

ترین عوامل از دیدگاه شما مهم

در انتخاب و تداوم استقرار 

 واحدهای فنّاور مستقر چیست؟

 40.6 26 34.4 22 18.8 12 6.3 4 0 0 وکارطرح توجیهی کسب

 3.1 2 21.9 14 39.1 25 32.8 21 3.1 2 هامیزان ارتباط با دانشگاه

 37.5 24 35.9 23 23.4 15 3.1 2 0 0 میزان ارتباط با صنعت

 21.9 14 25 16 32.8 21 17.2 11 3.1 2 حجم صادرات

 18.8 12 37.5 24 34.4 22 7.8 5 1.6 1 جذابیت ایده

 20.3 13 48.4 31 25 16 4.7 3 1.6 1 تعداد و حجم قراردادها

 46.9 20 31.3 20 18.8 12 3.1 2 0 0 تطابق محصوالت با نیازهای کشور

ف 7
هد

ری
ذا
گ

 

فنّاوری های پارکگذاریدر هدف

هر ی  از موارد زیر از چه میزان 

 اهمیت برخوردارند؟

 32.8 21 51.6 33 9.4 6 6.3 4 0 0 تأمین نیازهای ملی

 12.5 8 17.2 11 28.1 18 26.6 17 15.6 10 تولید علم

 18.8 12 26.6 17 42.2 27 12.5 8 0 0 افزایش درآمد پارک

 39.1 25 39.1 25 17.2 11 3.1 2 1.6 1 افزایش حجم صادرات واحدهای مستقر

 9.4 6 10.9 7 39 25 26.6 17 14.1 9 ثبت اختراع

 50 32 32.8 21 12.5 8 4.7 3 0 0 حمایت از واحدهای فنّاور

 است. %100دهنده بیشترین میزان و یا نشان 5دهنده کمترین میزان و یا صفر درصد بوده و عدد نشان 1* عدد 



    1398پاییز ،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                    74 

 

 
 

  
فارسی پرسشنامه 13تا  7های سؤال وتحلیل آمار استنباطی دادهتجزیه  -7دول ج  

نامه پرسش 6تا  1های سؤال وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی دادهتجزیه - 8جدول 

 فارسی
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ترین سبک مدیریت و اداره بر اساس پیمایش صورت گرفته، متخصصان داخلی مناسب
اند، از منظر این افراد، اوری را مالکیت دولتی با اداره بخش خصوصی اعالم کردهفنّ هایپارک

فنّاوری در اولویت بوده و محل تأمین سرمایه اولیه تأسیس، هایمکان مستقل جهت استقرار پارک
خش توجهی از سایر منابع، همکاری بها با اختالف قابلهای موردنیاز پارکهمچنین زیرساخت

ترین راهکارها جهت تأمین بودجه ساالنه شده است. مناسبخصوصی و دولتی معرفی
فّناوری نیز از محل قراردادهای پژوهشی مدیریت پارک و صنعت، هزینه باالسری هایپارک

گیری آن با واحدهای فنّاور مستقر همکاری داشته است قراردادهایی که مدیریت پارک در شکل
سازمانی در گیری فرهنگشده است. محورهای شکلم دولتی انتخابهای مستقیو حمایت

سازی، ورود به بازارهای جدید، نحوه حمایت از ها ازنظر متخصصان داخلی، شبکهپارک
سازی مدیریت پارک با واحدهای فنّاور و درآمدزایی پارک است. ازنظر این متخصصان شبکه

المللی و بازارها، واحدهای فنّاور مستقر و ، بینکنندگان منابع مالی ملیمراکز صنعتی، تأمین
ها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است و ارتباطات موردنیاز مدیریت دانشگاه

المللی نیز در اولویت باالتری قرار ها و نهادهای بینپارک با واحدهای فّناور مستقر و شرکت
فنّاوری نیز باید در راستای حمایت از هایدر پارک مدت و بلندمدتگذاری کوتاهدارند. هدف

واحدهای فنّاور، تأمین نیازهای ملی و افزایش حجم صادرات واحدهای فنّاور تنظیم شود 
های فکری و ها را، دسترسی به سرمایههای الزامی جهت ارائه در پارکهمچنین مشوق

و جذب واحدهای فنّاور مستقر عوامل اند. جهت ارزیابی دهندگان فنّاوری اعالم کردهانتقال
وکار، میزان ارتباط با صنعت، تعداد و حجم شده، طرح توجیهی کسبکلیدی در نظر گرفته

گرفته در وکارهای شکلقراردادها و جذابیت ایده بوده است. در راستای حمایت از کسب
قانونی راهکارهایی  هایسازی، بازاریابی، انتقال فّناوری و حمایتهای فنّاوری، شبکهپارک

های جامع از سوی این متخصصین اند و پارکهستند که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده
، بر اساس نظر متخصصان داخلی 3شده در شکل در اولویت انتخاب بوده است. مدل ارائه

 شده است.طراحی
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المللیپیمایش نظرات متخصصان بین  

شده است. در درج و تحلیل 11و  10، 9های حاصل از پرسشنامه انگلیسی در جداول داده

شده، سواالت مربوط به شش فرضیه اول پژوهش با استفاده از آزمون خی دو بررسی11جدول 
قبول ها قابل، یک فرضیه رد شده و سایر فرضیه0.05داری کمتر از نظر گرفتن سطح معنیکه با در 

های مرتبط با هفت فرضیه دیگر که برای سنجش آن از سواالتی با طیف داده 9است. در جدول 
با استفاده از آزمون  10های این هفت فرضیه در جدول شده، دادهشده است درجلیکرت استفاده

اند. بر این قبول بودهها قابلفرضیه 0.05داری کمتر از شده و با توجه به سطح معنی تی سنجیده
 شده است.طراحی و در ادامه به شرح آن پرداخته 4اساس مدل شکل 

ترین شیوه المللی، مالکیت خصوصی با اداره دولتی مناسبدر اعالم نظر متخصصان بین
زمان بخش خصوصی و دولتی آفرینی هموجه به نقششده است. تها معرفیمالکیت و اداره پارک

شود و بهترین محل تأمین منابع ها هم دیده میدر تأمین منابع اولیه تأسیس پارک و زیرساخت
های موردنیاز، مشارکت بخش خصوصی و دولتی مالی جهت تأسیس پارک و تأمین زیرساخت

زایی از محل قراردادهای پژوهشی ها، درآمدشده است. جهت تأمین بودجه ساالنه پارکمعرفی
های دولتی بیشترین انتخاب های دولتی و مراکز صنعتی، همچنین حمایتمدیریت پارک و سازمان

 اند.را به خود اختصاص داده

 فنّاوری از منظر متخصصان ایرانیاداره پارکمدل  - 3شکل 

 (The results of the survey of t this article.) 
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پرسشنامه انگلیسی 13تا  7های سؤال وتحلیل بر مبنای آمار توصیفی دادهتجزیه - 9جدول   

ف
ردی

 

 گویه سؤاالت ابعاد
1 2 3 4 5 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 

دی
رآم
ل د
مد

 

سهم مناسب هر ی  از 

موارد زیر را در درآمد 

 و تأمین بودجه 

هایپارک ساالنه  

فنّاوری را چند درصد 

کنید؟پیشنهاد می  

 6.5 2 9.7 3 25.8 8 48.4 15 9.7 3 اجاره مکان و یا حق عضویت در پارک

شده به واحدهای مستقرهای ارائههزینه سرویس  0 0 9 29 17 54.8 5 16.1 0 0 

ریافت هزینه باالسری از واحدهای مستقر د  12 38.7 6 19.4 8 25.8 3 9.7 2 6.5 

 راردادهای پژوهشی مابین ق
 های دولتیمدیریت پارک و سازمان

1 3.2 0 0 13 41.9 14 45.2 3 9.7 

 قراردادهای پژوهشی مابین
 صنعتی مدیریت پارک و واحدهای 

4 6.3 12 18.8 17 26.6 15 23.4 16 25 

های مستقیم دولتیمایتح  5 7.8 17 26.6 18 28.1 12 18.8 12 18.8 

خد 2
ت
ما

 

هر ی  از  اهمیت ارائه

خدمات زیر توسط 

مدیریت پارک به 

واحدهای فنّاور مستقر 

 به چه میزان است؟

 16.1 5 12.9 4 25.8 8 41.9 13 3.2 1 تحقیق و توسعه

هامشارکت در طرح  1 3.2 6 19.4 13 41.9 8 25.8 3 9.7 

وکارریزی کسبامهبرن  0 0 5 16.1 14 45.2 5 16.1 7 22.6 

 22.6 7 45.2 14 9.7 3 6.5 2 16.1 5 آموزش

ریت پروژهمدی  1 3.2 13 41.9 9 29 4 12.9 4 12.9 

مایت مالیح  0 0 9 29 14 45.2 6 19.4 2 6.5 

 9.7 3 12.9 4 32.3 10 35.5 11 9.7 3 ثبت پتنت

یت قانونیحما  1 3.2 6 19.4 15 48.4 6 19.4 3 9.7 

 41.9 13 51.6 16 3.2 1 3.2 1 0 0 انتقال فنّاوری

 45.2 14 48.4 15 3.2 1 3.2 1 0 0 بازاریابی

سازیشبکه  0 0 0 0 0 0 10 32.3 21 67.7 



    1398پاییز ،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                                                                                                            78 

 
 

ف
ردی

 

 گویه سؤاالت ابعاد
1 2 3 4 5 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

وق 3
مش

ها
 

هر ی  از  اهمیت ارائه

های زیر توسط مشوق

مدیریت پارک به چه 

 میزان است؟

 9.7 3 19.4 6 51.6 16 19.4 6 0 0 دسترسی به منابع مالی

 19.4 6 51.6 16 25.8 8 3.2 1 0 0 دسترسی به مناطق ویژه اقتصادی

دهندگان فنّاوریدسترسی به انتقال  0 0 1 3.2 2 6.5 16 51.6 12 38.7 

های فکریسترسی به سرمایهد  1 3.2 7 22.6 7 22.6 10 32.3 6 19.4 

که 4
ش 

زی
سا

 

میزان اهمیت 

های زیر را سازیش که

توسط مدیریت 

فنّاوری از دیدگاه پارک

 خود مشخص کنید.

های فنّاوریمدیریت پارک با سایر پارک  0 0 4 12.9 13 41.9 8 25.8 6 19.4 

 32.3 10 51.6 16 16.1 5 0 0 0 0 مدیریت پارک با واحدهای فنّاور مستقر

کنندگانمدیریت پارک با تأمین  

المللی و بازارهامنابع مالی ملی، بین   
0 0 0 0 3 9.7 15 48.4 13 41.9 

 29 9 38.7 12 25.8 8 6.5 2 0 0 مدیریت پارک با مناطق ویژه اقتصادی

 54.8 17 29 9 16.1 5 0 0 0 0 مدیریت پارک با صنعت

هامدیریت پارک با دانشگاه  0 0 9 29 15 48.4 2 6.5 5 16.1 

های دولتیمدیریت پارک با ارگان  0 0 6 19.4 16 51.6 4 12.9 5 16.1 

 16.1 5 19.4 6 45.2 14 12.9 4 6.5 2 مدیریت پارک با زنجیره ارزش

5 

ت
طا
ت ا
 ار

برای هر ی  از موارد 

زیر چه میزان اهمیت 

 قائل هستید؟

 25.8 8 45.2 14 29 9 0 0 0 0 ارتباطات مدیریت پارک با واحدهای فنّاور مستقر

 19.4 6 38.7 12 35.5 11 6.5 2 0 0 ارتباطات مدیریت پارک با سایر نهادهای کشور

ها وارتباطات مدیریت پارک با دانشگاه  

مراکز تحقیقاتی   
1 3.2 10 32.3 11 35.5 4 12.9 5 16.1 

 ارتباطات مدیریت پارک 

المللیها و نهادهای بینبا شرکت  
0 0 0 0 5 16.1 13 41.9 13 41.9 
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ف
ردی

 

 گویه سؤاالت ابعاد
1 2 3 4 5 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

6 

دها
اح
 و
بی
زیا
 ار

ترین از دیدگاه شما مهم

عوامل در انتخاب و 

تداوم استقرار 

واحدهای فنّاور مستقر 

 چیست؟

وکارطرح توجیهی کسب  1 3.2 3 9.7 15 48.4 8 25.8 4 12.9 

هامیزان ارتباط با دانشگاه  1 3.2 16 51.6 8 25.8 2 6.5 3 9.7 

 19.4 6 71 22 6.5 2 3.2 1 0 0 میزان ارتباط با صنعت

صادرات حجم  1 3.2 2 6.5 5 16.1 18 58.1 5 16.1 

بیت ایدهجذا  1 3.2 2 6.5 2 6.5 15 48.4 11 35.5 

 6.5 2 61.3 19 19.4 6 6.5 2 6.5 2 تعداد و حجم قراردادها

بق محصوالت با نیازهای کشورتطا  1 3.2 1 3.2 8 25.8 15 48.4 6 19.4 

ف 7
هد

ری
ذا
گ

های گذاریدر هدف 

فنّاوری هر ی  از پارک

موارد زیر از چه میزان 

 اهمیت برخوردارند؟

 12.9 4 48.4 15 29 9 9.7 3 0 0 تأمین نیازهای ملی

 12.9 4 29 9 38.7 12 19.4 6 0 0 تولید علم

 19.4 6 54.8 17 16.1 5 9.7 3 0 0 افزایش درآمد پارک

ایش حجم صادرات واحدهای مستقرافز  0 0 1 3.2 7 22.6 19 61.3 4 12.9 

پتنت ثبت  0 0 10 32.3 16 51.6 4 12.9 1 3.2 

 22.6 7 32.3 10 38.7 12 6.5 2 0 0 حمایت از واحدهای فنّاور

است. %100دهنده بیشترین و میزان و یا نشان 5دهنده کمترین میزان و یا صفر درصد بوده و عدد نشان 1* عدد   
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یپرسشنامه انگلیس 13تا  7های سؤال وتحلیل آمار استنباطی دادهتجزیه - 10جدول   

 

نگلیسیپرسشنامه ا 6تا  1های سؤال وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی دادهتجزیه -11جدول   
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کنندگان ها با مراکز صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، تأمینسازی مدیریت پارکاولویت شبکه
مدیریت مؤثر  شده است و درزمینه ارتباطاتالمللی و واحدهای فنّاور اعالممنابع مالی ملی و بین

اهمیت  المللی از منظر این متخصصانها و نهادهای بین، ارتباط با واحدهای فنّاور و شرکت
های فّناوری، گذاری اهداف در پارکبیشتری نسبت به سایر ارتباطات داشته است. جهت هدف

ازهای کمک به افزایش حجم صادرات واحدهای فّناور مستقر، افزایش درآمد پارک و تأمین نی
شده در های ارائهترین مشوقملی بیشترین انتخاب را به خود اختصاص داده است. مهم

ه مناطق بدهندگان فنّاوری و دسترسی ازنظر این متخصصان، دسترسی به انتقال فّناوریهایپارک
أمین فّناوری رویکرد تهایسازمانی در پارکویژه اقتصادی بوده و در راستای ایجاد فرهنگ
همیت سازی و افزایش صادرات از بیشترین انیازهای ملی، دسترسی به بازارهای جدید، شبکه

شده، میزان ارتباط ر ارزیابی و جذب واحدهای فنّاور عوامل کلیدی معرفیبرخوردار بوده است. د
ز با صنعت، تطابق با نیازهای ملی، جذابیت ایده و حجم صادرات است، جهت پشتیبانی ا

وکار و آموزش ریزی کسبسازی، بازاریابی، انتقال فنّاوری، برنامهواحدهای فنّاور مستقر شبکه
ین اباالتری برخوردار بوده است. ساختار فنّاوری پیشنهادی مواردی است که از اولویت 

شده است. مدل های فنّاوری، متمرکز بوده و محل استقرار مستقل توصیهمتخصصان جهت پارک
 آورده شده است. 4شده در شکل طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(The results of the survey of this article)المللی فنّاوری از منظر متخصصان بینمدل اداره پارک - 4شکل 
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 مقایسه و بحث

شده است فنّاوری ارائههایسازی و اداره پارکهای گذشته چهار مدل جهت پیادهدر بخش
فنّاوری یک هایشوند. باید توجه داشت که پارکها در ادامه مقایسه و بررسی میکه این مدل

ی پویایی بوده که در مراحل مختلف طراحی، هاپدیده نیستند که اتفاق بیفتند، بلکه سیستم
سازی، رشد و ثبات باید با در نظر گرفتن ابعاد مختلف مؤثر، اداره شوند. در این مقاله سیزده پیاده

های متفاوتی شده، که با توجه به رویکرد سیاستگذاری، به شیوهعامل تأثیرگذار ارائه و بررسی
و با یکدیگر مقایسه  طور خالصه بیانشده بهای ارائهه، مدل12شوند. در جدول سازی میپیاده
فنّاوری در ایران عرضه محور بوده و با هایطور که در ابتدای بحث بیان شد پارکاند. همانشده

توجهی شده تقاضامحور و ایده آل ازنظر متخصصان داخلی و خارجی فاصله قابلسه مدل ارائه
های ایران مورد نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در پارک 11ر شده حداقل دعامل بیان 13دارد. از 

شده ریشه در سیاستگذاری علم و شده است. تغییرات بیانشرح داده 12هستیم، که در جدول 
های جدید با رویکرد محوریت تقاضا و تغییر تواند به دو شیوه تأسیس پارکفنّاوری داشته و می

شده شود. برای درک بهتر موضوع بر اساس اطالعات درج های موجود عملیاتیدر ساختار پارک
طور بنیان وزارت دفاع بههای دانشدو پارک فناوری فارس و پردیس شرکت 12در جدول 

بنیان وزارت های دانشفنّاوری فارس و پردیس شرکتاند، پارکاجمالی با یکدیگر مقایسه شده
تواند عنوان مجموعه وزارت علوم نیست، نمیهای قانونی، چون زیردفاع )که به دلیل محدودیت

اند: پارک را استفاده کند( در موقعیت جغرافیایی نسبتاً یکسانی در شهر شیراز مستقرشده
بنیان در فضای اختصاصی های دانشفنّاوری فارس در مکانی مستقل و پردیس شرکتپارک

ده است. هر دو پارک دارای کارخانه صنایع الکترونیک شیراز وابسته به وزارت دفاع مستقرش
فنّاوری گیری و اداره هستند، پارکهای عمده در شکلمالکیت و اداره دولتی بوده اما دارای تفاوت

فارس با رویکرد عرضه فّناوری و باهدف حمایت از واحدهای فنّاور مستقر به شکل جامع اداره 
گویی به نیازهای فنّاورانه سخبنیان وزارت دفاع، جهت پاهای دانششود. اما پردیس شرکتمی

شده است، ساختار این مجموعه نسبتاً تخصصی است و در انتخاب این وزارت خانه تأسیس
شود که ازجمله این صنایع واحدهای فنّاور نیازهای موردنظر صنایع دفاعی در نظر گرفته می

های الکترونیکی و نهتوان به بخش انرژی، صنایع شیمیایی، صنایع الکترونیک )پهبادها، سامامی
های دانشگاهی شهر شیراز را به گیری از پتانسیلمخابراتی( اشاره کرد. هر دو پارک امکان بهره

بنیان به دلیل عدم وابستگی به وزارت علوم های دانششکل یکسان دارا بوده و پردیس شرکت
بنیان با های دانشمحدودیتی در تأمین نیازهای خود ندارد. در ساختار مدیریتی پردیس شرکت

های داخلی، بازاریابی و ایجاد ارتباطات سازیتوجه به رویکرد تأمین نیازهای صنعت، شبکه
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های مختلف صنایع دفاعی در حال انجام است، موردنیاز میان واحدهای فّناور مستقر و بخش
و در زمان  توجه بودهحجم قراردادهای منعقدشده میان واحدهای فّناور و این وزارتخانه قابل

( بیش از شصت پروژه مشترک میان وزارت دفاع و واحدهای 1392افتتاح رسمی این پردیس )
شده های انجامشده است، در مواردی بیش از هشتاد درصد از پروژهفنّاور این مجموعه تعریف

های دفاع بوده است. پردیس شرکتدر برخی واحدهای فنّاور تا به امروز مربوط به وزارت
فنّاوری فارس، با دارا بودن تر نسبت به پارکبنیان باوجود ساختار اداری بسیار کوچکشدان

های موجود استفاده و خوبی از پتانسیلسازمانی متمرکز بر تقاضا، توانسته است بهفرهنگ
سازی مناسبی با نهادهای مؤثر ایجاد کند، که در کنار برقراری ارتباطات قوی میان مدیریت شبکه
های فنّاوری فارس بخشحدهای فّناور مستقر، اهداف خود را محقق ساخته است. در پارکو وا

سازمانی عرضه محور جاری در این شده، اما به دلیل فرهنگانتقال فنّاوری و بازاریابی تعریف
مجموعه و داشتن رویکرد خطی در عرضه فنّاوری، نتوانسته است عملکرد موفقی در کمک به 

سازی نتایج تحقیقات محور و یا تجاریر جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانشافزایش ثروت د
های وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری است داشته باشد. حمایت گیری پارککه از اهداف شکل

های جدید در کنار تمرکز بر نیازهای صنعت، محوریت بنیان از ایدههای دانشپردیس شرکت
شگاهیان، حمایت از روابط و تعامالت میان دانشگاه، صنعت و صنعتی و دولتی با حضور دان

ای از خدمات نوآوری و توسعه فرهنگ کارآفرینی در منطقه دولت جهت ارائه مجموعه گسترده
دهد. این در حالی فّناوری قرار میهایبندی نسل سوم پارکو کشور این مجموعه را در دسته

های بعدی را طی کند. راحل رشد از نسل اول به نسلفنّاوری فارس نتوانسته ماست که پارک
توان گفت که باوجود دسترسی هر دو مجموعه به منابع نسبتاً یکسان و مالکیت طور خالصه میبه

عنوان دولتی مشابه، به دلیل وابستگی به دو وزارتخانه، یعنی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری به
های های صنعتی و تفاوت در اهداف و سیاسترا بودن بخشمتولی تولید علم و وزارت دفاع با دا

توجهی وجود دارد. دو های قابلها تفاوتگیری، در ساختار مدیریتی و اداره این پارکشکل
های اساسی دارند که ریشه در شده نیز تفاوتعامل ارائه 13شده در سایر موارد از پارک مطرح

 رویکرد سیاستگذاری دارد. 
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 های فنّاوریسازی و اداره پارکخالصه چهار مدل پیاده - 12جدول 

ف
ردی

 

 عوامل مؤثر
مدل عرضه 

 محور
 نظر متخصصان ایرانی مدل تقاضامحور

نظر متخصصان 

المللیبین  
شدههای ارائهمقایسه مدل  

 مالکیت و اداره 1
 اداره دولتی

دولتی مالکیت  

 مالکیت بخش خصوصی و صنعت

 اداره بخش خصوصی و صنعت

 مالکیت دولتی

 اداره بخش خصوصی

مالکیت بخش 

خصوصی اداره 

 دولتی

های کاز دیدگاه متخصصان داخلی که احتماالً برگرفته از وضعیت کنونی پار

ریباً ایران است، مالکیت دولتی با اداره بخش خصوصی پیشنهادشده، زیرا تق

های های ایران دولتی بوده و تغییر سبک مالکیت پارکمامی پارکمالکیت ت

ود پذیر نخواهد بود، اما باوجراحتی امکانموجود حتی در صورت تمایل به

 دیدگاه حاکمیتی دولت بر روند رشد فنّاوری تغییر سبک اداره به بخش

ر های ایران نیازمند حضور مؤثرتخصوصی قابل حصول است، هرچند که پارک

های جدید سازی پارکش خصوصی و صنعت هستند، که این مهم در پیادهبخ

 والمللی، مالکیت بخش خصوصی اجرا است. بر اساس نظر متخصصان بینقابل

از  ها جهت جذب سرمایهشده است که در این مدل دولتاداره دولتی توصیه

ها کمک های چندملیتی جهت احداث پارکبخش خصوصی داخلی و شرکت

 ها در دست بخش خصوصی بوده و در ادارهیرند، درواقع مالکیت پارکگمی

 شده با هماهنگی بخشهای از پیش تعیینپارک دولت بر اساس سیاستگذاری

خصوصی نقش فرعی و اداره را خواهند داشت که در نسل سوم 

شده است.فنّاوری تعریفهایپارک  

 محل استقرار 2
دانشگاه و یا 

 مکان مستقل

صنعتیمراکز   

 مناطق ویژه اقتصادی
 مکان مستقل مکان مستقل

نعت و یا صها به داشتن ارتباط مستمر با در مدل تقاضامحور بر اساس نیاز مجموعه پارک

، سازی یا صادرات محصوالت فنّاورانهمناطق ویژه اقتصادی جهت تسهیل در تجاری

ه اقتصادی یا مناطق ویژ ها را در نزدیکی یا در فضای مراکز صنعتی واستقرار این پارک

کند. در مدل پیشنهادی دهی پارک توصیه میهای شکلمتناسب با اهداف و سیاست

یژگی والمللی محل استقرار مستقل پیشنهادشده که با توجه به متخصصان داخلی و بین

.تواند تأثیر مشابهی داشته باشدجواری با مراکز مختلف میها همنسل سوم پارک  
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زیرساختتأمین  3  همکاری دولت و بخش خصوصی دولت 
همکاری دولت و بخش 

 خصوصی

همکاری دولت و 

 بخش خصوصی

ت های عرضه محور از سوی دولشده، تأمین زیرساخت پارکهای ارائهدر مدل

شده ازنظرات های استخراجهای تقاضامحور، همچنین مدلبوده اما در پارک

بخش خصوصی و دولت در تأمین المللی بر همکاری متخصصان داخلی و بین

های فنّاوری تأکید شده است. حضور بخش خصوصی در های پارکزیرساخت

ها را تسریع خواهد کرد.ها روند ارائه تخصصی آنتأمین زیرساخت  

 مدل درآمدی 4

های حمایت

 مستقیم دولتی

اجاره مکان و 

یا حق 

عضویت در 

 پارک

قراردادهای پژوهشی بین مدیریت 

صنعت یاپارک با   

های دولتی.سازمان  

دریافت هزینه باالسری از 

قراردادهایی که مدیریت پارک در 

انعقاد آن با واحدهای فنّاور مستقر 

 همکاری داشته است.

شده به های ارائههزینه سرویس

 واحدهای فنّاور مستقر

قراردادهای پژوهشی بین 

مدیریت پارک و 

صنعت.دریافت هزینه 

یی که باالسری از قراردادها

مدیریت پارک در انعقاد 

آن با واحدهای فنّاور 

مستقر همکاری داشته 

 است.

های مستقیم دولتیحمایت  

قراردادهای 

پژوهشی مابین 

مدیریت پارک و 

 صنعت.

قراردادهای 

پژوهشی مابین 

مدیریت پارک و 

های دولتی سازمان

های حمایت

 مستقیم دولتی

المللی ان داخلی و بینشده بر اساس نظر متخصصهای طراحیدر مدل

های پژوهشی با صنعت و های درآمدزایی از طریق انجام پروژهشیوه

ات های باالسری از قراردادها و یا خدمهای مختلف، دریافت هزینهسازمان

هایشده است اما در آخر، گزینه حمایتشده توصیهارائه  

حذف خورد. مدل تقاضامحور سعی بر مستقیم دولتی نیز به چشم می 

نه های مستقیم دولتی و ارائه راهکارهای دیگر جهت تأمین بودجه ساالکمک

ه های دولتی وابستهای عرضه محور اساساً به حمایتپارک شده است، پارک

 هستند.

5 
تأمین سرمایه 

 تأسیس
 بخش خصوصی و صنعت دولت

همکاری دولت و بخش 

 خصوصی

همکاری دولت و 

 بخش خصوصی

 المللی بر مشارکت دو بخش دولتی وداخلی و بیندر اظهارنظر متخصصان 

شده است. در مدل خصوصی جهت تأمین هزینه تأسیس پارک اشاره

رد تواند دولتی باشد اما رویکردی تقاضامحور داتقاضامحور بخش صنعت می

جام گذاری الزم را انو باهدف حمایت از طرف تقاضا از سوی دولت، سرمایه

ست.امحور تأمین این هزینه صرفاً بر عهده دولت های عرضه دهد. در مدلمی  
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6 
 ساختار جامع

 و یا متمرکز
 جامع متمرکز و تخصصی جامع

متمرکز و 

 تخصصی

ها جامع هستند، همچنین در در مدل عرضه محور اغلب پارک

های جامع نظرسنجی صورت گرفته از متخصصان داخلی پارک

اند، که اختصاص دادهها را به خود وهشت درصد از انتخابپنجاه

های صنعتی در مناطق گیری خوشهتواند برگرفته از عدم شکلمی

ها تالش شده با مختلف کشور متناسب با منابع باشد و در اداره پارک

شود. داشتن دیدگاه جامع محدودیتی در جذب واحدهای فنّاور ایجاد ن

ب ناستواند مانع ارائه خدمات تخصصی و پشتیبانی ماین رویکرد می

زار و در مدل تقاضامحور تأکید بر نیاز با از واحدهای فنّاور شود.

ها در یک یا صنعت وجود دارد بر این اساس فعالیت متمرکز پارک

شود، باید توجه داشت که در صورت فعالیت چند شاخه توصیه می

تن ها متناسب با نیاز یک صنعت و یا خوشه صنعتی، امکان داشپارک

 وجود نخواهد داشت و صرفاً تمرکز بر یک یا چندیک پارک جامع 

 شاخه فنّاوری خواهد بود. در نظرسنجی صورت گرفته از متخصصان

های تخصصی بیشترالمللی نیز پارکبین اند که موردتوجه قرارگرفته 

های نسل سوم است.همسو با تخصص گرایی در پارک  

7 

پشتی انی پارک از 

واحدهای فنّاور 

 مستقر

های حمایت

 قانونی

 ث ت اختراع

نام در ث ت

 رویدادها

 آموزش

تحقیق و توسعه.مشارکت در 

وکار. ریزی کسبها.برنامهطرح

مدیریت پروژه. حمایت قانونی. 

انتقال فناوری. 

نام در سازی.ثبتبازاریابی.شبکه

 رویدادهای 

سازیشبکه  

 بازاریابی

 انتقال فنّاوری

های قانونیحمایت  

سازیشبکه  

زاریابیبا  

 انتقال فنّاوری

ریزی برنامه

وکارکسب  

 آموزش

المللی بیشترین شده ازنظرت متخصصان داخلی و بینهای استخراجدر مدل

توان گفت که جهت رفع گرایش به سمت پشتیبانی طرف تقاضا است، می

وکارهای های میان عرضه و تقاضا و انجام پشتیبانی مؤثر از کسبشکاف

ر ها نیازمند تغییمستقر و مجموعه مدیریت پارک، پارکهای فنّاور شرکت

ها از سمت عرضه به سمت تقاضا هستند.حمایت  
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شدههای ارائهمشوق 8  

 دسترسی به:

 منابع مالی

های سرمایه

 فکری

 دسترسی به:

دهندگان فنّاوری، مناطق انتقال

 ویژه اقتصادی،

های فکری،منابع مالیسرمایه  

 دسترسی به:

فکری،های سرمایه  

دهندگان فنّاوریانتقال  

دسترسی به: 

دهندگان انتقال

 فنّاوری،

مناطق ویژه 

 اقتصادی

دهندگان بر اساس نظر دو گروه متخصصان، دسترسی به انتقال  

المللی فنّاوری از اهمیت باالیی برخوردار است، متخصصان بین  

، دسترسی به مناطق ویژه اقتصادی جهت تسهیل در تولید و صادرات

خلی اند. از منظر متخصصان دادر جایگاه دوم اهمیت قرار داده  را

ه هم های فکری در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد کدسترسی به سرمایه

های تقاضامحور است.وسیله پارکشده بههای ارائهسو با مشوق  

سازیش که   

سازی ش که

مدیریت 

پارک با: 

ها، دانشگاه

سایر 

های پارک

فنّاوری، 

های واحد

 فنّاور 

سازی مدیریت پارک با:شبکه  

های دولتی،مناطق صنعت، سازمان

ویژه اقتصادی، زنجیره ارزش، 

ها و های دولتی، دانشگاهسازمان

های تحقیقاتی، سازمان

کنندگان منابع مالی ملی و تأمین

المللی و بازارهابین  

سازی مدیریت شبکه

پارک با: صنعت، 

کنندگان منابع تأمین

مالی و بازارها، 

های ها وسازماندانشگاه

تحقیقاتی،واحدهای 

 فنّاور 

سازی شبکه

 مدیریت پارک 

 با: صنعت،

مناطق ویژه 

 اقتصادی،

کنندگان تأمین

 منابع مالی بازارها،

 واحدهای فنّاور 

ها سازی، این شبکهکههای عرضه محور در صورت وجود شبدر پارک

اور مستقر فنّاوری و یا واحدهای فنّهایها، سایر پارکصرفاً با دانشگاه

ی، سازی با مراکز صنعتهای تقاضامحور شبکهشود. در پارکایجاد می

ای برخوردار است کنندگان منابع مالی از اهمیت ویژهبازارها و تأمین

ت، در نظرسنجی سازی داخلی نیز الزامی اسهرچند که شبکه

سازی شده نیز هر دو گروه متخصصان داخلی و خارجی بر شبکهانجام

رها، تأکید المللی و بازاکنندگان منابع مالی ملی و بینبا صنعت و تأمین

اند. که منطبق بر رویکرد تقاضامحوری است.ای داشتهویژه  

 ارت اطات و پیوندها 10

ارت اط 

مدیریت با: 

واحدهای 

 فنّاور،دانشگاه

و مراکز 

 تحقیقاتی

 ارتباط مدیریت با:

 سایر نهادهای کشور،

المللی،ها و نهادهای بینشرکت  

 واحدهای فنّاور مستقر،

ها و مراکز تحقیقاتیدانشگاه  

رتباط مدیریت با:ا  

 واحدهای فنّاور مستقر،

ها و نهادهای شرکت

المللیبین  

ارتباط مدیریت با: 

 واحدهای فنّاور

ها و شرکت

نهادهای 

المللیبین  

مر با المللی، داشتن ارتباط مستدر اعالم نظر متخصصان داخلی و بین

المللی از ها و نهادهای بینسو و شرکتواحدهای فنّاور مستقر از یک

شده است، که منطبق بر نسل سوی دیگر جهت ایجاد ارتباط توصیه

ها و مبتنی بر تعامل و بازخورد است.سوم پارک  
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11 
اهداف بلندمدت و 

مدتکوتاه  

حمایت از 

واحدهای 

تولید  فنّاور،

ث ت  علم،

 اختراع

 تأمین نیازهای ملی،

 افزایش درآمد پارک،

افزایش حجم صادرات، واحدهای 

 فنّاور مستقر،

 تأمین نیازهای بازار داخلی

حمایت از واحدهای 

فنّاور، تأمین نیازهای ملی، 

افزایش حجم صادرات 

فنّاورواحدهای   

 افزایش درآمد 

تأمین نیازهای 

ملی، افزایش 

حجم صادرات 

 واحدهای فنّاور 

لی، مهای تقاضامحور، اهداف متمرکز بر تأمین نیازهای در مدل پارک

سازی و توجه به بازارها است، ازنظر متخصصان داخلی و تجاری

شده است، که المللی نیز اهدافی منطبق بر مدل تقاضامحور توصیهبین

ها و توجه هر گذاری پارکدهنده نیاز به تغییر رویکرد در هدفشانن

 چه بیشتر به سمت تقاضا است.

12 
ارزیابی و جذب 

 واحدهای فنّاور

جذابیت 

 ایده،

میزان ارت اط 

 با دانشگاه

وکار،طرح توجیهی کسب  

 میزان ارتباط با صنعت،

 جذابیت ایده،

 حجم صادرات،

 تطابق با نیازهای ملی،

حجم قراردادها تعداد و  

طرح توجیهی 

وکار،کسب  

میزان ارتباط با صنعت، 

تعداد و حجم 

 قراردادها، جذابیت ایده

میزان ارتباط با 

 صنعت،

تطابق با 

 نیازهای ملی،

 جذابیت ایده،

 حجم صادرات

بایست با ها میهای تقاضامحور بررسی عملکرد شرکتدر مدل پارک

ای ا دورهئه برنامه ساالنه و یمحوریت تقاضا و بازار صورت پذیرد، ارا

با صنعت و واحدهای صنعتی )در بخش تولید و تحقیق و توسعه(، 

دهنده میزان ارتباط های مالی و مواردی که نشانحجم تراکنش

سته های این واحد با بخش تقاضا است که به شکل مستقیم وابفعالیت

د معیار بای به ارتباطات و پیوندهای ایجادشده با محوریت تقاضا دارد،

قرار اصلی سنجش واحدهای فنّاور مستقر جهت انتخاب و یا ادامه است

صنعت و  شده نیز تأکید بر ارتباط بادر پارک باشد. در نظرسنجی انجام

 جذابیت ایده است، که به مدل تقاضامحور مشابهت دارد.

13 
محورهای 

سازمانیفرهنگ  

حمایت از 

واحدهای 

 فنّاور مستقر

 ث ت اختراع

 نیازهای ملی،

سازی،شبکه  

 ورود به بازارهای جدید،

 سازوکارهای جذب سرمایه،

 درآمدزایی پارک،

 راهکارهای افزایش صادرات

سازی،شبکه  

 ورود به بازارهای جدید،

حمایت از واحدهای 

 فنّاوری

 درآمدزایی پارک

تأمین نیازهای 

ملی، ورود به 

 بازارهای جدید،

سازی،شبکه  

 افزایش صادرات

ضا المللی محورهای مبتنی بر تقادیدگاه متخصصان داخلی و بیناز 

سازمانی یک پارک داشته و گیری فرهنگاهمیت بیشتری در شکل

ست.اسازی و ورود به بازارهای جدید تأکید شده مواردی مانند شبکه  
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وری و عنوان یک ابزار سیاست فنّافّناوری بههایدر این مقاله عوامل کلیدی اداره پارک
ها پارک سازیپیادهالمللی دو مدل نوآوری بررسی و بر اساس نظرات متخصصان داخلی و بین

ل مالحظه است، مدطور که قابلهای عرضه و تقاضامحور مقایسه شد. همانتنظیم و با مدل
های تقاضامحور داشته المللی( بیشترین تشابه را با پارکوسط متخصصان )داخلی و بینشده تارائه

شده های ارائهها از سیاستگذاری فّناوری خطی )عرضه محور( در مدلو لزوم تغییر رویکرد پارک
صله فّناوری موجود در ایران فاهایهای فوق، اداره پارکشود. بر اساس یافتهمشاهده می

ز المللی دارد، که به دلیل تمرکهای ایده آل متخصصان داخلی و بینهی با مدلتوجقابل
ه های اجرایی آن بر عرضه و عدم توجه به تقاضا است. عرضه محوری و عدم حرکت بسیاست

بت ها در ایران نسسازی پارکهای نسل دوم و سوم سبب شده است تا تجربه پیادهسمت پارک
م. جهت ها باشیآمیز نبوده و نیازمند بازبینی در ساختار آنه موفقیتگذاری صورت گرفتبه سرمایه

ی، اکوسیستم شده نیاز به بررسی عوامل متعدد مانند شرایط اقتصادهای ارائهسازی موفق مدلپیاده
ارد و در های دولت و... وجود دفّناوری منطقه، سیاستهایموجود، بازارها، موقعیت سایر پارک

های گیسازی، رشد و پایداری هر پارک فنّاوری، با توجه به ویژراحی، پیادهمراحل مختلف ط
لم است ها وجود دارد. آنچه مسهای مختلف و یا ترکیبی از آنخاص آن امکان استفاده از مدل

ر سیزده دعنوان یک سیستم پویا نیازمند پایش مستمر جهت تغییر احتمالی رویکردها ها بهپارک
آمیز نخواهد ای دیگر موفقیتستند و مدل موفق در یک پارک الزاماً در منطقهشده هعامل ارائه

سازی یادهبود. اداره موفق یک پارک فّناوری، نیازمند تعهد نیروی انسانی شاغل در آن جهت پ
ویژه اور بهسازمانی، ارزیابی دقیق واحدهای فنّدقیق مدل موردنظر است، کیفیت پشتیبانی، فرهنگ

 ای موردنیاز وابستگی کاملی به نحوه عملکرد نیروی انسانی دارد. همچنینهسازیشبکه
سزایی  تواند نقش بهفّناوری میهایهای پارکای از فعالیتهای غیرمستقیم ملی و منطقهحمایت

ها از ابزار د پارکشده تغییر رویکرها داشته باشد. با توجه به موارد بیاندر اداره مؤثر این مجموعه
ها در ایران عرضه با مدل خطی، به سمت تقاضا و حرکت به سمت نسل سوم پارکطرف 

یاز هر های جدید و متناسب با نها باید بر اساس مدلپارک سازیپیادهرسد، ضروری به نظر می
ی گویی به نیازهای داخلی و تولید محصوالتصنعت و منطقه صورت پذیرد، تا امکان پاسخ

ها کود، در صورت رسیدن به این مهم امکان رشد و پایداری پارباقابلیت صادرات فراهم ش
ری به شده در این پژوهش با مقایسه ابعاد مختلف سیاستگذاهای ارائهفراهم خواهد شد. مدل

 کرد.فّناوری در ابعاد مختلف کمک خواهد هایطراحی مؤثر پارکباز
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