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چکیده

تحقیق حاضر برگرفته از بخشی از پایان نامه دکتری بوده که به شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیا یی در توسعه پارکهای علم و
فناوری ایران پرداخته است .در این تحقیق با استفاده از روش پژوهش پیمایشی توصی یف و همچنین بررسی اکتشافی ،ابتدا وضعیت مکانی و جغرافیا یی

موجود پارک های علم و فناوری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با توجه به وضعیت موجود ،میزان رضایت شرکت های دانش بنیان از محل استقرار
فعلی پارک های علم و فناوری مورد سنجش قرار گرفته است .عالوه بر آن در بررسی اکتشافی سعی شده است تا مهمترین عوامل و شاخص های
مکانی و جغرافیا یی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران از دیدگاه صاحبان شرکت های فناور تعیین و معرفی شوند .نتایج تحقیق در بخش
توصی یف نشان داد که  :محل استقرار بیش از نیمی از پارک های علم و فناوری در خارج از دانشگاه ها و همچنین خارج از شهر مستقر بوده اند عالوه
برآن فاصله زیادی با مراکز صنعتی نیز داشته اند که با توجه به این ،شرکت های دانش بنیان میزان رضایت خود از محل استقرار پارک های علم و
فناوری در رابطه با نزد یکی و دوری از مراکز دانشگاهی و علمی و همچنین مراکز صنعتی 50 ،نفر با  15 /6درصد گزینه نظری ندارم 61 ،نفر با 19 /1
درصد گزینه بسیار کم 48 ،نفر با  15درصد گزینه کم 54 ،نفر با  16 /9درصد گزینه متوسط 63 ،نفر با  19 /7نفر گزینه زیاد و  44نفر با  13 /8درصد
گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده اند .عالوه بر آن ،نتایج تحقیق در بخش بررسی اکتشافی نشان داد که :مهمترین عوامل و شاخص های جغرافیا یی در
توسعه و موفقیت پارک های علم و فناوری از دیدگاه شرکت های دانش بنیان  -1همجواری دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در منطقه و ارتباط با پارک

(مهمترين عامل)؛  -2وجود فعاليتهاي  R&Dو  high-techمرتبط با پارك در منطقه (عامل مهم دوم)؛  -3حضور شركتهاي قوي در پارك
(عامل مهم سوم)؛  -4نزديكي و دسترسي به امكانات حمل و نقل مناسب؛  -5وجود نيروي كار در منطقه؛  -6نزديكي به بازار مصرف داخلی؛ -7
دسترسي به مراكز و تاسیسات شهري؛  -8همجواری مراکز صنعتی و ارتباط با آنها؛ بوده است .همچنین نتایج نشان داد در مورد فرضیه های پژوهش
نشان داد که  -1 :بین مکان جغرافیا یی استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی  -2بین توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش
بومی و منطقه ای رابطه معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها :پارک علم و فناوری ،عوامل جغرافیا یی  ،شاخص های مکانی ،ایران

-1تحقیق حاضر برگرفته از پایان نامه دکترای تخصصی با عنوان نقش پارک های علم و فناوری ایران و مراکز رشد اقماری در تولید و توزیع اطالعات و دانش به راهنما یی دکتر فاطمه نوشین فر و
مشاوره دکتر فهیمه باب الحوائجی بوده است .مقاله حاضر باتوجه به شیوه نگارش و پذیرش مقاالت در فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی تهیه و ارائه شده است.

 -2فاطمه نوشین فرد (نویسنده مسئول) f.nooshifard@yahoo.com
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مقدمه
پارک علم و فناوری ،سازمانی است که به وسیله متخ صص ان حرفه ای مدیریت میشود و هدف اصلی آن افزایش
تهای حاضر در پارک و موسسات متکی بر
ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرک 
علم و دانش است .به منظور دستیابی به این هدف یک پارک علمی ،جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها،
تهای
موسسات تحقیق و توسعه ،شرکتهای خصوصی و بازار ،به حرکت انداخته و مدیریت میکند و رشد شرک 
متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل میکند .پاركها همچنين خدمات مناسب
ينمايند.
ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيالت با يك فيت باال فراهم م 
كهاي علم و فناوري از رهگذر كمك به رشد شركتهاي كوچك و متوسط فعال در زمينههاي اقتصادي
پار 
پژوهشمدار موجب افزايش ميزان توليد دانش در منطقه و جذب سرمايه خارجي شده و بدون ترديد عامل
نكنندهاي در توسعه اقتصاد دانشمحور به شمار م 
تع يي 
يروند( .)Salami, 2011همچنين با به جريان درآوردن دانش
بين بنگاهها ،مؤسسات كوچك ،بازار و دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي نقشي مهم در اشاعه فرهنگ رقابت و نوآوري
در كي

شهاي مختلف ايفا م 
منطقه و انتقال فناوري بين بخ 
يكنند (.)Appold, 2004

يتوان گفت پاركهاي علم و فناوري در كي
به طور خالصه م 

اقتصاد دانش محور سه كاركرد عمده دارند:

 -كمك به افزايش دانا يي شركتها و بنگاههاي اقتصادي از طر قي فراهم آوردن شرا طي

الزم براي انتقال دانش از

تها و مؤسسات اقتصادي جديد؛ -ايجاد
مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها به بنگاههاي اقتصادي؛ كمك به ايجاد شرك 
تها و بنگاههاي اقتصادي دانشمحور
فضاي جذاب براي سرمايهگذاران خارجي با فراهم آوردن مجموعهاي از شرك 
تهاي اقتصادي
شها و ظرفي 
و مت يك بر نوآوري و ايجاد محيطي مناسب براي رقابت ،نوآوري و بهره برداري از دان 
منطقه.)Salami, 2011( .
کهای علم و فناوری ،به عنوان كي
پار 

تها عمل نموده و کشورهای مختلف با
پل ارتباطی بين دانشگاهها و شرک 

ايجاد چنين مراکزی تالش م 
شهای صنعت و دانشگاه را کم كنند و
ینمايند( )Felsenstein, 1994تا فاصله بين بخ 
در نتيجه سطح اشتغال و رفاه عمومی را افزايش دهند .پارکهای فناوری و مراکز رشد با ايفانمودن نقش محوری در
ينمايند و در صورتیکه
کشورهای پيشرفته و در حال توسعه ،به عنوان يک رکن اصلی در توسعه فناوری عمل م 
ساختار اوليه آنها به خوبی تعر في

شده باشد ،قادر به تبديل نمودن علم و تحق قي

به ثروت و رشد اقتصادی هستند.

از طرف ديگر ،مراکز رشد در هنگام مواجهه جوامع با کاهش درآمد ،افزايش بيکاری و داشتن جمعيت جوان و دانش
یتوانند با ارتقاي سطح مهارت نيروهای کار و افزايش درآمد دانشگاهها ،شرا طي بهبود روانی شاغالن و
آموخته ،م 
شآموختگان دانشگاهی را با حمايت از شرکتهای جديد در ايجاد کسب و کار در مح طي های آرامبخش اين
دان 
مراکز فراهم نمايند (.)Pouribrahim, 2012

کهای علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری ،توسعه اقتصاد دانش مدار و
پار 
طهایی برای استقرار و حضور واحدهای فناوری کوچک و متوسط ،واحدهای تحقیق و
اشتغال زایی تخ صص ی ،محی 
ینماید که در تعامل با یکدیگر و با دانشگاهها به فعالیتهای فناوری
توسعه صنایع و موسسات پژوهشی فراهم م 
اشتغال دارند .اهم این فعالیتها شامل بازارسنجی ،ایده پردازی پژوهش علمی ،طراحی مهندسی ،نمونه سازی،
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طراحی صنعتی ،استانداردسازی ،تدوین دانش فنی ،ثبت مالکیت فکری ،تجاری سازی ،فروش و پشتیبانی بعدی
برای تحقق محصوالت فناوری در عرصه تولید صنعتی و همچنین ارائه سایر خدمات میباشد(.)Safariniyam 2012
یگردد زمانی که موضوع اشتغال
کهای علمی و فناوری ،به اواخر دهه  1950و اوایل  1960بر م 
سابقه پارک و شهر 
فارغ التح يص الن دانشگاهي و ايجاد شرايطي از سوي دانشگاه براي تسهيل كارآفريني و ايجاد درآمد براي دانشگاه از
محل تحقيقات ،در دانشگاه استنفورد آمریکا ،مطرح شد .در آن زمان زميني در كنار دانشگاه در نظر گرفته شد تا فارغ
التح يص الني كه تمايل به ايجاد شركتهاي تحقيقاتي و مهندسي دارند ،بتوانند با شرا طي

ويژه در آن استقرار

يابند( .)Safariniya, 2012همچنین پیدایش پارک پژوهشی مثلثی در کارولینای شمالی و دره سیلیکون در کالیفرنیا در
کها و و شهرکهای علمی فناوری و تحقق
همسایگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قوی ،طلیعه ایجاد پار 
کها و شهرکهای فناوری در اروپا در اواخر دهه 60
مدلهای اولیه آنها تلقی شده است ( .)Cox, 1985اولین پار 
یتوان به کمبریج و هریوت وات در انگلیس و گره نویل و سوفیا آنتی پولیس در
شکل گرفتند که از آن جمله م 
فرانسه اشاره نمود .اکنون نزدیک به  1200پارک علم و فناوری در بیش از  60کشور جهان وجود دارد که نزدیک به
 0 30نمونه آن در آمریکا تاسیس شده اند .شمار پارکهای انگلستان ،فرانسه ،کانادا ،ژاپن و استرالیا به ترتیب در
رتبههای بعدی قرار دارند.
یگردد که دولت ژاپن تصمیم گرفت صنایع متمرکز شده در
سابقه تاریخی پارک علمی آسیا به اوایل دهه  1960بر م 
توکیو و نیز جمعیت آن را پراکنده سازد و شهرک آموزشی -پژوهشی تسوکا را در  60کیلومتری شمال خاوری
توکیو دایر کند .امروزه کشورهای توسعه یافته آسیایی مانند ژاپن ،چین ،کره جنوبی ،هند و مالزی پیشرفت خود را
کهای تحقیقاتی م 
کهای علمی و شهر 
مدیون احداث پار 
یدانند (.)Chen, 2006
 جایگاه پارکهای علم و فناوری در توسعه کشورها نهاد اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری راهبردی هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای جایگاه شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیدههای نوظهور فناورانه ایفاکننده نقش محوری در توسه اقتصادی کشورها جایگاه توسعه نوآوریهای دانش محور از طریق موسسات کوچک و متوسطکهای علمی و فناوری
یهای اصلی پار 
ویژگ 
عبارت پارک فناوری در کشورهای مختلف با نامها و اصطالحات ،انکوباتور تجاری ،مرکز نوآوری ،مرکز کارآفرینی ،پارک

فناوری ،پارک علمی ،پارک تحقیقاتی ،قطب فناوری ،شهر علمی– تحقیقاتی ،تکنوپولیس ،تکنوپل و ...شناخته میشود که آنها
یباشد.
پارک علمی ،پارک تحقیقاتی و قطب فناوری م 
یهای بارز نمونههای موجود در سطح دنیا انجام
یتواند بدون توجه دقیق به ویژگ 
سازماندهی مجتمعهایی از این دست ،نم 
کها) دستهبندی گردد:
عها(پار 
نحال مشترک این گونه مجتم 
یهای بارز و درعی 
گردد .در ذیل کوشش شده است که ویژگ 
یهای سطح باالست.
کها ،پژوهش و توسعه در زمینه ،فناور 
ویژگی اول :مضمون اصلی فعالیت این پار 
یشود.
ویژگی دوم :پژوهش در این پارکها در راستای رفع نیازهای صنایع مشخص انجام م 
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ویژگی سوم :صنایعی که در این پارکها تاسیس میشوند ،صنایع سبک و تکنولوژیک هستند.
تهای به هم پیوستهاند.
ویژگی چهارم :این مجتمعها محل تمرکز مجموعهای از فعالی 
ویژگی پنجم :زایش صنعت از صنعت

1

ویژگی ششم :فضای این مجتمعها ،پارک مانند است و محوطه آنها بسیار زیبا ،ساختمانها معموال با ارتفاع کم و مجهز به
یباشد.
تمامی امکانات تفریحی و خدماتی م 
عها غالبا در ارتباط و با همکاری مستقیم یک یا چند دانشگاه یا موسسه فن آوری و سرمایه گذاری
ویژگی هفتم :این مجتم 
مشترک آنها تاسیس میشوند.
کها معموال کوچک و نوبنیادند و صاحبان آنها را پژوهشگران تشکیل
ویژگی هشتم :بخش عمدهای از واحدهای فعال در پار 
یدهند.
م
کها کار میکنند افراد متخصص و ماهری هستند (نظیر
ویژگی نهم :از جنبه جمعیتی (دموگرافیکی) افرادی که در این پار 
دانشمندان ،مهندسان ،پزشکان ،و کارشناسان تحقیق و توسعه) که عمدتا در مشاغل تکنیکی ،پژوهشی و مدیریتی ممتاز مشغول

به کارند (.)OECD, 2003

 انواع پارکهای علم و فناورییشوند:
کهای علم و فناوری از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم م 
پار 
الف :پارک علمی

2

پارک علمی معموال توسط دانشگاهها و مراکز علمی و در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد میشود ،تا
بدینوسیله همکاری متقابلی بین صاحبان صناعی مستقر در پار 
کها و دانشگاه بوجود آورد (.)Pouribrahim. 2012
مهمترین تاثیرات مثبت ایجاد پارکهای علمی بر دانشگاههای مجاور آنها عبارتند از:
کها
تجاری و صنعتی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی در پار 
استفاده از طرفیتهای آزاد هیات علمی دانشگاه
حها و پروژهها
تهای مالی از این طر 
کاربردی شدن پروژههای کارشناسی ارشد ودکترای و حمای 
استفاده از ظرفیتهای آزاد آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه
استفاده حداکثر از کتابخانه و مرکز اطالع رسانی و کتابخانههای دیجیتالی
ایجاد منابع درآمدی جدید برای دانشگاه
ب :پارک فناوری

3

بهای صنعتی ایجاد شده و با نیت گسترش ارتباطات صنایع موجود در منطقه با
این پارکها معموال در مجاورت قط 
کها ،ارتقاء فناوری صنایع موجود و
یگیرند .هدف اصلی این پار 
واحدهای فناوری و دانشگاههای منطقه شکل م 
افزایش توان رقابتی آنها است (.)Ferguson & Olofsson, 2004

1

Spine off
Science Park
3
Technology Park
2
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عمده تحقیقات در این نوع پارکها در قالب تحقیقات مهندسی معکوس ،تدوین دانش فنی و تجاری سازی نتایج
یشود.
تحقیقات کاربردی متمرکز شده و معمول در این پارکها کمتر به تحقیقات بنیادین پرداخته م 
شهای عمده پارکهای فناوری عبارت است از:
وظایف و نق 
تسهیل فرایند فناوری به صنایع
یهای پیشرفته
تامین مکانی برای رشد صنایع کوچک و متوسط متکی بر فناور 
ایفای نقش به عنوان وسیله ای برای بسط و توسعه صنایع متکی بر فناوری پیشرفته
تسریع در روند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی
تهای شغلی مناسب برای جذب دانشمندان
ایجاد فرص 
ارائه خدمت به عنوان یک مرکز اطالعاتی برای صنایع متکی بر فناوری پیشرفته
مشارکت فعاالنه در اقدامات مورد نیاز به منظور توسعه و بسط فرهنگ نوآوری و تحقیق و افزایش حمایت اجتماعی
یهای پیشرفته
از علوم و فناور 
ج :پارک تجاری

1

کها که بیشتر به یک منطقه ویژه صنعتی با فناوریهای نوین شباهت دارد به کمک واحدهای تولیدی یا
این نوع پار 
خدماتی بر اساس نیاز بازار و عمدتا به منظور تکمیل خوشه اقتصادی در یک زمینه خاص ایجاد میشود .فعالیتهای
عمده اینگونه پارکها تحقیق و توسعه ،تولید و تجارت بوده و اغلب با هدف تولید کاالهای صادراتی مبتنی بر
یشوند.
یهای پیشرفته با قابلیت رقابت بین المللی ،سازماندهی م 
فناور 
 اهداف و وظایف پارکهای علم و فناوری در نگاه کلیاهداف
ارتقاء سطح فناوری صنایع موجود در منطقه و افزایش توان رقابتی آنها
استفاده بهینه از طرفیت دانشگاهها وصنایع موجود در منطقه
تجاری سازی نتایج تحقیقات
جهت دهی جامعه علمی به سوی تحقیق فناوری و توسعه ای در جهت رشتههای مورد نیاز کمک به توسعه
هماهنگ بخشهای مختلف از جمله دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنایع از طریق برقراری ارتباطات سازمان یافته
(.)Ratinho & Henriques
کهای علم و فناوری در ایران
 پار در طی سالهای اخیر ایجاد پارکها و مراکز رشد و علم و فناوری در بین سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی مورد
توجه قرار گرفته است .تجربه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بین سالهای  9 37 1تا  1381در راه اندازی مراکز
کهای علمی ،با استقبال نسبتا خوبی از طرف وزارتخانهها و مدیران
رشد غدیر به عنوان اولین قدم در راه ایجاد پار 
دولتی از جمله مسئولین محلی در استانهای مختلف روبرو گردید.
Business Park

1
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اولین اقدامات اجرایی برای توسعه پارکهای علمی در سطح وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  1381انجام
شهای علمی و صنعتی ایران و مشابهت ساختاری و ماموریتی
گرفت .با توجه به امکانات موجود در سازمان پژوه 
این سازمان با پارکهای علمی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد  8پارک علم و فناوری در
استانهای مختلف اقدام نمود (.)South Korasan`s science & technology park, 2014
هم اکنون در ایران  33پارک علم و فناوری در مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که در حدود 2000
ینمایند.
شبنیان در این پارکها فعالیت م 
شرکت دان 
تاسیس این مراکز در مقایسه با جهان اگر چه با تاخیری  40ساله اتفاق افتاده است اما با این حال به رغم نوپا بودن
این مراکز ،طی یک دهه گذشته ،دستاوردهای در خور توجهی خصوصا در عرصه پزشکی و تولید دارو توسط
کهای علم و فناوری بالقوه بیش از
کهای علم و فناوری ارائه شده است .اما نکته قال تامل این است که توان پار 
پار 
کهای علم و فناوری از جمله تسهیل در فرایند
نهاست .مرور برخی اهداف و ماموریتهای پیش بینی شده برای پار 
ای 
انتقال تکنولوژی به صنایع کشور؛ تسریع در روند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی؛ و رشد صنایع کوچک و
یگذارد که توجه به
یهای پیشرفته ،ضمن نمایان ساختن اهمیت این مراکز بر این واقعیت صحه م 
متوسط بر تکنولوژ 
شبنیان کشور خواهد داشت.
کهای علم و فناوری نقش غیرقابل انکاری در توسعه اقتصاد دان 
پار 
كهاي علم و فناوري ايران همگي دولتي هستند ،مي توان همه را در كي
پار 

گروه مشابه قرار داد و به اين ترتيب

مأموريت اصلي آنها را يافت .پاركهاي دولتي عمدتًاًا با هدف توسعه اقتصاد منطقه اي تأسيس مي شوند و اگر از
تهاي حاضر در پارك،
شها ،شبكه سازي بين شرك 
حمايت دانشگاهها برخوردار باشند به تجاري سازي نتايج پژوه 
یپردازند.
تاسيس شرك تهاي زايشي و … هم م 

یرود پاررکهای علم و فناوری به عنوان حلقه واسط بین دانشگاه وصنعت برای
با این حال در شرایطی که انتظار م 
تحقق اهداف و ماموریت خود یعنی تولید ثروت از دانش به همه ابعاد و حوزهها ورود کنند بررسی عملکرد
کهای علم و فناوری به همه حوزهها تسری
یدهد که هنوز ماموریت پار 
کهای علم و فناوری در کشور نشان م 
پار 
پیدا نکرده است .شاید عواملی همچون محل و مکان استقرار پارک های علم و فناوری بلحاظ جغرافیایی ،دسترسی
شرکت های دانش بنیان به آن ،فاصلمه پارک با مراکز علمی و دانشگاهی و مراکز صنعتی ،دسترسی به امکانات و
تاسیسات شهری ،بازار فروش ،سیستم حمل و نقل و سایر موارد در نحوه عملکرد و استقبال از پارک های علم و
فناوری نقش داشته اند .تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موقعیت مکانی و محل استقرار فعلی پارک های علم و
فناوری ایران سعی نموده است تا با استفاده از روش تحقیق پیمایشی عملکرد پارک های علم و فناوری با موقعیت
مکانی و جغرافیایی موجود را مورد مطالعه قرار دهد عالوه بر آن دیدگاه و میزان رضایت شرکت های دانش بنیان در
رباطه با موقعیت مکانی و جغرافیایی پارک های علم و فناوری را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و از طریق بررسی
اکتشافی ،شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی ثاثیر گذار در توسعه یک پارک علم و فناوری را از دیدگاه شرکت
های دانش بنیان مورد شناسایی قرار دهد.
اهداف پژوهش
کهای علم و فناوری ایران
 -1شناسایی شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در توسعه پار 

شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد191 ...

 -2تعیین نقش توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد اقماری و رشد دانش بومی و منطقه ای؛
 -3میزان رضایت صاحبان شرکت های فناور از دسترسی آسان به پارک علم و فناوری بلحاظ مکانی و جغرافیایی،
 -4میزان رضایت صاحبان شرکت های فناور از وضعیت و محیط فیزیکی و ساختمانی پارک علم و فناوری
تجریه و تحلیل داده ها
الف) بررسی اکتشافی
 -شاخصها و عوامل مکانی و جغرافیایی موفقیت پارکهای علم و فناوری

در مصاحبه با  20نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان که عمدتا جز شرکت های موفق بوده و توانسته اند
محصوالت خود را تجاری سازی نمایند عمده ترین عوامل و شاخص های مکانی و جغرافیایی که می تواند
در موفقیت و توسعه پارک های علم و فناوری نقش موثر داشته باشد را به صورت زیر تعیین کرده اند:
 -1همجواری دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در منطقه و ارتباط با پارک (مهمترين عامل)
 -2وجود فعالي 
تهاي  R&Dو  high-techمرتبط با پارك در منطقه (عامل مهم دوم)
تهاي قوي در پارك (عامل مهم سوم)
 -3حضور شرك 
 -4نزد يكي و دسترسي به امكانات حمل و نقل مناسب
 -5وجود نيروي كار در منطقه
 -6نزد يكي به بازار مصرف داخلی
 -7دسترسي به مراكز و تاسیسات شهري
 -8همجواری مراکز صنعتی و ارتباط با آنها
ب) تجزیه و تحلیل توصیفی
سال تاسیس پارک های علم و فناوری
جدول  :1فراوانی و درصد پاسخ ها بر حسب سال تاسیس پارک های علم و فناوری
سال تاسیس
درصد تجمعی
12.1
15.2
21.2
24.2
30.3
36.4
42.4
57.6
60.6
63.6
84.8
90.9
100.0

درصد معتبر
12.1
3.0
6.1
3.0
6.1
6.1
6.1
15.2
3.0
3.0
21.2
6.1
9.1
100.0

درصد فراوانی
12.1
3.0
6.1
3.0
6.1
6.1
6.1
15.2
3.0
3.0
21.2
6.1
9.1
100.0

فراوانی
4
1
2
1
2
2
2
5
1
1
7
2
3
33

Source: Research findings, 2016

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
Total

Valid
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جدول فوق ،فراوانی و درصد فراوانی تعداد پارک های علم و فناوری را به تفکیک سال تاسیس نشان می دهد به
طوریکه مثال  4مرکز در سال  1381با  12 /1درصد 5 ،مرکز در سال  1388با  15 /2درصد ... ،و  3مرکز در سال
 1393با  9/1درصد تاسیس شده اند.

نمودار  : 1نمودار میله ای سال تاسیس پارک های علم و فناوری
Source: Research findings, 2016

محل استقرار پارک های علم و فناوری
خها بر حسب محل استقرار مرکز
جدول  :2فراوانی و درصد پاس 
محل استقرار مرکز
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی

درصد تجمعی
29 /3

29 /3

29 /3

64

دانشگاهی

100 /0

70 /7

70 /7

111

سایر

100 /0

100 /0

751

Valid

Total

Source: Research findings, 2016

یدهد به طوریکه  64مرکز با 29 /3
خها بر حسب محل استقرار را نشان م 
جدول فوق ،فراوانی و درصد فراوانی پاس 
درصد مستقر در مرکز دانشگاهی و  111مرکز با  70 /7درصد در محل دیگری خارج از دانشگاه مستقر هستند.

نمودار  : 6-4نمودار میلهای محل استقرار مرکز
Source: Research findings, 2016

شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد193 ...

موقعیت جغرافیایی مرکز
خها بر حسب موقعیت جغرافیایی مرکز
جدول  :3فراوانی و درصد پاس 
موقعیت جغرافیایی مرکز
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی

53 /5

53 /5

53 /5

84

داخل شهر

100 /0

64/5

64/5

73

خارج از شهر

100 /0

100 /0

751

Total

Valid

Source: Research findings, 2016

یدهد به طوریکه 84
خها بر حسب موقعیت جغرافیایی مرکز را نشان م 
جدول فوق ،فراوانی و درصد فراوانی پاس 
مرکز با  53 /5درصد مستقر در داخل شهر و  73مرکز با 64/5درصد در خارج هر شهر مستقر هستند.

نمودار  : 7-4نمودار میلهای موقعیت جغرافیایی مرکز
Source: Research findings, 2016
جدول ( 4چند وجهی)
شاخص های مرکزی و پراکندگی مساحت کل زمین های پارک های علم و فناوری
شاخص های مرکزی و پراکندگی فاصله دانشگاه ها و مراکز علمی با پارک های علم و فناوری
شاخص های مرکزی و پراکندگی فاصله مراکز صنعتی با پارک
فاصله مراکز

فاصله دانشگاه ها و

متراژ کل فضاهای در حال

مساحت کل زمین های

صنعتی با پارک

مراکز علمی با مرکز

ساخت

پارک

33
0
27.55
1.851
27.00
17
10.633
113.068
.133
.409
-1.244
.798
35
10
45
909

33
0
30.39
1.683
33.00
37
9.669
93.496
-.424
.409
-.914
.798
34
11
45
1003

33
0
7268.82
402.326
7195.00
4169
2311.186
5341578.778
.424
.409
-1.018
.798
7266
4169
11435
239871

33
0
7790.15
387.457
7653.00
4111
2225.770
4954050.570
.206
.409
-1.125
.798
7878
4111
11989
257075

Source: Research findings, 2016

Valid
Missing
Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum
N
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با توجه به جدول  25 -4که مربوط شاخص های مرکزی و پراکندگی مساحت کل زمین های پارک های علم و
فناوری ،شاخص های مرکزی و پراکندگی متراژ کل فضاهای در حال ساخت ،شاخص های مرکزی و پراکندگی
فاصله دانشگاه ها و مراکز علمی با پارک های علم و فناوری ،شاخص های مرکزی و پراکندگی فاصله مراکز صنعتی
با پارک است.

نمودار  : 4نمودار میله ای مساحت کل زمین های پارک های علم و فناوری
Source: Research findings, 2016

نمودار  : 5نمودار میله ای فاصله دانشگاه ها و مراکز علمی با پارک های علم و فناوری
Source: Research findings, 2016

نمودار  :6نمودار میله ای فاصله مراکز با پارک های علم و فناوری
Source: Research findings, 2016

شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد591 ...

ج) تحلیل توصیفی گویه ها
 -1میزان رضایت از دسترسی آسان به پارک علم و فناوری یا مرکز رشد به لحاظ مکانی و جغرافیایی
جدول  :7فراوانی و درصد پاسخ های گویه اول
میزان رضایت از دسترسی آسان به پارک علم و فناوری یا مرکز رشد به لحاظ مکانی و جغرافیایی
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی

15.6

15.6

15.6

50

نظری ندارم

34.7

19.1

19.1

61

بسیار کم

49.7

15.0

15.0

48

کم

66.6

16.9

16.9

54

متوسط

86.3

19.7

19.7

63

زیاد

100.0

13.8

13.8

44

100.0

100.0

320

Source: Research findings, 2016

Valid

بسیار زیاد

Total

جدول فوق ،فراوانی و درصد فراوانی گویه پنجم (میزان رضایت از دسترسی آسان به پارک علم و فناوری یا
مرکز رشد به لحاظ مکانی و جغرافیایی) را نشان می دهد به طوریکه  50نفر با  15 /6درصد گزینه نظری ندارم61 ،
نفر با  91/1درصد گزینه بسیار کم 48 ،نفر با  15درصد گزینه کم 54 ،نفر با  16 /9درصد گزینه متوسط 63 ،نفر با
 91/7نفر گزینه زیاد و  44نفر با  13 /8درصد گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده اند.

نمودار  : 7نمودار میله ای گویه پنجم

Source: Research findings, 2016

 -2میزان رضایت از وضعيت و محیط فيزيکي و ساختماني پارک علم و فناوری
جدول  : 8فراوانی و درصد پاسخ های گویه دوم
میزان رضایت از وضعيت و محیط فيزيکي و ساختماني پارک یا مرکز رشد
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی

15.6

15.6

15.6

50

نظری ندارم

33.1

17.5

17.5

56

بسیار کم

49.1

15.9

15.9

51

کم

66.6

17.5

17.5

56

متوسط

83.1

16.6

16.6

53

زیاد

100.0

16.9

16.9

54

100.0

100.0

320

بسیار زیاد

Source: Research findings, 2016

Total

Valid
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جدول فوق ،فراوانی و درصد فراوانی گویه ششم (میزان رضایت از وضعيت و محیط فيزيکي و ساختماني پارک
یا مرکز رشد) را نشان می دهد به طوریکه  50نفر با  15 /6درصد گزینه نظری ندارم 56 ،نفر با  71/5درصد گزینه
بسیار کم 51 ،نفر با  15 /9درصد گزینه کم 56 ،نفر با  71/5درصد گزینه متوسط 53 ،نفر با  16 /6نفر گزینه زیاد و
 54نفر با  16 /9درصد گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده اند.

نمودار  :8نمودار میله ای گویه دوم

Source: Research findings, 2016

د) تجزیه و تحلیل استنباطی
آزمون فرضیه ها
فرضیه اول :به نظر می رسد بین مکان جغرافیایی استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی رابطه
معناداری وجود دارد.
 : 𝐻0به نظر می رسد بین مکان جغرافیایی استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی رابطه معناداری

وجود ندارد.

 : 𝐻1به نظر می رسد بین مکان جغرافیایی استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی رابطه معناداری

وجود دارد.

با توجه به این که مکان جغرافیایی پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی متغیرهای رتبه ای می باشند از
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :9آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه مکان جغرافیایی پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی
Correlations

تولیدات علمی
.462
.003
510
1.000
.
510

پارک های علم و فناوری
1.000
.
510
.462
.003
510

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

پارک های علم و
فناوری

Spearman's rho

تولیدات علمی

Source: Research findings, 2016

جدول  :01آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه میان توسعه پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی
سطح معنی داری ( )0/ 05

مقدار ضریب همبستگی

تعداد

0/ 03 0

0/ 462

510

متغیرها
توسعه پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی

Source: Research findings, 2016
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با توجه به جدول  10میزان ضریب همبستگی میان متغیر های مکان جغرافیایی پارک های علم و فناوری و میزان
تولیدات علمی برابر با  0/ 462محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است.
بدین معنی که محل استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه
به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 03 0است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و
فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی مکان جغرافیایی یا محل استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات
علمی رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر پارک های علم و فناوری مستقر در دانشگاه ها و مراکز علمی و
میزان تولیدات علمی رابطه ای مستقیم دارد.
فرضیه دوم :به نظر می رسد بین توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای رابطه معنادری
وجود دارد.
 : 𝐻0به نظر می رسد بین توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای رابطه معناداری وجود

ندارد.

 : 𝐻1به نظر می رسد بین توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای رابطه معناداری وجود

دارد.

با توجه به این که توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای متغیرهای رتبه ای می باشند از
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :11آزمون همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای
Correlations

رشد دانش
.578
.005
510
1.000
.
510

پارک های علم و فناوری
1.000
.
510
.578
.005
510

Correlation Coefficient
پارک های علم و فناوری
)Sig. (2-tailed
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
رشد دانش
)Sig. (2-tailed
N

Source: Research findings, 2016

جدول  : 12آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه میان توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای
سطح معنی داری ( )0/ 05

مقدار ضریب همبستگی

تعداد

0/ 005

0/ 578

510

متغیرها
توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای

Source: Research findings, 2016

با توجه به جدول  12میزان ضریب همبستگی میان متغیر های توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و
منطقه ای برابر با  0/ 578محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدین
معنی که با افزایش (یا کاهش) توسعه پارک های علم و فناوری میزان رشد دانش بومی و منطقه ای افزایش (یا
کاهش) می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 005است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است
بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش
بومی و منطقه ای رابطه معناداری وجود دارد.
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بحث و نتیجه گیری
الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
سال تاسیس
 فراوانی و درصد فراوانی تعداد پارک های علم و فناوری به تفکیک سال تاسیس نشان می دهد که مثال  4مرکز در
سال  1381با  12 /1درصد 5 ،مرکز در سال  1388با  15 /2درصد ... ،و  3مرکز در سال  1393با  9/1درصد تاسیس
شده اند.
محل استقرار پارک های علم و فناوری
یدهد به طوریکه  64مرکز با  29 /3درصد مستقر
فراوانی و درصد فراوانی پاسخها بر حسب محل استقرار را نشان م 
در مرکز دانشگاهی و  111مرکز با  70 /7درصد در محل دیگری خارج از دانشگاه مستقر هستند.
موقعیت جغرافیایی مرکز
یدهد به طوریکه  84مرکز با 53 /5
فراوانی و درصد فراوانی پاسخها بر حسب موقعیت جغرافیایی مرکز را نشان م 
درصد مستقر در داخل شهر و  73مرکز با 64/5درصد در خارج هر شهر مستقر هستند.
مساحت کل زمین های پارک های علم و فناوری
متراژ کل فضاهای در حال ساخت
فاصله دانشگاه ها و مراکز علمی با مرکز و فاصله مراکز صنعتی با پارک علم و فناوری
تعداد جلسات و انعقاد تفاهم نامه ها
فضای تخصیص یافته
داده های مربوط به شاخص های مرکزی و پراکندگی فضای تخصیص یافته شرکت های دانش بنیان نشلن می دهد
مجموع برابر با  0 32مرکز ،به عنوان مثال میانگین فضای تخصیص یافته برابر با  5479 / 16است بدین معنی که جمع
کل فراوانی های مربوط به فضای تخصیص یافته تقسیم بر تعداد برابر با 5479 / 16

محاسبه شده است .میزان

انحراف معیار برابر با  2601 / 161و واریانس متغیر فضای تخصیص یافته برابر با  6766039 / 917است بدین معنی که
پراکندگی فضای تخصیص یافته در اطراف میانگین برابر با  6766039 /9شده است و دامنه فضای تخصیص یافته
جامعه مورد مطالعه  8966است.
ب) تحلیل توصیفی گویه ها
گویه اول  :میزان رضایت از دسترسی آسان به پارک علم و فناوری یا مرکز رشد به لحاظ مکانی و جغرافیایی
 فراوانی و درصد فراوانی گویه پنجم (میزان رضایت از دسترسی آسان به پارک علم و فناوری یا مرکز رشد به
لحاظ مکانی و جغرافیایی) نشان می دهد که  50نفر با  15 /6درصد گزینه نظری ندارم 61 ،نفر با  91/1درصد گزینه
بسیار کم 48 ،نفر با  15درصد گزینه کم 54 ،نفر با  16 /9درصد گزینه متوسط 63 ،نفر با  91/7نفر گزینه زیاد و 44
نفر با  13 /8درصد گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده اند.
گویه دوم  :میزان رضایت از وضعيت و محیط فيزيکي و ساختماني پارک علم و فناوری
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 فراوانی و درصد فراوانی گویه ششم (میزان رضایت از وضعيت و محیط فيزيکي و ساختماني پارک یا مرکز
رشد) نشان می دهد که  50نفر با  15 /6درصد گزینه نظری ندارم 56 ،نفر با  71/5درصد گزینه بسیار کم 51 ،نفر با
 15 /9درصد گزینه کم 56 ،نفر با  71/5درصد گزینه متوسط 53 ،نفر با  16 /6نفر گزینه زیاد و  54نفر با  16 /9درصد
گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده اند.
تحلیل استنباطی داده ها
ج) آزمون فرضیه ها
فرضیه اول :به نظر می رسد بین توسعه پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی رابطه معناداری وجود
دارد.
 میزان ضریب همبستگی میان متغیر های مکان جغرافیایی پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی
برابر با  0/ 462محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدین معنی که
محل استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح
معناداری این رابطه که برابر با  0/ 03 0است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه
پژوهش تایید می شود .یعنی مکان جغرافیایی یا محل استقرار پارک های علم و فناوری و میزان تولیدات علمی
رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر پارک های علم و فناوری مستقر در دانشگاه ها و مراکز علمی و میزان
تولیدات علمی رابطه ای مستقیم دارد.
فرضیه دوم :به نظر می رسد بین توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای رابطه معنادری
وجود دارد.
 میزان ضریب همبستگی میان متغیر های توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای برابر
با  0/ 578محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدین معنی که با
افزایش (یا کاهش) توسعه پارک های علم و فناوری میزان رشد دانش بومی و منطقه ای افزایش (یا کاهش) می یابد.
با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 005است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض
صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین توسعه پارک های علم و فناوری و رشد دانش بومی و منطقه ای
رابطه معناداری وجود دارد.
د) بررسی اکتشافی
 -شاخصها و عوامل مکانی و جغرافیایی موفقیت پارکهای علم و فناوری

در مصاحبه با  20نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان که عمدتا جز شرکت های موفق بوده و توانسته اند
محصوالت خود را تجاری سازی نمایند عمده ترین عوامل و شاخص های مکانی و جغرافیایی که می تواند
در موفقیت و توسعه پارک های علم و فناوری نقش موثر داشته باشد را به صورت زیر تعیین کرده اند:
 -1همجواری دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در منطقه و ارتباط با پارک (مهمترين عامل)
تهاي  R&Dو  high-techمرتبط با پارك در منطقه (عامل مهم دوم)
 -2وجود فعالي 
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تهاي قوي در پارك (عامل مهم سوم)
 -3حضور شرك 
 -4نزد يكي و دسترسي به امكانات حمل و نقل مناسب
 -5وجود نيروي كار در منطقه
 -6نزد يكي به بازار مصرف داخلی
 -7دسترسي به مراكز و تاسیسات شهري
 -8همجواری مراکز صنعتی و ارتباط با آنها
چنانچه نتایج تحقیق نشان داد موقعیت مکانی و جغرافیایی پارک های علم و فناوری و همچنین میزان فضا و زمینی
که در اختیار شرکت های فناور قرار می گیرد در کنار سایر عوامل و شاخص های عملکردی و موفقیت پارک های
علم و فناوری ایران به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین عامل و شاخص در موفقیت پارک های علم و فناوری به
شمار می رود از آنجایی که یکی از اهداف پارک های علم و فناوری افزایش دانش بومی و ارتقای سطح رفاه منطقه
ای می باشد بنابراین موقعیت مکانی و جغرافیایی یا به عبارتی محل استقرار پارک علم و فناوری اوال دسترسی آسان
شرکت های دانش بنیان در محل پارک و ثانیا دسترسی آسان و راحت به مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاه ها و
همچنین همجواری با مراکز صنعتی و ثالثا دسترسی آسان به تاسیسات و امکانات شهری و مهمتر از آن دسترسی به
بازار فروش از جمله عواملی هستند که در موقعیت مکانی و جغرافیایی و محل استقرار پارک های علم و فناوری
تاثیر مستقیم داشته اند .به گونه ای که مدیریت پارک های علم و فناوری قبل از تاسیس و راه اندازی یک پارک علم
و فناوری نیازمند یک برنامه مطالعاتی دقیق مکان یابی با در نظر گرفتن عوامل مختلف دخیل در عملکرد پارک علم
و فناوری از جمله موقعیت مکانی و محل استقرار پارک می باشند .چرا که محل استقرار پارک علم و فناوی به لحاظ
موقعیت مکانی و جغرافیایی در استقبال از پارک و فعالیت شرکت های دانش بنیان در آن بسیار با اهمیت بوده است.
از اینرو پیشنهاد می گردد مدیران و دست اندرکاران در مطالعات اولیه برای راه اندازی و تاسیس پارک های علم و
فناوری از متخ صص ان علم جغرافیا برای تعیین محل استقرار و مکان یابی پارک علم و فناوری استفاده نمایند.
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