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چکیده
تحقيقات گوناگون نقش شهرکها و پارکهاي علم و فناوري را در توسعه منطقهاي مورد تاکيد قرار دادهاند .هدف اين تحقيق
بررسي مهمترين اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه منطقه ميباشد .اين پژوهش از لحاظ پاراديم ،كمي و از لحاظ هدف،
كاربردي است و به روش همبستگي اجرا گرديده است .جامعه آماري تحقيق شرکتهای عضو شهرک علم و فناوري اصفهان بوده که
با استفاده از فرمول كوكران 75 ،شرکت به عنوان حجم نمونه برآورد گرديد و با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي نمونهها انتخاب
شدند .ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود كه روايي آن به وسيله پانل متخصصان و پايايي ابزار تحقيق با ضريب آلفاي كرونباخ احراز
گرديد ( .)0/85نتايج نشان داد که مهمترين اثر شهرک ،توسعه خدمات بازاريابي است و بهبود وضعيت اقتصادي شرکتها ،افزايش
سطح خدماترساني در منطقه از ديگر اثرات مطرح است .در دستهبندي اثرات شهرک بر توسعه منطقهاي از تحليل عاملي اکتشافي
استفاده شد .نتايج به دست آمده نشان داد که پنج عامل  58/37درصد از واريانس مربوط به اثرات شهرک را تبيين مينمايد .اين
اثرات شامل اثرات توليدي -بازاري ( 31/02درصد) ،اثرات سرمايهگذاري ( 7/49درصد) ،اثرات خدماتي ( 7/29درصد) ،اثرات آموزشي
و مشاوره ( 7/11درصد) و اثرات ارتباطي ( 5/35درصد) ميباشد.
واژگان كليدي
توسعه منطقهاي ،اثرات توسعه ،شهرک علم و فناوري ،تحليل عاملي.

مقدمه

پيشرفتهاي علمي و ابداعات فناورانه در

قرن بيستم منجر به كسب دستاوردهاي قابل
مالحظهاي در توليدات بسياري از كشورها
شده است .رشد باالي بهرهوري اين امكان را

براي كشورهاي مختلف فراهم ميسازد كه
درآمدهايشان را افزايش دهند ،در بازارهاي

جهاني مشاركت نمايند ،معضل گرسنگي
را كاهش دهند و در نهايت كيفيت زندگي
شهروندان خود را بهبود بخشند ]1[ .در مقابل،

كشورهايي كه از مزاياي پيشرفتهاي صورت
گرفته در علم و فناوري بهرهمند نشدهاند،

نتوانستهاند به نرخ رشد مناسبي در بهرهوري
دست يابند ،كه اين امر خود منجر به بروز
* نويسنده مسئول

نيازهاي غيرقابل رفع از نظر رشد سطح درآمد،

در جهت مقابله با چالش توسعه نيافتگي

شده است]1[ .

معتقد است که ايجاد محيط مناسب براي

امنيت غذايي و برخورداري از زندگي سالم

علمي كشورها مطرح است [ ]3سلجوقي

علم و فناوري ميتوانند به واسطه تدوين و

نوآوري در سطح ملي و استاني به شرکتها

و چارچوبهاي نهادي كارآمد ،بهرهوري را

نتيجه سود بيشتري به دست آورده و اشتغال

اعمال سياستهاي حمايتي ،قوانين مناسب
افزايش داده و سبب تحريك رشد اقتصادي

در هر كشوري شود .بنابراين توسعه اقتصادي
پايدار از طريق تغييرات فناورانه پويا كه به

وسيله سيستمهاي نوآوري كارا و مؤثر حمايت
ميشوند ،به دست ميآيد []2

شهرکها و پاركهاي علم و فناوري به

عنوان وسيلهاي براي انتقال پايههاي سنتي

اقتصاد به سوي فناوري پيشرفته و راه حلي

و صنايع اجازه ميدهد که رشد نموده و در
بيشتري ايجاد نمايند و از اين طريق مهمترين

هدف در سياستهاي توسعه که همانا افزايش

رفاه اجتماعي و ارتقاء سطح زندگي شهروندان
است ،قابل دستيابي باشد .اين مراکز ثابت

نمودهاند که ميتوانند عناصر پرقدرتي براي
توسعه استاني و منطقهاي باشند ،به شرط
اين که مدل مناسبي از آنها با توجه به شرايط

منطقهاي انتخاب و پياده گردد.
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نقش زيربنايي شهرکها و پارکهاي علم و

فناوري ارائه تسهيالت و حمايت فعال از ايجاد

شرکتهاي محلي متکي بر نوآوري و افزايش
قدرت رقابت در مؤسسات موجود در منطقه
است .به طوري که پارکهاي علم و فناوري
عالوه بر حمايت از شرکتهاي جديد ،بايد
اهميت يکساني را براي افزايش قدرت رقابت

در شرکتهاي موجود در استان و بخشهاي
مرتبط با فعاليت پارک قائل باشند .تالش براي

جذب شرکتهاي موجود تنها زماني منطقي
خواهد بود که از ديدگاه توسعه منطقهاي

انتقال شرکتها به محيط پارک باعث افزايش

اعتبار اين شرکتها شود و در واقع خدماتي

است که شرکتها به تنهايي قادر به دستيابي

به آنها نبوده و از طريق همافزايي ايجاد شده
توسط پارک و مديريت آنها ميتواند مهيا گردد

[]4

ي با فناوري برتر 1است]6[ .
در نواح 

پاركها براساس راهبرد قطب رشد به عنوان

تحقيقات فردي به تحقيقات سازمانيافته،

در ژاپن شهر علمي توكوبا و كيوتو ،در كره شهر

اعتبارات تحقيقاتي ،تسهيل حضور صنايع و

راهي براي انتقال جمعيت از شهرهاي برجسته

علمي تائدوك در تائجون و تايوان شهر علمي

هسينچو مطرح ميباشند .در اين موارد ،توسعه
پارك با ساير راهبردهاي سرمايهگذاري براي
زيرساخت ،آموزش عالي و تحقيقات و مسكن

هماهنگ ميشود .ديگر مثالهاي برجسته
قطب فناوري سوفيا آناپوليس در فرانسه و
2

قطب فناوري مدريا 3در پرتغال هستند.

تجاريسازي نتايج تحقيقات و كمك به تأمين
شركتهاي تحقيقاتي در مجاورت دانشگاه و
توسعه همكاري بين آنها و توسعه شركتهاي

زايشي و خلق فناوريهاي دانشمدار بر
5

4

توسعه فناوري تأثيرگذار است]9[ .

علم و فناوري ميتواند به واسطه تدوين و

اعمال سياستهاي حمايتي ،قوانين مناسب

و چارچوبهاي نهادي كارآمد ،بهرهوري را

پارکهاي علم و فناوري ،سعي در توسعه

افزايش داده و سبب تحريك رشد اقتصادي

نوآوريهاي صنعتي و تجاري دارد و فعاليتهاي

تجاري كه قادر به نوآوري و يا استفاده از

محلي ،تشويق بازسازي صنعتي و تسهيل

آن بنيانهاي اقتصادي ناحيهاي را از طريق
غنيسازي فرهنگ فني و علمي منطقه و ايجاد
ثروت و اشتغال تقويت ميكند ،که باتوجه به

در هر كشور شود[ ]10دولتها و واحدهاي
دستاوردهاي علمي و فناورانه نباشند ،محكوم

به شكست شده و به زودي از صحنه رقابتي

حذف ميشوند [ ]11بنابراين توسعه اقتصادي

امروزه هدف از تأسيس پارکهاي علمي

موضوعات و گرايشات مختلف ،اين نقشآفريني

سياستهاي توسعهاي آن کشور نشأت

پاركهاي تحقيقاتي به عنوان مجموعههايي

ميشوند ،به دست ميآيد [ ]12نوآوريهاي

متمركز امكان رشد و گسترش سريع واحدهاي

همچون ابداع شيوه نويني براي انجام كارها،

و شهرهاي تحقيقاتي در هر کشوري از

ي به صورت
ميگيرد .پاركهاي فناور 

گستردهاي در سراسر جهان بهعنوان ماشيني
براي توسعه اقتصادي استفاده ميشوند .تعداد

پاركهاي تحقيقاتي ،فناوري يا علمي بستگي
به چگونگي طراحي آنها دارد ،ولي با بيشترين
تخمين ،بيش از  60كشور ،بيش از  250پارك

فناوري را ايجاد كردهاند [ ]5اهداف مشترك

پاركهاي فناوري شامل تشويق تحقيق و
توسعه در "فناوريهاي پيشتاز" ،فعاليت

بهعنوان راهبرد "قطب رشد" براي توسعه
منطقهاي ،تشويق كارآفريني و توسعه تجاري

در زمينه فناوري و ايجاد صادرات و ايجاد شغل

نيز ميتواند متفاوت باشد]7[ .

كه با ارائه قوانين حمايتي و خدمات پشتيباني
تحقيقاتي و تكميل چرخه تحقيقات از

دانشگاهها تا صنايع را فراهم مينمايند ،با
وجود عناوين مختلف نظير پارك فناوري،

تكنوپوليس و شهرك تحقيقاتي همگي در سه
هدف عمده تكميل چرخه تحقيقات از دانشگاه

تا صنايع و تسريع روند انتقال فناوري ،حمايت

از واحدها و شركتها تحقيقاتي نوپا و كمك

به رشد و موفقيت آنها و تجاريسازي نتايج
تحقيقات مشتركند []8

پارك علم و فناوري با ايجاد ساختارهاي
4. Spin-off
5. Based Technology

....................................................
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تحقيقاتي در دانشگاه و تسريع انتقال از

پايدار از طريق تغييرات فناورانه پويا كه به

وسيله سيستمهاي نوآوري كارا و مؤثر حمايت
فناورانه دستيابي به ارزشهاي بينظيري
ارائه خدمات و غيره را هموارتر ميسازند []1

پارك علم و فناوري ،يك توسعه مبتني بر

مالكيت ،در يك محيط فيزيكي با كيفيت باال و

پاركمانند است .آنها از مزاياي نزديكي سرمايه

معنوي ،زيرساختهاي مناسب و سياستهاي

راهبردي بهرهمند ميشوند و شركتهاي
مبتني بر فناوري و مؤسسات دولتي را در

يك محيط مديريت شده حمايت ميكنند
و بنابراين توسعه فناوري ،رشد اقتصادي را

تسهيل ميكند []13

1. High-tech
2. Sophia Antipolis
3. Mederia

براي پارك قابل بالفعل شدن است ،توجه

موجود در بخشهاي اقتصادي بتواند بستري

از تحليل عاملي براي شناسايي اثرات توسعهاي

اقتصادي در صورت وجود داشتن بازار مناسب

پاركها به محيط و مزيتهاي محلي ضروري
است .وجود داشتن زيرساخت مناسب علمي
و فناوري در منطقه ميزبان پارك در جذب

مشتريان پارك مهمترين نقش را دارد .اولين

گرو ه مؤسسات مستقر در پارك نقش مهمي
در ايجاد هويت پارك دارند .در واقع ،از آنجا

كه داشتن ظرفيت همافزايي يكي از مهمترين
جاذبههاي پاركهاست ،مشتريان زمينه جذب
ساير شركتهاي فناور در پارك را فراهم

ميكنند []14

اصفهان تالش دارد تا از برآيند نيروهاي کارآمد
پويا و خالق براي رفع مشکالت موجود صنايع

منطقه و در پي آن دستيابي به فناوريهاي

موردنياز مملکت را فراهم آورد.
مواد و روشها

بازار کار مشاهده نمود .وجود دانشگاههاي
معتبر ،صنايع بزرگ ،مناطق وسيع کشاورزي

و جاذبههاي توريستي فراوان ،شهر اصفهان
را به يکي از قطبهاي اصلي اقتصادي کشور
تبديل کرده است .احداث شهرک علمي و

تحقيقاتي اصفهان در مجاورت شهر تاريخي
و زيباي اصفهان ،موقعيت مناسبي را براي

زندگي محققان شاغل در واحدهاي تحقيقاتي

و شرکتهاي مهندسي فراهم نموده است ،از
اين رو بررسي اثرات توسعه شهرک بر منطقه
بسيار جذاب است .هدف اصلي اين تحقيق

نيز بررسي و اولويتبندي مهمترين اثرات
توسعهاي شهرک علم و فناوري اصفهان بر

بررسي نتايج به دست آمده از ويژگيهاي

پيمايشي استفاده كرده است .اين پژوهش از

لحاظ جهتگيري و هدف ،از نوع پژوهشهاي

كاربردي است .از لحاظ زماني نيز با عنايت به

توسعه منطقهاي مورد تأکيد قرار دادهاند .اثرات

ارتقاء سطح فناوري ،رشد اقتصادي و توسعه

ويژگيهاي فردي و حرفهاي کارشناسان

كمترين سن  24سال و بيشترين  56سال بوده

توجه به گستردگي محدوده تحقيق از راهبرد

ميباشد .جامعه آماري تحقيق کليه شرکتهاي

را ميتوان بر توسعه خدمات ،توسعه صادرات،

يافتههاي تحقيق

پژوهش حاضر از لحاظ پاراديم ،كمي و با

از اين رو ميتوان گفت که تحقيقات گوناگون

توسعهاي پارکهاي علم و فناوري بر منطقه

استفاده گرديد.

فردي و حرفهاي كارشناسان نشان ميدهد

اينكه در يك مقطع زماني خاص و معين انجام

نقش شهرکها و پارکهاي علم و فناوري را در

شد .به منظور دستهبندي نتايج به دست آمده

شده است ،از نوع پژوهشهاي تكمقطعي
عضو شهرک علم و فناوري اصفهان است که

تعداد  88شرکت از شرکتهاي مستقر پارک

و  108شرکت مستقر در مراکز رشد هستند
و در کل  196شرکت عضو به عنوان جامعه
آماري تحقيق مدنظر بوده ،که با استفاده از

فرمول کوکران  75شرکت حجم نمونه برآورد

شد و نمونهها با استفاده از روش نمونهگيري
تصادفي انتخاب شدند .ابزار اصلي تحقيق

پرسشنامه بوده كه روايي آن به وسيله پانل
متخصصان در بعد روايي ظاهري احراز گرديد.

پايايي ابزار تحقيق نيز به وسيله ضريب آلفاي

كرونباخ محاسبه و احراز گرديد ،كه مقدار
ضريب نشان دهنده پايايي مناسب ابزار تحقيق
است ( .)0/85در پژوهش حاضر به منظور
بررسي اثرات شهرک در توسعه منطقهاي از

يك طيف ليکرت پنج درجهاي با  43گويه در

ميانگين سن كارشناسان  34/78سال است ،كه

است ،بيشترين فراواني كارشناسان در طبقه
كمتر از  30سال قرار دارد ( 61/7درصد) ،كه
اين موضوع نشان از جوان بودن كارشناسان

مستقر در شهرک علم و فناوري دارد .بررسي

ميزان تحصيالت کارشناسان نشان ميدهد كه

 48/3درصد از آنها داراي كارشناسي ارشد

هستند كه نشان از سطح علمي قابل توجه
كارشناسان دارد .نتايج به دست آمده نشان

ميدهد كه رشته تحصيلي كارشناسان بسيار

متنوع و گسترده بوده ،بيشترين فراواني در

رشته صنايع با  7نفر ميباشد .بررسي پست
سازماني پاسخگويان نشان ميدهد كه 71/7

درصد آنها پست كارشناسي داشته و مابقي در

پست سازماني مديرعامل مشغول به فعاليت

بودند .بررسي ميزان سابقه در پست نيز نشان

ميدهد كه به طور ميانگين كارشناسان حدود

 4/06سال سابقه كار در پست فعلي داشته
كه بيشترين فراواني در طبقه كمتر از  2سال

ميباشد ( 60/7درصد) اين موضوع نشان از
تجربه كم كارشناسان در پست احراز شده

دارد 58/3 .درصد از كارشناسان اعالم كردهاند

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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كه پست مديريتي داشته و  47/3درصد ميزان
تناسب رشته تحصيلي با نوع وظايف محوله را

درحد زياد ميدانند.

اثرات پارك علم و فناوري بر توسعه
اقتصادي منطقه

بررسي اثرات توسعه شهرک نشان ميدهد

که مهمترين اثر شهرک ،ارائه خدمات بازاريابي

در شهرک است و در اولويتهاي بعدي بهبود

وضعيت اقتصادي شرکتها و اعضاي آن،

افزايش سطح خدماترساني در منطقه ،كمك
به ايجاد صنايع و شركتهاي نوپا متكي بر
نوآوري ،افزايش تقاضا براي محصوالت جديد

و افزايش بهرهوري از عوامل توليدي در منطقه

قرار دارد و در اولويتهاي آخر نيز ايجاد بازار
فناوري و دانشي به گونهاي که دسترسي به

اينگونه مؤسسات از سوي مشتريان تسهيل
شود ،افزايش آگاهي شرکتها ،استادان و
دانشجويان از فرايند توسعه فناوري ،شناسايي

بازارهاي مناسب مصرف و ايجاد بستر زيستي،

محيطي ،اجتماعي و فرهنگي مناسب براي

شرکتها مانند فضاي سبز مناسب ،روابط
اجتماعي مطلوب ،و  ...قرار دارد.

به منظور شناسايي اثرات شهرك علم و

فناوري بر توسعه منطقهاي ،اقدام به دستهبندي
اثرات با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي شد.

به منظور انجام اين تحليل در ابتدا بايستي

مشخص نمود كه آيا دادهها براي تحليل عاملي
مناسب هستند يا خير .بدين منظور از ضريب

 KMOو آزمون بارتلت استفاده ميشود .بر
اساس يافتههاي حاصل از تحليل عاملي ،مقدار

 KMOبرابر است با  0/733و مقدار آزمون

....................................................
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جدول -1اولويتبندي اثرات شهرک علم و فناوري بر توسعه اقتصادي منطقه

بيش از  %99قرار دارد و حاكي از مناسب بودن
همبستگي متغيرهاي وارد شده براي تحليل
ميباشد .به منظور دستهبندي عاملها دستور

دستهبندي متغيرها داده شد .نتايج به دست
آمده از تحليل عاملي اثرات شهرک بر توسعه

اقتصادي منطقه نشان داد که اين اثرات را

ميتوان در  5گروه دستهبندي نمود که حدود

 58/37درصد از تغييرات مربوط به اثرات
شهرک را تبيين مينمايد .عاملهاي استخراج
شده همراه با مقدار ويژه و درصد واريانس و

درصد واريانس تجمعي آنها به شرح جدول 2

ميباشند.

نتايج نشان داد که عامل اول به عنوان

مهمترين اثر شهرک بر منطقه با مقدار ويژه

 13/34درصد حدود  31/02درصد از واريانس

مربوط به اثرات را تبيين نموده و با عنوان
عامل توليدي -بازاري نامگذاري شده است

و بيان ميکند که مهمترين اثر شهرک علم

و فناوري در توسعه منطقهاي توسعه بازار و
افزايش سطح توليد ،اشتغال و بهرهوري است.

در اين عامل متغيرهايي مانند شناسايي
بازارهاي مناسب مصرف ،افزايش سطح توليد
محصوالت جديد ،افزايش سطح فناوريهاي

به کارگرفته شده در منطقه ،گسترش بازار
مناسب براي محصوالت ،افزايش اشتغال،

ايجاد بازار فناوري ،افزايش بهرهوري از عوامل

توليدي در منطقه و ارائه خدمات بازاريابي در

پارک قرار گرفته است.

عامل دوم که با عنوان عامل سرمايهگذاري

نامگذاري شده است ،تأکيد ميکند که
شهرک علم و فناوري اصفهان باعث افزايش

ميزان سرمايهگذاري در منطقه شده است.
اين عامل با مقدار ويژه  3/22حدود 7/49

درصد از واريانس مربوط به اثرات شهرک

علم و فناوري را تبيين مينمايد .در اين عامل

متغيرهايي مانند افزايش قدرت مالي شرکتها
در مواجهه با ريسک ،جذب سرمايه بيشتر در
زمينه توسعه فناوري ،افزايش سرمايهگذاري

در بخش صنعت و خدمات ،افزايش اعتبارات

اختصاصيافته از سوي نهادهاي رسمي ،كمك
به جذب سرمايهگذاران خارجي از طريق

ايجاد مجموعهاي مناسب از شركتهاي
توليدي خدماتي مرتبط با نياز سرمايهگذاران،

حمايت مالي از ايدههاي تحقيقاتي و نوآورانه

شرکتها و مؤسسات نوپا و امكان دسترسي به
سرمايههاي اوليه قرار گرفته است.

عامل سوم که با عنوان عامل خدماتي

نامگذاري شده است ،حدود  7/29درصد از
واريانس مربوط به اثرات شهرک علم و فناوري

را تبيين مينمايد .اين عامل تأکيد ميکند
که از اثرات شهرک بر منطقه افزايش سطح

خدمات ارائه شده در منطقه ميباشد .در
اين عامل متغيرهايي مانند گسترش خدمات

آموزشي و پژوهشي در استان ،تأمين بستر

خدمات زيرساختي مشترک مانند اينترنت
با کيفيت مناسب ،آزمايشگاهها و کارگاههاي

مورد نياز و نيز کاهش هزينههاي مرتبط ،ارائه

خدمات مشترک مورد نياز اينگونه مؤسسات
مانند سالن جلسات ،سالن اجتماعات ،کتابخانه

و  ،...افزايش سطح خدماترساني در منطقه و
ارائه خدمات مشاوره تخصصي ،فني ،حقوقي و

مديريتي قرار گرفته است.

عامل چهارم که با عنوان عامل آموزشي و

مشاوره نامگذاري شده ،تأکيد دارد که شهرک
علم و فناوري در منطقه سطح آموزش و
مشاوره را ارتقاء داده است .در اين عامل

متغيرهايي مانند برگزاري دورههاي آموزش
كارآفريني و مديريت براي افراد با پتانسيل
و ارائه مشاورههاي مديريتي دائم و ارائه
حمايتهاي الزم از طرف ستاد پاركها به

شركتهاي جديد قرار گرفته که حدود 7/11

درصد از واريانس مربوط به عوامل را تبيين
مينمايد.

عامل پنجم که با عنوان عامل ارتباطي

نامگذاري شده است حدود  5/35درصد از

واريانس مربوط به اثرات را تبيين مينمايد.

اين عامل تأکيد ميکند که شهرک علم
و فناوري باعث افزايش ميزان ارتباطات و

تعامالت در منطقه بين نهادهاي تحقيقي،

آموزشي و اجرايي ميشود .در اين عامل
متغيرهايي مانند طراحي روش ايجاد ارتباط

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بارتلت آن  2596/50كه در سطح معنيداري
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بين دانشگاههاي محلي و مراكز آموزش عالي

جدول -3متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و مقدار ضرايب عاملي

با شركتهاي نوپا و ايجاد فضاي همکاري

متقابل در اجراي پروژههاي تخصصي مشترک
مخصوصاً در پروژههاي بين رشتهاي قرار گرفته
است .ساير نتايج به دست آمده در جدول3

آمده است.

نتيجهگيري

افزايش توليد و درآمد افزايش اشتغال را به

دنبال داشته و با دستهبندي شاغالن ،کارکرد
درون بازاري جديدي براي بازار کار به وجود
خواهد آورد .يعني هم سطح اشتغال افزايش
خواهد يافت و هم بافت اشتغال به صورت

زنجيرهاي همپوشان تغيير خواهد نمود.
تشکيل و توسعه شهرک علم و فناوري ،دو نوع
از سرريزها را به دنبال خواهد داشت :نوع اول

مربوط به سرريز فناوري است که توسعه صنايع
با فناوري باال را حمايت مينمايد که نتايج اين

تحقيق نيز بر آن تأکيد دارد و سرريز دوم از
طريق ايجاد بلوک باال دستي قوي ،حمايت

مناسب و مکفي را براي تأمين نيازهاي روز

ملي و منطقهاي به فناوري در پاسخ به نيازهاي

روز بازار به وجود خواهد آورد.

نتايج به دست آمده نشان داد که مهمترين

تأثير شهرک علم و فناوري اصفهان بر منطقه
اثرات توليدي و بازاري است که نشان ميدهد

با استقرار شهرک علم و فناوري بر سطح توليد،

اشتغال و بهرهوري تأثيرگذار بوده است .افزايش
سطح سرمايهگذاري را ميتوان از ديگر اثرات
شهرک دانست .همچنين شهرک بر سطح

خدماترساني و سطح ارتباطات در منطقه
نيز تأثيرگذار است .بر اساس تعریف پروفسور

....................................................
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رستم اللکاکا پارك فناوري ،يك توسعه مبتني

بهرهمند ميشوند و شركتهاي مبتني بر

باال و پاركمانند است .آنها از مزاياي نزديكي

مديريت شده حمايت ميكنند و بنابراين،

بر مالكيت ،در يك محيط فيزيكي با كيفيت

به منابع مهم سرمايه معنوي ،زيرساختهاي
ي كننده
مناسب و سياستهاي راهنماي 

فناوري و مؤسسات دولتي را در يك محيط
تعامل ،توسعه فناوري و رشد اقتصادي را

تسهيل ميكنند.

نوآوري فعاليت مينمايند .وي بيان ميكند كه

نرمافزارهاي رايانهاي است ]16[ .یکی از اثرات

ديگر باتوجه به نظريه قطب رشد توسعه

فناوري ،بيش از هر چيز ديگر ،در ارتباط با

كشورها از طريق ايجاد محيط مناسب براي
نوآوري در سطح ملي و منطقهاي ،به شركتها
و صنايع اجازه ميدهند كه قويتر شوند و در

نتيجه سود بيشتري به دست آورده و اشتغال
بيشتري ايجاد نمايند .بنابراين تأکيد سنز بر

سياستهاي نوآوري در کشور به عنوان پيشران

بهبود عملکرد پارکها تلقي شده است ،ولي
از ديدگاه لوگر و گلدستین ،پاركهاي علمي

با كارآفرينيهاي نوآورانه ،مزاياي اقتصادي

و اجتماعي عظيمي ايجاد ميكنند و تأکيد
بيشتر بر اهداف پارکهاي علم و فناوري شکل

ميگيرد.

ساير مراکزي که داراي تفاهمنامه ميباشند و
شهرک توسعه بازار است که هدف نهايي هر

محصول توليد شده است .يک توليد کننده

اطراف از اثرات آن بيبهره هستند .از سوي

شهرک علم و فناوري باعث تحريک صنايع

پيشتاز در منطقه ميشود و صنايع پيشتاز

محصول خود را در بازار به فروش ميرساند،
پارکهاي علم و فناوري حتماً بايد در کنار

خود جذب كنند و به قطبيشدن بيشتر كمك

و پايداري در مزيت رقابتي و نوآوريهاي

مناطــق مسـتعد تشعشع ميكنند ولي هرچه

خود يک بازار قدرتمند داشته باشند .ماندگاري
فناورانه نتيجه تعامل ميان عناصر پارک و بازار
است .استفاده از اثر مقياس و برخورداري از

حاشيه سود تضمين کننده سود بنگاه ،حداقل

انگيزههاي استفاده پارک از بازار هستند

که بقاي پارک به آنها وابسته است .بررسي
وضعيت بخش کشاورزي کشور به عنوان بازار

ميتوانند فعاليتهاي اقتصادي را به سوي
نمايند و تأثــيرات توسعه ،از قــطب رشد به
از قطب رشد دورتر شويم ،اين اثرات کاهش

محسوسي پيدا ميکند .در نظريه مرکز و

پيرامون ،مناطق هستهاي شکل ميگيرد که
شهرک علم و فناوري را ميتوان يک منطقه

هستهاي در نظر گرفت و نواحي پيرامون نيز
بر اساس روابطي که با هسته مربوطه دارند

همچنين نتايج به دست آمده با ديدگاهی

مصرف فناوريهاي توسعهيافته نشان ميدهد
که ساختارهاي عمدتاً سنتي ،توانايي جذب

کنندهاي بر پيرامون دارند و برتري خود را

سياسي مورد تأکيد ميباشد ]15[ ،همراستا

فناوري يک فرايند زمانبر طوالني است ،از اين

اثر مدرنيزاسيون ،اثر پيوند و اثر توليدي

که حمايتهاي مختلف و تقويت زيرساختها
و توجه به سرمايههاي اجتماعي ،فرهنگي و
است .همچنين از دیدگاه جي و مورن زماني

كه اكوسيستم اقتصادي مناسب ايجاد شد،
چرخهاي پويا نيز بايد به وجود آيد كه در
آن همافزايي ميان تمام مؤلفهها و محركها
بتواند ارزش اقتصادي پايدار مورد نظر را ايجاد

كند ]12[.به عقیده مهديزاده ،زيرساخت
تحقيقات و فناوري در حقيقت همان اعتقاد و
ايمان راسخ مديريت كالن كشور به امر علم و

فناوري ميباشد.

فناوريها را در کوتاهمدت ندارد و انتقال

رو سياستگذاري پارکها در توسعه فناوري
عالوه بر نگاه به داخل ،بازارهاي بينالمللي را

نيز بايستي مدنظر قرار دهد.

دارد که نتايج تحقيق اثرات توليدي -بازاري،
سرمايهگذاري ،خدماتي ،آموزشي و مشاوره و

عامل ارتباطي را تأييد ميکند ولي اثرات سلطه

بر اساس تئوري مکان مرکزي کريستالر

به كل منطقه توسط شبكهاي درهم تنيده از

اثرات اطالعاتي و آموزشي آن اثرات سلطه را

توسعه شهرک علم و فناوري ،خدماترساني

مراكز جمعيتي صورت ميگيرد كه اين مراكز

بسته به حجم جمعيت ،آستانه جمعيتي و
فاصله آنها تا دورترين شعاع خدمات رساني

از اثرات شهرک توسعه خدمات ارتباطي

به پارک علم و فناوري بايستي ارائه شود

شکلگيري بنگاههاي دانشمحور در نزديکي

دسترسي به شبکه داخلي و شبکه اينترنت،

از راههاي اثر سلطه ،اثر اطالعاتي ،اثر رواني،

و اثر پيوند مشاهد نميشود ،با اين حال چون

خود ،در شبكه منظم ،ساختار فضايي منطقه

است .مهمترين خدمات اطالعرساني که

تعريف ميشوند ،مناطق هستهاي اثر تعيين

را شكل ميدهند ،که اين مسأله را ميتوان در
شهرک و فقدان اين شرکتها در مناطق

شهرک يک هسته دانشبنيان است ميتواند
خنثي و به توسعه منطقهاي کمک نمايد.
پيشنهادها

باتوجه به نتايج به دست آمده ميتوان

پيشنهادهاي زير را به منظور گسترش اثرات
مثبت توسعه شهرک بر منطقه ارائه نمود:

 -شهرک علم و فناوري اصفهان اقدام به

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

طبق نظر لوئيس سنز پاركهاي علمي و

دسترسي به کتابخانه و منابع کتابخانهاي

دورافتاده ديد ،به نحوي که شهرستانهاي
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برگزاري دورههاي آموزشي براي شرکتهاي
دانشبنيان در مناطق دورتر نمايد؛

-شهرک در دانشگاههاي موجود در سطح

شهرستانها اقدام به داير نمودن نمايندگي
و يا شعبي براي آشنايي و آگاهي مؤسسات

دانشمحور کرده تا زمينه عضويت شرکتها در
مراکز رشد داير شود؛

 -باتوجه به کشاورزي بودن بخش اعظمي از

استان اصفهان مراکز رشد کشاورزي با حمايت

شهرک تأسيس شود؛

 -ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي

مشارکت پارک با برنامهريزان و تصميمسازان

به منظور انتقال وضعيت موجود فناوريها براي
سرمايهگذاري در بخشهاي مورد نظر؛

 -شبکهسازي پارکهاي علم و فناوري کشور

به منظور تبادل اطالعات و يافتهها ،پشتيباني و
حمايت و همچنين برقراي ارتباط با پارکهاي
ساير کشورها؛

 -توسعه ارتباطات شهرک علم و فناوري با

مناطق دورافتاده و حاشيهاي به منظور انتقال
اثرات توسعه شهرک به اين مناطق؛

 -توسعه فناوريهاي کشاورزي در شهرک

به منظور تأثيرگذاري بر مناطق روستايي و
انتقال اثرات توسعهاي به اين مناطق؛

 -تخفيف قايل شدن براي شرکتهايي

که اقدام به توسعه فناوريهايي ميکنند که
بازارهاي محلي را تحت تأثير قرار ميدهد.

....................................................
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