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چکیده
پارک های علم و فناوری با هدف تسهیل توسعه فناوری و تجاری سازی محصوالت و خدمات جدید فناوری محور شکل 

گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خدمات تجاری سازی پارک های علم و فناوری و اولویت بندی این خدمات 

بر اساس نیاز واقعی شرکت های مستقر انجام شده است. این مطالعه کاربردی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

با کمک 227 نفر از کارکنان 93 شرکت مستقر در پارک و کارمندان واحد تجاری سازی پارک و با ابزار پرسشنامه 

و مصاحبه صورت گرفته است. دسته بندی خدمات تجاری سازی پارک با تحلیل عاملی اکتشافی در این مطالعه منجر 

به شناسایی 10 عامل گردید. همچنین رتبه بندی این دسته ها و خدمات، با استفاده از روش تحلیل ارزیابی وزن دهی 

تدریجی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بازاریابی، تأمین مالی و سرمایه گذاری، امور قراردادها و 

ضمانت نامه ها، آموزش و مشاوره به ترتیب بیشترین اولویت را برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه 

تهران دارند؛ بنابراین ارائه این گونه خدمات می تواند در موفقیت و توسعه آن ها راه گشا باشد.

واژه های کلیدی: تجاری سازی، پارک علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، شرکت های کوچک و متوسط
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1- مقدمه
یکی از عوامل مؤثر و نقش آفرین پیشرفت و توسعه در جهان، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور به ویژه 
شرکت های مستقر در پارك های علم و فناوری هستند. این شرکت ها به ویژه در مناطقی که صنایع به شکل 

 .)Gorman & McCarthy, 2006(  سنتی فعالیت می کنند، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی خواهند داشت
مطالعات متعددی نشان داده اند که در قرن 21، شرکت های کوچک و متوسط منشأ اصلی اشتغال مولد 
و تمهید محیط کارآفرینی، تسریع در خالقیت و نوآوری و گشایش فرصت های نوین تجاری بوده اند 

)شوال پور و همکاران، 1396(.
چالش مدیریتی اصلی صاحبان و سرمایه گذاران دانش، این است که چگونه دانش تولیدی خود را به جریان 
بازده اقتصادی برای مؤسسان، سرمایه گذاران و کارکنان تبدیل کنند. به عبارت دیگر، مشکل اصلی، اختراع 
نیست بلکه تجاری سازی آن است )بندریان و موسائی, 1388(. با توجه به این که در بازارهای رقابتی امروز، 
 ،)Mu & Di Benedetto, 2011( توانایی تجاری سازی محصوالت برای بقای شرکت ها بسیار حیاتی است
شرکت ها باید برای پاسخگویی به چالش های محیطی که در صنعت وجود دارد به صورت مستمر نوآور 
باشند و به تجاری سازی محصوالت خود بپردازند  )Saji & Shekhar Mishra, 2013(. فعالیت های 
تجاری سازی، نقش مهمی را در به بازار رساندن فناوری های نوپا به خصوص در شرکت های با فناوری 
باال دارند )Lin & Hung, 2006(. بنابراین تجاری سازی محصوالت و فناوری به عنوان یک عامل حیاتی 
در این شرکت ها مطرح می شود ) الهیاري فرد و عباسي, 1390(. مهم ترین چالش پیش روی شرکت ها در 
بازارهایی که دارای سطح باالیی از عدم اطمینان هستند این است که چگونه به تجاری سازی موفق فناوری و 
محصوالت جدید دست یابند )Cho & Lee, 2013( و تجاری سازی موفق می تواند تضمین کند که فناوری 
مربوطه هم با عملکرد و هم با خواسته های مشتریان تطابق دارد )Chen, et al., 2011(. تجاری سازی، 
بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی شود . 
ایجاد بسترهایی برای عرضه دانش و فناوری، عالوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای 

سازمان ها، منجر به رشد اقتصادی و فناوری جامع می شود )احمد پور داریانی و همکاران، 1394(.
توسعه این گونه شرکت ها در گرو ایجاد زیرساخت های الزم برای کاهش خطرپذیری آن ها در دوران رشد 
فعالیت خود است. از مهم ترین این زیرساخت ها، مراکز رشد و پارك های علم و فناوری هستند. پارك های 
علم و فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده های 
محوری قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطالعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات 
تجاری سازی و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آن ها ارائه می دهند و آن ها را برای حضور در صحنه 
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فناوری کشور آماده می کنند. تحقیقات نشان می دهد که اکثر شرکت های کوچک و متوسط در سه یا پنج سال 
اول تأسیس خود با ورشکستگی مواجه می شوند اما در حدود 87 درصد شرکت هایی که توسط پارك های علم 

و فناوری و مراکز رشد حمایت شده اند، عمری بیشتر از پنج سال داشته اند )نظریان و حدادی مقدم، 1393(.
بنابراین یکی از عناصر حیاتی موفقیت و بقای این شرکت ها، توانایی در تجاری سازی محصوالت و خدمات 
اما برخی چالش های متعدد  ایفا کنند؛  امر می توانند نقش کلیدی  این  آن ها است که پارك ها در تسهیل 
موجب شده که با توجه مأموریتی که برای پارك ها تعریف شده است، آن ها نتوانند خدمات تجاری سازی 
قابل توجهی برای شرکت های مستقر داشته باشند. یکی از این چالش ها، نبود معیار مشخصی برای تعیین 
نوع خدمات تجاری سازی متناسب با نیاز شرکت ها است. ازاین رو، در این پژوهش سعی شده با بررسی و 
شناسایی خدمات تجاری سازی بیش از 150 پارك علم و فناوری در ایران و جهان و همچنین بررسی نظرات 
خبرگان این عرصه، این خدمات متناسب با نیاز شرکت ها، اولویت بندی شوند و پیشنهاد هایی برای تقویت 
و توسعه خدمات تجاری سازی پارك علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف گسترش و ارتقای شرکت های 

مستقر در این پارك ارائه گردد.

2- مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- تجاری سازی
تجاری سازی، فرایند تبدیل فناوری های جدید به محصوالت موفق تجاری است. به عبارت دیگر، تجاری سازی 
دربرگیرنده آرایه های مختلفی از فرایندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که باعث تبدیل فناوری جدید به 
محصوالت یا خدمات مفید می شود. این فرایند شامل فعالیت هایی از قبیل ارزیابی بازار، طراحی محصول، 
مهندسی تولید، مدیریت حقوق مالکیت معنوی، توسعه راهبرد بازاریابی، افزایش سرمایه و آموزش کارگر 
می شود  )Reamer, 2003(. همان طور که واژه های معادل متعددی در ادبیات برای تجاری سازی وجود دارد، 

تعاریف متعددی نیز در خصوص آن ارائه شده است. 
از نظر حسینیان پویا )1390(، تجاری سازی به صورت یک زنجیره متصل به هم از خلق ایده تا فروش و 
به کارگیری فناوری توسط مشتری نهایی است. از این دیدگاه، تجاری سازی فرایندی است که فناوری به 
محصوالت اقتصادی موفق تبدیل می شود. در نتیجه، تجاری سازی یک محصول، فرایند توسعه یک محصول 
از ایده و مفهوم تا پذیرش آن در یک بازار خاص و یا به عبارتی فرایند انتقال فناوری یا یک مفهوم نوآورانه 

از مرحله ایده تا بازار است )حسینیان پویا، 1393(.
بندریان و همکاران )1387( معتقدند که تجاری سازی فناوری، استانداردسازی عملیات تولید به منظور ارائه 
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و انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگری به منظور استفاده از آن در نظام، فرایند، 
محصول و یا یک روش انجام کار است )بندریان و همکاران، 1387(. 

از دیدگاه دیگری، تجاری سازی آخرین فعالیت چرخه توسعه محصول جدید است. از این دیدگاه ایده تولید 
محصول جدید از مراحل مختلف عبور می نماید و در طی این مراحل، شرکت بررسی می کند که این ایده 
باید بیشتر توسعه یابد یا اینکه فرایند توسعه آن متوقف شود؛ اما در مرحله تجاری سازی، محصول برای 

ورود به بازار آماده می گردد )گودرزی و همکاران، 1392(.
به عنوان یک مفهوم جامع، تجاری سازی شامل مجموعه از فعالیت ها می شود که قادر به کسب ایده های 
تجاری سازی فناوری، به مرحله رشد رساندن آن ها، توسعه فناوری تحقیق یافته تحقیقاتی، ساخت نمونه 
اولیه با استفاده از فناوری های توسعه یافته، توسعه فرایند جدید یا بهینه سازی فرایندهای موجود عرضه 

محصول به بازار، ایجاد موقعیت فروش و ایجاد زیرساخت های جدید است )ناصری، 1385(.
با توجه به تعاریف یادشده می توان تجاری سازی فناوری را به شایستگی استفاده از فناوری در محصوالت 
در سرتاسر طیف وسیعی از بازارها و رساندن سریع تر محصوالت به بازار موردنظر معرفی نمود. تعاریف 

تجاری سازی به اختصار در جدول )1( درج شده است.
چالش های تجاری سازی شرکت های کوچک و متوسط  -1-1-2

ازآنجاکه عموماً شرکت های دانش بنیان، جزو شرکت های کوچک محسوب می شوند، مشکالت ساختاري 
صنایع کوچک به هر نحوي گریبان گیر آن ها نیز خواهد بود. شرکت های کوچک، بیش از 90 درصد اقتصاد 
بسیاري از کشورها را شامل می شوند. مقایسه تعداد شرکت های کوچک و متوسط در ایران و عملکرد و تأثیر 
اقتصادي آن ها نسبت به سایر کشورهاي منتخب، وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد. با وجود آن که تعداد این 
واحدها در ایران در سطح سایر کشورهاست اما کارکرد آن ها در مقایسه با سایر کشورها در شاخصه هایی 
نظیر سهم از ارزش افزوده صنعت یا سهم از صادرات، بسیار ضعیف است )فالح حقیقی و میر ترابی، 1396(.
فرایند تجاری سازی، نقش بسیار مهمی در تحقق مزایای بالقوه نوآوری و بقای شرکت های کوچک و متوسط دارد. 
ازآنجاکه این فرایند ساده نیست و نیازمند تخصص های فراوان و متنوعی است، تجاری سازی چالش های بسیاری 
برای کارآفرینان به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط به همراه دارد )Ukraenski & Kajanus, 2011(. امروز 
محیط کسب وکار با مسائل زیادی همچون عوامل فناروانه، روابط با مشتریان و فرایندهای بازاریابی درگیر است 
زیرا نیازها و ساختارهای بازار، مدل های کسب وکار و روابط بین عوامل غیرقابل پیش بینی شده اند. به همین دلیل، 
 .)Aarikka-Stenroos & Lehtimäki, 2014( فرایند تجاری سازی پیچیده تر و بیشتر مستعد شکست هستند
چالش های مهمی که شرکت ها در فرایند تجاری سازی با آن روبه رو هستند به سه دسته تقسیم می شوند: راهبرد 
بازاریابی در تجاری سازی، آمادگی برای حضور در بازار و بازار سازی، فروش خدمات و محصوالت و توسعه 
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جدول )1(: تعاریف تجاری سازی
مرجعتعاریف

تجاري سازي تحقیقات، فراگردي است که دانش تولید شده در دانشگاه ها و سازمان هاي تحقیقاتی را 
به محصوالت قابل عرضه در بازار یا فراگردهاي صنعتی تبدیل می کند. این فراگرد، مستلزم همکاري 
و تعامل جدي مراکز آموزش عالی و سازمان هاي تحقیقاتی وابسته به دولت، شرکت هاي صنعتی، 

سازمان هاي مالی و سرمایه گذاري، کارآفرینان و افراد علمی است.

)فکور، 1385(

تجاري سازي تحقیقات فرآیندي است که در آن، توسعه ایده هاي جدید یا داده هاي تحقیقاتی و 
)Zhoa, 2004(تبدیل آن ها به محصوالت تجاري یا خدمات و درنهایت ارائه به بازار دیده می شود.

تجاري سازي تبدیل یا انتقال «فناوري» به یک موقعیت سودآور است. مقصود از فناوري، فنون، 
تکنیک ها، فراگردهاي دریافت حق اختراع یا سایر مالکیت هاي خصوصی، مواد، تجهیزات، سیستم ها 

و نظایر آن هاست.
)Bandarian, 2005(

تجاري سازي، فرآیند انتقال دانش و فناوري از مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب وکارهاي 
)Ghazinoori, 2005(جدید می باشد.

تجاري سازي، فراگرد انتقال و تبدیل دانش نظري موجود در نهادهاي دانشگاهی به برخی انواع 
)Spilling, 2004(فعالیت هاي اقتصادي است 

تجاري سازي شامل تولید ایده هاي جدید و پیاده سازي آن روي یک محصول، فراگرد یا خدمت 
جدید است که منجر به رشد پویاي اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و افزایش سود خالص براي بنگاه 

کسب وکار نوآور می شود.

)Toole & Czarnitzki, 
2007(

تجاری سازی در برگیرنده آرایه های مختلفی از فرایندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که باعث 
)Reamer, 2003(تبدیل فناوری جدید به محصوالت یا خدمات مفید می شود.

که  است  فرایندهایی  و  خدمات  محصوالت،  به  تحقیقات  نتایج  تبدیل  معنای  به  تجاری سازی 
)Downie, 2006(می توانند موضوع معامالت تجاری باشند.

تجاري سازي، مجموعه ای از فعالیت هاست که قادر به کسب ایده های تجاری سازی فناوری، به 
مرحله رشد رساندن آن ها، توسعه فناوری تحقق یافته تحقیقاتی، ساخت نمونه اولیه با استفاده از 
فناوری های توسعه یافته، توسعه فرایند جدید یا بهینه سازی فرایندهای موجود عرضه محصول به 

بازار، ایجاد موقعیت فروش و زیرساخت های جدید است.

)ناصری، 1385(

تجاری سازی، فرایند انتقال و تبدیل دانش تولیدشده در مراکز تحقیقاتي به انواع فعالیت های تجاري 
به شمار می رود.

)هاشم نیا و همکاران، 
)1388

تجاری سازی، دانش فعالیت اعضای هیئت علمی است که به خلق محصوالت و خدمات دانش منجر 
شود و بتواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم مؤثر باشد.

)پورعزت و حیدری، 
)1390

)اسفنجانی، 1396(تجاری سازی، استانداردسازی عملیات تولید برای ارائه و انتقال دانش فنی به دیگران است.
تجاري سازي، انتقال دانش فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور به کارگیری 

آن در سیستم، فرآیند، محصول و یا یک روش انجام کار است.
)Kumar & Jain, 

2002(
تجاری سازی، تولید ایده ای جدید و پیاده سازی آن روی محصول، فرایند یا خدمت جدید است 
که به رشد و پویایی اقتصاد ملی، افزایش اشتغال و سود خالص برای یک بنگاه کسب وکار و 

نوآور منجر می شود.

)Toole & Czarnitzki, 
2007(

تجاري سازی، فناوری خلق محصول، خدمت یا فرایندی جدید و مبتنی بر رفع تقاضای موجود یا 
ایجاد تقاضای جدید و رفع آن مستلزم تالش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصوالت و خدمات 

جدید و بازاریابی موفق آن هاست.

)بحرینی و شادنام، 
)1386

تجاری سازی فناوری، فرایندی پیچیده و متأثر از عوامل متعدد زیرساختی، فناوری، کسب وکار، 
اجتماعی، سیاسی، تاریخی و... است.

)موسایي و همکاران، 
)1387

تجاري سازي، فرآیندی که از طریق آن یافته های حاصل از تحقیق به بازار آورده شده و ایده های جدید 
به فرآورده ها و خدمات جدید یا فناوری فروختنی در سراسر جهان توسعه می یابند.

)آقاجانی و همکاران، 
)1394
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.)Aarikka-Stenroos & Lehtimäki, 2014( شرکت
از دیدگاه مانیان و همکارانش )1393(، مشکالت پیش روي شرکت های دانش بنیان عبارت است از مشکل 
نیروي انسانی متخصص، مناسب نبودن فرآیند ارائه تسهیالت بانکی، محدودیت سرمایه، فقدان بستر مناسب، 
مشکل گرایش شرکت ها به دانشگاه و دولت، طوالنی بودن مسیر ثبت شرکت، باال بودن نرخ سود بانکی و 
نحوه بازپرداخت براي طرح ها، وجود قوانین سخت گیرانه و دست و پاگیر، مشکل توانمندی های مدیریتی 
و متقاضیان، ارزیابی عملکرد نامشخص، مشکل وثیقه براي دریافت وام بانکی، کم کاری مراکز رشد، عدم 

مسئولیت پذیری اعضا و طرح هاي دانشی )مانیان و همکاران، 1393(.
به نظر برخی محققان، چالش عمده پیش روي شرکت ها دانش بنیان به ویژه شرکت های نوپا در سال های 
اخیر مربوط به تأمین منابع مالی بوده است و باید رقابت روزافزونی براي جذب و تأمین منابع مالی موردنیاز 
صورت گیرد. در کشور ما به دلیل مشکالت سرمایه گذاري بخش خصوصی، عمده ترین منبع تأمین سرمایه 
براي شرکت های دانش بنیان، بانک ها هستند. یکی از معضالت شرکت های دانش بنیان کشور ما نسبت به 
رقباي خارجی، باال بودن نرخ بهره بانکی ما نسبت به سایر کشورها به دلیل تحریم و عدم مدیریت مناسب 
درآمدهاي نفتی است. از دیگر مشکالت غیرمستقیم ناشی از تحریم ها، می توان به عدم ثبات سیاست های 
از  ناشی  فشارهاي  دلیل  به  دولت  نمود.  اشاره  کسب وکار  نامناسب  فضاي  و  دولت  اقتصادي  و  اداري 
تحریم و تشدید مقطعی برخی از این فشارها مکرراً مجبور به تغییر سیاست های اقتصادي و اداري مربوط 
است. متأسفانه برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و سعی و خطاها در رفع مشکالت تحریم به این مسئله 
دامن می زند. این تزلزل قوانین باعث نامناسب شدن محیط کسب وکار براي شرکت های نوپا و مخصوصًا 
شرکت های دانش بنیان شده است. شرکت هایی که به دلیل فعالیت نوآورانه به اندازه کافی با مشکالت فنی 
دست به گریبان بوده و محیط قانونی فعالیت آن ها نیز بسیار پرتالطم گردیده است )فخاری و همکاران، 
1392(. مشکالت عدیده حقوقی، بیمه ای و مالیاتی شرکت های دانش بنیان نیز از چالش های دیگر است. 
همچنین باال بودن هزینه های تبلیغات به عاملی براي چشم پوشی از تبلیغات صحیح و کافی محصوالت 
دانش بنیان تبدیل شده است. دیوان ساالری دست و پا گیر و طاقت فرسای اداري در اکثر سازمان های مرتبط 

با فعالیت شرکت های دانش بنیان نیز آزاردهنده است )کوچکی مطلق، 1396(.
قلی پور و همکاران )1394(، در مطالعه ای، 59 چالش پیش  روی شرکت های دانش بنیان را شناسایی کردند و از 
این میان 19 چالش به عنوان چالش های الویت دار معرفی نمودند )جدول )2(( )قلی پور و همکاران, 1394(.

تأثیر پارک های علم و فناوری بر شرکت های مستقر  -2-1-2
تحقیقات فرگوسن )1999( در رابطه با رشد شرکت ها نشان می دهد که شرکت های مستقر در پارك های علم 
و فناوری، سودآوری بیشتری نسبت به شرکت های خارج از پارك ها دارند. همچنین تصویر به وجود آمده 
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از شرکت ها به واسطه حضور در پارك علم و فناوری برای شرکت هایی که از فناوری های نوین بهره برداری 
می کنند، ارزش خاصی دارد )Ferguson, 1999(. الستن و لیندلف )2001(، رشد شرکت های مستقر در 
پارك های فناوری کشور سوئد را بررسی کرده اند. مقیاس ارزیابی آن ها میانگین رشد شرکت ها در سه 
مقوله فروش، سودآوری و اشتغال در سه سال از فعالیت آن ها بوده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که 
پارك های علم و فناوری تأثیر مثبتی بر رشد شرکت ها در زمینه فروش و تعداد کارمندان و قابلیت سودآوری 
آن ها دارند )Löfsten & Lindelöf, 2001(. همچنین در پژوهش دیگری فرگوسن و اولوفسون )2004(، 
نرخ رشد شرکت ها را با متغیرهای فروش، اشتغال و بقای شرکت های داخل و خارج از پارك های علم و 
فناوری بررسی کرده اند. یافته های آن ها نشان می دهد که نرخ بقای شرکت های داخل پارك که تحت تأثیر 
امکانات، خدمات و دیگر مزایای پارك های فناوری قرار داشتند، بیشتر از نمونه خارج پارك بوده است. نکته 
قابل توجه این است که شرکت های داخل پارك، بیشتر تمایل دارند که همچنان کوچک و کارآفرین باقی 
بمانند. تحقیقات مرتبط با رشد شرکت های فناورمحور نشان می دهد که شرکت های کوچک و جوان نرخ 

.)Ferguson & Olofsson, 2004( رشد بیشتری دارند

جدول )2(: اولویت بندی چالش های شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری اقبال یزد 
)قلی پور و همکاران، 1394(

عنوان چالشاولویتعنوان چالشاولویت

قیمت گذاری نامناسب و غیرواقعی محصول/ 11رکود صنعت و بازارهای داخلی1
خدمت در بازار

نبود تمهیدات الزم در حوزه نوآوری و پرورش 12مشکالت اقتصادی کشور2
نیروی انسانی در شرکت

مسائل فردی و روان شناختی کارکنان شرکت 13سیاست های ناموزون حمایتی دولت3
)مهارت، فرهنگ(

فرار مغزها و کمبود نیروی خبره و نوآور در 4
وجود ریسک های فنی و تجاری در ارائه 14شرکت ها

محصوالت جدید
مشکالت ساختاری و مدیریت کشور15ناکافی بودن حمایت مالی از شرکت ها5

نبود مرکز خدمات مشاوره ای کسب وکار به 6
نبود یک مجموعه مرکزی جهت کنترل بودجه ها، 16شرکت ها در پارك

هزینه ها و نحوه تجمیع حساب های شرکت

وجود رقابت پیچیده و متالطم در بازارهای 7
وجود ناکافی فناوری متناسب برای ظهور و 17داخلی و خارجی

توسعه محصول جدید

نبود تیم مدیریت حرفه ای و ارتباطات ضعیف 8
قوانین سخت دست وپا گیر دولتی برای شرکت ها 18بازار

در پارك

نبود امنیت سرمایه گذاری بر ایده های شرکت برای 9
موفقیت پایین پارك علم و فناوری از مأموریت 19سرمایه گذاران

اصلی خود در قبال شرکت ها

تحقیقات بازاریابی ضعیف )تخمین نادرست بازار 10
هدف و نیاز مشتریان(
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نصر و حاجی حسینی )1396(، اثرات سازمانی و منطقه ای پارك های علم و فناوری را به شرح جدول )3(، 
ارائه کرده اند )نصر و حاجي حسیني، 1396(.

در تحقیق دیگری سریزدی و منطقی )1392( نشان دادند که با تقویت توان مالی شرکت های مستقر در 
پارك از طریق حمایت های پارك و همچنین ایجاد صندوق پژوهش و فناوری به عنوان یک راهبرد حمایتی، 
پارك توانسته است تأثیر بسزایی بر سطح فناوری شرکت ها داشته باشد و آن ها را ارتقاء دهد؛ اما در این 
زمینه نواقصی از جمله تشریفات اداری زیاد، عدم تخصیص به موقع و مناسب حمایت ها و همچنین عدم 
اطالع رسانی کافی در مورد صندوق و نحوه کارکرد آن وجود دارد که باید رفع گردند. پارك با ایجاد مرکز 
تحقیق وتوسعه فناوری و فن بازار ارتباط بین صنعت، دانشگاه و دولت را تقویت می کند اما هنوز این ارتباط 
در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین عنوان می کنند سیاست های ایجاد مراکز رشد اقماری در جهت 
توسعه همه جانبه و همچنین مراکز رشد در حوزه های مختلف عالوه بر نکته های مثبت این گونه مراکز و 
تنوع حوزه ها مانند افزایش ظرفیت جذب شرکت ها و تقویت فعالیت های نوآورانه و ارتقای سطح فناوری، 
دارای اثرات منفی مانند کاهش کارایی پارك در حمایت از شرکت ها می باشد. سیاست تمرکز بر توسعه 
منطقه ای، منجر به تمرکز پارك بر بازار منطقه ای می شود که به دلیل کوچک بودن بازار، محدودیت هایی را 

ایجاد می کند ) سریزدی و منطقي، 1392(.
خدمات تجاری سازی قابل ارائه در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری  -3-1-2

و  شناسایی  را  ایرانی  مجازی  رشد  مرکز  یک  در  قابل ارائه  خدمت   16  )1394( همکاران  و  محمدیان 
توسط خبرگان اولویت بندی کرده اند. این خدمات به ترتیب رتبه در جدول )4( نمایش داده شده است    

)محمدیان و همکاران، 1394(.
در پژوهش دیگری شوال پور و همکاران )1396( پس از بررسی مدل های مختلف جهانی از پارك های علم 

جدول )3(: اثرات سازمانی و منطقه ای پارک های علم و فناوری )نصر و حاجي حسیني، 1396(
منطقه ای/ کشوریسازمانی  

• تجاری سازی و تبدیل ایده به کسب وکار دانش بنیان
مراحل  آغاز  در  دانش بنیان  شرکت های  رشد  به  کمک   •

شکل گیری
• ارائه خدمات حقوقی، اداری، آموزشی و پشتیبانی

• شبکه سازی با تأمین کنندگان حرفه ای
• ارائه تسهیالت اعتباری و مالی به شرکت ها

• افزایش کارایی و ارزش افزوده شرکت ها
• شکل گیری فناوری های نوظهور درون زا

• بروز نوآوری های فناورانه

• ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت
• حفظ و بهره گیری از متخصصین و نیروی انسانی مستعد

• ارتقای فرهنگ نوآوری
• توسعه کارآفرینی فناورانه

• بهبود روند اشتغال زایی
• انتقال سریع تر فناوری های جدید به صنایع

• شکل گیری و توسعه خوشه های صنعتی
• توسعه سرمایه گذاری شرکت های نوآور بین المللی

• بهبود شاخص رقابت پذیری فناورانه
• بهبود و گسترش روابط تجارت فناوری در سطح بین المللی
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و فناوری های نرم و همچنین بررسی میدانی نظرات فعاالن این عرصه، 47 خدمت قابل ارائه توسط پارك های 
علم و فناوری به شرکت های فعال در عرصه فناوری های نرم را شناسایی و اولویت بندی کرده اند )جدول 

)5(()شوال پور و همکاران، 1396(.

2-2- معرفی مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشگاه تهران در میان شرکت های و سازمان های وابسته به آموزش عالی کشور از جایگاه مهمی برخوردار 
است. متغیرهایی چون سابقه، اساتید، دانشجویان، ارزش مدرك تحصیلی در داخل و خارج از کشور، پیوند 
و تعامل با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و ... دانشگاه تهران را از اغلب از دانشگاه های کشور 
متمایز کرده است. این دانشگاه در تالش است بر اساس چشم انداز خود در راستای تبدیل شدن به دانشگاه 
کارآفرین گام بردارد و پارك علم و فناوری دانشگاه تهران نیز نقش مهمی در برنامه های آتی دانشگاه در 

جهت تحقق این مهم خواهد داشت.
ایده تأسیس پارك علم و فناوری دانشگاه تهران در سال 1380 مطرح شد و در اولین گام اجرایی برای 
تأسیس آن، مرکز رشد واحدهای فناور در سال 1382 با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
فعالیت خود را آغاز نمود. همزمان با اولین فراخوان پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد، 
فعالیت های پارك شکل جدی تری به خود گرفت و سرانجام در مرداد ماه 1384، دانشگاه تهران موافقت 
اصولی تأسیس پارك علم و فناوری را از وزارت متبوع دریافت کرد. به دنبال آن مرکز کارآفرینی با مصوبه 
هیئت رئیسه دانشگاه به پارك ملحق شد. با افتتاح پارك علم و فناوری در 14 اسفند ماه سال 1384 فعالیت 
این مجموعه به طور رسمی آغاز شد. از سال 1393 پارك علم و فناوری دانشگاه تهران با بازنگری کلی 
فعالیت های خود و طراحی جدید، موضوع حرکت در راستای تحول دانشگاه تهران به دانشگاه کارآفرین را 

سرلوحه مأموریت های خود قرار داده است.

جدول )4(: خدمات قابل ارائه در یک مرکز رشد مجازی ایرانی )محمدیان و همکاران، 1394(
خدماترتبهخدماترتبه
آموزش9مشاوره و نظارت1
یکپارچه سازی امور اخذ مجوزها10شبکه سازی2
ثبت اختراع و نوآوری11تحقیقات بازار3
پایگاه یکپارچه از مشتریان12بازاریابی بین المللی4
مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان13مدیریت تیم پروژه5
تأمین سرمایه مالی14اطالع رسانی6
تبلیغات15تأمین سرمایه انسانی7
برون سپاری عملیات تجاری سازی16شخصی سازی پروفایل مشتری8
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جدول )5(: خدمات قابل ارائه توسط پارک های علم و فناوری به شرکت های فعال در عرصه 
فناوری های نرم )شوال پور و همکاران1396(

نوع خدمات قابل ارائهنوع خدمترتبه
اعطای وام های کم بهره برای پروژهمالی1
شناسایی، معرفی و ارائه پیشنهاد درباره ریسک ها، خطرهای پیشبرد و توسعه شرکتمدیریتی2
برگزاری کارگروه ها و نشست های تخصصی انتقال تجربیات موردنیاز حول محور مشخصدانشی3

بازار، ویژگی های مدیریتی4 ارائه اخبار و تحلیل های اختصاصی موردنیاز کسب وکار از جمله تحلیل 
جمعیتی و نیازهای آنان، وضعیت تجارت و غیره

دانشی5
یا  رایگان  غیرحضوری  و  حضوری  کالس های  و  عمومی  آموزشی  دوره های  برگزاری 
الکترونیک،  تجارت  ارتباطات کسب وکار،  مانند  موردنیاز  متنوع  موضوعات  در  ارزان قیمت 

کسب وکار کوچک، بازاریابی برخط، فروش و غیره

زیربنایی نرم6
تکنو شوك: فضاها و جلسات هفتگی تخصصی جهت جوشش ذهنی برای رسیدن به ایده ها 
و ابتکارات نو در فرایند پیشبرد امور و بررسی مشکالت و موانع، یافتن راه حل های مبتکرانه 

و پیش برنده

ارائه انواع تخفیف های موردنیاز شرکت از قبیل بیمه، عوارض و مواد اولیه و لوازم موردنیاز مالی7
شرکت

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تعیین و تکمیل انواع فرم ها و مستندات حقوقیحقوقی8

در اختیار گذاشتن پایگاه «امتیاز پرسش» شامل اشخاص پیشکسوت و کارآفرین که به سؤاالت دانشی9
شرکت بر اساس دانش و تجربه خود به صورت رایگان پاسخ دهند.

در اختیار گذاشتن بهترین و موفق ترین تجربه های مرتبط و اختصاصی رشته کسب وکار شرکتدانشی10
امکانات عمومی و اداری )کامپیوتر، تلفن، پهنای باند گسترده و اینترنت پرسرعت و غیره(زیربنایی سخت11
تسهیل فرایند ثبت مالکیت معنوی محصوالت شرکت و حفاظت از حقوق مالکیت معنویحقوقی12

پیش فرض، مدیریتی13 مدل  راه،  نقشه  تعیین  به  کمک  و  کسب وکار  متنوع  نقشه های  و  مدل ها  ارائه 
برنامه ریزی و زمان بندی آغاز و توسعه کسب وکار

کمک به کسب تمام مجوزهای موردنیازحقوقی14

ملی، ارتباطات و بازاریابی15 و  منطقه ای  مدیران  بالفعل،  و  بالقوه  )مشتریان  ذینفعان  با  شرکت  ارتباطات  برقراری 
تأمین کنندگان نیروی انسانی و غیره(

کمک به دفاع از حقوق قانونی شرکت در مواجهه با افراد و سازمان های مختلفحقوقی16
برگزاری جلسات اجتماعات کار )COP( ویژه گفتگو و انتقال تجربیات پرسنل و افراد ذی ربطدانشی17

معرفی پروژه و توانمندی های شرکت به سازمان ها و شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری ارتباطات و بازاریابی18
و مالکیت پروژه

ارائه و تسهیل صدور ضمانت نامه های داخلی و صادراتی موردنیازمالی19
کمک به دریافت معافیت های گمرکی و مالیاتی الزممالی20

تشکیل شبکه مجازی و حقیقی داخلی و بیرونی میان شرکت و خبرگان متخصص فعال و ارتباطات و بازاریابی21
مرتبط

ارائه مدلی از یک ماشین حساب تعاملی برای کمک به مدیریت مالی به ویژه برای تعیین جریان مدیریتی22
نقدی، شروع هزینه ها، نرخ تبدیل و دیگر مدل های مدیریت مالی موردنیاز

کمپ کتاب با ظرفیت دسترسی به کتب، بانک مجالت، پایگاه های اطالعاتی و ارائه خدمات دانشی23
کتابخانه ای مجازی و حقیقی

خدمات بازاریابی شبکه ای و انتشار خدمات شرکت در سایت های معتبر و پرمراجعهارتباطات و بازاریابی24
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برقراری ارتباطات شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفوذ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات و بازاریابی25
مذهبی

کمک به تأمین منابع انسانی موردنیاز برای پیشبرد امور شرکت از جمله ایده پردازان، مشاوران، مدیریتی26
مدیران و کارشناسان

دانشی27
اطالع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش از طریق انتشار و توزیع نشریات، مقاالت، بسته های 
شروع  مانند  کوچک  کسب وکار  یک  موردنیاز  جنبه های  تمام  در  نمایشگاهی  و  آموزشی 
کسب وکار، اختالط، فروش و بازاریابی، حسابداری و امور مالی، حق امتیاز، خرید و فروش 

یک کسب وکار، بیمه، اینترنت و فناوری
ارائه فضاهای عمومی و اداری مناسب از قبیل اتاق جلسات و کنفرانسزیربنایی سخت28
برگزاری و حضور مؤثر در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجیارتباطات و بازاریابی29

ارائه سامانه جامع مدیریت فناوری در جهت شناسایی، اکتساب، انتقال، بهره برداری، توسعه و مدیریتی30
حفاظت فناوری های موردنیاز شرکت

ارائه بهترین و مؤثرترین ساختارها، فرایندها و سامانه های اداری الزم برای مدیرت و اجرای مدیریتی31
بهینه و موفق پروژه ها

باتجربه، ویژه گروه های دانشی32 برگزاری دوره های اختصاصی آموزشی توسط مربیان متخصص و 
منتخب جهت شتاب بخشی برنامه های جاری و آتی تجاری سازی این گروه ها

دسترسی مستقیم و بدون واسطه به سرمایه گذاران و فرشته های کسب وکارمالی33

دانشی34
برگزاری اردوهای ویژه همراه با بازدید از بهترین و موفق ترین مراکز ارتباط با محصول شرکت 
در دنیا و همچنین تنظیم رویدادها و دیدارها و جلسات مؤثر برای رشد و شکوفایی گروه های 

عضو مرتبط با محصوالت تولیدی در این سفر
ارائه انواع فضاها، مدل ها و انواع لوازم نوآورانه، امکانات فناورانه پیشرفته کمک کننده به نوآوریزیربنایی نرم35

امکانات تخصصی موردنیاز شرکت )دوربین های تخصصی فیلم برداری و عکاسی، نرم افزارها زیربنایی سخت36
و سخت افزارهای تخصصی و غیره(

انواع سیستم های آزمون نرم افزاری به همراه انواع نرم افزارهای شبیه ساز و آزمون آزمایشگاهی زیربنایی نرم37
فرایندها و محصوالت

طراحی و ارائه آزمایشگاه های مجازی مرتبط با پروژه های «نرم» شرکت و انجام کلیه مراحل زیربنایی نرم38
آزمون آزمایشی محصول

کمک هزینه تحصیلی و ارائه بورسیه به اعضای مؤثر شرکتمالی39
مشارکت در پروژه از طریق سرمایه گذاری مالی و دوره ای به میزان محدودمالی40

ارائه آزمون آلفا )توسط متخصصان و کارکنان داخلی و تا حدودی مشتریان( و تست بتا )توسط زیربنایی نرم41
مشتریان و مخاطبان( محصوالت مختلف فرهنگی و نرم افزاری

ارائه فضاهای تخصصی بر اساس نیاز شرکت مانند استودیو، اتاق تدوین و غیرهزیربنایی سخت42
کمک های بالعوض نقدی به شرکت های منتخبمالی43
کمک به کاهش و تأمین هزینه های جاری و نیروی انسانی مصوب شرکتمالی44
سیستم های حمل ونقل مناسبرفاهی45
انواع خدمات هتل داری شامل فضای استراحت، تفریح و غذارفاهی46
سیستم های بهداشتی و نظافتی و خدمات گرمایشی و سرمایشیرفاهی47

ادامه جدول )5(
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پارك علم و فناوری دانشگاه تهران، به دنبال ایجاد نظام کامل نوآوری از دانشگاه تا بازارهای محلی، ملی، 
منطقه ای و بین المللی است. ثروت آفرینی برای دانشگاه از طریق ثروت تولید شده از شرکت های زایشی، 
تربیت نسل جدیدی از صنعت گران و فناوران با اخالق و متعهد به کیفیت و توسعه فرهنگ کارآفرینی و 
نوآوری، محورهای اصلی فعالیت پارك علم و فناوری دانشگاه تهران است؛ بنابراین می توان پارك علم و 
فناوری دانشگاه تهران را ترکیبی از انواع مختلف پارك ها، قطب ها و مراکز رشد علم و فناوری به حساب آورد.

شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  -1-2-2
پارك علم و فناوری دانشگاه تهران، محدودیتی در مورد حوزه فناوری شرکت های عضو خود ندارد و 
آن ها می توانند در هر حوزه ای فعالیت کنند. در زمان انجام این تحقیق 122 شرکت در پارك علم و فناوری 

دانشگاه تهران مستقر بوده اند. این شرکت ها به دو دسته شرکت های رشدی و توسعه ای تقسیم می شوند.

- شرکت های رشدی مستقر در پارک
شرکت های نوپایی هستند که شرایط زیر را داشته باشند )واحد پذیرش و ارزیابی پارك علم و فناوری دانش 

تهران، 2017(:
• به نمونه محصول یا خدمت قابل ارائه به بازار دست یافته باشند و به عنوان یک شرکت نوپا در حال کار 

باشند و یا تیم کاری خود )هیئت مؤسس( را تشکیل داده و در شرف ثبت شرکت هستند.
• ارائه دهنده محصوالت و خدمات در سطوح فناوری متوسط به باال باشند که از فرآیندهای تحقیق وتوسعه 

و یا مهندسی معکوس تولید شده باشند.
• محصول یا خدمت در حال ارائه به بازار داشته باشند )و یا آماده ارائه به بازار(.

• وجود طرح کسب وکار شامل مدل کسب وکار و برنامه مالی اداره شرکت با تأکید بر نحوه منابع 
مالی مورد نیاز

• وجود سهام داران تمام وقت و متخصص در حوزه ایده محوری
- شرکت های توسعه ای مستقر در پارک

شرایط عضویت پارك برای شرکت های توسعه ای به شرح زیر است )واحد پذیرش و ارزیابی پارك علم و 
فناوری دانش تهران، 2017(:

• شرکت سابقه سه ساله فعالیت داشته باشد و حداقل سه اظهارنامه مالیاتی را به پارك ارائه کند.
• داشتن حداقل هشت میلیارد ریال گردش مالی )مجموع کل درآمد و کل هزینه( مطابق اظهارنامه 

مالیاتی در سه سال اخیر )مجموعًا(
• حداقل 30 لیست ماهانه بیمه در طی مدت سه سال اخیر را به پارك ارائه کند.

• ارائه دهنده محصوالت و خدمات در سطوح فناوری متوسط به باال )منظور محصوالت و خدماتی 
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است که از فرآیندهای تحقیق وتوسعه و یا مهندسی معکوس تولید شده باشند( باشد.
خدمات تجاری سازی پارک علم و فناوری تهران  -2-2-2

در زمان انجام این پژوهش، پارك علم و فناوری دانشگاه تهران خدمات درج شده در جدول )6( را به 
شرکت های مستقر ارائه می کند.

3- روش شناسی پژوهش
این پژوهش با رویکردی توصیفی پیمایشی به بررسی میزان اهمیت این عوامل می پردازد و از منظر هدف 
نیز کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری آن شامل شرکت های مستقر در پارك علم و فناوری دانشگاه 
تهران بوده است؛ بنابراین بر اساس جدول مورگان، 92 شرکت از میان 120 شرکت مستقر در پارك به 
صورت تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. داده های پژوهش با توزیع 250 پرسشنامه 

میان مدیران و کارکنان این شرکت ها گردآوری شد )227 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد.(.

3-1-  متغیرهای پژوهش
در این مطالعه پس از بررسی مبانی نظری خدمات تجاری سازی، به شناسایی آن ها در پارك های علمی، 
تحقیقاتی و فناوری در کشورهای مختلف پرداخته شد. در این مطالعه پارك ها از کشورهایی مانند آمریکا، 
انگلستان، آلمان، کره جنوبی، مالزی، هند، فنالند، اسپانیا، هنگ کنک و ... انتخاب گردیدند و با جمع آوری 
خدمات  اولیه  فهرست  داخلی  فناوری  و  علم  پارك های  و  آن ها  در  شده  ارائه  تجاری سازی  خدمات 
تمامی خدمات  تجاری سازی به دست آمد. این فهرست شامل 85 خدمت بود که با غربال اولیه تقریباً 
پارك های مورد بررسی در پژوهش را شامل می شد. پس از شناسایی خدمات و بررسی آن ها با استفاده از 
نظر اساتید و تجربیات شخصی محققان در واحد تجاری سازی پارك علم و فناوری دانشگاه تهران بر اساس 

ماهیت خدمات، شباهت و اهمیت آن ها این خدمات به صورت تلفیقی در 42 خدمت خالصه شدند.

3-2- روایی و پایایی
با توجه نتیجه حاصل از ارزیابی داده های پرسشنامه  به کمک نرم افزار آمـاري SPSS، میـزان ضریب آلفا 
براي پژوهش 0,967 به دست آمـد. اعتبار )روایي( محتواي پرسشنامه توسط افراد متخصص در موضوع 
مورد مطالعه، تأیید گردید و روایي سازه نیز به کمک روش تحلیل عاملي مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس 
خروجی آزمـون، مقدار آماره KMO، 0,856 به دست آمد. همچنین نتیجه آزمون بارتلت در سطح اطمینان 
95 درصد، صفر شد که نشان از خطـاي کمتر از 0,05 دارد و تأیید می کند ماتریس همبستگي بین گویه ها، 

ماتریس هماني یا واحد نیست؛ بنابراین روایي سازه پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار می گیرد.
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3-3- ارزیابی داده ها و رتبه بندی عوامل
پس از شناسایی خدمات تجاری سازی با استفاده از روش تحلیل عاملی این خدمات در 10 گروه دسته بندی 
شدند. سپس بر اساس ماهیت خدمات موجود در هر دسته، برای هرکدام از آن ها عنوان دسته مشخص 
گردید )جدول )5((. همچنین به منظور رتبه بندی این دسته ها و خدمات زیر مجموعه هر دسته از روش 

تحلیل ارزیابی وزن دهی تدریجی1 استفاده شد.
روش تحلیل ارزیابی وزن دهی تدریجی یکی از روش های جدید تصمیم گیری چندمعیاره2 است که در سال 
 .)Keršuliene, et al., 2010( 2010 برای توسعه روش تحلیل اختالف معقول بین معیارها به کار گرفته شد
در این هر یک از کارشناسان قبل از هر چیز، معیارها را رتبه بندی می کنند. مهم ترین معیار، رتبه یک و 
کم اهمیت ترین رتبه آخر  را به خود اختصاص می دهد. در نهایت، معیارها بر اساس مقادیر متوسط اهمیت 
نسبی رتبه بندی می شوند. در این روش، متخصص نقش مهمی در ارزیابی وزن های محاسبه شده دارد. هم چنین 
هر متخصص، اهمیت هر معیار را با توجه به دانش ضمنی، اطالعات و تجربیات خود مشخص می کند. آنگاه 
با توجه به ارزش متوسط رتبه های گروهی به دست آمده از کارشناسان، وزن هر معیار تعیین می گردد. وزن هر 

 .)Nabian, 2014( معیار نشان دهنده اهمیت آن است
فرایند وزن دهی معیارها بر اساس روش تحلیل ارزیابی وزن دهی تدریجی در شکل )2( نشان داده شده است.

جدول )6(: خدمات تجاری سازی پارک علم و فناوری تهران

خدمات تجاری سازیردیف
کلینیک کسب وکار: آموزش و مشاوره کسب وکار1
حمایت مادی و معنوی برای حضور شرکت ها در نمایشگاه ها و همایش های تخصصی2
برگزاری فن بازارهای تخصصی3
اطالع رسانی و حمایت از شرکت ها جهت شرکت در مناقصات4
برگزاری رویدادهای تجاری و سرمایه گذاری5
کمک به جذب سرمایه گذار خطرپذیر6
پوشش خبری دستاوردهای واحدهای فناور7
بازدید از فعالیت های پارك های داخلی8
استفاده از مزایای تفاهم نامه های همکاری پارك9
معرفی مناقصات و اولویت های پژوهشی سازمان ها و دستگاه های اجرایی به شرکت های مستقر10
صدور ضمانت نامه )حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، شرکت در مناقصات، پیش پرداخت(11
ثبت اختراع12



ران
 ته

گاه
نش

ی دا
ور

 فنا
م و

 عل
ک

پار
در 

قر 
ست

ر م
ناو

ی ف
دها

واح
از 

د نی
ور

ی م
ساز

ری 
جا

ت ت
دما

 خ
دی

ت بن
لوی

 او
ی و

سای
شنا

151

4- تجزیه و تحلیل یافته ها
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، دسته بندی خدمات پیشنهاد 
شده است )جدول )7((. در این جدول در سطر مربوط به هر خدمت، بارهای عاملی مرتبط با هر دسته 
مشخص شده است. بار عاملی هر خدمت برای هر دسته بیشتر بوده، عامل به آن دسته تعلق گرفته است. 
جهت سهولت مطالعه جدول تنها مقادیر بار عاملی حداکثری برای هر خدمت ارائه شده است. بر اساس 

گزارش این جدول، 10 دسته برای خدمات پیشنهاد گردید و این پژوهش از آن ها برای دسته بندی خدمات 
تجاری سازی استفاده کرد. این دسته ها بر اساس ماهیت خدمات موجود در هر دسته نام گذاری شدند که به 

ترتیب شامل این موارد هستند:

 

شکل )2(: فرایند وزن دهی معیارها بر اساس تکنیک روش تحلیل ارزیابی وزن دهی تدریجی  
)Alimardani, et al., 2013)

• عامل 1: خدمات روابط سازمانی

• عامل 3: خدمات بازرگانی بین الملل

• عامل 5: خدمات ارزیابی و امکان سنجی

• عامل 2: خدمات آموزش

• عامل 4: خدمات امور قراردادها و ضمانت نامه ها

• عامل 6: خدمات مشاوره
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جدول )7(: ماتریس همبستگی بازسازی شده ضرایب )چرخش یافته(

12345678910

Q10.827
Q20.843
Q30.759
Q40.861
Q50.571
Q60.662
Q70.89
Q80.878
Q90.813
Q100.813
Q110.877
Q120.76
Q130.846
Q140.615
Q150.729
Q160.779
Q170.783
Q180.793
Q190.883
Q200.845
Q210.724
Q220.704
Q230.829
Q240.831
Q250.753
Q260.744
Q270.766
Q280.623
Q310.866
Q320.873
Q330.618
Q340.783
Q350.844
Q360.616
Q370.831
Q380.859
Q390.762
Q400.755
Q410.813
Q420.703

Extraction Method: Principal Component Analysis - Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 
Rotation converged in 10 iterations.
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• عامل 7: خدمات بازاریابی

• عامل 9: خدمات تأمین مالی و سرمایه گذاری
• عامل 8: خدمات روابط عمومی

• عامل 10: خدمات حقوقی فناوری
در ادامه این دسته بندی با استفاده از روش تحلیل ارزیابی وزن دهی تدریجی رتبه بندی و نتایج حاصل از آن 

در جدول )8( ارائه شده است.
پس از تجزیه وتحلیل داده های دریافتی از شرکت ها، دسته ها و خدمات مربوط به هر دسته با استفاده از روش 

ارزیابی وزن دهی تدریجی رتبه بندی شدند )جدول )9((.
نتایج پژوهش نشان می دهد که دسته خدمات بازاریابی بیش از سایر دسته ها، موردنیاز شرکت های مستقر 
در پارك علم و فناوری دانشگاه تهران بوده است. خدمات این دسته در شرکت هایی که در حوزه تجارت 
فناوری و محصوالت فناورانه فعالیت می کنند، از جهات مختلف اهمیت فراوانی دارد. یکی از مهم ترین 
دالیل اهمیت آن، نوآوری موجود در این شرکت ها و عدم آشنایی مشتریان با محصوالت آن ها به دلیل 
تازگی آن هاست. از طرفی هزینه دسترسی به کانال های توزیع و برندسازی با توجه به توان مالی، تجربه 
محدود و کوچک بودن این شرکت ها بسیار زیاد است؛ بنابراین به نظر می رسد مهم ترین چالش در حوزه 
فعالیت شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه فناوری، بازاریابی محصوالت و برندسازی برای شرکت 
باشد. از طرفی عمده شرکت های کوچک و نوپا، دانش و شناخت کافی در مورد چگونگی بازاریابی و 
فروش محصول خود که دانش فنی و یا فناوری است، ندارند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت ارائه خدماتی 
مانند انجام تحقیقات بازاریابی، برگزاری رویدادهای تبلیغاتی، ایجاد کانال های ارتباطی با مشتریان و اطمینان 
از کیفیت محصوالت از سوی پارك به عنوان یک نهاد حمایتی، در راستای توسعه توان رقابتی شرکت ها 

بسیار مهم و ضروری باشد.

جدول )8(: رتبه بندی خدمات تجاری سازی با تکنیک روش تحلیل ارزیابی وزن دهی تدریجی

رتبهوزن نهایی Qjاهمیت نسبی XjSj%عامل
0,87471400,1314379241بازاریابی

0,8059030,06881060,1075686842تأمین مالی و سرمایه گزاری
0,7927750,01312780,1045536733آموزش

0,7855510,00722470,1034533274امور قراردادها و ضمانت نامه ها
0,7642290,02132160,1010956295مشاوره

0,7506870,01354190,0991065966امور حقوقی فناوری
0,7025020,0481850,0941329717روابط عمومی

0,656740,04576210,0882948718روابط بین سازمانی
0,6495150,00722470,085701399ارزیابی و امکان سنجی

0,6410570,00845810,08465493410بازرگانی بین الملل
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جدول )9(: رتبه بندی خدمات تجاری سازی موردنیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران

رتبه بندی خدمات تجاری سازی

رتبه دسته خدمات
خدمتدسته

رتبه 
خدمات 
هر دسته

1بازاریابی

1خدمات فروش، تبلیغات و برندینگ )داخلی و خارجی(
2انجام تحقیقات بازاریابی

3برگزاری رویدادها )رونمایی، فن بازار، همایش و جشنواره ایده ها و طرح های برتر(
برگزاری تورهای بازدید از صنایع و شرکت های کارفرمایی به همراه سمینار و 

4جلسات مذاکره

اطالع رسانی و حمایت از حضور شرکت ها در نشست های اقتصادی و 
5نمایشگاه های خارجی

تأمین مالی و 
2سرمایه گزاری

1تخصیص اعتبار مالی به واحدهای فناور مستقر در پارك جهت استفاده از خدمات پارك
2هماهنگی و ارائه وام و تسهیالت بانکی

3کمک به جذب سرمایه گذار )داخلی و خارجی(

امور 
قراردادها و 
ضمانت نامه ها

3

صدور ضمانت نامه )حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، شرکت در مناقصات، 
1پیشپرداخت(

2لیزینگ محصوالت دانش بنیان جهت توسعه بازار فروش شرکت های دانش بنیان
3مشارکت مدنی در طرحهای دانشبنیان

خرید تضمینی فناوری )پیش خرید( جهت ایجاد سرمایه در گردش برای طراحی و 
4ساخت محصوالت دانش بنیان

تضمین گارانتی محصوالت از طریق تضمین کیفیت و فناوری محصول و جبران 
5خسارت های احتمالی ناشی از عملکرد آن

4آموزش

1آموزش تأمین مالي و سرمایه گذاری
2برگزاری دوره های آموزشی کسب وکار

3آموزش آشنایي با قوانین شرکت در مناقصه ها
4آموزش امور مالیاتی و بیمه، امور بانکی و گمرکی

5آموزش مفاهیم مالکیت فکری، ارزش گذاری و انتقال فناوری

5مشاوره

1مشاوره امور مالیاتی و بیمه، امور بانکی و گمرکی
2مشاوره حقوق کار و تأمین اجتماعي
3مشاوره بازاریابی و مدیریت پروژه

4مشاوره تأمین مالي و سرمایه گذاری و امور قراردادهای داخلی و بین المللی
5مشاوره در زمینه مالکیت فکری، ارزش گذاری و انتقال فناوری

امور حقوقی 
6فناوری

1ثبت اختراع و عالمت تجاری در داخل و خارج از کشور
تنظیم قراردادهای حق امتیاز بهره برداری3 برای شرکت ها و سازمان های صاحب 

2گواهی ثبت اختراع

رصد فناوری با استفاده از ابزار تحلیل گواهی ثبت اختراع در زمینه فناوری های خاص 
3موردتقاضا
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خدمات تأمین مالی و سرمایه گذاری و امور قراردادها و ضمانت نامه ها در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. یکی 

از مهم ترین الزامات تکمیل حلقه ایده تا عرضه محصول یا خدمت به بازار، ارائه منابع مالی به این گونه 

طرح هاست. اگرچه پارك های علم و فناوری به عنوان یک منطقه آزاد تجاری محسوب می شوند، یعنی 

می توانند از بعضی از معافیت های مالیاتی و عوارض گمرکی استفاده کنند که این خود باعث کاهش هزینه های 

شرکت و تا حدودی کاهش فشار مالی واردشده به مالکان می گردد؛ اما این کاهش هزینه ها به تنهایی برای 

عبور از مشکالت مالی شرکت های کوچک و نوپا کافی نیست. از طرفی، عمده طرح های تأمین مالی سنتی 

موجود در بانک ها و سایر نهادهای مالی کشور به اعطای وام محدود می شود که مشکالت بسیاری را مانند 

عدم توانایی بازپرداخت به موقع برای شرکت ایجاد می کند. در نتیجه در این بخش، پارك ها باید با همکاری 

ادامه جدول )9(
رتبه بندی خدمات تجاری سازی

رتبه دسته خدمات
خدمتدسته

رتبه 
خدمات 
هر دسته

7روابط عمومی
1کمک به جذب و توسعه نیروی انسانی شرکت ها

2پوشش خبری دستاوردهای واحدهای فناور
3بازدید از فعالیت های پارك های داخلی و خارجی

روابط بین 
8سازمانی

استفاده از مزایای تفاهم نامه های همکاری پارك )سازمان های داخلی و خارجی، 
1پارك های سایر کشورها(

ایجاد شبکه داخلی بین واحدهای فناور به منظور شرکت در پروژه های چند تخصصی 
2و مناقصات

کمک به برقراری ارتباط بین شرکت های داخلی و خارجی در جهت توسعه و یا 
3انتقال فناوری و خریدوفروش آن

معرفی مناقصه ها و اولویت های پژوهشی سازمان ها و دستگاه های اجرایی به 
4شرکت های مستقر

تشکیل خوشه های فناوری واحدهای فناور مستقر در پارك و تدوین کتابچه 
5محصوالت شرکت های هر خوشه

ارزیابی و 
9امکان سنجی

1تهیه طرح کسبوکار 
2ارزش گذاری فناوري 

3تهیه طرح توجیهی

بازرگانی 
10بین الملل

1شناسایی منابع تأمین کاال در بازارهای خارجی
2عقد قرارداد خرید بین المللی و هماهنگی با طرف های ثالث

3انجام هماهنگی الزم جهت امور مربوط به حمل و بازرسی کاال
4ترخیص کاال از گمرکات اجرایی کشور و نمایندگی کارفرما در تعامل با گمرك ایران

5ارائه خدمات از حمل تا تحویل برای اقالم وارداتی و صادراتی
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نهادهای مالی مرتبط، طرح های مناسب تأمین مالی در شرکت های کوچک و نوپا دانش بنیان را تدوین و 
ارائه نمایند؛ بنابراین با توجه به قابلیت های پارك ها و قوانین حمایتی موجود پیشنهاد می شود خدماتی 
مانند تخصیص اعتبار به شرکت ها برای استفاده از خدمات پارك، مشارکت مدنی در طرح های دانش بنیان، 
لیزینگ محصوالت دانش بنیان جهت توسعه بازار فروش آن ها، ارائه انواع ضمانت نامه ها، پیش خرید یا خرید 
تضمینی محصوالت، ارائه وام ها و اعتبارات با بهره پایین، معرفی نامه جهت ترك تشریفات مناقصات و 
تسهیل سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان با در نظر گرفتن قابلیت های موجود برنامه ریزی 

و ارائه گردند.
از سویی دیگر مدیریت و توسعه هر بنگاه اقتصادی، نیازمند داشتن دانش مدیریت و دیدگاهی جامع و 
عمیق نسبت به مسائل مربوط در کسب وکار است. بنگاه های اقتصادی دانش بنیان مستقر در پارك که عمومًا 
توسط کارآفرینان جوان و نوآور راه اندازی شده اند نیز نه تنها از این قاعده مستثنا نیستند، بلکه به دلیل ماهیت 
نو و جدید بودن خود، در مقایسه با حوزه های سنتی کسب وکار نیاز به بررسی و تحلیل و برنامه ریزی های 
پیچیده تری در امور مدیریتی دارند. ازاین رو در این شرکت ها آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان 
بسیار حائز اهمیت است. همچنین نیاز شرکت های دانش بنیان به مشاوره و آگاهی از برخی نکات قوانین 
تجارت، بیمه، مالحظات مالیاتی، مالی و حسابداری و همچنین تبعات حقوقی قراردادهای تجاری و... نیز 
غیر قابل چشم پوشی می باشد. از طرفی پارك های دانشگاهی مانند پارك دانشگاه تهران می توانند از توان 
علمی موجود در اساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان در این زمینه استفاده کنند و خدمات آموزشی و 

مشاوره در پارك را از این طریق ارائه نمایند.
دسته دیگر خدمات قابل ارائه، خدمات حقوقی فناوری است. یکی از مهم ترین الزامات و پیش نیازهای ورود 
محصوالت مبتنی بر فناوری و اختراعات به بازارهای بین المللی اطمینان از رعایت حقوق مالکیت فکری 
اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت ها بر آن هاست. ازاین رو نظام های مالکیت فکری و به ویژه نظام  و 
ثبت اختراع برای ثبت رسمی این دستاورد ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری  ها و ابتکارات در کشورهای 
مختلف ایجاد شده است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بین الملل، می تواند خسارات زیادی 
را از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف و یا مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان 
محصوالت مشابه گردد؛ بنابراین ارائه این دسته از خدمات می تواند راهگشای بسیاری از شرکت ها در 

راستای محافظت از حقوق مالکیت فکری خود و نیز توسعه بازار آن ها در خارج از کشور باشد.
خدمات مربوط به ارتباطات سازمانی، ارزیابی و امکان سنجی و بازرگانی بین الملل می تواند در کنار سایر 
آن ها  ماهیت  به  با توجه  این خدمات  ارائه  برای  ارائه شود.  نیاز شرکت ها  بر  مبتنی  این بخش  خدمات 
بهره گیری از توان همکاران دولتی و خصوصی نیز ضروری به نظر می رسد. در نتیجه، لزوم استفاده از یک 
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شبکه همکاری در پارك های علم و فناوری بسیار احساس می شود؛ بنابراین ایجاد یک شبکه فناوری برای 
استفاده از قابلیت های موجود در بخش های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی می تواند در افزایش و بهبود 

خدمات تجاری سازی در پارك های علم و فناوری مؤثر باشد.
به طورکلی این دسته بندی، غالب خدمات تجاری سازی قابل ارائه در پارك های علم و فناوری را پوشش 
می دهد و می تواند به عنوان یک الگو برای ارائه خدمات تجاری سازی در پارك ها و سایر مراکز توسعه 
کسب وکارهای نوپا قرار گیرد. البته ارائه تمامی این خدمات در پارك دانشگاه تهران و سایر پارك های علم 
و فناوری کشور با توجه به ظرفیت موجود هنوز میسر نیست. در نتیجه اولویت بندی خدمات و داشتن 
الگویی مطابق با نیازهای شرکت های مستقر در آن ها می تواند در افزایش بهره وری خدمات و استفاده بهینه 

از ظرفیت ها راهگشا باشد. 

5- جمع بندی
تجاری سازی فناوری یکی از اهداف اساسی شکل گیری پارك های علم و فناوری در کشور بوده است؛ 

بنابراین آن ها باید ضمن تأمین منابع و زیرساخت های الزم جهت استقرار و رشد شرکت های نوپا، خدماتی 

را به آن ها عرضه کنند که توانمندی این شرکت های نوپا را در ارائه محصول خود به بازار افزایش دهند. در 

غیر این صورت شرکت های نوپا در مواجهه با برنامه های بازاریابی رقبای بزرگ یا بازپرداخت وام ها بانک ها 

و شرکت های مالی سنتی و... به سرعت در سراشیبی سقوط قرار می گیرند. حمایت نهادها و سازمان هایی 

که می توانند قابلیت های شرکت های نوپا را در این مسیر افزایش دهند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به 

محدود بودن منابع پارك های علم و فناوری و نبود زیرساخت کافی برای ارائه مجموعه کاملی از خدمات 

تجاری سازی به شرکت های نوپا، می توان با اولویت بندی خدمات، داشتن برنامه ریزی برای ارائه خدمات و 

تأکید بر ارائه خدماتی که بیشتر موردنیاز شرکت ها است، به افزایش این خدمات کمک کرد.

چالش  مهم دیگر در این راه، نحوه استفاده از ظرفیت بخش های مختلف اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط برای 

همکاری در ارائه خدمات تجاری سازی است. این چالش دارای ابعاد مختلفی مانند میزان قابلیت  موجود در 

کشور و چگونگی همکاری با بخش خصوصی و دولتی می باشد. تفاوت رویکرد بخش خصوصی و دولتی، 

همواره چالشی مهم برای هر دو ایجاد می کند؛ بنابراین چگونگی پیاده سازی پروژه هایی برای بهره گیری از 

قابلیت های بخش خصوصی و دولتی در همکاری های بلندمدت و سرمایه گذاری در حوزه فناوری یکی از 

موضوعات قابل سؤال است که می تواند پایه تحقیقات آتی در این حوزه قرار گیرد.
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پژوهش حاضر با محدودیت هایی مانند جمع آوری داده از سایر پارك های علم و فناوری و عدم آشنایی 

کارکنان شرکت های نوپا با مفاهیم و خدمات تجاری سازی روبرو بوده است. همچنین این پژوهش امکان 

بررسی مدل ارائه خدمات را نداشته و تنها اهمیت خدمت را مورد بررسی قرار داده است. 

در پایان پیشنهاداتی برای ارائه بهتر خدمات تجاری سازی در پارك علم و فناوری دانشگاه تهران توصیه شده 

است. این راهکار ها با در نظر گرفتن توان واحد تجاری سازی پارك علم و فناوری دانشگاه تهران و اهمیت 

خدمات قابل ارائه از نظر شرکت های مستقر در پارك تدوین و ارائه شده اند:

• با توجه به اهمیت خدمات دسته بازاریابی برای شرکت های مستقر در پارك، پیشنهاد می شود برای 

ارائه بهتر و بیشتر این خدمات با شرکت های ارائه دهنده خدمات بازاریابی همکاری شود و از توان 

بخش خصوصی در این بخش استفاده گردد.
• از آن جا که تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط، یکی از چالش های مهم آن هاست ایجاد اتاق 

سرمایه برای تأمین مالی شرکت ها و همکاری با سرمایه گذاران خطرپذیر می تواند راهگشا باشد.
آموزشی و  نیازهای  تنوع  برای شرکت ها و  آموزش  اهمیت خدمات مشاوره و  نظر گرفتن  با در   •

مشاوره ای، می توان با ایجاد ساختاری پویا و نظام مند ارائه این خدمات را بهبود بخشید.
• مشارکت و تخصیص پژوهانه4 پارك به توسعه طرح ها و پروژه های راهبردی و توسعه فناوری یکی 

دیگر از راه هایی است که به شرکت ها کمک خواهد کرد از خدمات تجاری سازی بیشتر بهره ببرند. 
اگرچه این روش تأمین مالی، کوچک است، اما می تواند بخش قابل توجهی از نیاز شرکت ها به 

خدمات تجاری سازی را پوشش دهد.
• از آن جا که شرکت های مستقر در پارك، با توسعه فناوری برای خود ارزش آفرینی می کنند و یکی از 

راه های کسب درآمد برای آن ها مبادله حق امتیاز فناوری است، پیشنهاد می شود ارزش گذاری فناوری 
و کسب وکارهای نوپا موردت وجه قرار گیرد و زمینه انتقال فناوری فراهم شود.

• ارتباط با سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط و عقد تفاهم نامه های همکاری با آن ها نیز به توسعه 

ارتباطات شرکت ها کمک می کند و می تواند این فرایند را برای آن ها تسهیل نماید. 
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