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 پیشگفتار

 

علم و  ةیدددورهددای علم و فندداوری )مندداطق ویژکر

 اقتصددداد ةتوسدددع یهارسددداخدت یاز ز یکی( یفنداور 

 هفتم دولت رانیوز أتیه رو، نیا از. اسددت محور دانش

 سددازمان شددنهادیپ به بنا ۲۱/۳/۲۴8۳ مورخة جلسدد در

 و دکصی اصل استناد به و کشدور  یزیربرنامه و تیریمد

ران، یا یالماس یجمهور یاسداسد   قانون هشدتم  و یسد 

 سیمشدخص به منوور تأس  یهاتیفعالة نحوة نام آیین

ب یکشددور را تصددو یعلم و فناور یدورهایکر ةو توسددع

أت دولددت نهم در مورخ یددن راسدددتددا هیکرد و در هم

 ،وزارت علومشدددنهاد مشدددترک یبندا به پ  ۲2/۲/۲۴8۳

اطالعات  یارتباطات و فناور و وزارت یقات و فناوریتحق

 یو هشتم قانون اساس یکصدد و س یو به اسدتناد اصدل   

 یهاتیفعالة نحوة ندام  آیینران، یا یاسدددالم یجمهور

 علم و ةژیمناطق وة س و توسعیمشدخص به منوور تأس 

 ب قرار داد.یکشور را مورد تصو یفناور

متمرکز از  یامجموعه یفنداور علم و ة ژیو ةمنطقد 

و  یقاتی، مراکز تحقیفنداور  یهدا هدا، پدارک  دانشدددگداه 

 یهاهیبرتر، سدددرما یبا فناور یها، شدددرکتیپژوهشددد

 یو نهاد یکیزیف یهارساختیر، امکانات و زیپذمخاطره

در  و ییایجغراف یک فضایاست که در  یانسانیة و سرما

سددداختار ت متمرکز و یریبا مد یاقتصدددادة ک منطقید 

د محصددو ت و خدمات یل و به تولیخاص تشددک یحقوق

 پردازد. یدانش محور م

و  یی، مناطق دانایعلم و فناور یدورهایمفهوم کر

ة در گددذر هنگددامدد یعدلم و فندداور ة ژید مدندداطدق و  

د هنوز نتوان ین رو شایخود اسدت و از ا  یمیپارادا شیپ

 آنچه ید ولیف کشین تعاریان ایرا م یخط و مرز روشن

م برخاسته از همان ین مفاهیم است آن است که امسدل 
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جا به نیز در ایمحور است. ما ن ییسم اقتصاد دانایسه مکان

م و یکنیگر اسدددتفاده میکدی یها به جان واژهیعمد از ا

، بتوان حد و مرز یمیدن به بلوغ پاراداید اسددت با رسددیام

پرواضددا اسددت که  یول .ف نمودیها تعرآن یبرا یواضددح

پارک  ی، عملکردهایعلم و فناور یدورهاید منداطق و کر 

 اند.ب نمودهیترک یشهر یرا در عملکردها یعلم و فناور

توانند یم یعلم و فناور یدورهایدر هر صورت، کر

ة ، رشدددد و توسدددعییرا در خلق داندا  ییهمتدا ینقش ب

دورها ی، کرید عملکردیندد و از د یفدا نمدا  یا یاقتصددداد

هدفمند به پرورش و فربه  یاوهی( به شدددییدانا)مناطق 

پرداخته و در خلق اشتغال، رشد پرشتاب  یینمودن دانا

 یت زندگیفیش کیدر درآمدد جدامعه و خلق وروت، افزا  

 مؤور بدده یشدددهدروندددان، فراهم آوردن دسدددترسددد  

 یو معمار یشهر ی، طراحیحمل و نقل یهازیرسداخت 

سدددطا رقابت ش ین، افزاینو یهایفناورپیوندد دهندة  

اد جی، ایپرنفوذ تجار یهاجاد شبکهیانه، ایتخصدص گرا 

گر بازارها، ارتقاء سطا آموزش و یبه د یت دسترسیظرف

 یمهارت شهروندان، دفاع از فرهنگ کسب و کار مشارکت

خالقانه و پاسخگو و  یخدمات عمومیر، ارایة پذو رقابت

و  یریپذفرهنگ تحمل یسددداز آشدددکدارسددداز  نده یزم

 ؛یسته سا ریشایة متنوع بر پا یهافرهنگ یهارندهیپذ

 ند.یفا نماینقش ا

ة ژیوة به منطق یدور علم و فناوریر ندام کر ییبدا تغ 

ه و نام آیین یو بازنگر ۲۴8۳در سدددال  یعلم و فناور

اطق منة س و توسعیتأسة نحو”د یجدة نام آیینب یتصو

اصفهان، خراسان  یهااستان“ کشدور  یعلم و فناورة ژیو

علوم و ة ژیس مناطق ویزد و بوشهر، مجوز تأسی، یرضو

 دست آوردند.  را به یفناور

، مکددان یعلم و فنداور ة ژین مندداطق ویشدددک ایب

 و“ کسب و کار” ،“دانشگاه”ة چ سه گانیمارپ جوشدی هم

مقدس ة ن سددده گانیا کنشبرهماسدددت که “ دولدت ”

 د.ین مناطق استوار نمایمحور را در ا ییدانا ةیتواند پایم

در  یشددرفتهپ یاقتصددادها یهاسددان، دولت ینبد

 هاییاستو سد  یامنطقه یسدراسدر جهان، ارتقاء نوآور  

و  علمة یژمناطق وة رشدد و توسع ة یبر پا یافتهسداختار  

 یدددنتوان بخشددد یبرا یرا بدده عنوان راه یفدندداور 

ة یمثال، اتحاد ی. برااندیدهخود برگز یملّ پذیری رقابت

خود در  یو بهبود یتوان اقتصدداد گشددتباز یاروپا برا

و  یداررشددد توامان پا ی،پسددا بحران اقتصدداد  یطشددرا

)مناطق  یعلم و فناورة یژمناطق وپایة  بر هوشدددمندد 
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 ( را هدف قرار داده است.ییدانا

بر  ،راهبرد ینبر اسددداس ا گذاری سدددرمایه تمرکز

است که تمام اعضاء  “ینیکارآفر”و ،“ینوآور”، “پژوهش”

 یلآن هسددتند تا پتانسدد  یاجرااروپا مجبور به ة یاتحاد

فراگرد جامع،  یکقاره شددکوفا شددود. در   یننهفته در ا

 یبرا یپژوهش و نوآور یاروپا راهبردهاة ید اتحداد  یراًاخ

 داده است. ارائه را شمندهو ییتخصص گرا

 Smart Specialisation)(۲هوشمند  ییگرا تخصدص 

منحصدددر  هایییو دارا هایژگیو ییشدددناسدددا یبه معنا

اسدددت تددا بتوان  ییداندداة هر کشدددور و منطقد فرد  بده 

 را برجسددته نموده و ییداناة هر منطق یرقابت هاییتمز

حول چشدددم انددداز  و منددابع را یامنطقدده یهدا نفعذی

مناطق سددوق داد.  یناة یندآ ییگرا یبرخاسددته از تعال

 ینوآور یهاسدددامانه یدت تقو یبده معندا   ینا ینهمچن

و گسدددترش  یینادا هاییانجر یینمابزرگ ی،امنطقده 

اقتصددداد ة یکردر سدددراسدددر پ ینوآور هاییسدددودمند

 است. یامنطقه

 یا/ منطقهیملّ یاروپا، راهبردهاة یرو، اتحاد ینا از

هوشدددمندانه  ییجهت تخصدددص گرا یپژوهش و نوآور

                                                 
1 Research and Innovation Strategies for Smart Specialization 

ة یکپارچجامع  یهابرنامهة ی( را بر پا3RIS ی)راهبردها

علم ة یژمناطق و یشده برا دهیسامان ی،تحول اقتصاد

 یچرخش راهبرد ین. اکندددیم یگیریرا پ یو فندداور

مناطق  راهبرد یجهان به سددوة رفتیشددپ یاقتصددادها

وجود  یای( خود گویعلم و فناورة یژ)منداطق و  ییداندا 

 همچون تواندیدر آن بوده که م یمعوة نهفت یلپتانسددد

در کشور  یعلم و فناورة رشد و توسع یبرا یادرسدنامه 

 .یردمورد رصد قرار گ یزمانعز

و  یمبا مفاه یینوشددتار آشددنا  ینرو، هدف ا ینا از

ة یژمناطق ودهی شکل یکو تئور ینور یهاچهارچوب

بدده عوامددل  نمددایدددیبوده و تالش م یعلم و فندداور

 دییکل یهارانپیش و یدت موفق یددی، کلة کنندد یینتع

ار نوشت ینا ینبپردازد. همچن یعلم و فناورة یژوة منطق

 در یعلم و فناورة یژموفق مناطق و یهانمونه یرفبا مع

را  اییوهآن اسددت که ش یجهان، در جسددتجو یهاقاره

 یعلم و فناورة یژمناطق و یفیو ک یکمّ یابیجهدت ارز 

 یداددرون یهاآن بتوان شاخصة یتا بر پا یدنما یمترس

مناطق به سنجش  ینرا در سطا ا ینوآور یو برون داد

 ییامکانات رشددد و شددکوفا یزرییهپاشددک با بی درآورد.
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 یراندر گوشددده و کنددار ا یعلم و فندداورة یژمندداطق و

 ةیانتخصدددص گرا ینه تنها راهبردها توانیمیم یزمانعز

لکه ب یمکنریزی یهرا پا ییمناطق داناپایة  بر هوشدددمند

 ینا یحاکم بر فضدددا یعلم یدات توانسدددت ادب یمخواه

 . یممناطق را رشد و تکامل ده

 کشبی راه است و یناگر نوشتار آغاز ینا بنابراین،

و  گرانیشدددهکدده انددد رودیم یددداز لغزش بوده و امپر

بتوانند در فربه نمودن و  یکون ینسددرزم ینورزان ادانش

 یبرخاسدددته از ژرف نگر یپرغنا یمآن به مفاه یختنآم

 . یندخود تالش نما

 یهدداهرگز از مجدداهدددت یرحق ینا یددان،پددا در

 یجندداب آقددا یرندداپددذ یو خسدددتگ انددهیدرتدمنددد  غد 

م و علة یژوة منطق ریزییهمصلا در پا یدعبدالمج دکتر

 نینوشددتن ا یتکانه را برا ینبوشددهر که نخسددت یفناور

 .درکخواهد فراموش ن ،یدندنوشتار آفر

 یرتصدداو ینیدارا جوکار که در بازآفر یجناب آقا از

ننمودند، از  یفروگذار یکوشدشدد  یچمتن از ه یرایشو و

 هایینیحروفچ یبانهکه شک یسرکار خانم فاطمه مرزوق

 دکتر یاز جندداب آقدداو  یرفتندددمتن را پددذ یمدتوال 

 یاریمنابع مرا  یمنژاد که در تنو یجواد حدائر  محمدد 

و همچنین از سرکار خانم زهرا صفایی، مسئول نمودند، 

 مانهیصممحترم انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 

 .نمایمیم سپاسگزاری

 یرایشوحدت که در و یونسرکار خانم دکتر کتا از

 م.سپاسگزار یزرا از خود نشان دادند ن یمتن تالش فراوان

 یختننوشدددتددار بتوانددد در برانگ یناسدددت ا امیددد

علم و ة یژمناطق وریزی یهپا یوا  به سددو هاییشددهاند

 یبرا یهمچون راهبرد یران،در گوشدده و کنار ا  یفناور

محور،  ییاقتصدداد دانا ییو شددکوفا یرشددد و نمو نوآور

 را از خود نشان دهد. یزهرچند ناچ یسهم

 

 

 دکتر ایرج نبی پور

 نگاری، نوریه پردازیگروه آیندهعضو 
 یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشک و رصد کالن سالمت
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 فصل اول

 (یعلم و فناورة یژ)مناطق و ییمناطق دانا

 یو تئور یم: مفاهیامنطقه ینوآورة و سامان
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چنین پنداشدددته  سدددازی، جهانیبا آغاز حرکت 

برخاسته از ة سیال سرمای ،مرزهاریزی با فروشد که می

 ةنخواهد شناخت؛ بدین گونه که سرمایمرزی را  ،دانایی

ا در مرزها ر ،گیتیة برانگیخته از فرایند نوآوری، در پهن

نوردیده و همچون سدیالی از یک کشور به کشور دیگر  

این آهسددته  نوین،ة هزار. امّا با آغاز راه خواهد گشددود

این  سدددازی، تفکر شدددکل گرفت که در فرایند جهانی

 هایرقابتة که در پهن هستند “مناطق مملو از نوآوری”

ای را از خود نمایان اقتصدادی پرشدتاب، نقش برجسته  

همان نقشددی را که شددهرها در دوران  یعنی کنند؛ می

 نبر ایصنعت از خود نشان دادند. ة رشدد اقتصاد بر پای 

نوین بر این باور دست یافتند ة پردازان هزار نوریهپایه، 

نیروی رانش  است که همچونای منطقهة توسعاین که 

نقش ایفا و کارایی ملّی  پذیری در رقدابدت  نیرومنددی  

های اقتصادهای پیشرفته بدین سان، دولت .(۲) کندمی

های ای و سیاستدر سراسر جهان، ارتقاء نوآوری منطقه

به عنوان راهی برای را  “هاخوشه”ة ته بر پایساختار یاف

 ملّی برگزیدند. در این بخش پذیری بنیان یافتن رقابت

ة مفداهیم نوریدد بده  شدددود کده  از نوشدددتددار تالش می

به عنوان ها )و خوشدده “ایهای نوآوری منطقهسددامانه”

ای نوآوری منطقهة های ویژه که در سدددامانزیرسددامانه 

شددود. از این رو، نخسددت به  پرداخته نمایند( عمل می

علم و فناوری( ة دانایی )منطقة مفهوم منطق چهارچوب

 ةسددامان”پردازیم و سددپس با کالبد شددکافی مفهوم می

به مفاهیم منطقه، نوآوری و سامانه  “اینوآوری منطقه

 نگریم.می
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8 

 (Regions of Knowledge)مناطق دانایی 

نگرش در مفهوم مندداطق دانددایی برای دریددافددت  

م و علة ویژمناطق چگونگی پیوند میان مناطق دانایی )

 “(RIS) ایهای نوآوری منطقهسدددامانه”فنداوری( بدا   

اسددپایدر ة پروژ اسدداس بر .خواهد بودگشددا بسددیار راه

(SPIDER)    یاتیعملة برنام گذاری سدددرمدایه کده بدا 

آینده ة اروپا به شدددیوة پدایلوت منداطق داندایی اتحادی   

 ةنور خبرگان با اسددتفاده از شددیو گرفت،پژوهی انجام 

 داناییة دلفی پیرامون اینکه یک منطقة پرسدددشدددنام

 نتایج این جستجو، مفاهیمی .گردید جستجوچیسدت،  

 آورند.دانایی فراهم میة را برای تعریف منطق

 سازی، پس از جهانی ،مانگونه که اشداره گردید ه

ی و گذارسددیاستواحدهای فضددایی سددنتی در  مفهوم

طیّ چند سال  امّا .آمایش سرزمین دچار چالش گردید

 (RIS) یامنطقه ینوآورة سامان( Triple Helix) ةگان سه چیمارپ: ۲شکل 
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هویدا گردید که شکل نوینی از واحدهای آهسته  ،اخیر

فضددایی در اقتصدداد نوین دانایی محور اهمیت دارد که 

نشدددان داده شدددد که شدددود. زیرا نامیده می “منطقه”

به صدددورت ژرفی ریشددده در  ،های اقتصدددادیموفقیت

مناطق دانایی ”عملکرد این واحددهدای فضدددایی یعنی  

 د.ندار “(علم و فناوریة )مناطق ویژ

ای اسدددت که تمام دانایی منطقهة / یدک منطق ۲

آن به ة شددهروندان امکان دسددترسددی به آموزش و ادام

 صورت یادگیری مادام العمر را دارند.

ای اسدددت که امکان دانایی منطقهة یک منطق /۱

 یدهسامانآن به منوور ة پایدار و توسعة تولید خالقان

 آورد.یک دانایی مشترک را فراهم می

دانایی پویا بوده و دارای اشدددتیاق ة / یک منطق۴

و  کنشبرهم سدددازی، فراوان و تمدایدل وافر بده فعال   

 “Connected یافتهانسجام ” یعلم و فناورة یژوة منطق: ۱شکل 
 هابر آن یرگیچ یها و چگونگبر اساس درک مشترک از چالش یقو مشارکت
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 برانگیختن شهروندان خود دارد.

ای اسدددت کدده علم و منطقده  ،داندداییة / منطقدد۳

  دهد.فناوری را از طریق نوآوری توسعه می

ای اسدددت که پیوندهای دانایی منطقهة / منطقد 2

هددای نوآوری، بدده ویژه ان بخشخالقددمیددان  یپدایددار  

های ناملموس اسددتوارند و داراییة هایی که بر پایبخش

 .گذاران پرخطر در آن پدید آمده استنیز سرمایه

کشددش اسددت پر ةدانایی یک منطقة / یک منطق4

که تصویری روشن همراه با بهبودی در کیفیت زندگی 

ها، محیط زیست، فرهنگ و غیره( را عرضه )زیرساخت

 دارد.می

ای اسدت که تصمیم  دانایی، منطقهة / یک منطق7

به ویژه کارگران  -ای و شدددهروندان گیرنددگان منطقه 

به درک خوب و سازنده همراه با  -دانایی و دانشجویان

داندایی چیسدددت، نایل  ة حس تعلق بده اینکده جدامعد    

 اند.آمده

 (“disconnected) ختهیگس هم در”ة منطق یشناس ختیر: ۴شکل 

www.takbook.com



 

11 

ای اسدددت دانایی، منطقهة / در نهایت یک منطق8

که تعالی در آموزش و پژوهش را ارتقاء داده و همزمان 

ا ر بکا و هاها را در گفتمان با شددرکتتوانایی دانشددگاه

های مشددترک ای را در برنامهمنطقه دسددت اندرکاران

 دهد.فزونی می

 “نوآوریة سدددامان” بدا  “داندایی ة منطقد ” مفهوم

ة نقش فزاینددهندة مشدداهداتی که نشددان   اسدداس بر

 پیوند ،باشددددمیاخیر ة در تولید طیّ چند ده داندایی 

 ( در اروپاregions-Mega) یابرمناطق علم و فناور: ۳شکل 
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انایی د ةبایست یک منطقیافته است. از این دیدگاه، می

 “اینوآوری منطقهة سدددامان”را محیط مناسدددب برای 

  (.۱محسوب نمود )

ة اقتصددادی بر پایة در هر صددورت، رشددد و توسددع

 پذیر مناطق دانایی امکانة داندایی با محوریت توسدددع 

 اگونی مانندعناوین گون اگردیدده اسدددت. این مناطق ب 

و یدا کریددورهای علم و    regions)-(megaمنداطق  ابر

فدندداوری و یددا تدکدندوپددولددیس و یددا مگددالوپولیس      

(megalopolis) از این رو، انبوهی از اندیده شددددهنام .

تحت این عناوین و یا شدددهرهای  ،هامفداهیم و تئوری 

توان در چهدارچوب مناطق دانایی به کار  داندایی را می 

 بست.

منطقه )که کارایی مناطق دانایی ابر ۳3هم اکنون 

اند که شناسایی شدهدر جهان را در خود نهفته دارند( 

 44بیش از یکصدددد میلیارد د ر و تولید  یدهبهرهبدا  

درصد از نوآوری  82جهانی، میزان  دهیبهرهدرصدد از  

(. از این رو، ۴اند )جهدانی را بده خود اختصددداص داده  

به  ،امروزه بده مناطق علم و فناوری و یا مناطق دانایی 

ود شنگریسته می“ طبیعی”صورت یک واحد اقتصادی 

 همچنیند. ننوردکه مرزهای سیاسی قراردادی را در می

هر، ایالت و اسددتان م مناطق دانایی در فراتر از شددومفه

این مناطق محصدول انباشت مراکز  ة عمد .یابدمعنا می

 (.۴هستند ) کنندگان بازارهای مصرفو  نوآوری، تولید

مناطق ابر توانمی ،اسددداس یدک تعریف جامع  بر

regions)-(mega     ،را بدا جمعیدت بدا ، بازارهای بزرگ

ته و برجسة ظرفیت اقتصادی چشمگیر، فعالیت نوآوران

 (.۴دانست )مرتبط بسیار ماهر  نخبگان

این تعریف، کریدورهای علم و فناوری و ة بر پداید  

در حال  “های اقتصادیهاب”توان ها را میمگالوپولیس

پدید قلمداد کرد )مانند کریدور بوسدتون به واشنگتن،  

کالیفرنیا که از سددانفرانسددیسددکو تا  ( Swathسددوات )

از دیگو امتدداد دارد، کریدور میدوسدددترن که   سدددان

از دیترویت و کلیولند تا پیتسبورگ کشیده و و شدیکاگ 

 اوزاکا ژاپن(. -توکیوة شود و منطقمی

منداطق و مناطق دانایی تحت  ابر چگونگی تکدامدل  

مطالعات  .ای قرار گرفته اسددتهای موشددکافانهپژوهش

 ،مناطقابر پیرامون تحول منداطق شدددهری آمریکایی به 

اند که دسترسی این مناطق به سیستم حمل نشان داده

وجود است. ها گردیده موجب رشدد پرشدتاب آن   ،و نقل

زندگی و شددرایط مناسددب آب و هوایی و  ةشددرایط بهین

های مناسب برای مهاجرت کارگران دانایی وجود فرصت

های با سدددطا با ی مهارت در کنار قابلیت کدارگران  و
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ی کسب و کار، در رشد این مناطق هاای و خوشهمنطقه

اند. انباشت سرمایه همراه با تجمع اور چشمگیری داشته

وری همراه نخبگان در این مناطق پرفرصددت، زایش بهره

  (.۴) اندبا سوددهی با  را موجب شده

مطالعات کنونی پیرامون رشد و ة چنانچه مجموع

تکدامدل منداطق دانایی را مورد کنکاش قرار دهیم، دو    

گردد. در این مطالعات، پرسددش دیدگاه کلی هویدا می

هایی برای جذب و اسداسی آن بوده است که چه جنبه 

نگهداشدددت کارگران دانایی و اشدددتغال به کار افراد با 

ژوهشگران اند؟ گروهی از پسطا با ی مهارت مؤور بوده

اند که این افراد جویای شدددغل بوده و بر این باور بوده

اقتصددادی ة ران توسددعپیش ترینمهم “سددخت”عوامل 

بوده است )تئوری مکان کالسیک(. امّا گروهی دیگر بر 

اند که این مشاغل هستند این اندیشده پافشداری نموده  

کده افراد )کدارگران دانایی و با سدددطا مهارت با ( را   

اسدددت کدده “ نرم”شدددرایط  نمدداینددد و اینیمدنبددال 

 “انسجام”ه ب “یختگیگسدر هم”مناطق جهت حرکت از  یبرا یازمورد ن یتظرف: 2شکل 
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دیدگاه ) اسدددترشدددد اقتصدددادی ة عمد کنندة تعیین

ی میانی ا. در میدان این دو گروه، نوریده  ۲محور( مردم

پیشدددین پیوند ة وجود دارد که در پایه به هر دو نوری

اجتماعی و ة دارد؛ بدین صدورت که این گروه بر سرمای 

 ورزد.های فردی تأکید میشبکه

ای ه به اینکه در این دو تئوری، نکات برجستهبا توج

د در ترسددیم راه پیشرفت مناطق نتوانوجود دارد که می

 ادامهند، در اورگذارعلم و فناوری( ة داندایی )مناطق ویژ 

 تالش خواهیم کرد که این دو تئوری را بشکافیم.

 

الف/ تئوری مکاان کسسااین: نقش عوامل  

 هاو شبکه “سخت”مکانی 

های اقتصددادی در تئوری مکان کالسددیک، جنبه

معروف هسدددتند،  “سدددخت”کالسدددیک که به عوامل 

گزینش مکان هسددتند.  یهاکننده ترین تعییناصددلی

سرمایه، نیروی کار  بودناین عوامل شامل در دسترس 

 یماهر، سددداختار نهادها با قوانین و سدددیسدددتم مالیات 

خوب  پذیری های درست، دسترسزیرساخت مناسدب، 

. در باشندو نیز فضداهای فیزیکی )مانند دفاتر کار( می 

                                                 
1 People-based perspective 
2 Agglomeration advantages 

 نگریستهاین عوامل اصلی به ای که راهبردهای توسدعه 

ها اصددرار ورزیده ، بر بهبودی زیرسدداختشددده اسددت 

تئوری  پیرامون مطدالعات موجود ة شدددود. در عمدد می

ار های کسب و کبه رفتار مکانی بنگاه ،مکان کالسدیک 

. نزدیکی به مراکز ده استش انسانی پرداختهة و سدرمای 

المللی، امکان ارتباط مالی جهانی، تا وجود فرودگاه بین

ای از راه دور، خدمات کسب و کار و دسترسی به ذخیره

 “شدددهرهای جهانی”المللی، در جایگاه از کارگران بین

شددک همین عوامل نیز بی اند.نقش مهمی را ایفا نموده

هند بود و از این رو تأویر نخوابی در رشد مناطق دانایی

 ارهاشدر تئوری مکان کالسیک به این عوامل به خوبی 

 شده است.

اشددداره کرده  ۱333همانگونه که پورتر در سدددال 

در  ،های کسددب و کار و نهادهاهای بنگاهخوشدده ،اسددت

 ،حقیقت خلق رشددد و نوآوری بسددیار مهم هسددتند. در 

ها در یک مکان جغرافیایی خاص موجب انباشدددت بنگاه

های برتری” آن ههایی خواهد شدددد که بودمنددی سددد

)مانند دسددترسددی به نیروی کار  اندنام نهاده ۱“انباشددت

ماهر و متخصص و نیز کا های میانی و همچنین تبادل 
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 ها(.ها و نوآوریسریع ایده

 پیشینِاز فرایندهای  برخاسته هاشدک، خوشه بی

 ةتوسعدهی این فرایندها در شددکل .دنباشد توسدعه می 

برای مثددال،  ؛همتددایی دارندددبی کنونی و آینددده نقش

همیشه به  ،اقتصدادی کنونی شددهرهای دانایی ة توسدع 

 موجودة های ویژتاریخی شهر یا منطقه و داراییة توسع

 وابسته است.شهر یا منطقه  در مکان آن

ندزدیدکی جغرافیددایی در افزایش توان رقددابتی   

و از طریق وجود بازار مشدددترک  ،هدای کسدددب بنگداه 

 گددذارد.میخود را هددای مشدددترک اور کننددده تددأمین

 ،های اقتصادیمطالعات جدید، تنوع خوشده  اسداس  بر

را بیشترین سودمندی  up-Start نوپاهای برای شرکت

 آورد.فراهم می

 

مردم برای رشااد ة ب/ چشاام اناداز بر پای 

 اقتصادی

مورد تدأکید   ،خوب مردمیِ اقلیم ،در این تئوری 

قرار گرفته اسددت. به زبان دیگر، وجود نیروی انسددانی  

کدده در گزینش مکددان ، مدداهر و نخبدده اسدددت  خالق

 ةمنطقة های کسددب و کار و در نتیجه در توسددع بنگاه

ة مایسرزیرا گذارد. اور میمستقیم غیر به صورتدانایی 

انسدانی و یا وجود کارگران دانایی با سطا مهارت با ،  

 ینوآور یخط یهامدل: 4شکل 
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 و رشدددد با پذیری رقابت کنندة گوییپیش ترینمهم

در  .دنگردمناطق دانایی محسددوب می در وری با هبهر

عوامل مؤور در جذب  بهمردم، ة چشدددم اندداز بر پداید   

گوندداگون بدده صدددورت نخبگددان 

ر ب دیدگاهاست. یک نگریسته شده 

 بردیگر  ةنوریدد ویددت خالقروی 

هدا و عوامل رفاهی و  روی مهدارت 

بر روی تنوع و  دیددگاه سدددوم نیز 

. تمرکز یافته اسددت پذیری تحمل

در این بخش به تحلیل چشم انداز 

این مردم بددا نگدداه بدده ة بر پددایدد

 پردازیم.ها میرهیافت

که برای اولین جریدان فکری  

 سدالیان در رشددد اقتصاد شهری و 

های فرهنگی حاکم سیاست فضای

 “خالقة تئوری طبق”بوده اسدددت 

اسدت. این تئوری بر این پافشاری  

دارد که نه تنها سطا آموزش بلکه 

موجددب جهش  ،خدالقدیددت افراد  

 ،گردد. برای مثددالاقتصدددادی می

شددهرها مکان نهایی صددنایع خالق 

اند زیرا این شددهرها به دلیل وجود ناهمگنی درون بوده

اند. این زاد خود موجب رانش خالقیت و نوآوری شددده

مل تح”و  “فناوری”، “نخبگی”ة سدده گانة تئوری بر پای

 ینوآور یملة سامان: 7شکل 
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 بنیان یافته است. “پذیری

 های کسبدسترسی بنگاه ،خالقة در تئوری طبق

ای از افراد نخبه و توان به ه ذخیرهها بو کار و شددرکت

عدامل برتری رقابتی   ترینمهمهدا،  جنبش درآوردن آن

نخبگان و  جوشدددیهم ،همین تئوریة اسدددت. بر پدای 

توانددد برخدداسدددتدده از دانددایی میة خالقددان در منطقدد

ها به و تنوع گرایی باشدددد. این جنبه پدذیری  تحمدل 

شوند. در عنوان کلید موفقیت اقتصددادی محسددوب می

جای خود را به ، “کیفیدت زندگی ”،خالقة تئوری طبقد 

برخوردار اسددت، زیر که از سدده ویژگی “کیفیت مکانی”

 :دهدمی

سددت؟( محیط زیسددت صددناعی و  ی)در آنجا چ /۲

 طبیعی

و  گفتمان)در آنجدا کیسدددت؟( تنوع مردمان،   /۱

 پذیرش دیگران

گدذرد؟( طراوت و شدددادابی  )در آنجدا چده می   /۴

فرهنگ و هنر، موسیقی و ها، زندگی در خیابان

 یاهای برون خانهفعالیت

شاخص تنوع که نشانگر پذیرش مردمان از مذاهب 

های گوناگون است در طراوت و شادابی محیط و قومیت

 گفتمانان از هر اندیشددده و خالقو در نتیجده پدذیرش   

در پویایی و جنبش مناطق  ،های سدددومهدا در مکان آن

اند اوری شددگرف دارد. مطالعات اخیر نشددان داده ،دانایی

 ،ها، باز بودن و تحمل پذیریها، سازگارمندیکه دانشگاه

انسددانی اورگذار هسددتند. این عوامل  ة بر پخش سددرمای

د. کنننقش مکمل را در جذب نخبگان گوناگون بازی می

مرکزی در  “هاب مانند”نقش یدک نهاد   ،هدا دانشدددگداه 

نخبگان را داشته و تنوع خدمات و ة بر پای خالقاقتصاد 

و  خالقرفاه نیز اوری چشمگیر را در پخش متخصصین 

دهندد.  از خود نشدددان می خالقة هدای برتر طبقد  بخش

ان اور مضاعف خالقدر جذب دیگر  خالقة انباشدت طبق 

، خالقة تئوری طبق اساس بر ،دارد. در یک فراگرد کلی

روند بلکه این مشاغل جسدتجوی شدغل نمی  ان در خالق

 است که در جستجوی آنان هستند.

 ةخالق در منطقة به زبان دیگر، با نشدددسدددت طبق

کنند. در های خالق نیز آنان را دنبال میدانایی، شددرکت

 “رمن”حقیقت، از دیدگاه سیاست رشد و توسعه، شرایط 

این  ةهمتا دارند. بر پایبی یمناطق دانایی نقشة در توسع

واند بتای باشددد که ی باید به گونهگذارسددیاسددتتئوری، 

را با ایجاد شددرایط محیط  خالقهر چه بیشددتر مردمان 

 های فرهنگیسرشار از سازگارمندیو ت زیسدت پرکیفیّ 

  .نمایدجذب  ،و تنوع اجتماعی

www.takbook.com



 

18 

 مانندچیددمدان رفداه عمومی در منداطق داندایی      

فراهم آوردن شدددرایط آموزش و پرورش، حمل و نقل 

های هنری و ها، مکانها، موزهشهری مناسب، رستوران

فرهنگی، زدودن نرخ جرم و جندایدت، افزایش کیفیت   

با  ،فیزیکی شددهرها پذیری خدمات عمومی و زیسددت

ب رشد تواند موجمی ،چیدمان مناسدب مبلمان شهری 

این ة این مناطق شدددوند. از این رو، بر پایة و توسدددعد 

تئوری، وزن کددا هددای عمومی و رفدداه عمومی کدده در 

ند بر رفاه شددخصددی و کا های  اورگذارکیفیت زندگی 

 یابند.خصوصی برتری می

نقش  “رفاه شدددهری”و  “مکان”ت کیفیّ ،بندابراین 

ای را در جذب و نگهداشت کارگران دانایی از برجسدته 

 ینوآورة سامان یپژوهشة شبک: 8شکل 
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دهد. این کیفیت مکان و رفاه شددهری، د نشددان میخو

عدالت اجتماعی را هدف قرار  و تنوع اجتماعیتواند می

اسدددتانداردهای با ،  ،“کیفیت زندگی”دهد. از این رو، 

تنوعی از رفدداه شدددامددل آموزش و پرورش پرکیفیددت، 

تسدددهیالت اجتماعی، اقلیم خوب و کیفیت مناسدددب 

 گنجاند.می تعریف خودة محیط زیست را در گستر

فرهنگ و ة بداید بر اهمیت فزایند  ،در این حلقده  

های هنر نیز اشددداره نمود. زیرا همدانگونه که خوشددده 

های نخبگان در رشددد مناطق دانایی صددنعتی و خوشدده

های پراهمیت هسدتند، تنوع فرهنگی و نژادی و خوشه 

کنند. انسانی نقش ایفا میة فرهنگی نیز در رشد سرمای

هنر نیز بر تمایز یافتگی فرهنگ و شددد وجود امکانات ر

افزایش  ، افزون برنمودن مندداطق فرد بدده و منحصدددر

جلددب در  ،کیفیددت زندددگی و جددذاب نمودن محیط

 (.۳کارگران دانایی مؤور است )

 

 (RIS)ای نوآوری منطقهة / سامانپ

ای از ای نوآوری نیز در هالهمنطقهة تعریف سامان 

ابهامات و تناقضدددات گرفتار شدددده اسدددت. امّا یکی از 

                                                 
1 Philip Cook 

از  ،۲پروفسددور فیلیک کوک ،های برجسددتهتئوریسددین

ای منطقهة در تشددریا مفهوم سددامان ،دانشددگاه کاریف

 اساس بر (.4و2ی تالش فراوان انجام داده اسدت ) نوآور

پیوندها در ای از نور این تئوریسددن برجسددته، مجموعه

هایی که به ها و سازماننوآوری شدامل شدرکت  ة زنجیر

های صدورت مستقیم در تولید دانش نقش دارند، بنگاه 

هایی که این دانش را به کار کسدددب و کار و شدددرکت

د و ساختارهای متنوعی که عملکردهای میانی را نبرمی

در این دو فعالیت )تولید و به کارگیری دانش( به انجام 

 .دهندشکل میای نوآوری را منطقهة ند، ساماننارسمی

ای که این سددده فعالیت حکومت و دولت منطقهبددنة  

)تولید، به کارگیری و عملکردهای میانی( را هماهنگی 

سدددازد بایسدددتی سدددطا با یی از عملکرد مؤور در می

 (.7دهد )سیاست نوآوری از خود نشان 

 کوکفیلیک ای نوآوری، منطقهة در فرایند سددامان

تولید و ة کند؛ یکی سددامانبه دو زیرسددامانه اشدداره می

 دیمنبهرهبه کارگیری و ة انتشار دانش و دیگری سامان

تولیدد دانش بر دوش نهدادهایی چون   ة از دانش. عمدد 

ها و نهادهای آموزشددی و پژوهشددی سددنگینی دانشددگاه
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 هایبنگاهة کندد و بده کدارگیری از دانش نیز وظیف   می

های توان سدددامانهاسدددت. از این رو، میکسدددب و کار 

 هایزیرسیستممیان  کنشبرهم”نوآوری را به صدورت  

هایی زیرسیستمتعریف نمود یعنی همان  “تولید دانایی

که نمایانگر نهادها در تعریف پیشدددین هسدددتند. هدف 

 پذیری ای ملّی، دانش و ارتقاء رقابتمنطقهة سدددامدان 

این رو، اینگونه  ای است. ازهای منطقهمنطقه و شرکت

 ةتعریف سامان ،نتیجه گیری شدده اسدت که سه منور  

ة کنندد؛ نخسدددت سدددامدان  ای ملّی را خلق میمنطقده 

اجتماعی اسددت، دوم آنکه ة ای ملّی یک سددامانمنطقه

های خود و سوم ماهیت کنشبرهمبازیگران گوناگون با 

سیستمی همکاری میان این بازیگران گوناگون موجب 

  (.۲شوند )روی منطقه می اورات مثبت بر

های اند که بنگاهها نشدددان دادهمطالعات و پژوهش

ها برای بقای خود نیاز به همکاری کسب و کار و سازمان

ها شامل ها و سازمانها، شرکتدو طرفه دارند. این بنگاه

حکومتی، نهادهای پژوهشددی، بدنة  های دولتی،سددازمان

باشددند و همین های کسددب و کار میها و بنگاهدانشددگاه

 ( مناسبRIS) یامنطقه ینوآورة سامان: ۳شکل 
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ها اسدددت که در ها میان سدددازمانپیوندها و پیوسدددتگی

کنند و از این رو، در ایفا می یمهمّنقش  ،انتقدال دانش 

 (.۲) اهمیت دارندای منطقهة توسع

د که رقابت های خود نشدددان داپورتر در پژوهش

وجود  اسددداس بر آمریکددا در نوآوریة ایددا ت متحددد

 اسددداس بر ایهای نوآوری محلی و منطقهسدددامدانده  

این موضددوع به ویژه  ؛بوده اسدت  )lusters)Cها خوشده 

هدای اقتصدددادی جددید مانند زیسدددت   پیرامون بخش

 (ICT)فدندداوری و فندداوری ارتبدداطددات و اطالعددات   

های نوآوری در مفهوم سددامانهامّا  .یابدبرجسددتگی می

ها به صدددورت ای پروفسدددور کوک، به خوشدددهمنطقه

ای نوآوری منطقهة سدددامانة مجموعدر زیرسدددامانه که 

با این وجود، کوک  شود.نمایند، نگریسدته می عمل می

ای به نوآوری منطقهة در تشریا مفهومی خود از سامان

ه ها پرداختای عمل نموده اسددت که هم به خوشهگونه

عملکرد نیز ای و نوآوری منطقهة اسددت و هم به سددامان

بازار تا تداخالت حکومتی به  یها را از بخش خصوصآن

چدالش کشددداندده اسدددت. به اینگونه که هر دوی این   

توانند در ها در صددورت عملکرد خوب خود میسددامانه

ای مؤور واقع گردند. از این رو، در رشدد اقتصاد منطقه 

فاهیم گنجانده شدددده در شدددود که ماینجدا تالش می 

ای را از دید پروفسدددور نوآوری منطقهة تعریف سدددامان

نور این  اسددداس بر زیرا ؛کوک کدالبد شدددکافی کنیم 

مفاهیم منطقه،  ، چنانچه نتوانیماقتصددادی دانجغرافی

توان به درک نمی نماییمآشدددکار را نوآوری و سدددامانه 

 :ویمای نوآوری نایل شمنطقهة مشترکی از سامان

 

 وم منطقهمفه

های انجام شددده، به ویژه پژوهشة اخیراً در سددای 

اروپا، نقش منطقه در برابر ایالت در خلق ة در اتحدادید  

 ها، نزدیکی فضاییدانایی آشکار شده است. این پژوهش

های پرشدت در پیوندهای میان بازیگران و سدودمندی 

(. در تعریف منطقه از ۲اند )ای را هویددا نموده منطقده 

صدددنعتی  ةاقتصدددادی، گاهی از مفهوم خوشددد دیدگاه

 شود.استفاده می

تراکم فعا ن اقتصادی که در پر ةها با شبکخوشه

بادلی های پرتکرده و پیوسددتگی با یکدیگر کار نزدیکی

شوند. تمام بازیگران اقتصادی که را دارند، مشخص می

در فرایند غالب تولید منطقه سهیم هستند از مشترکان 

های ساخت شوند که شامل شرکتیشدبکه محسوب م 

، نهادهای کننده های بازاریابی و تأمینو سددداز، بنگداه 

های انتقال فناوری، مالی، بنیادهای پژوهشددی و آژانس
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های اقتصدددادی، نهادهای تربیتی، ها و انجمناتحدادیه 

رسدددمی غیر هددایای و حتی انجمنحکومددت منطقدده

 ةیژهای وشدددوند. مفهوم خوشددده را باید از خوشدددهمی

ا و ب اشدته دصدنعتی سدنتی که بر روی صدنعت تمرکز    

 .دتمایز دا ،همکارانه دارند پوشانیهمحکومتی ة سدامان 

شدک، مناطق ممکن است بیش از یک خوشه را در  بی

یک مجتمع بزرگ  والی سلیکونخود گنجانده باشدند.  

و زیسددت فناوری اسددت. از   ICTهای شددامل خوشدده 

تصدددادی دارای اقة دیددگداه مددیریتی نیز یدک منطق    

های حکومتی سیاسی است که از لحاظ سطا سدیستم 

ملّی ولی با تر از سددطا مدیریت سددطا تر از پاییندر 

. این سیستم مدیریتی حامی جای دارندعمومی محلی 

های به ویژه بنگاه ،های کسددب و کارها و شددرکتبنگاه

. در میان این سیستم است (SME)کوچک و متوسدط  

و  اینوآوری منطقه دهیسامانهای بایستی به سیاست

ای نیز اشدداره نمود. در همین سدداز و کار، باید  خوشدده

ای را با ملّی های نوآوری منطقهچگونگی پیوند سددامانه

از لحاظ شدت و گستردگی  ،دریافت نمود. در هر صورت

فاوت میان مناطق تفاوت وجود دارد و همین ت ،نوآوری

اقتصدددادی، برتری مناطق را در ة اسدددت که در عرصددد

 (8و۲) نمایدبرجسته می ،عملکرد، توسعه و پویایی

 مفهوم نوآوری

نوآوری ة جهت دریافت درک سامان یافته از سامان

ای،  زم اسددت مفهوم نوآوری به خوبی تجسددم  منطقه

شددود. نوآوری نقش چشددمگیری را در اقتصدداد جهانی  

 اهمیت سازی، زایش چیرگی جهانیکند و با افبازی می

ای که آن نیز رونددی افزاینده را یافته اسدددت؛ به گونه 

بسدددیاری از اندیشدددمندان بر این باورند که همزمان با 

جدلدوه ندمددایی نقش یددادگیری و دانددایی، نوآوری،    

عامل موفقیت و رشدددد مناطق و در ترین کننده تعیین

ای دهملّی است. هر چند که نوآوری پدی ةنهایت توسدع 

نوین نیسدت و با آغاز تاری  انسدان برای رشد و توسعه   

تعریفی که فاگربرگ در  اسددداس بر همزاد اسدددت ولی

داده اسدددت باید میان  ارائه کتاب نوآوری آکسدددفورد

تعاریف نوآوری و اختراع تفاوت قائل شددد؛ بدین سددان 

فرایند نوین و یا محصدددول نوین ة کده اگر اختراع ایدد  

اختراع  سددازی وان فرایند تجاریتاسددت، نوآوری را می

زمانی دانسدددت. در حقیقت در این ة پس از یدک وقفد  

تعریف نقش کارآفرینان در فرایند خلق نوآوری بسددیار 

 (.۲برجسته است )

با وجود برجستگی این تعریف از نوآوری، به نور 

رسدددد که این تعریف چندان جامع باشدددد. حتی نمی
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تغییر فناورانه ة تعریف کالسدددیدک نوآوری در زنجیر 

)Change(Technological  زیرا .باشدددنیز کافی نمی 

تغییر فناورانه که نوآوری را در خود ة زنجیر اساس بر

گنجانده اسدت بایسددتی این زنجیره را به صورت یک  

مدل منطقی آبشاری نگریست. بدین صورت که تغییر 

گذراند؛ در نخستین سه هنگامه را از سر می ،فناورانه

اختراع یدا ابتکار جای دارد که تولید دانش   ،هنگدامده  

جددید اسدددت، نوآوری هنگامه دوم اسدددت که اولین   

کاربرد دانش موجود در تولید است و سومین هنگامه 

فناوری  ةانتشددار اسددت که به معنای کاربرد گسددترد 

 (.8نوین است )

اند که این تغییر به صورت امّا مطالعات نشان داده

کند و ط خطی پیروی نمیاز رواب آبشددداری نیسدددت و

 ،توان پیامد را به صورت خطی تعیین نمود و مدلنمی

ممکن است که غیر دهد وحالت باز را از خود نشان می

ها را با خطوط روشددن به این صددورت که توالی هنگامه

 دهد را ترسیم نمود.یکی پس از دیگری روی می

آشدددکار شدددده اسدددت که  ،بر عکس این حقیقت

تواند هم خود عامل باشد و خاصدی می فعالیت نوآوری 

                                                 
1 Ubiquitous phenomena 

 ،هم پیش نیدداز. از این رو هم نتیجدده. هم محصدددول

رود که تعریف جدامعی از نوآوری بده کار می   اکنونهم

شود های فرایند تغییر فناوری را شامل میتمام فعالیت

 ة)مانند مسددائل آگاه یافتن و تعریف مسدددئله، توسدددع 

مسائل موجود،  های نوین برایحلراه های جدید وایده

هدای جددید و نوریات فناورانه و نیز   حدل راه دریدافدت  

 های نوین(.فناوریة انتشار گستر

ة این تعریف جدامع، نوآوری یدک پددید   ة بر پداید  

 تواند در هر زمانبر عکس نوآوری می .استثنایی نیست

های اقتصددداد روی دهد. و هر مکدان در تمام عرصددده 

است.  ۲“در همه جاحاضر ”ة بنابراین، نوآوری یک پدید

اگر اینگونه باشددد و چنین مفهومی از نوآوری صددادق  

باشددد آنگاه نیازی نیسددت که نوآوری فقط با تغییرات  

عمده همراه شدددود و تغییرات افزایشدددی نیز در مفهوم 

 ،ایگیرند. با چنین تعریف گسدددتردهنوآوری جدای می 

بسدیار سودمند خواهد بود که بر روی فرایند یادگیری  

ق، خل ،های نوینق اینکه چگونه دانایی و فناوریاز طری

ز تمرک ،روندبه کار می ایهایی ویژهدر گسترهو انتشار 

  (.8نماییم )
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 نوآوریة مفهوم سامان

نوآوری توسددط لوندوال ة عمومی سددامانتعریف 

(Lundvall) نوآوری از تعدادی ة گردید: سدددامان رائها

های میان این عناصددر سامان عناصدر و نیز پیوسدتگی  

نوآوری شامل ة یک سدامان  ،یافته اسدت. به زبان دیگر 

 ایبه گونه ،عناصدر و ارتباطات میان این عناصر است 

 ،کارگیری دانشکه در فرایندهای تولید، انتشددار و به 

های اقتصادی را پدید داشدته و سودمندی  کنشبرهم

ة نوآوری یک سددامانة آورند. از این رو، یک سددامانمی

اجتماعی اسدددت که به معنای آن اسدددت که نوآوری  

هددای اجتمدداعی میددان بددازیگران کنشبرهمة نتیجدد

باز محسددوب ة اقتصددادی بوده و از این رو یک سددامان

 کنشبرهممحیط پیرامون خود نیز  اگردد کدده بددمی

  (.8دهد )نشان می

 .کنندیم یساز یتوسعه و تجار ید،خود را تول هاییدهها ا: شرکتیسنتة بست یمدل نوآور: ۲3شکل 
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ها و نهادها های نوآوری شددامل سددازمان سددامانه

های نوآوری عنوان بازیگران سامانهها به اسدت. سازمان 

بوده و نهادها که به صدددورت قوانین، هنجارها و روابط 

 های نوآوریشوند، سامانهمیان این بازیگران تعریف می

 (.۲رانند )را به پیش می

در هر صدورت، نوآوری یک فرایند یادگیری است  

ها سود جسته که از مجاورت و به هم نزدیکی سدازمان 

این فرایندد را برانگیزد. دسدددت انددرکاران   تواندد  و می

ای نقش مهمی را در حمایت از فرایند یادگیری منطقه

خدمات و دیگر سدداز و کارهایی که این پیوندها ارایة  با

د. کننبخشددند، بازی میرا میان تمام بازیگران قوت می

ها از بخش اعوم انتشدددار داندایی، اطالعدات و فناوری  

در موازی با مسیرهای ملّی  ایطریق مسیرهای منطقه

 یابد.انتقال می ،المللیو بین

 .پردازدیآن م یتراوا یمهنة محدود یاناز سازمان از م یرونبه درون و ب یتجارت اجزاء نوآور یرامونباز پ ینوآور: ۲۲شکل 
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های هدای رهیدافدت سدددامدانه    یکی از پیش فرض

های ای آن اسدددت که بسدددیاری از بنگاهمنطقهنوآوری 

هایی ای نه تنها با دیگر بنگاههای منطقهدر شبکهنوآور 

د دارن کننده مشدددتری و رقابت کنندة که نقش تأمین

هایی کنند بلکه با سدددازمانمی همکاری و بر هم کنش

های کده منبع فنداوری و پژوهش هسدددتند و یا آژانس  

حکومت بدنة  مخاطره وپر گذارانحامی نوآوری، سرمایه

 گیرند.ای نیز در گفتمان قرار میمنطقه

ی کلیدی گذارسددیاستة سدده گسددتر ،در حقیقت

و دسدددت اندددرکدداران کدده موجددب برانگیختن اسدددت 

 ها را به سدددوییده و آنان جامعه گردگذارسدددیاسدددت

ای های نوآوری منطقهسامانه در جهتی گذارسدیاست 

نوآوری ة . نخسددت آنکه، مفهوم سدداماندهندسددوق می

کنددد کدده بر روی هددا کمددک میای بدده آنمنطقدده

هددای صدددنعتی کنونی خود تمرکز کرده و توانمندددی

هددا این توانمندددی اسددداس بر راهبردی را برای آینددده

 دهند. توسعه

های سنتی نوآوری مانند شاخصة بر مطالع افزون

های کسب و کار، میزان و بنگاه ةشدت تحقیق و توسع

هدای فندداوری  ، وجود بنگدداهR&Dهدای  ویژگی هزیندده

محور نوین و غیره، رهیافت سیستمی در جستجوی آن 

علم و  زیرسدداخت ها واسددت که پیوندهای میان بنگاه

فندداوری را ترسدددیم کنددد. از این رو، این رهیددافددت، 

های صنعتی که های فعالیت نوآورانه را در بخشخوشه

شدددوند ولی لزوماً به عنوان فناوری برتر دانسدددته نمی

دارای پتانسددیل رقابتی خوبی هسددتند را شددناسددایی   

های میان بنگاهی قوی در خوشدددهة مطالع .نمدایدد  می

های برای تمرکز تالش یدک چهارچوب  ،درون منطقده 

حمدایتی در کندار اقددامدات حمدایتی معمولی را برای      

 دارد.دست اندرکاران عمومی عرضه می

ور من ،دوم آنکه یک تحلیل یکپارچه و سدیستمی 

های رقابتی در های کسدددب و کار )مانند چالشبنگداه 

سدددطددا جددهددانددی و نددیددازهددای نددوآوری( و منور  

ری به معنای )مانند حمایت از نوآو کننددگدان   تدأمین 

حی یددک راهبرد نوآوری بدده هم اآن( در طرة گسدددترد

. این سددازدمیپذیر  امکان را پیوسددته در سددطا جامعه

یق بر تحق گذاری سطا حمایتی بسیار فراتر از سرمایه

و متوسددط  های کوچکو توسددعه اسددت و برای بنگاه 

(SME) کمک فناورانه، مدیریت نوآوری، دسترسی به ،

، R&Dسدددترسدددی به نتایج مخاطره آمیز، دة سدددرمای

و اطالعات  (tacit) ضمنی دسدترسدی سدریع به دانش   

دهد. سدددوم آنکه پیرامون وبت اختراع را هدف قرار می
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ی گذارسدیاست حمایت در سدطا   ،مفهوم سدیسدتمی  

المللی( و امکانات بین و یا ملّی ،ایمنطقه ،محلیگروه )

  سازد.ای را هویدا میهای میان منطقههمکاری

ی انوآوری منطقهة در یک فراگرد کلی، یک سامان

د ابع تولینیرومند دارای پیوندهای سددیسددتمی میان من

ها، نهادهای پژوهشی و دانشگاهدانش بیرونی و درونی )

های میانی و نهادهایی که خدمات دولتی دیگر سازمان

های آورند( و بنگاهو خصدددوصدددی نوآوری را فراهم می

 ییداناة یبر پا ینوآور یهاسامانه یارچوب براهچ یک: ۲۱شکل 
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کسددب و کار )کوچک و بزرگ( اسددت. از این رو، ابعاد  

 ای شدددامدل موارد نوآوری منطقده ة کلیددی سدددامداند   

 باشد:میزیر

و انتقال های حامی آموزش فرایندها و سدیاست  /۲

 دانایی

 چیدمان برای تولیت نوآوری /۱

 R&Dسطا سرمایه گذاری، به ویژه در  /۴

پیوند و ة های کسدددب و کار و درجبنگداه  ةگوند  /۳

وجود و عدم  سددازی، ها در شددبکهارتباطات آن

همیاری میان ة هدای تأمین و درج وجود زنجیره

 .انکنندگ مشتریان و تأمین

ارزش  کنندة لقخ ،اینوآوری منطقهة یک سددامان

دهد از دل دانش اسدددت و هنگامی این فرایند روی می

را که نوآوری دارای امکان انجام شدن از لحاظ فناوری 

داشته باشد و مورد پذیرش جامعه بوده و تقاضا نیز در 

 فراهم باشد.سوی بازار برای آن 

ای با بازیگران خود که نوآوری منطقهة سدددامداند  

گر های میانجیدانش، سددازمان کنندگان شددامل تولید

دانایی و کاربران دانش است با خلق پیوند و پیوستگی 

ای به خلق ارزش منطقهة میان این بازیگران در عرصددد

 پردازد.افزوده می

برای خلق این ارزش افزوده، وجود همکدداری و 

نوآوری ملّی ة مانمیان بازیگران از طریق سا کنشبرهم

آید. اینگونه که در منطقه  نه گزیده اسددت، فراهم می

جدید( ة اسدت که در اقتصاد دانایی محور )اقتصاد هزار 

ای برای همچون عرصددده ،علم و فندداوریة ویژة منطقد 

(.۳کند )خودنمایی می ،اینوآوری منطقهة سامان
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 فناوری و علمة ویژة یدی منطقکل یهاکننده یینتع

 

 

 دانایی وة منطقیک منطقه به سوی  سدوق یافتن 

 گردد:تعیین میزیر فناوری با سه ویژگی

 به دانایی یابیدستامکان الف/ 

 ب/ ظرفیت جذب دانایی

 ج/ توانایی انتشار دانایی و فناوری

، های محلیزیرساخت به دانایی به یابیدستامکان 

در اتصدددال بودن، مجداورت بده بدازارهدا، میزان فعالیت     

نوآوری وجود ، (R&D)نهادهای دانایی، تحقیق و توسعه 

ی به بستگ دانایی، دارد. ظرفیت جذببستگی ها و شبکه

های تخصصی ها، آموزش، تجهیزات و شبکهسطا مهارت

، ییجا به جا املوبا عدانایی منطقه دارد. توانایی انتشددار 

المللی ، تجارت بینبرتربا فناوری تولیدی تراکم، صدنایع  

 د.شوخارجی تعیین می گذاری و سرمایه

به همین سدده  ،ای دانش و فناوری نویناور منطقه

علم و فندداوری ة کلیدددی منطقدد کننددة  ویژگی تعیین

، به دانایی منطقه یدابی دسدددتامکدان  بسدددتگی دارد. 

ن های نویمنطقه با فناوری تماسمیزان  کنندة تعیین

منطقه و دانایی و دانش توامدان اسدددت. توانایی جذب  

نش دا سازی )به زبان دیگر دروندانایی ظرفیت انتشار 

و فنداوری نوین و ارتبداط یا تجارت با دیگر فعا ن( از   

 باشند.های بسیار وابسته به هم میویژگی

فرایند  حداقل از سددده منور در سدددطا علمی به

دانایی نوین نگریسته شده  سازی و درون شددن  پدیدار

اسدت: تئوری رشد جدید، جغرافیای اقتصادی جدید و  

 رهیافت اقتصاد تکاملی.

ما در این جا در جستجوی آن هستیم که اور دانش 

علم و فناوری آشدددکار ة ویژة و فناوری نوین را در منطق

 ای،اور دانش بر رشد اقتصاد منطقه (الفبه ویژه ) ؛نماییم

چگونه دانش بر گزینش مکان برای فعالیت اینکده  ( ب)

( و چگونه دانش در سدددطا پگذارد )اقتصدددادی اور می
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 رسد.بهره برداری میة مرحلای به منطقه

بایسددت از ها میبه این پرسددشدهی برای پاسدد 

علم و فناوری و نیز منش آن به ة ویژة جدایگداه منطقد   

یابیم. این سوی دانش و فناوری به صورت عام آگاهی ب

ی و دو ویژگبه دانایی منطقه  یابیدستامکان منش با 

 گردد:دیگر تعیین می

 .ابدیای انتشار میچگونه دانایی به صورت منطقه /۲

 تواند جذب منطقه شود.چگونه فناوری می /۱

چددهددارچددوب در    ایددن

 هویدا است. ۴۲ شکل

دانش و فندداوری چندانچده   

 آنگاه “رسدمی”نوین به منطقه 

 بهمنطقه  یابیدسددتپتانسددیل 

زمانی میان ة فداصدددلد  داندایی،  

و رسیدن را تعیین  شدن پدیدار

 “ظرفیت جذب منطقه”کند. می

آنچدده از این دانددایی حدداصدددل  

کنددد و آیددد را تعیین میمدی 

ر بنیز  “ظرفیدت جدذب منطقه  ”

 “انتشددار دانایی”میزان سددرعت 

پیش از آنکدده این دانش بومی 

 ظرفیت جذب”گذارد. در نتیجه، هر دو شدددود، اور می

 کنندددة تعیین “ظرفیددت انتشدددار دانددایی”و  “دانددایی

 .شوندمحسوب میدانایی  یاورگذار

یک تصویر مفهومی از اینکه چگونه فناوری نوین بر 

شده  ترسیم ۳۲کل گذارد در شدانایی اور می ةروی منطق

دانند قلمداد کهنه را آنچه که مردم می فناوری است. اگر

توان آنچه فقط تعداد کمی از کنیم، فنداوری نوین را می 

د. بده تدددریج این  نموتعریف  ،مردم از آن آگداهی دارنددد 

 یعلم و فناورة یژوة منطق یدیکل هاییژگیجامع از و یدگاهد یک: ۲۴شکل 
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فناوری نوین اگر سددودمند باشددد توسددط مردم دانسددته 

 .یابدگسترش می هاآنشود و کاربرد آن توسط می

در نهایت، بسدیار منطقی اسددت که اینگونه تصور  

نمداییم کده فناوری نوین نخسدددت به مردمانی خواهد   

ا  ببه دانایی  یابیدسددتامکان رسددید که در مناطق با 

هددایی از جهددان بخش ،کننددد. این مندداطقزندددگی می

هسدددتند که به خوبی با دیگر مناطق در تماس بوده و 

 عددالی و دیگرهددای ارتبدداطددات از راه دور شدددبکدده

های نهادی و زیرسددداخدت 

ا دارند و ی فیزیکی برجسته

ممکن است مناطقی باشند 

ای کدده این کدده بددا منطقدده

فندداوری نوین در آن فرود 

آمدده اسدددت به صدددورت  

 در تماس باشند. ایشبکه

ماهیت  درداندایی چده   

تئوریدک، علمی و یددا عملی،  

بسدددیار وابسدددته به فناوری 

است و به صورت یک مفهوم 

 که کندجلوه میمدانند   چتر

 توسدددط فناوری اطالعات به

شددده از  گذاری شددک، دانایی کدبی شددود.ده میرانپیش

 است. تردر دسترس ،(tacit)دانایی نهان و یا ضمنی 

 

 به دانایی منطقه  یابیدستامکان 

 بسدددتگی به داناییبه منطقه  یابیدسدددتامکان 

های مکانی و سدددطا ارتباط با جهان و نیز زیرسددداخت

کیفیددت حکومددت محلی دارد. از این رو، این تراکم و 

که نقش حیاتی را  هستندهای اطالعات کیفیت جریان

   یننو یو فناور ییدانا یااز اور منطقه یکل یدگاهد: : ۲۳شکل 
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ابراین بن .دنکنمی به دانایی بازی منطقه دسترسیبرای 

ه ببیشتری  یابیدستامکان بت روستاها شدهرها به نس 

. مجاورت به بازارها نیز یک عنصددر مهم از دانایی دارند

 به دانایی یابیدستامکان گردد. این زاویه محسوب می

های نیز بستگی به میزان نهادهای دانایی و وجود شبکه

های های تحقیق و توسعه و فعالیتموجود دارد. بخش

ها را در مقایسه با دیگر مکان نوآوری، جایگاه بعضدی از 

ای از این هدا تقویدت کرده و در نهدایت مجموعه   مکدان 

 .گذار استعوامل در ظرفیت جذب منطقه اور

های رشددد اقتصدداد جدید، تمام اسدداس تئوری بر

دسترسی ندارند و به صدورت یکسان  به دانایی  ،مناطق

به صدورت اسداسدی، دسدترسدی به دانایی در بعضی از      

 یافته است. مناطق تمرکز

بسدددیاری از مطالعات  اسددداس بر بددون تردیدد،  

کدداوش “ فندداوراندده تغییر”تئوریددک کدده در مفدداهیم 

 (Technological system)فناورانه ة اند، سددداماننموده

ة ها، پیکرهای کسددب و کار، سددازمان که شددامل بنگاه

 امکان باشد درسیاسی و سرمایه گذاران پرمخاطره می

ا بازی ر کننده نقش تعیینبه دانایی منطقه  یابیدست

نیز نشددان  والی سددلیکونکند. مطالعه بر روی مدل می

، این برترداده اسدددت کده در یدک منطقده بدا فناوری     

هددا، ، دانشدددگدداهکنندددگددان کددارگران دانددایی، تددأمین

های کسب و کار، خدمات های تجاری، سددازمانانجمن

ة مانهای سدرمایه پرمخاطره در سا کسدب و کار و بنگاه 

به  یابیدسدددتامکان فناورانه هسدددتند که نه تنها در 

 ظرفیت”باشددند بلکه در فناوری و دانش نوین مهم می

 هستند. اورگذارآن نیز  “دانایی جذب

 

 دانایی منطقه پذیری ظرفیت جذب

ای در جذب اطالعات و منابع منطقه توانایی اقتصاد

 “منطقددهدانددایی  پددذیری بظرفیددت جددذ”بیرونی را 

جهیزات و تها، ندامندد. این توانایی به سدددطا مهارت  می

های تخصددصددی و در دسددترس بودن خدمات   شددبکه

 (spillover) پرشددت دانایی بستگی دارد. سرریز دانایی 

مجاور و همبسدددتگی میان رقبا ة های فناوراناز فرصدددت

د. جذب گردمیآن  پذیری موجب تقویت ظرفیت جذب

ت میان شددرکاء محلی و دانایی ضددمنی و نهان با ارتباطا

هدای دیندامیدک کده برای تملدک دانایی در      توانمنددی 

 د.وشبه میزان شگرفی تسریع می ،ها مهم هستندبنگاه

هی دبنابراین، ظرفیت جذب منطقه با میزان پاس 

 (capture)شددود. تسخیر آن به موارد جدید تعیین می

دارد و  انسانیة دانایی نوین نیز بستگی به سطا سرمای
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 انسانی نیز با کاربرد فناوری نوین بهة سرماییابی سامان

  شود.ده میرانپیش

 

 دانایی انتشار در منطقه ظرفیت 

 “ظرفیت جذب”توان از را نمی “انتشددار دانایی” 

این  ،ای جدا نمود. در حقیقتمنطقه نوآوریة سددامان

 روند. داناییدو فرایندد در موازی یکدیگر به پیش می 

تواند به صدورت اندمیک یا سددلسله مراتبی انتشار  می

 های صنعتییابد و در این گذر، پیوندها میان فعالیت

و تحقیق و پژوهش در سددطا نهادهای دانایی بسددیار 

ن، تجارت دهند. همچنیخود را نشددان می  برجسددته

یی و تحرک نیروهای متخصص جا به جا جهانی، میزان

های و کدارگران دانایی در سدددطا مناطق و گسدددتره  

در سدددطا مکانی اور  “انتشدددار داندایی ”فنداورانده بر   

گذارند. تولید، انتشدددار و به کارگیری دانایی نیز با می

مورد اور  ،ای و ملّیهای نوآوری منطقهویژگی سامانه

نهادها،  توانندد می هدا این سدددامدانده   گیرندد. قرار می

هایی که در منطقه وجود دارند را به ها و قابلیتمشوق

(.3۲) پیوند دهندخود 

   

 ینوآورة ارچوب سامانهچ: ۲2شکل 

www.takbook.com



 

36 

 

www.takbook.com



 

37 

 

 

 فناوریعلم و ة ویژة منطقدر رتر های با فناوری باقتصادی شرکتة عوامل موفقیت توسع

 

 

علم و فندداوری( ة ویژة دانددایی )منطقددة منطقدد

هددا برای بوسدددتون آمریکددا، یکی از برترین مکددان 

گردد که ترکیبی از کار نوآورانه محسوب می و کسدب 

و دولتی را که حامی  یهای پیشددتاز خصددوصدد  پروژه

را به نمایش هسدددتند  برتر فناوری های باشدددرکدت 

ها توسددط بخش خصددوصی . این پروژهگذاشدته اسدت  

صدددنعدت، ایددالددت، دولددت و حکومددت محلی طراحی  

ها، دسترسی به سرمایه و اند. امّا نقش دانشگاهگردیده

اقتصددادی درگیر شده ة ای که دولت در توسددعشدیوه 

 هاییاسدت از عوامل حیاتی در تسریع چنین موفقیت 

 گردند.قلمداد می

ة ا پیرامون مناطق ویژهبررسددیة متأسددفانه، عمد

ها بر عملکرد و کارایی آن بندیرتبده علم و فنداوری و  

ة انددد و اطالعدداتی پیرامون توسدددعددهددا تمرکز کردهآن

 ارائهرا  هدا اقتصدددادی و عوامدل کلیددی موفقیدت آن   

علم و ة ویژة اند. اخیراً پژوهشدددی ژرف در منطقنداده

 درکبتوان فنداوری بوسدددتون آمریکا انجام گرفت تا  

ای از نقاط قوت و ضعف این منطقه در جذب هگسترد

به دسددت  را برترهای با فناوری و نگهداشددت شددرکت

. این پروژه بدا انجدام مصددداحبده با افراد کلیدی    آورد

های با نهدادهدای مسدددتقر در این منطقه و شدددرکت   

اقتصدددادی ة و فعا ن کلیدی در توسدددع برترفناوری 

در  پژوهش عوامل کلیدی اینمنطقده انجدام گردید.   

ة قدر منط برترهای با فناوری اقتصادی شرکتة توسع

علم و فناوری را مورد شدناسایی قرار داد. به جز  ة ویژ

های کالن قوانین و مقررات و سدددیاسدددت  چهارچوب

توان در سدددطا منطقه را می زیر ملّی، عوامل کلیدی

نور قرار داد. هر چنددد کدده در این پژوهش این  مدددّ

اند ولی باید به عوامل از هم جدا در نور گرفته شدددده

این حقیقدت اعتراف نمود کده این عوامدل کلیدی به    
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شدکل عویمی به هم پیوسددته بوده و این همبستگی  

هایی که در یک بخش ای اسددت که سددازمان به گونه

ر نند دتوااقتصددادی فعال هسددتند میة کلیدی توسددع

هددای کلیدددی دیگر نیز اور شدددگرفی را از خود بخش

نمایان کنند. اکنون به توصدیف این عوامل کلیدی در  

ة قدر منط رترهای با فناوری باقتصادی شرکتة توسع

 نگریم:علم و فناوری میة ویژ

 الف/ ارتقاء مکان و ایجاد کشش

های با در این سدددیاسدددت، جهت جذب شدددرکت

افراد نخبه و  جذبو ایجاد کشدددش برای  برترفناوری 

علم و فناوری، نهادهایی ة ویژة کارگران دانایی به منطق

 دولتی - ، دولتی و یا خصوصییتوسدط بخش خصوص 

یا ایالت محلی چتر دولت و زیر گیرند که درشددکل می

 پردازند.به فعالیت می

 گوناگون (Proximity) هاییهمجوار یجذب برا یتت ظرفاورا ینیتخمة رابط: ۲4شکل 
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 گذاری دفتر ماساچوست برای سرمایه” ،برای مثال

به صددورت یک سددازمان شددبه    (MOITI)۲ “و تجارت

 ةمردمی پا گرفته است که هدف اصلی آن ارتقاء منطق

 گذاری جذب سددرمایه و نعلم و فناوری بوسددتوة ویژ

های کند که شرکتتالش می دفترخارجی اسدت. این  

و بددا این  قرار دادهارزیددابی مورد بددازار را  و خددارجی

خارجی و رشد شغل  گذاری سرمایهتوانسته سدیاست،  

 .رونق دهدرا در ایالت 

نیز بدا دولت  افزون بر این دفتر، سددده نهداد دیگر  

نشدددان دادن ها که هدف آن کنندمحلی همکاری می

ست. او جذب نخبگان جایگاه برتر کسب و کار بوستون 

 توسط شهردار با مستقیمبه صورت  ،یکی از این نهادها

 شود.های خصوصی هدایت میشرکت گذاری سرمایه

ة پنج پروژ ،(BRA)۱یکی از این نهدادها  همچنین 

پیشددتاز را جهت ارتقاء ارزش شددهر بوسددتون به عنوان 

یک مکان برتر کسدددب و کار آغاز نموده اسدددت که در 

، (Green) المت، کسدب و کار سبز های علوم سد بخش

و کسب و کار )صنعتی و  خالقخرده فروشدی، صنعت  

نوآوری ة یک ناحی ،BRAتجاری( فعال هسدددتند. نهاد 

                                                 
1 Massachusetts Office of Investment and Trade 
2 Boston Redevelopment Authority 

نیز در جنوب بوسدددتون طراحی نموده اسدددت کده در  

های بزرگ و کوچک است حقیقت یک خوشه از شرکت

 .بهره خواهند بردمجاورت با یکدیگر  از سددودمندیکه 

به را  کارآفرینیک تیک از مردم  “نوآوری ةنداحید  ”این 

در این منطقه از که  ؛هددف قرار داده اسدددت ای گونده 

 بوستون به کار و زندگی مشغول شوند.

و فضای  ICTها، فناوری پشدتیبان این سدیاسدت   

راهبرد اجتمداعی اسدددت که موجب شدددده اسدددت با   

 “یوند دهندهپ”ای از افراد به عنوان هسته سازی، شبکه

اطالعددات در مورد  ،این افراد شدددود.دهی انسددددامدد

علم و فناوری و ة ویژة های اقتصدددادی منطقفرصدددت

ها آن را در اختیار همتایان خود در سطا جهان دارایی

کسددب و اصددحاب پیوند میان  دهند و در ایجادمیقرار 

رشدددد و  گذاری، کار با مراکز مورد عالقه به سدددرمایه

 .ندکنتالش می ،ویژهة توسعه در منطق

ة های نوآورانه اسدددت که منطقاین شدددیوهة بر پای

به صورت توانسددته اسددت علم و فناوری بوسدتون  ة ویژ

جهان به صددورت ة یک مکان کسددب و کار در صددحن 

 ردازد.بپنوآورانه و پویا به رقابت 
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 )استارت آپ(های نوپا شرکتب/ 

د که اناین سدیاست، نهادهایی شکل گرفته ة بر پای

ظرفیت کارآفرینی و سددرعت  دهیسددامانها هدف آن

جوان  برترهای با فناوری بخشددیدن به رشددد شددرکت  

این نهادها شانس کارآفرینان را برای  ،است. در حقیقت

 دهند.می موفق بهبود برترهای فناوری ایجاد شرکت

ایش گسدددتردگی ظرفیت زچندین منبع برای اف

کارآفرینی حیاتی هستند که شامل وجود و دسترسی 

ای ان فناوری، دسدترسدی به سرمایه و جامعه  خالق به

 حامی تفکر کارآفرینی و آکنده از کارآفرینان پرتجربه

علم و فناوری بوسدددتون، ة ویژة . در منطقباشددددمی

 شده های پیشتاز طراحیها و پروژهای از سازمانهیراآ

 هددایدن فعددالیددترانددپیش کدده حددامی بدده اسددددت

 اهخدمات این سازمانة گسترهستند. نوپا  هایشرکت

از آموزش مهارت به کارآفرینان تا تسریع تماس آنان 

. این اسدددتبدا مربیان و دیگر خدمات کسدددب و کار  

 سدددازی، های شدددبکهها همچنین فرصدددتسدددازمان

فضدددا و دفتر کار را فراهم  ،دسدددترسدددی به سدددرمایه

ای از آورنددد. گدداهدی فدراهم آوردن مجموعدده  مدی 

                                                 
1 Greenhorn Connect 

علم و ة ویژة منطق هدای دانش بنیدان که در  فعدالیدت  

 دهیسدددامددانتوانددد در دهنددد میفندداوری روی می

 در ،مهم باشند. از این رو های نوپاشرکتهای فعالیت

 ۲بوسددتون، سددازمانی تحت عنوان گرین هورن کانکت

ة سددامان یافته اسددت که خدمت اصددلی آن به جامع  

 زیددک تقویم اارایددة  بوسدددتون،ة منطقدد کددارآفرین

رویدادهای منطقه است که به عنوان یک منبع راهنما 

های پیشتازی ها و پروژهان سازمانکارآفرینمعرفی به 

، فعالیت دارند نوپاهای دن شدددرکدت راند پیش کده در 

های ها و پروژهسددازمان ،به زبان دیگر مشددغول اسددت.

کنند که افراد در اکوسددیستم پیشدتازی که تالش می 

ای اس یابند و به صورت شبکهیکدیگر تم اکارآفرینی ب

 توانند نقشمی ،بدا یکددیگر ارتبداط حداصدددل کنندد     

ایفا  نوپاهای دن شدددرکدت راند پیش همتدایی را در بی

ع کارآفرینان به مناب سازی، شبکهة نمایند. زیرا در سای

 دسترسی ،اندها آگاهی نداشتهفناورانه و مالی که از آن

 یابند.می

و نیز وجود در دسدددترس قرار دادن فضدددای کار 

 نهایتبی ،مراکز رشددد در گسددترش فضددای کارآفرینی
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های موجود هر چند در دانشگاه ،گذار است. از این رواور

دن رانددپیش جهددتدر  علم و فندداوری،ة در منطقدد

مراکز رشد بسیار پسندیده دهی سامان نوپا،های شرکت

علم و فناوری ة ولی در بعضددی از مناطق ویژ باشدددمی

های خصوصی، فضا و دفتر کار )مانند بوستون( سازمان

 با بخشای هزینه اوربه شیوه را پذیر با شدرایط انعطاف 

. هر دهندمی ارائه ،های کسب و کار مشترکزیرساخت

                                                 
1 Cambridge Innovation Center 

ه باشند ولی بچند که این فضاها مراکز رشد واقعی نمی

انتقال  ،کم، احاطه شدددن توسددط همتایانة هزین دلیل

 هایدر رویدادها و گردهمایی نیز مشددارکتتجربیات و 

کارآفرینان از چنین فضدداهایی ، ایرسددمی شددبکه غیر

ا موفق چنین سددداختاری ر ةکنند. نمونمیاسدددتقبال 

در بوستون مشاهده  ۲توان در مرکز نوآوری کمبریجمی

 کرد.

 یاقتصادة توسع یتیکچهارچوب آنال: ۲7شکل 
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 رترفناوری بهای با / نگهداشت شرکتپ

سددودمندی حاصددل از اور رشددد  با هدف قرار دادن

 بایسددتمیبخش فناوری برتر بر روی اقتصدداد منطقه، 

 به منوور رترهای با فناوری برکتی برای شددمکانیسددم

طراحی علم و فناوری ة ویژة ها در منطقرشددد و بقاء آن

ارزشدی خود صعود  ة ها در زنجیرمادامی که آنشدود؛ تا  

بسدددیدداری از  مورد حمددایددت قرار گیرنددد.د، نددنمددایمی

های مالیاتی و های معافیتها مانند مشدددوقسدددیاسدددت

در سطا ملّی قابل  ،مقرراتی  زم در این زمینه چهارچوب

و  علمة ویژة ولی در سطا منطق ندسدت هتصدویب و اجرا  

ة جامعدهی سامانان بایستی در گذارسدیاسدت  وری، فنا

تا  مایندفعالیت ن ایبه گونه کسدب و کار فعال و مشوق 

و از  مسددتقر گردیدهیافته در منطقه  های رشدددشددرکت

صدددرف نور های دیگر کسدددب و کار مهاجرت به مکان

نهادی مانند  بنددی سددداختدار در این راسدددتدا،  . کنندد 

 دهیسددامانر و هر کسددب و کاة های صددنفی ویژانجمن

 های توسعة فناوری با رهیافت نوآورانههنگامه: ۲8شکل 
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مانند ) ؛بسددیار مؤور اسددت  ،های ویژه هر فناوریجامعه

شددورای زیسددت فناوری ماسدداچوسددت و یا ماس مدیک 

(MassMEDIC)  به صدورت یک انجمن صنعتی در  که

، اصددناف انرژی کندفعالیت می صددنعت ادوات پزشددکی

پاک به عنوان بخشددی از شددورای انرژی پاک نیوانگلند و 

فناوری ماسدداچوسددت که در خدمت یا شددورای رهبری 

های فعال در فناوری اطالعات است و یا انجمن شدرکت 

ة یهای سرمامخاطره آمیز نیوانگلند که به بنگاه ةسدرمای 

  .(دنمایخدمت رسانی می ،مخاطره آمیز

 شددوراهای صنفی،ها و ها، جامعههدف این انجمن

 ن صنعت جهترودر د سازی های شدبکه فرصدت ة ئارا

ارایة  آوردن شدرکاء، سدرمایه گذاران و مشتریان و  گرد 

ها جهت تقویت ها و فرصترویدادهای آموزشی، برنامه

باشد. هر انجمن صنفی نیز پژوهش و انتقال فناوری می

ای جهت حمایت از کارآفرینی برای خود طراحی برنامه

  است.نموده 

 (Proximity) یهمجواربندی طبقه: ۲۳شکل 
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 ش نوآوریرانپیش / بهت

ش نوآوری، نهادهایی درگیر رانپیش در سیاست به

یشتر را ب برترهای با فناوری شوند تا بتوانند شرکتمی

 رتربهای با فناوری نوآور نمایند. تالش به اینکه شرکت

این ة همباشددد زیرا آسددان نمی ،را بتوان نوآورتر نمود

اند. ر نوآوری نهادهتمرکز خود را ب اکنونهم هاشدددرکت

هایی که هم پوشانی ها، یافت گسدتره برای این شدرکت 

(overlapping) د. باشفرینند، بهترین سدیاسدت می  بیا

تمرکز ة نقط ،پوشدددانیهمهایی از خلق چنین گسدددتره

ی نوآوری رانپیش ها و نهادهایی اسددت که درسددازمان

 فعال هستند.

 ها ویک رهیافت که بسدددیاری از این سدددازمان 

علم و ة های صدددنفی در مناطق ویژنهادها و یا انجمن

های میان کنند ایجاد همکاریفناوری آن را دنبال می

ز هایی نیها و سرمایهصنعت و دانشگاه است که گرانت

اندد. رهیدافت   هدا اختصددداص داده این همکداری ة ویژ

دیگر، گرد آوردن افراد از صدددنددایع و ة دهنددد نویددد

ای که این افراد به گونه ؛های گوناگون اسدددتفناوری

های گوناگون و از منورهای گوناگون بتوانند با دیدگاه

ها خود به مسدددئله بنگرند. این همکاری ،فناوری خود

د آورهای نوینی را پدید میهای نوین و فناوریگستره

در  گراییهم هددای هیبریددد و یدداکدده آن را فندداوری

  نامند.ها میفناوری

تنوع  ،علم و فناوریة ویژة هر چقددر که در منطق 

های با فناوری برتر بیشددتر باشددد و پویایی بر  شددرکت

شدددانس شدددکل گیری  ،باشدددد ترها حاکمفضدددای آن

 ای بیشتر خواهد شد.های میان رشتههمکاری

علم و فنداوری بوسدددتون، بنیدداد  ة ویژة در منطقدد

هددای نوآوری جددان آدامز کدده یددک بخش از همکدداری

صددورت یک کاتالیست  فناوری ماسداچوسدت اسددت به  

هدای موجود را کندار یکدددیگر   عمدل نموده و شدددبکدده 

کند که جوامع نوآوری ها کمک میآورده و به آن گرد

در این  .دهنشکل درا های گوناگون در صنایع و خوشه

بازیگران بخش خصددوصددی، دسددت اندرکاران     ،تالش

هم آمده تا  بنیادهای آکادمیک محلی گرد و ایمنطقه

 مشترک کار کنند.ة پروژبر روی یک 

هددای رهدیددافددت دیددگددر در فراتر از این تالش 

های گوناگون ای، گرد آوردن افراد از شددبکهرشدته میان

و  هارسدددمی در رویددادهدا و همایش  غیر بده شدددکدل  

های سازمان یافته در منطقه است که افراد از نشدسدت  

های متنوع و از های گوناگون، صددنایع و فناوریرشددته

های متفاوت را در کنار ف با فرهنگکشدددورهای مختل
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به سادگی  یبسدیار  ةهای تازنمایند. ایدههم جذب می

از گدرد هم آمدددن افراد گوندداگون و متنوع در این  

توان آن را ها خلق خواهد شد که هرگز نمیگردهمایی

زیرا هیچ گدداه این افراد بدده صدددورت  ؛پیش بینی کرد

 و،از این رگرفتنددد. طبیعی در کنددار یکدددیگر قرار نمی

ای با گرد آوردن افراد با های بین رشتههمکاری راهبرد

 خالقیت و به ةزایند تواند، میچشدم اندازهای گوناگون 

 .خود را نشان دهد ،های نوآوریدن گسترهرانپیش

 ها/ دانشگاهث

 ترینمهمهدا بده عنوان   بددون تردیدد، دانشدددگداه   

 اقتصادیة اور چشدمگیری بر توسع  ،نهادهای آکادمیک

علم و ة هدای بدا فنداوری برتر در مناطق ویژ   شدددرکدت 

فناوری دارند. این پدیده اینگونه است که هر چه مقدار 

د شدددتراکم و کیفیت دانشدددگاه در این مناطق با تر با

در نوآوری فزونی  این مناطق پذیری شدددانس رقدابت 

 د.یابمی

 .یندمشارکت نما یادر توسعه و رشد منطقه توانندیها مکه دانشگاه هایییسممکان: ۱3شکل 
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های چنددین دلیدل وجود دارد که چرا دانشدددگاه  

ای دارند. نخست ای بر اقتصاد منطقهپژوهشی اور عمده

ها نه تنها افراد تحصیل کرده را به عنوان آنکه، دانشگاه

کنند های با فناوری برتر میشدددرکتة نیروی ماهر روان

کدارگران داندایی و افراد نخبده را نیز جذب خود    بلکده  

تواننددد بدده عنوان خود این افراد دوبدداره می ؛کنندددمی

ها وارد بازار کار شوند. وجود این نیروی کار این شرکت

های با نیروی کدار دانش بنیان موجب جذب شدددرکت 

فناوری برتر برای اسددتقرار یافتن 

در مجداورت مراکز دانشدددگاهی  

دلیل آن اسددت شددود. دومین می

ها هسددتند که این خود دانشددگاه

 ،تواننددد از راه پژوهشکدده می

دانش و فندداوری نوین را خلق 

ای برای این خود پددایدده .کننددد

های تولید محصددو ت و شددرکت

  نوین خواهد شد.

علم و فناوری ة منداطق ویژ 

برای ترجمان  یبداید مکانیسدددم 

ها به سوی بازار دانش از دانشگاه

د. یکی از این نبداشددد داشدددتده  

صنعت است. هر  -های دانشدگاه  همکاری ،هامکانیسدم 

های دانشدددگاهی با چندد کده دفداتر این نوع همکاری   

فنداوری راهکار   علوم وة ویژة صدددنعدت در دل منطقد  

های برقراری برنامه ،دیگرة اسددت ولی شددیو مناسددبی 

  انتقال فناوری است.

دفدتر انتقددال فندداوری فعددال در   ۴3بدیدش از   

های پژوهشی و های ماسدداچوست، بیمارستاندانشدگاه 

 علم وة ویژة انتفاعی در منطقغیر نهدادهدای تحقیقاتی  

 دارد. یینقش به سزا “یامنطقه ینوآور و یا توسعه”ها در مشارکت دانشگاه: ۱۲شکل 
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های پژوهش یافته سددازی فناوری بوسددتون به تجاری

های پشددتیبان دانشددگاهند. از آنجا که هسددت مشددغول

علم و فناوری به فراهم آوردن اکوسدیستم  ة مناطق ویژ

ای از بایسددت گسددتره می ،کارآفرینی متعهد هسددتند

. از این دهند ارائه را هستنداین فضا  امیها که حبرنامه

های آموزش کارآفرینی ها، برنامهرو، در این دانشدددگداه 

ها به دهایة ئارا ویابی مدانندد مددیریت خطر، سدددرمایه   

های آموزشی قرار گرفته در صدر برنامه ،سرمایه گذاران

حتی برای دانشددجویان  اسددت. بعضددی از این دروس 

  .اجباری هستند مهندسی

 ةها خود وارد جرگبسدیاری از اساتید این دانشگاه 

اند و با برداشددت از دانایی حاصل از کار شدده کسدب و  

کارآفرینی ة ها، دروس خود را در گسدددتراین فعدالیدت  

 دانشجویان به اهمیت ،کنند و در این فرایندتقویت می

برند. اغلب، اسدداتید دانشگاه ی پی میکارآفرینارزش پر

های کارآفرینی که توسط به عنوان اعضداء بورد شرکت 

 در سراسر جهان یزمخاطره آم هاییگذار یهسرما: ۱۱شکل 
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خدمت ة ئارا اند بهشدددده بنیدان  هدا نآدانشدددجویدان  

 ةها به شددبکپردازند که با این شددیوه، این شددرکت می

کارآفرینان محلی دسددترسددی ة متخصددصددین در جامع

آموزش و ادغام ة بدا این چرخش در شدددیو  یدابندد.  می

دانشدددگاه  ،های آموزشدددیآموزش کارآفرینی در برنامه

MIT آورده است.به دست  ها رابیشترین موفقیت  

سیاست دیگر برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی 

یا سدددرمایه  ها با اعطاء وامآن اسدددت کده دانشدددگداه  

های کوچک و یا اختصدداص فضددایی برای مراکز گذاری

بتوانند دانشدجویان را درگیر فضای کسب و کار   ،رشدد 

 .گیرندیدر گفتمان قرار م یعلم و فناورة یژوة که دانشگاه با منطق اییچیدهپ هاییتفعال: ۱۴ شکل
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بتوانند  نیز هاهدای کدارآفرینی کنند و آن  در گسدددتره

 ها را در این فضا تجربه نمایند.نخستین گام

 

 / دسترسی به سرمایهج

های شرکتة سرمایه یک منبع بحرانی برای توسع 

کافی برای  گذاری سدددرمایهبا فناوری برتر اسددت زیرا  

رشد مکانی هر شرکت با فناوری برتر در  ریشه یافتن و

  بایست وجود و در دسترس باشد.هر سطحی می

علم و فناوری بوسددتون نشددان ة ویژة منطقة تجرب

ها و دسددترسددی به گذاری سددرمایهداده اسددت که این 

 باشد.سرمایه در چهار گستره موجود می

 گذاری گسددتره، سددرمایه  ترینمهمنخسددتین و 

 پذیر خطرة های سرماینگاهبخش خصدوصی در قالب ب 

هدا سدددرمدایده را در اختیار    این بنگداه ة اسدددت. عمدد 

های با فناوری برتر که کارایی فروش از خود شدددرکدت 

 اها فضدهند و اخیراً نیز این بنگاهاند قرار مینشان داده

ر های تابستانه در دفاتکارآفرینان و یا برنامه برای کار را

افزایش  هااین برنامهاند که هدف کار خود فراهم آورده

 ةمیان سدددرمایه گذاران سدددرمای کنشبرهمگفتمان و 

                                                 
1 Angel Capital Association 
2 Massachusetts Technology Development Corporation 

 پرخطر با کارآفرینان است.

از سدددوی انجمن  گذاری سدددرمدایه  ،دومة گسدددتر

های دانش اسددت که حامی شددرکت ۲فرشددتهی اسددرمایه

 گذاری سرمایهها بوده و بنیان در مقطع نخستین بنیان آن

با خطر بسدددیار با یی توام  یهایبر روی چنین شدددرکت

ای فعال در نیوانگلند وجود هفرشتگروه  ۲4اسدت. حدود  

ه از طریق تماس فرشتگذاران دارد. دسدترسدی به سرمایه  

هایی برای دهماییآیدد ولی اخیراً گر فردی حداصدددل می 

گذاران و کارآفرینان و یا افزایش امکان تماس این سرمایه

ای هفرشتهای در گروه گذاری سرمایهکسانی که تمایل به 

ای های بعد از ظهرانه و شددبکهدر قالب نشددسددت  ،دارند

   تدارک دیده شده است.

از طریق بنیادهای  گذاری سرمایه ،سدوم ة گسدتر 

وسدعه فناوری ماساچوست  شدبه مردمی مانند تعاونی ت 
۱(MTDC)  فراهم آوردن  شکاف در ،این بنیادها .اسدت

های آغاز یابنده را که به دشدددواری پول برای شدددرکت

یز معمو ً نو  کسب کنندتوانند از صدنایع خصوصی  می

 د.ننمایمیپر را مقدار کمی سرمایه نیاز دارند

مستقیم دولت در  گذاری سرمایهچهارم، ة گسدتر 
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ی هاو یا شرکت نوپاهای قالب وام و گرانت برای شرکت

ای از بدا فناوری برتر سدددامان یافته اسدددت که در پاره 

اولویت مانند صنایع پاک و سبز و یا زیست پر هایحوزه

 ند.هست فناوری به کار مشغول

 

 / دولت و حکومت محلیچ

بر رشدددد اقتصدددادی  اورگذاربسدددیار  لاز عوامد  

و  علمة ویژة منطقة رتر و توسعهای با فناوری بشدرکت 

های پشتیبان است که از سوی دولت سدیاست  ،فناوری

د. این نددشدددوو حکومددت محلی در منطقدده جدداری می

های  زم زیرساخت فراهم آوردن فراتر ازها در سیاست

در دو بعد دیگر  ،علم و فناوریة ویژة برای رشددد منطق

 قابل تقسیم هستند.

های مالی از نهدادهدا و آژانس  نهدادن  یکی بنیدان  

وام ة دهند ارائه کهاست سوی دولت و حکومت محلی 

 ةو دیگری نهادهایی که وظیف بودههای گرانت و برنامه

 اقتصادی درة ها و منابع را برای زایش توسعبرنامهة ئارا

نهادها،  از ه عهده دارند. هدف این دو سدیستم بمنطقه 

برای رشد کسب و  فراهم آوردن فضایی سرشار از جذبه

های با فناوری شرکت داردوسددت کار اسدت که بسددیار 

 .داردهای شغلی مربوطه را عرضه میبرتر بوده و فرصت

های عملکردی منطقه برای تمام نهادهای شاخص

اقتصددادی منطقه ة دولتی و شددبه مردمی که در توسددع

در  یبایسدددتبه روز رصدددد گردیده و  ،درگیر هسدددتند

ها در منعکس گردند. این گزارشهای سدددا نه گزارش

ة طقاقتصادی منة عملکرد و کارایی توسعة بهبود پیوست

 (.۲۲باشند )نهایت کارگشا میبی ،علم و فناوریة ویژ
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 علم و فناوریة های مناطق ویژپیش ران

 

 

 الف/ رهبری

لم عة گیری مناطق ویژدر چگونگی شکلبررسی 

و فناوری این حقیقت را هویدا نموده است که همیشه 

ی تعداد اندکتالش  پایة بر منطقهة آغاز توسعة اندیش

از افراد آغاز شدده است که گاهی این تعداد دو یا سه  

ة منطقدهی سدداماناضددطرار  اهمیت و نفر بوده که به

( اعتقاد سددرشدداری علم و فناوری )مناطق داناییة ویژ

گروه کوچکی از افراد که هر  سدددپساندد و  داشدددتده 

 از خود نشدددان داده وکدامیک عملکردهای گوناگونی 

در  ،اند. البتهدانایی اهتمام ورزیدهة ریزی منطقدر پایه

با  کده  انرژیپروجود افراد کداریزمداتیدک     ،این گدذار 

گذاشدددتن وقت فراوان و چشدددمگیر در دنبال نمودن 

ة منطقدهی شدددکل هتجهای پیشدددتاز اجرای پروژه

کنند را نباید هرگز فراموش کرد. این دانایی تالش می

رهبران کداریزمداتیدک یا از دل دانشدددگاه و یا بخش    

 مدیرانسپس آیند و ی عمومی بیرون میگذارسیاست

  .(۱۲پیوندند )ها میصنعت به آن

ة ویژة منطقیابی در سدددامانزیر رهبری به د یل

 :یابدعلم و فناوری اهمیت می

   موجب خلق یک چشدددم انداز روشدددن از شدددهر

ی جهت چهارچوبتواند به عنوان گردیدده کده می  

تصدددمیم گیری و کمک به جذب کسدددب و کار 

 نقش ایفا نماید. ،دانایی کارگران دانایی محور

 اندرکاران های گوناگون شدددامل دسدددت ذی نفع

 هایو بنگاه محلی، دانشددگاهة جامعة محلی، پیکر

ای های از شبکهدر حلقه توانندکسب و کار که می

های را جستجو کرده و ایده روشنهدفی  ،نیرومند

 .آوردگرد هم می ،خود را به اشتراک گذارند

  کسب و کار )که در ة شدفافیت و روشنی در عرص

ها را ی آنها گرفته شدود و چه کسان کجا تصدمیم 
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  بخشد.بهبود میرا کشانند( عمل ة به عرص

 هایی پیرامون بحثة ئارا های کلیدی را باذی نفع

 (۴۲نماید )شهر، درگیر میة چگونگی توسع

 

همراه با  هاب/ شناسایی نقاط قوت و فرصت

 خلق شفافیت درونی

رهبری هر چند که برای ترسیم چشم انداز نقش 

مهمی دارد ولی ترسدددیم چشدددم انداز بدون داشدددتن  

 سنجشة ها بر پایو فرصتقوت اطالعات کافی از نقاط 

ها و تحقیق و توسددعه مهارتة پای یرامونپبحرانی ة تود

این چشم انداز باید بر  ،نیسدت. در حقیقت  پذیر امکان

توانمنددی تحقیق و توسدددعه و ظرفیت نوآوری  ة پداید  

علم و فندداوری( طراحی ة ویژة دانددایی )منطقددة منطقدد

میزان تراکم ة کدده خود بر گردای بدده گوندده ؛گردد

ها و دیگر نهادهای پژوهش محور عمومی و دانشدددگداه 

تعداد کارگران دانایی و پژوهشددگران در  و خصددوصددی

 این ظرفیت نوآوری ،. به زبان دیگرباشد استوار ،منطقه

های و شددرکت (SMEs)های کوچک و متوسددط بنگاه

 ینوآور یافتدر ره یدبا جد یسنت یاستسة یسمقا: ۱۳شکل 
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دانش بنیان برآمده از مراکز رشددد آکادمیک اسددت که 

دانایی را به تصدددویر ة دارایی داندایی محور یدک منطق  

ان و گذارسدددیاسدددتاین  ،کشددداند. از سدددوی دیگرمی

ش نای هستند که با گزیمنطقهة گیران توسدع تصدمیم 

ای بحرانی از فندداوری کدده اور چشدددمگیری را در توده

ها را ترسدددیم آینده خواهد داشدددت، فرصدددتة توسدددع

ها، فشار فزاینده برای کنند. در طراحی این فرصدت می

هایی رخنمود پتانسیل پیشرفت و توسعه بر روی گستره

های زیسددت پزشددکی و ویژه خواهد بود )مانند گسددتره

انسدددیل با یی را نهفته زیسدددت فناوری که در خود پت

  دارند(.

مستقیم خارجی و  گذاری وجود و امکان سدرمایه  

بدازیگران متنوع در منطقه از نقاط قوت آن محسدددوب  

گردد. همچنین محیطی سدددرشدددار از داندایی چند  می

تواندد در جذب کارگران دانایی و کسدددب و  می ،منوری

کار دانش بنیان بسیار مؤور افتد. افزون بر عوامل سخت 

 بحرانی افراد و کارگران دانایی، نهادها،ة که شدددامل تود

های ها، شرایط مالیاتی و فرصتها و سدازمان زیرسداخت 

شدددود، عوامل نرم مهمی دیگر نیز می گذاری سدددرمایه

ان پتانسدددیل و نقاط قوت یک د کده بده عنو  ند وجود دار

شدددوند. این عوامل علم و فناوری قلمداد میة ویژة منطق

شدامل وجود استانداردهای با ی زندگی و امکانات برای  

 باشدددد کهبرترین حدالدت کیفیت زندگی در منطقه می  

شددود. در موجب جذب و نگهداشددت کارگران دانایی می

زندگی و طراحی شددهری و ة این کیفیت شددیو ،حقیقت

تواند در ای شدددهری اسدددت که میهای توسدددعهپروژه

 “علم و فناوریة ویژة منطق - شدددهر”درخشدددش یک 

ای بر فقط ،ها و نقاط قوتباشدد. ترسدیم فرصت   اورگذار

ة عای برای توسخودنمایی بیرونی نیسددت بلکه خود پایه

ها و تهدیدها و در نهایت به ضعف استراتژی شامل آنالیز

میان نهادهای گوناگون  نیتصدویر کشیدن شفافیت درو 

 هایاین شددفافیت برای بخشة ئارا شددود. وجود ومینیز 

 (.۱۲باشد )گوناگون کسب و کار بسیار حیاتی می

دانایی  ةشدناسدایی نقاط قوت و ضعف یک منطق  

دهد که بر روی نقاط قوت خود این امکان را به آن می

راهبردی انجام داده و از نقاط ضدددعف به ریزی برندامه 

 (.۳۲) دانایی بپرهیزدة ه سوی یک منطقتکامل ب سوی

 

 راهبردیة به برنامدهی / شکلپ

ة طقمن - شهر”هر تالشی برای تبدیل منطقه به یک 

راهبردی توام نباشدددد ریزی چندانچده با برنامه   “داندایی 

تمام دست اندرکاران  ،محکوم به فنا خواهد بود. از این رو
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علم و فناوری ة ویژة ان طراحی منطقگذارسدددیاسدددتو 

 و تالش کافی با دعوت از تمام بایسدت با صرف وقت می

دانایی و ة راهبردی توسدددع ریزیهدا در برندامده   نفعذی

 های دانشدانایی و پتانسدددیلة نوآوری که در فزونی پای

 ریزیاهتمام ورزند. با این برنامه ،بنیدان منطقده مؤورندد   

 و ملّی ی، ایالتایتوان منابع مالی را در سددطا منطقهمی

ها بسددیج نمود. همچنین زیرسدداخت دهیسددامانجهت 

تواند در افزایش درک متقابل، آوردن راهبردی میة برنام

نهفته و احتمالی در یک فرایند گفتمان سازنده تضادهای 

ای ای استوار برپایهو بنیان یافتن منورهای مشترک که 

. نمایندگان باشد داشدته  پروازهای آینده خواهند بود، اور

توانند با یافت آکادمیک از بخش دانشددگاه میة برجسددت

 یاورگذار بر نوآور یهاسامانه: ۱2 شکل
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های ناهماهنگ دولتی، در اورات تضداد برانگیز سددیاست 

های گوناگون تالش نمایند. ایجداد هدارمونی میان بخش  

 کنندددة حکومتی نیز کدده اغلددب آغدداز - فعددا ن دولتی

ا توانند بدانایی هسددتند میة راهبردی منطقریزی برنامه

 ،رقابتیهای ها و تجزیه و تحلیل توانمندیگردآوری داده

اولویت دانش و فناوری که نقش پر هایبه تدوین خوشه

کنند. در تمام دهند، اقدام میرقدابتی منطقده را ارتقداء    

ت بایسنیز بخش کسب و کار میریزی فرایندهای برنامه

  حضور پیوسته و فعالی را داشته باشد.

ة ویژة راهبردی منطقریزی در برندامه  ،در حقیقدت 

عمده یعنی دولت، دانشگاه و  نفعذی سه ،علم و فناوری

ر یکدیگة شدانه به شددان  ،کسدب و کار )مارپیچ سده گانه(  

 ،مارپیچة بایسدت مشارکت نمایند. وجود این سه گان می

گر راهبردی تضدددمینریزی در تمدام فراینددهای برنامه  

باشددد. در حمایت آن میپر سددازی اعتبار و امکان پیاده

ة یژوة ان منطقاین برنامه راهبردی است که بازیگرة سای

 یاو منطقه یدر سطا ملّ یگذار یاستس یانبر هم کنش م: ۱4شکل 
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 یانهگراهم علم و فناوری به یک درک مشددترک و توافق

دهد. شدددوند که اهداف برنامه را هدف قرار میندایل می 

کاری درونی اسدددت ة راهبردی نه تنها یک برنامة برندام 

 حرکتة پیام دهندهمچون بلکده از دیددگاه بیرونی نیز   

 خواهدمنطقده بده سدددوی یک محیط خالق و نوآورانه   

های بیرونی، گذاری سددرمایهکه موجب جذب  درخشددید

 یابیآغازین سدددامانة نخبگان و کارگران دانایی از مرحل

 .شودمیعلم و فناوری ة منطق

 

 گرنهادهای میانجیة / رشد و توسعت

نهادهای ة دانایی، رشد و توسعة منطقة در توسدع 

 هایپیوند میان نهادها و سددازمانة که وظیفگر میانجی

ها و کسب و کار دانایی محور به ویژه دانشگاه ،گوناگون

د، نقطدده نور تئوری پردازان رشدددد نددرا بدده عهددده دار

کالن،  . از دیدستا ای را به خود معطوف نمودهمنطقه

همکاری را کشف و  ةهای نوید دهنداین نهادها گستره

به خلق فضدددا و درک متقابل جهت بنیان مشدددارکت 

 نمایند.اقدام می ،پایدار

این نوریده، این نهداد را نبدایدد با نهادهای     ة پداید  بر 

ا کنند و یگر سددنتی که نقش مشدداوره را بازی میمیانجی

دولتی که به عنوان  -های خصددوصددیبه صددورت سددازمان

نمایند، همسان دانست. در حقیقت، سطا تماس عمل می

علم و ة گر که در مناطق ویژاین نهدادهای میانجی ة عمدد 

کنند که جایگاه تماس ش نمیفناوری فعال هسدددتند تال

مسددتقیم میان نهادها و سددازمان را اشددغال نمایند بلکه   

بیشدتر در جسددتجوی آن هسددتند که شددرایط مناسب و  

حقیقی را برای این تماس فراهم آورند و در زمانی نیز که 

 نکنند. مداخلهدر آن  ،ها حاصل آمداین تماس

های موفق چنین این نوشدددتار به نمونهة در ادامد 

مانند شهر )علم و فناوری ة نهادهایی که در مناطق ویژ

کنند و موجب جذب و رشدددد فعدالیت می  (بوسدددتون

اشدداره  ،اندهای با فناوری برتر در منطقه شدددهشددرکت

توان این نهادها را در خواهیم کرد. به صددورت کلی می

 جای داد:زیر پنج تیک

ها های دانشگاه/ نهادهایی که عالیق و زیرساخت۲

 سازند.یگر بنیادهای پژوهشی را هماهنگ میو د

گری ها میانجیآنة / نهدادهایی که عملکرد اولی ۱

اسددت که  یهای کسددب و کارها و بنگاهمیان دانشددگاه

هدا، خددمدات پشدددتیبان و    زیرسددداخدت دارای اغلدب  

این نوع  ةنمون .باشدددندهای مشدددترک میگردهمدایی 

فناوری و های علم و فناوری، دفاتر انتقال نهادها پارک

  باشند.مراکز نوآوری می

www.takbook.com



 

17 

کنندد تمداس میان   / نهدادهدایی کده کمدک می    ۴

های کسب و کار گوناگون برقرار و توسعه یابد و یا بنگاه

کنند که پیدایی کسب وکار نوین با خلق یک تالش می

ا نمایند تشددود و کمک می پذیر پشدتیبان انجام ة جامع

های کسب و بنگاهبا دیگر  این کسدب و کارهای جدید 

های این نوع تماس حاصددل نمایند. نمونه ،کار وابسددته

ای از های کسب و کار و پارهمراکز رشدد، شبکه  ،نهادها

   باشند.های فناوری میپارک

 ایویژهها بر بخش تمرکز آنة / نهادهایی که نقط۳

نمدایندد فزونی در   بوده و هددف اصدددلی کده دنبدال می   

و افزایش پتانسیل نوآوری از راه  گراییهم سدینرژیسم و 

تالش  همچنین .باشدددمشددترک می عالیق شددناسددایی

 یپژوهش یتعامل( یارهیزنج - وندیپ) مدل: ۱7 شکل
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 هااین نهاد برگزار نمایند تا هاییکنندد که گردهمایی می

 هایهای خود را درک نمایند. سازمانتوانند همبستگیب

 گیرند. ارتباطاتتیک قرار میزیر فراوانی در اینای خوشه

تمرکز این نهادها است. این ة کسب و کار نقط -دانشگاه 

( همکدداری بخش هددایتفورملپ) یسدددکوهددا ،نهددادهددا

  دولتی هستند. - خصوصی

 / این نهدادهدا، نهدادهایی هسدددتند که هدف به   2

 هایها و بازاریابیچتر آوردن چشم اندازها، استراتژیزیر

مشدترک و خلق یک هویت مشترک و برند مشترک با  

ی گرگردآوردن فعدا ن گونداگون بدا یکدیگر و میانجی   

 .کنندرا دنبال میها های آنمنورها و افقة میان گستر

ای و نیز منطقهة دهندهای توسدددعه و شدددتاب آژانس

هددا و یددا بوردهددای ای و نیز گروههددای منطقددهگروه

این تیک نهادها ة موعمجزیر ای دراسدددتراتژی منطقده 

 گیرند.قرار می

 

های مشترک / بنیان و گسترش زیرساختث

 برای علم و فناوری و طراحی شهری

ی یک قابلیت مرکزی ة زیرساختاز آنجا که توسدع 

طراحی  ،علم و فناوری اسددتة برای مدیریت هر منطق

 “داناییة منطق - شهرة توسع”تمرکز  ةیک نقط ،شهری

 گردد.قلمداد می

ها برای علم و فناوری بایستی بر اساس سداخت زیر

ها زیرسدداخت باشددند. این پذیر انعطاف ،نیازهای علمی

علم و فناوری سدددازگاری ة راهبردی منطقة برنام باباید 

هزینه و اور بخشددی نیز چالش  تا از دید داشددته باشددند

 ةمنطقة های توسعبرانگیز نشدوند. همچنین زیرسدداخت 

د که موجب نای باشدددبه گونهعلم و فنداوری بداید   ة ویژ

و افزایش شدانس برخورد و سطا   سدازی  تقویت شدبکه 

 زایشبدین سدددان تا  گردیدهتماس میان فعا ن منطقه 

ها باید زیرساخت . همچنین اینرا موجب شدوند نوآوری 

های مسکن برای کارگران دانایی و امکانات با زیرسداخت 

تا موجب  بودهها مکمل و همسدداز ورزشددی آن - رفاهی

. ندشودانایی محور ة جذب نیروی انسانی نخبه و برجست

 ةتوسددعة بایسددت بخشددی از برنامها میتمام این ویژگی

 د.ندانایی را پرجذبه جلوه دهة پایدار باشد تا منطق

ها و مراکز آکادمیک را به اگر در گذشته، دانشگاه

آراسددتند که خود جلوه گاه معماری شددهر  ای میگونه

ها، شهرهای وزه توجه به سوی طراحی پردیسبود، امر

 ای استبازسازی فضای شهری به گونه و علم و فناوری

فراهم  خالقکده امکدان امتزاج کارگران دانایی و افراد   

رود که امکان شود و طراحی فضاها به سویی پیش می
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ارتبداط خود جوش میدان کدارگران داندایی و نخبگان     

علم و فناوری ة اطق ویژفراهم آید. از این رو، من خالق

مناطق ة عمده در توسددع رانپیش و دانش بنیان از این

داندایی آگداهی دارند و بر روی خلق چنین فضددداهای   

 اند.کردهرا آغاز هنگفتی  گذاری سرمایه ،شهری

معماری و طراحی شددهری نقش  ،از سددوی دیگر

وجود ه بسددیار پرنفوذی را در خلق چشددم انداز کلی ب 

سددرشددت منطقه   ای که نشددان دهدگونهبه  ؛آوردمی

همگان با نگریستن به منطقه،  وآغشته به دانایی است 

. این کننددددانش و فندداوری نوین را در ذهن تجسدددم 

نه تنها در خلق فضا برای باید آنگونه باشدد که  طراحی 

وران و کددارگران دانددایی بددا یکدددیگر و گفتمددان دانش

انگر که باید نشبل باشد اورگذاردانشدگاه با کسدب و کار   

علم و نوآوری ة روندده بر پای وجود تفکر و طراحی پیش

و  هدیو چون سددمبلی نزد فعا ن منطقه درخشدد  بوده

 موجب افتخار و سربلندی آنان شود.

بایست توامان با خلق چنین فضداهای شدهری می  

خلق شهری قابل زیست برای ساکنین دانایی محور آن 

ای که ن منطقهباشددد. برای سددرزنده نگهداشددتن چنی 

وجود فضاهای فرهنگی  ،آکنده از علم و فناوری اسددت

وگفتمددان اجتمدداعی و برگزاری رویدددادهددای فرهنگی 

بسدددیار در  باید ... نیز همچون تئاتر، سدددینما، موزه و

این فضددداهای سدددرزنده و ة . همدنقرار گیرتوجه  خور

شداداب برای کار و زندگی، نوعی دیگر از شهروندی را  

لم عة اد دانایی محور برای ساکنین منطقدر درون اقتص

 .زدرقم خواهد  ،و فناوری

 

 برتر ییبا مهارت دانا یهاسازمان/ ج

 ییبا مهارت دانا هایسدددازمان یتعداد با  وجود

 ییشدت دانا یشافزا یبرا یدیکل هایرانیشبرتر از پ

برتر،  ییبا مهارت دانا هایدر شدددهر اسدددت. سدددازمان

 برتر و یفیتهسددتند که با مشدداغل با ک هاییسددازمان

ند. داریگام برم یوربهره یماهر به سو یارکار بس یروین

با  یهاسدددازمان یتعداد با  جودرو، هر چندد و  یناز ا

 یرمحور در شهر مهم و اجتناب ناپذ ییکسب و کار دانا

 یکه مردم محل با ارزش با  هایاسدت امّا وجود شدغل  

خود  هایمهارت ،ییدانا یا با شدت ب هایدر سازمان

 دارد. یتاهم یزن دارندیرا عرضه م

 

 یرومندو ارتباطات ن یوندهاپ دهیسامان/ چ

  یشهرة در درون و برون منطق

و  یاقتصدددداد یقدر توف یگرد یبحران رانپیش
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ل آن )شامل حم یوستگیبحث پ یی،شهر دانا رانییشپ

همانگونه شهرها، ة و نقل و ارتباطات( است. امروزه هم

 یلوبام ی،به برق دارند، به ارتباطات تلفن یکه دسترس

باند اتصال  پهن ینترنتا یو حت

 ینشددهر دوبلة تجرب یدارند. ول

 ICTداد که چگونه  نرا نشا ینا

باند مناسب، در کسب  یو پهنا

محور مهم اسدددت.  ییوکار دانا

 یدها گذاری به اشددتراک ییتوانا

کسددددب و کددارهددا،   یگربددا د

 ،کلیکچند  با افراد و هادانشگاه

در  ی،نوآور یبخش بحران یددک

محور  ییاقتصدداد پرشددتاب دانا 

  .شودیقلمداد م

 یزبخش حمدل و نقل ن  در

مددوفددق دانددش،  یشدددهددرهددا 

و  یخوب درون شهر یوندهایپ

 یلهوا، ر یق)از طر یبرون شهر

 یندارنددد و وجود ا( یاو جدداده

امکان را به کارگران  ینا یوندهاپ

ترین که در کوتاه دهدیم ییدانا

داشته باشند  یزمان نه تنها به مکان کار خود دسدترس 

 یخود را با همکاران دانشدددگاه هاییدهبلکده بتوانند ا 

 یتبادل کنند. دسترس ،یگرد یکشور یاخود در شدهر  

 چهارگانه یچعناصر مارپ: ۱8شکل 
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 المللی،ینبه فرودگاه ب ییدانا یشدددهرة آسدددان منطق

 یشددهرة رشددد منطقة به عنوان موتور محرک تواندیم

 یناقتصاد ب یچیدهپة عمل نموده و آن را به شبک ییدانا

 یدددرا نبددا یقددتحق ینا ،رو یندهددد. از ا یوندددپ یالملل

حمل و ة شبک یبر رو گذاری یهفراموش نمود که سرما

 است. یداراقتصاد پا هاییهاز پا ،نقل

ة گزار یی،شددهر داناة توسددع چهارچوبدر  چنانچه

 یذارگسیاستآنگاه  یریم،را بپذ “ییدانا یشهرة منطق”

شود که  یطراح ایبه گونه یدحمل و نقل با یسدتم سد 

 تیبا ظرف یمنطقه را به فرودگاه ینآسان ا یدسدترس 

مناسدددب فراهم آورد.  یلیر یرسددداخدت ز یزو ن یکداف 

 یاسددت)در سددطا سدد یریتیمد هاییهماهنگ ین،بنابرا

و هدر رفتن  ایمنطقه یان(  زم است تا از رقابت میملّ

 نمود. یشگیریو منابع پ هایهسرما

توجده به فضدددای اجتماعی و فرهنگی در منطقه  

 ایبسددیار حائز اهمیت اسددت. این مقوله امروزه به گونه

با  یافته اسددت که دیگر به جای سدده ة اهمیت با درج

ارپیچ سه گانه که شامل دولت، بخش کسب و شریک م

دانایی بود عامل  کنندة هدای تولیدد  کدار و سدددازمدان  

چهدارمی نیز در پیوسدددت بده این سددده عامل مارپیچ   

محیط  ،این عددامددل چهددارم ؛اندددگدداندده افزوده سدددده

.(۲2) است ۲فرهنگی منطقه - اجتماعی

 

  

                                                 
1 Socio-cultural Regional Environment 
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 سومفصل 

 یعلم وفناورة یژوة در منطق ینوآور یابیارز یهاشاخص
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 ،فناوری علم وة ویژة در منطق ،ارزیابی توان نوآوری

از اهمیت بسددیار زیادی برخوردار اسددت. زیرا شدداخص   

نوآوری از ابعاد گوناگون نوآوری در منطقه پرده برداشته 

های منطقه را عرضددده ها و فعالیتو رخنمودی از کنش

هدای نوآوری در منطقه  دارد. بدا بررسدددی شددداخص می

علم و فناوری را با دیگر مناطق ة ویژة توان هر منطقمی

المللی مورد مقایسه قرار داد. لّی و بیندانایی در سطا م

های گوناگون هر چند برای ارزیابی این شداخص از شیوه 

ری شامل دو آو( امّا شاخص نو۲4-8۲شود )استفاده می

که  (inputs)های نوآوری گروه گسترده است: درون داده

د و برون دادهای نکنظرفیدت نوآوری را محداسدددبه می  

 سنجند.ا مینوآوری که نتایج ر

به عنوان عوامل اورگذار  یو نوآور ی، به فناورمیالدی ۲۳83ة از ده یشپ: تا یاو رشد منطقه ینوآور یانم یوندپ: ۱۳شکل 
 .شدینم یسته( نگریشرفتهپ یصنعت یمناطق )در کشورها یاندر م یرشد اقتصاد یاندر اختالف م
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ة انسدددانی یدک درون داد حیاتی به چرخ ة سرمای

نوآوری اسددت. پویایی اقتصددادی نقش مهمی در درون 

 کدنددد. پویددایی اقتصددددادی  داد ندوآوری ایدفددا مدی   

(economic dynamics) های متنوعی مانند شددداخص

، پدذیر، نفوذ اینترندت پهن بدانددد   خداطره  سدددرمدایده م  

در پژوهش و توسعه و ساختار کسب و  گذاری سدرمایه 

امّا همانگونه که اشاره شد، ؛ کار را تحت نفوذ خود دارد

ای نوآوری تنها یک درون داد نیست بلکه اقتصاد منطقه

بایسددت این درون دادها را مورد ترجمان پیامدهای می

ی پیدامدی شدددامل  پربهره قرار دهدد. این برون دادهدا  

ا تر، ب ةهای با فناوری برتر، درآمد سراناشتغال در بنگاه

ها خلق وبدت اختراعات و موارد دیگر اسدددت که به آن 

 (.۳۲) خواهیم کرداشاره 

 

 ینوآور یریگ اندازه ارچوبهچ: ۴3شکل 
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درون دادهاایی که ظرفیت نوآوری را هد   

 دهندقرار می

 ،وری و شکوفایینوآوری پرموفقیت و افزایش بهره

ای است. منطقهتنوع موامل ماحصدل کنش پویایی از ع 

از ای گوناگون علم و فناوری، مجموعهة ویژة هر منطقد 

ای را در ها و فرهنگ اقتصددادی زمینهها، شددبکهدارایی

ر دمنطقه موفقیت  کنندة خود نهفتده دارد که تعیین 

  است. آنهای نوآور و فعا ن حمایت از بنگاه

های نوآوری را دادکنش میان این درون ،۲۴ شکل

سدددازند و بر ای را خلق میمنطقهة کده محیط نوآوراند  

ن داد ودهد. هر درشددکوفایی آن اور دارند را نشددان می

(input)      بر ظرفیدت منطقده در حمدایدت از نوآوری به

 گذارد.های گوناگون اور میشیوه

 

 هادارایی

نوآوری ة اقتصددداد بر پایة ها در مدل توسدددعدارایی

مالی، ة عقالنی، سرمایة انسدانی، سدرمای  ة شدامل سدرمای  

علم و فناوری ة ویژة ادی نهفتده در منطقد  فیزیکی و نهد 

های دارایی، عوامل و ویژگیة . مدل تحلیلی بر پایباشدیم

دانایی  ةمنطقة جامعی را برای ارزیابی رشدددد و توسدددع

 یامنطقه ینوآور یطمح یدرون دادها و برون دادها: ۴۲ شکل
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دارد که شدامل دسترسی به نیروی کار ماهر،  عرضده می 

انجام کسب  ةهای حمل و نقل، هزینزیرسداخت  کیفیت

بر پژوهش و  گذاری یهکار، مجاورت به مشتریان، سرما و

های حمایت از کارآفرینی توسعه، انتقال فناوری و برنامه

ها اشدداره باشددند که در این بخش از نوشددتار به آن می

 (.4۲خواهیم کرد )

 

 انسانیة الف/ سرمای

کننددد هددای نوین را خلق مینخبگددان کدده ایددده

ی نوآوری شدددوندد. ورود به  رانپیش توانندد موجدب  می

جدید، نیاز مناطق ة رقابت هزارپر جهانیاقتصاد ة صحن

علم و فنداوری را بده نیروی کدار مداهر و جذب و     ة ویژ

نگهدداشدددت کددارگران دانددایی را بیش از پیش هویدددا  

سدددازد. در حقیقددت، بیشدددتر مطددالعددات پیرامون  می

کارگران ة ای به اهمیت فزایندهای رشددد منطقهتئوری

 رکزی را دردارایی که نقش م ترینمهمدانایی به عنوان 

رقابت جهانی پر اقتصددادة هر تالشددی در ورود به عرصدد

اند. در د را بدا تمدام وجود بیان داشدددته  ند کنبدازی می 

هدای نوآور، منداطقی را که   تمدام شدددرکدت   ،حقیقدت 

از نخبگان محلی  پذیر انعطاف و ای قابل اعتمادذخیره

 گزینند.را دارند برای کار خود برمی

ها تمایل دارند که فعالیت خود افزون بر این، بنگاه

را در مندداطقی گسدددترش دهنددد کدده نیروی کددار بددا 

را صدددنعت و فناوری  درتخصدددصدددی ة ویژهای مهارت

م و علة از سدددوی دیگر، مناطق ویژ بتوانند یافت کنند.

ها، بر دانشگاه گذاری سدرمایه توانند بدون فناوری نمی

ورش، این نیروی کار ها و سدددیسدددتم آموزش و پرکالج

مدرن اقتصاد ة ماهر را رشد دهند. برای زیست در صحن

پررقددابددت جهددانی، بدده ظرفیددت عویمی از یددادگیری 

 (.4۲العمر و کسب مهارت نیاز است )مادام

برای ارزیدابی منطقدده،   ،ایگران منطقده توسدددعده 

برند که شدددامل های گوناگونی را به کار میشددداخص

ای انسانی است. ون داد سرمایههای درون داد و برنمایه

درون داد از درصدددد جمعیتی که در بخش ة برای نمای

جهدت ارزیابی تالش منطقه به   ،کنندد آموزش کدار می 

 ةهای سددرمایسددوی خلق و ارتقاء دانش نوین و فعالیت

 هبجمعیت منطقه  یابیدستکنند. استفاده می ،انسانی

 رونبة حداقل یک مدرک دانشگاهی نیز به عنوان نمای

 اسدداس بر (.3۱شددود )انسددانی قلمداد میة داد سددرمای

ساختار آموزش و پرورش و آموزش عالی در سطا ملّی 

های گوناگونی را برای سدددنجش نیروی توان نمدایه می

علم و فناوری ترسیم نمود که برای ة ویژة انسانی منطق
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های گوناگون توان از دادهها میاین نمایه ةمحداسدددبد  

و اطالعدات موجود در نوام آموزش   هدای داده پدایگداه  

 محلی استفاده کرد.

توانند شدامل نمرات آزمون ریاضی  ها میاین داده

 ةدر مقاطع با ی آموزشددی )مانند دبیرستان( و مقایس

این نمرات با دیگر مناطق و در سدددطا ملّی باشدددند. 

همچنین تالش و توان نوام آموزش محلی برای ارتقاء 

آنددان برای ورود بدده  زیسددددا دانش آموزان و آمدداده

های ها نیز از نمایههای آموزش عالی و دانشددگاهعرصدده

ی اقتصاد دانایة کمّی منطقه برای ورود به عرص -کیفی 

فارغ التحصدددیالن میزان د. ند گردمحور محسدددوب می

به صددورت خام و مقایسدده با  )مقاطع گوناگون آموزش 

نیز سنجشی مستقیم برای  (های میانگین کشوریداده

 انسانی خواهد بود.ة برآورد سرمای

ای محلی بدا  هدای آموزش فنی و حرفده  همکداری 

علم و فناوری برای برآورد نیازها و ة ویژة فعدا ن منطق 

های مورد به افقدهی برای پاسددد  آمادگی این نهادها

 های سددنجششدداخصخود نیز از  ،منطقهة نور توسددع

ة انسانی است. رتبة سرمای ارزیابیکیفیت آموزش برای 

بازیگران منطقه قرار ة هایی که در حلقعلمی دانشدددگاه

ها گیرند و شهرت و اعتبار ملّی و فراملّی این دانشگاهمی

از دیگر  ،دنددکدده در جددذب دانشدددجویددان نخبدده مؤور

هدای کیفی آموزش عالی در منطقه محسدددوب  نمدایده  

ملّی و استانی بر رشد  گذاری گردند. میزان سرمایهمی

 یامنطقه کار و کسب تیموفق بر کار یروین بودن دسترس در اور: ۴۱شکل 
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رشددد و تکامل ریزی ها و برنامهکمّی و کیفی دانشددگاه

از  خالقو  کارآفرینهای ها به سددوی دانشگاهدانشدگاه 

کیفیت آموزش برای ارزیابی  های سدددنجشنمایهدیگر 

علم و ة ویژة ی به عنوان درون داد منطقنیروی انسدددان

د. میزان خام دانش آموختگان آموزش نباشفناوری می

به ویژه کارشناسی به با  و )عالی در مقاطع دانشگاهی 

منطقه با میانگین دیگر  سدددنجشة نمایاین ة مقایسددد

 تواننیز میرا  (میانگین کشددوریها و مناطق و اسددتان

  د.کرمحاسبه 

 ارزیابیبرای  بسیار پراهمیت های سنجشنمایهاز 

علم و فناوری، ة ویژة نیروی انسدددانی موجود در منطق

. اسددتماهر  کار اشددتغال و نیروی مربوط به هایداده

مددیران، کدارآفرینان، مهندسدددان،    تعدداد درحقیقدت  

 در پیوست با نیروی دانشگران و فناوران یک منطقه که

 یندیفرا یسطوح نوآور: ۴۴شکل 
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های کسب و مورد نیاز کسب و کارهای نوآورانه و بنگاه

در ارزیابی نیروی  باشدددند،میکار دانش بنیان منطقه 

ة ژویة انسانی به عنوان برون داد ظرفیت نوآوری منطق

 .باشد، بسیار کارآمد میعلم و فناوری

 

 (R&D)های پژوهش و توسعه ب/ سنجش

ة به بنیان دانش منطق (R&D)پژوهش و توسدددعه  

افزاید و برای رشددد اقتصدداد پایدار  علم و فناوری میة ویژ

ها، در دانشددگاه R&D گذاری بر سددرمایهضددروری اسددت. 

میان بخش آموزش و  هدایی را برای مشدددارکت فرصدددت

 های کسددب وتواند بر بنگاهنماید که میصددنعت خلق می

کددار دانددایی محور و کددارگران دانددایی و نخبگددان اورات 

بر پژوهش و  گذاری چشددمگیری را ایجاد کند. سددرمایه 

محصو ت و خدمات جدید نوآورانه ة توسدعه برای توسدع  

برون رفت از  یاروپا براة یاتحاد یحل کشورهااز راه ی( بخشR&Dدر پژوهش و توسعه ) یگذار یهسرما: ۴۳شکل 
 است. یاقتصاد یهابحران
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 ای و شدددکوفدایی را به تواندد خلق وروت منطقده  میکده  

های بسدددیار حیاتی اسدددت. هنگامی که پارک ،دراند پیش

پژوهشدی و مراکز رشدد کسدب و کار به صدورت مناسبی     

ی هازیرسدداخت دنتوانمی ،توسددعه یافته و مدیریت شددوند

 پژوهشگران دانشگاهیبا نهادی را برای پیوند کسب و کار 

ة بنگاه در زمین -یدان بنگاه  راهم آورده و مشدددارکدت م ف

 د.نمشارکت در پژوهش و توسعه را مورد حمایت قرار ده

در  (R&D)برای سدددنجش پژوهش و توسدددعدده 

بر گذاری  سددرمایهاز میزان  ،علم و فناوریة ویژة منطق

R&D های کسددب و کار و بنگاه یدر بخش دانشددگاه

 اروپاة افتی توسعه مناطق در یعال آموزش و( R&D) توسعه و پژوهش شدت اساس بر GDP رشد: ۴2شکل 
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دانشدددگاه یا ة بدایسدددتی آگداهی یدافدت. میزان هزیند     

آن با ة و مقایس R&Dهای فعال در منطقه بر دانشدگاه 

 هایهای مناطق دیگر و میانگین کشوری، دادهدانشگاه

دانشددگاهی ة در گسددتر R&D زم را جهت سددنجش 

نددد. همچنین اطالعددات موجود پیرامون کفراهم می

از ، R&Dهای کسددب و کار خصددوصددی بر بنگاهة هزین

ها میدانی و انجام مصدداحبه با رهبران آنة طریق مطالع

به  توانرا می یا اتاق بازرگانی و گروه تجاری یا صنفی و

های ها و بنگاهمربوط به شددرکت . اطالعاتوردآدسددت 

ها و یا رکتتوان بدا تمداس با این شددد  نیز می را دولتی

 آورد.به دست  ،آمارهای دولتی

                                                 
1 Venture Capital Firms 

 مالیة / سرمایپ

و  یکارآفریندسترسی به سرمایه برای حمایت از 

ها به محصدددو ت و نوآوری حیاتی اسدددت. تبدیل ایده

خدمات تجارتی نیاز به منابع چشدددمگیر دارد و تعداد 

 ةد تمام حلقنتوانکه می هسدددتند انکدارآفرین از کمی 

 برایتوسعه را به تنهایی مورد حمایت مالی قرار دهند. 

نگهداشدددت  جهدت ، والی سدددلیکونمنداطقی مدانندد    

دشدددواری  up)-(startنوپا هدای  کدارآفریندان و بنگداه   

علم و فناوری، ة ویژة زیرا این منطق .داردناچیزی وجود 

 (VC)۲ پذیر مخاطره گذاربنگداه سدددرمدایده    یتعدداد 

در خود دارد. در مناطق علم و فناوری که فاقد این را 

 یامنطقه کار و کسب تیموفق بر هیسرما بودن دسترس در اور: ۴4شکل 
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 مجبورند ،هسددتند پذیر ای مخاطرههای سددرمایهبنگاه

های متفاوتی را برای یافت کارآفرینان جستجو حلراه

 هدای فرشدددته گروه دهیسدددامدان مدانندد    ؛نمدایندد  

)Groups Angel( گذاری سددرمایههای و دیگر برنامه 

 گذاری سرمایهمیزان  ،در هر صدورت  مشدترک دیگر. 

نفر  ۲333هر به ازای  پذیر ن مخاطرهرااگذسدددرمایه 

 ةیک شدداخص مفید برای ارزیابی منطق ،کارگر دانایی

 ممکن گذاری باشد. این سرمایهعلم و فناوری میة ویژ

ای خصوصی که به های سددرمایهاسدت از طریق بنگاه 

مخاطره آمیز بر  گذاری صدددورت ویژه بده سدددرمایه  

 (Bio cluster یستیزة خوش یکة )نمون ییداناة مفهوم خوش: ۴7شکل 
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پردازنددد و یددا از سدددوی هددای دانش بنیددان میپروژه

 ای موسددومهای فرشددتهگروه گذارانی که به سددرمایه

های محلی بانکة های ویژند و یا از سوی حمایتهست

انجام به علم و فناوری ة ویژة و ملّی در سدددطا منطق

 د.رس

 ها واز این رو، دسدترسی منطقه به این نوع بنگاه 

از  ،هاهای حمایتی بانکسدددرمدایده گدذاران و برندامده     

 سنجش توان مالی یکجهت  های بسیار مفیدشداخص 

 .شودعلم و فناوری محسوب میة ویژة منطق

 

 / سنجش توان صنعتیت

علم و فناوری ة ویژة درک توان صنعتی یک منطق

ة یک گام ضدددروری جهت طراحی اسدددتراتژی توسدددع

اقتصادی به ة اقتصدادی آن اسددت. متخصددصددین توسع 

 ن کلیدی منطقه شددداملبازیگراای از درک گسدددترده

های کسب و دلخدمات و محصو ت، م دهندگان ارائه

نیاز دارند. منطقه های رقابتی مزیت هدای پدایده  کدار و  

ا ای رتواند نقاط قوت و ضعف منطقهای میآنالیز خوشه

ها در اقتصاد مورد شناسایی قرار دهد. شناسایی خوشه

بسیار حائز اهمیت است. مایکل پورتر، استاد  ،ایمنطقه

ی هاها را به صدددورت گروهدانشدددگاه هاروارد، خوشددده

های به هم وابسته، جغرافیایی از شرکتة انباشدت یافت 

که از ورای  داندهدا و نهدادهای مربوطه می  دانشدددگداه 

ا ای بخیزند. وروت منطقهپیوندهای میان صددنایع برمی

که به صادرات محصو ت و  صدنایعی کارایی و عملکرد 

پردازند خود را نشدددان خدمات به بیرون از منطقه می

هددای تددجدداری رو خددوشدددده دهددد و از ایددن مددی

clusters) (Traded نوآوری بسیار ة از لحاظ مدل بر پای

های از شددداخص ،اندد. بنابراین مورد توجده قرار گرفتده  

تخصص یافتگی  ،علم و فناوریة درون دادی مناطق ویژ

هدای  اندد. داده هدای تجداری را در نور گرفتده   خوشددده

هددای زمددانی پیرامون وبددت اختراع در درون سدددری

ای تجداری که برای پیگیری میزان نوآوری  هد خوشددده

توان را میهستند ای در طی زمان بسدیار مفید  منطقه

 آورد.به دست  هاخوشهة از راه مطالع

هدای تجداری بدا رشدددد پدایدار در وبت     خوشددده

 ایهای توسعهاختراعات، بهترین هدف برای انجام پروژه

توانددد توان کدده خود می بودهپیشدددتدداز در منطقدده 

به چالش عد نوآوری ای را در بُمنطقه پدذیری  رقدابدت  

های توان صنعتی یک از دیگر شاخص ،کشد. از این رو

علم و فندداوری، وبددت اختراعددات در ة ویژة مدنطقدد 

 باشد.های تجاری میخوشه
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  فیزیکی زیرساخت / سنجشث

علم و فناوری ة ویژة زیرسددداخدت فیزیکی منطقد  

 ای مهم اسدددت. بدونبرای حمدایدت از نوآوری منطقه  

های های حمل و نقل و ارتباطات، شدددبکهزیرسددداخت

هدا و دیگر امکداندات عمومی،    ارتبداط از راه دور، جدداده 

شدانس کمی در جهت حمایت و رشدد صنایع نوآور در   

. دسددترسددی به اینترنت با خواهد داشددتمنطقه وجود 

ها ترین شرکتسرعت با  یک دارایی برای جذب مدرن

گردد. عوامل حمل و و کارآفرینان در منطقه قلمداد می

یی جا به جا نقل مانند زمان متوسدط  زم برای سفر و 

برای کارگران  ندهکن های جلبدر منطقده از ظرفیدت  

ای دیگر از صددنایع،  برای پاره .دانایی و نخبگان اسددت 

منابع طبیعی )به ویژه دسترسی به آب( نقش اولیه در 

 .کندبازی میها های آنگسترش فعالیت

 زیرساخت تعریف شده برای های سنجششاخص

حمددل و نقددل از فدداکتورهددای مهم برای ارزیددابی توان 

های حمل شاخصزیرساختی منطقه است. یکی از این 

 ییجا به جا متروی شهری و زمان دسترسی به ،و نقلی

  از مکان زیست به محل کار است.

 زیرسددداخت های دیگر زیرسددداختی،شددداخصاز 

 ینوآور یهاشاخص اساس بر اروپاة یاتحاد مناطق بندیدسته: ۴8شکل 
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توان از میزان جمعیت آنالین ارتبداطات اسدددت که می 

وند ارتباطات و پیة منطقه به عنوان کیفیت سطا شبک

 یافتگی ساکنین منطقه آگاهی یافت.

اه دور در دهندگان خدمات ارتباط از ر ارائه آمدار 

علم و فناوری و نیز سدددیر تمایل کاربران، ة ویژة منطق

های موجود برای گسدددترش فناوری هدا و طرح هزینده 

. از باشددندمیهای دیگر اطالعات در منطقه از شدداخص

 ی نه تنها به کیفیتزیرساخت در بخش ارزیابی ،این رو

ها، حمل و نقل جاده اسددداس بر حمدل و نقدل منطقه  

 فیتشود بلکه به کیهوایی، ریلی و بندری نگریسته می

 ارتباطات مانند دسدددترسدددی به اینترنت زیرسددداخت

 شود.سرعت نیز توجه نشان داده میپر

 

 / سنجش فضای قانون و مقرراتج

 ةدر موفقیت توسع ،فضای مناسب قانون و مقررات

ت نسددبی دارد. بر اهمینقش نوآوری  پایة بر اقتصددادی

هددا و مقررات در میددان عوامددل دیگر مدداننددد مددالیددات

به نیروی کار ماهر بسدیار تأکید شده   پذیری دسدترس 

اسدت. آشدکار است که مقررات عمومی و دولتی و نیز   

                                                 
1 Cost of Doing Business 

محلی که حامی کسدب و کار اسددت برای ایجاد فضای  

های دانش بنیان بنگاهة مناسدب رقابت و رشدد و توسع  

های بسدددیار ری از شددداخصعلم و فناوة ویژة در منطق

 ،باشدددد. از این روبرجسدددتده برای ارزیابی منطقه می 

کدهای مالیاتی که حمایت از فضای کسب و کار دانش 

کنندد و بدار مدالیداتی منطقه در     بنیدان در منطقده می  

ند در توامقایسه با مناطق مشابه و میانگین کشوری می

 همین ،د. همچنیننرشدد و شکوفایی نوآوری مؤور باش 

 هایار مالیاتی و مقرراتی اسدددت که در تعیین هزینهبد 

 گذارد.نیروی کار و انرژی در منطقه اور می

انجام ة ها در شدداخصددی به عنوان هزین این هزینه

ها شددامل گردند. این هزینهمنعکس می ۲کسددب و کار

زندگی کارکنان ة اجاره، دستمزد و حقوق، هزینة هزین

امور رفاهی و بار های های کسدددب و کار، هزینهبنگداه 

 شوند.مالیاتی می

 

 / سنجش کیفیت زندگیچ

علم و ة ویژة چگونگی کیفیددت زندددگی در منطقدد

های با فناوری برتر، فناوری بر جذب و نگهداشت بنگاه
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نیروی کدار مداهر، کددارآفریندان و کدارگران داندایی اور      

 و پذیری میزان تحرک دارایسدددنگینی دارد. نخبگان 

ها و که وجود برتری بودهیی بسدددیدار با   جدا  بده  جدا 

تواند در جذب اسددتانداردهای با ی کیفیت زندگی می

بسددیاری از مناطق علم و  .باشددند اورگذارها بسددیار آن

فناوری در جسددتجوی تدوین راهبردهایی هسددتند تا  

ة را حمدایدت کنندد. هزین    “خالقة طبقد ”بتوانندد این  

یی از محل زیسدددت به کار و اج به جا زنددگی، زمدان  

هددای پددایدده در برآورد میزان جرم و جنددایددت از مؤلفدده

های کیفیت کیفیدت زنددگی هسدددتند؛ امّا دیگر مؤلفه  

نیستند و در هر منطقه  گوییپیشزندگی چندان قابل 

شدوند. ممکن است در یک  گر میجلوهویژه ای به گونه

های فرهنگی و هنری و منطقه دسدددترسدددی به جاذبه

ای دیگر نیز دوری شهری مهم باشد و در منطقه محیط

هددای زیسدددت محیطی و وجود هددای آلودگیاز کددانون

 های گردشگری و پیاده روی.جذبه

توان کیفیت که می سنجش هایشدداخصیکی از 

میزان مهاجرت سا نه  ،قرار داد ارزیابیزندگی را مورد 

به درون و به بیرون منطقه است. این مهاجرت به ویژه 

دهد که افراد جوان، خود را نشدددان می اهمیتانی زمد 

و با تحصیالت دانشگاهی منطقه را ترک نمایند  بمجرّ

به فرار مغزها است. این شاخص موسدوم  این پدیده که 

علم و ة ویژة خود نشدددانگر کیفیدت زندددگی در منطقد  

ة فنداوری اسدددت. درآمدد خدانوار، تعداد خانوار و هزین   

ت کلی زندگی )مانند زنددگی کدارگران داندایی و کیفی   

های سرگرمی و تفریحی ( آب و هوا، فرهنگ و فرصدت 

کیفیت زندگی  شهای دیگر برای سدددنجاز شددداخص

 باشند.می

 

 هاشبکه

بایسدددت به هم پیوسدددته باشدددند تا ها میدارایی

ای را مورد حمایت قرار دهند. امّا اغلب، نوآوری منطقه

د. یابننمیهدای نوآورانده و مردم به یکدیگر پیوند   ایدده 

ها توسدط پژوهشگران دانشگاهی خلق  بسدیاری از ایده 

 ،عقالنیصدددرف د ولی هر چند که از دیدگاه نشدددومی

اقتصادی ة بسدیار با ارزش هسدتند ولی از منور توسدع   

مادامی که به تولید محصو ت و خدمات منتهی نشوند، 

نمایند. همچنین، بسیاری از پتانسدیل خود را آزاد نمی 

از آنجدا کده سدددرمدایده گذاران محلی از     کدارآفریندان   

ر توانند دآگاه نیستند، نمی گذاری سرمایههای فرصدت 

کدار خود توفیق بیدایندد. از سدددوی دیگر، مناطقی که    

ایده، مدیران و سرمایه را به  کنندگان ای از تولیدشبکه
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بسدیار شانس آن را دارند که نوآور   ،دهندهم پیوند می

نوآوری ة ر چرخد “نقاط داغ”شدددوندد و بده صدددورت   

 بدرخشند.

 سدددازی، برای شدددبکه هااز میدان برترین راهبرد 

های اقتصادی ها به صدورت همکاری مشدارکت ة توسدع 

اسدددت کدده رهبران کسدددب و کدار، آموزش، دولدت و    

های ند. همکارییآانتفاعی گرد هم میغیر هایسازمان

و منابع دهی سددازمانای در این گسددتره نیاز به منطقه

 دسددترسدر درت در یک بخش از جامعه که به ن ؛دارد

 هستند.

بسدددیاری از مناطق موفق دارای تاری  طو نی در 

ها های کارآمد هستند که این مشارکتمشارکت ةتوسع

 یهدای همکداری مدانندد شدددبکه    از طریق سدددازمدان 

Joint Venture والی سلیکون ،UCSD  کونکت در سان

 اند.دیگو و اتحاد پژوهشی جورجیا انجام پذیرفته

که در افزایش ظرفیت زی سا های شدبکه از نمونه

 گذاری های سددرمایهتوان از شددبکهنوآوری مؤورند می

ها و ای، مشددارکت پژوهشددی میان دانشددگاه   فرشددته 

 ةهای توسعکسدب و کار، مراکز رشدد، برنامه  های بنگاه

 هاها و دبیرستانها، کالجشرکت قکه مشدو  نیروی کار

نام برد. افزون بر این  هسدددتند رابرای کار مشدددترک 

های توان به شدددبکهمی ،هاهدا و همکداری  مشدددارکدت 

به  های شهریها و همایشخودجوش که در گردهمایی

آیند و در تسهیل انتقال دانش و فناوری عمل میوجود 

 سددازی توان شددبکه ،نمایند، اشدداره نمود. بنابراینمی

 علم و فناوری و ایجاد شددرایط و امکانات وة ویژة منطق

ی هاهای فیزیکی و معنوی برای ایجاد شبکهزیرساخت

پویایی و ة های برجستاز شاخص ،همکاری و مشدارکت 

 برترین سددازی زیرا شددبکه ؛درخشددندگی منطقه اسددت

 .گرددقلمداد میاقتصاد دانایی محور ة توسع رانپیش

 

 فرهنگ

فرهنگی که موجب غنای نوآوری در  ةبر سدده نکت

شدددود تدأکیدد ورزیده   می فنداوری  علم وة ویژة منطقد 

 پذیری به فرهنگ تحمل گذاریاحترام ،شود. نخستمی

هددای و بدده مردمددان بددا تجربیددات متنوع و پس زمیندده

. مطددالعددات اخیر پیرامون هسدددتنددد مهم گوندداگون

تنوع اندد کده منداطقی که به    کدارآفرینی نشدددان داده 

 ،گذارندنژادی احترام می - های قومیفرهنگی و ارزش

محیطی بسدددیددار مسدددتعدد برای حمدایددت از نوآوری   

از آنجا که نوآوران و خالقین  ،باشدند. از سوی دیگر می

روند، هدای نو از هنجدارهای جامعه فراتر می  انددیشددده 

www.takbook.com



 

81 

ای که تحمل چنین افکار متنوع و گوناگون را جدامعده  

حقیقت بذر نوآوری را در کشدددتزار داشدددته باشدددد در 

 اقتصادی کاشته است.ة توسع

علم و ة ویژة دوم فرهنگی، منش منطقددة نکتدد

 پذیری فناوری در برخورد با خطر و یا میزان ریسدددک

 نوآوری رویکرد منطقه به پذیرشآن است. زیرا چنانچه 

فرهنگ  اسدددتوار باشددددان کارآفرینهای و انددیشددده 

های نو که سرشار ر ایدهب گذاری و سرمایه پذیری خطر

 پذیرا باشد. بایستباشند را میمیاز خطر 

ة ژویة سددوم پیرامون فضددای فرهنگی منطقة نکت

و بدده  پددذیری فرهنددگ مشدددارکددت  ،فندداوری علم و

ها است. زیرا هر چند که دانایی و ایده گذاری اشتراک

اقتصدداد با یکدیگر به ة رقبای کسددب و کار در عرصدد 

پردازند ولی مادام نیز به اشدددتراک میرقابت فزاینده 

های ورزند. از مکانیسددمها و دانش نیز اهتمام میایده

 گذاری به اشددتراک ،زایشددی در اقتصدداد دانایی محور

بدده ة بدداشدددد زیرا این چرخدددانددایی کددد شدددده می

دانایی خود موجب خلق دانایی نوین  گذاری اشددتراک

فزاید. از ادانایی پیشین را میة شدود و ارزش افزود می

علم و فندداوری ة ویژة در ارزیدابی یددک منطقدد  ،این رو

 بایسدت فضدا و محیط اشتیاق آمیز برای سه مورد  می

 جستجو نمود: زیر را

های متنوع و احترام به تنوع قدردانی از دیدگاه /۲

 نژادی -های قومی فرهنگی و زمینه

 اشتیاق به مشارکت و اشتراک گذاری /۱

فراینددد کددارآفرینی بددا درک و قددر دانسدددتن   /۴

 خطرپر هایحمایت و سرمایه گذاری

 

 نوآوری های برون دادیسنجش

ه بیابی دسدددتنوآوری بنیان ظرفیت منطقه برای 

های نوین است. رشد پایدار از طریق خلق و کاربرد ایده

 توانفرایند نوآوری را هر چند که خطی نیست ولی می

 ایده وة سعبه سده هنگامه تقسدیم نمود: خلق ایده، تو  

 .تجاری سازی

 

 الف/ سنجش خلق ایده

گردد. این ایددده خلق وروت بددا یددک ایددده آغدداز می

تواندد در یدک مرکز آکادمیک و یا حتی در یک گاراژ   می

علم  ةویژة یک منطق افتخیزش و یا . شدکل گرفته باشد 

 های نوآورانهایدهة و فناوری بسددتگی به تسددخیر و توسددع

های مهم شدداخصیکی از  .داردشددهروندان و صددنایع آن 

برای برآورد خلق ایدده، میزان وبدت اختراعدات منطقده و     
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آن با دیگر مناطق است. برای ارزیابی کیفی وبت ة مقایسد 

منطقه  )Citations(توان تعداد ارجاعات اختراعات نیز می

را نیز مورد رصد قرار داد. البته باید به این نکته نیز اشاره 

ها برای خلق محصدددو ت و خدمات نمود کده تمدام ایده  

های رسدددند و از شدددیوهوبت اختراع نمیة نوین به مرحل

های محیطی در سدددطا منطقه و ترتیب دیگر و پیمایش

شدداخص  ةتوان به محاسددبدادن مصدداحبه با خبرگان می

  خلق ایده تا حدی نزدیک شد.

 

 ایدهة ب/ سنجش توسع

ایده اسدددت. ة توسدددع ،فرایند نوآوری گام دوم در

توانند در هر شدددرایطی خلق شدددوند امّا این ها میایده

توسددعه و آزمون اسددت که یک ایده را به محصددول و   

نماید و این فرایند خود به ساختار و خدمت تبدیل می

 (RIS) یامنطقه ینوآورة سامان یشرفتها جهت پبرنامه بندیدسته: ۲جدول 

 هد  نهایی
 :RIS اهدا 

 هانوع برنامه
 تعریف و منطق

نوآوری ة سامان

 (RIS) ایمنطقه

 انتقال فناوری

 های مرتبط و دانش فناورانه دسترسی ندارند.ها به پژوهشبنگاه 

 های گوناگون نیاز دارد.نوآوری به دانشی از گستره 

  تولید کنندگان -تبادل دانش کاربران نوآوری از راه 

 هاخوشه

 قوی های نوآوری با هویت قلمرویخوشه 

  بر روی نوآوری تمرکز دارند.به صورت عمده اغلب 

 های محلینقش دیگر سازمان 

 صنعت -پیوندهای دانشگاه 

 های پژوهشی، مشارکت در علم، فناوری و نوآورینقش سازمان 

 مؤسساتهای همکارانه میان پروژه 

  پژوهش پیش رقابتیcompetitive)-(pre برای بخش تولید 

 هابرنامه

 قلمرو روشنبا 

 کنش میان موارد گوناگون شامل ارتقاء و پیشرفت برهم
های عمومی، مراکز پژوهشی و مؤسسات( که ها، سازمان)حکومت

 نمایند.در یک متن قلمرویی ویژه عمل می
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 منابع نیازمند است.

ة ا هزینممکن اسدددت ب جدید آزمون یک نرم افزار

در صددورت وجود عالقمندی و زمان ) ترینکم کم و در

بداشدددد ولی در   پدذیر  امکدان  (ابزار قدابدل دسدددترس  

ن آزمو ،های دیگر مانند علوم سالمت و پزشکیگسدتره 

برای مثال برای  ؛ایده بسددیار پیچیده و هزینه بر اسددت

به بیش از یک دهه به زمان یک دارو شددداید ة توسدددع

یری گباشد. شکل نیازدارویی ة های سازندتالش شرکت

ة تواند چرخها میمشددارکت میان صددنایع و دانشددگاه  

زندگی محصددول را کوتاه نماید. انجمن مدیران فناوری 

 اسدداس بر ها و مراکز آکادمیک رادانشددگاهی، دانشددگاه

 یبندرتبهمورد سنجش و  ،ایده ةتوفیق آنان در توسدع 

های مورد توجه این انجمن از شددداخصدهند. قرار می

میلیون د ر هزینه  ۲3نسبت  به نوپاهای تعداد شرکت

به ازای هر د ر  حق امتیازبر پژوهش، درآمد برآمده از 

هزینده بر پژوهش، تعدداد اختراعدات بده ازای هر یک     

میلیون د ر هزینه در بخش پژوهش و تعدادی دیگر از 

های کسب شاخص بنگاه ،. در هر صورتباشدمیموارد 

ای ارزیابی مقیاسی را بر ،و کار جدید در طول یک سال

علم و فناوری به دسدددت ة منطقة ایدد ة توان توسدددعد 

ها های پژوهشی برای حمایت از شرکتدهد. گرانتمی

های کوچک که از سوی دولت و دست اندرکاران و بنگاه

گیرد خود نیز شاخصی ها قرار میمنطقه در اختیاز آن

ایده در منطقه اسددت. در ة دیگر برای سددنجش توسددع

هایی داندایی، دولدت با اعطاء گرانت   ای از منداطق پداره 

ویژه برای انتقال فناوری میان یک بنگاه کوچک کسب 

 انتفاعیغیر ا یک مرکز آکادمیک یا یک گروهید و کدار  

ی از انتقال ایده از بنیادهای پژوهشی به سوی شد پژوه

 کند.حمایت می ،بازار

 

 / تجاری سازیپ

ها در آنهدا و نیز سدددودمندی  برای آزمون ایدده  

ها به منطقه از دیدگاه اقتصدددادی،  زم اسدددت که ایده

این فرایند  .محصدو ت و خدمات جدید ترجمان شوند 

موسدددوم اسدددت. از این رو، وجود  سدددازی به تجاری

های نیرومند میان پژوهشددگران و شددرکت و نیز شددبکه

حمایت از نوآوری در فضددای کسددب و کار از نیازهای  

گردند. وب میمحس سازی ضدروری برای فرایند تجاری 

توان در مراکز رشد، مشارکت های موفق آن را مینمونه

ها های پژوهشی در دانشگاههای گروهصدنعت در پروژه 

های مشدددترک میان و حتی در رویددادها و گردهمایی 

که به  هانمایندگان آکادمیک و دانشددگاهی و شددرکت 
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پردازند و پیرامون تبدادل ایدده و اشدددتراک دانایی می  

R&D  نشینند، اشاره نمود.بحث میبه 

توان از را می سددازی ها پیرامون تجاریدادهة عمد

 هایای مانند نشدددریات تجارتی و یا ژورنالمنابع منطقه

توان بددا کسددددب و کددار، گردآوری نمود. همچنین می

های محلی، های محیطی و مصدداحبه با شددرکتپیمایش

 ریزیمنطقه پایه سازی سدیسدتمی را برای رصد تجاری  

ها نیز گردآوری دادهدیگر مسدددتقیم غیر نمود. یدک راه 

پیرامون رشدد کسب و کار است که این رشد پویا اغلب  

 خیزد.از نوآوری در محصو ت و خدمات بر می

 

 وریهرهب

ای منطقه حصولمتوان با سنجش وری را میبهره

آورد. به دسدددت  به ازای هر مسدددتخدم (GRP)۲خام 

GRP تمام کا ها و خدمات تولید  به صورت ارزش کل

. شودعلم و فناوری تعریف میة ویژة شده در یک منطق

البته باید توجه داشددت که برعکس درآمد ملّی، برآورد 

GRP ای بسیار دشوار است و در پایگاه در سطا منطقه

ا بایسددت بو می هدنبوپذیر  های عمومی دسددترسداده

 های آماری گوناگون آن را محاسبه نمود.تکنیک کمک

 

 شکوفایی

توفیق مالی در  درهای واقعی برای انددازه گیری 

توان از می ،علم و فندداوریة ویژة سدددطدا منطقدد 

هایی همچون فقر، درآمد سرانه، میانه درآمد شداخص 

 ورای یافت خانوار و سدطا اشتغال استفاده کرد. امّا ب 

شدددکوفایی، ارزیابی کیفیت زندگی از کدامل  آگداهی  

های محیطی و سدداکنین منطقه که از طریق پیمایش

، بهترین شددیوه توان آن را جویا شدددها میمصدداحبه

.(4۲) است

 

  

                                                 
1 Gross Regional Product 
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 .شوندیاروپا به کار برده مة یاتحاد یعلم و فناورة یژکه در مناطق و یامنطقه ینوآورة نساما یابیارز یهاشاخص: ۱جدول 

 توانمند سازان

 منابع انسانی
 سال ۴۳تا  ۱2نفر جمعیت بین  ۲333به ازای هر  ادانش آموختگان جدید دکتر 

  اند.ساله که آموزش سطا سوم را تمام کرده ۴3-۴۳درصد جمعیت سنین 

 اند.آموزش را به دست آوردهة ساله که حداقل سطا با ی وانوی ۱3-۱۳صد جوانان رد 

های پژوهشی سااامانه

 جذاب، متعالی و باز

 المللی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیتانتشارات مشترک علمی در سطا بین 

 ( به صورت درصدی از  ۲3چاپ مقا ت علمی )درصد با ی مقا ت پرارجاع در سطا جهان
 مقا ت علمی کل کشور

 ت درصدی از دانشجویان مقاطع دکترااروپایی به صورة اتحادیغیر اتعداد دانشجویان دکتر 

 مالیه و حمایت
  هزینه نمودن بر پژوهش و توسعه در بخش دولتی به صورت درصدی ازGDP 

 نخست، گسترش و جایگزینی( به صورت درصدی از ة سرمایه گذاری مخاطره آمیز )هنگامGDP 

 هایفعالیت

 هایبنگاه

 کسب و کار

های ساارماایه گذاری 

 بنگاهی

  هزینه برR&D  در بخش کسب و کار به صورت درصدی ازGDP 

 غیر های نوآوریهزینهR&D ( به صورت درصدی از گردشturnover) 

 پیوندها و کارآفرینی

 SMEs  نوآور خانگی به صورت درصدی ازSMEs 

 SMEs  های نوآور در مشارکت با دیگران به صورت درصدی ازSMEs 

 خصوصی به ازای هر یک میلیون جمعیت -مشترک مقا ت بخش عمومی  انتشار 

 های عقسنیدارایی

  وبت اختراعاتPCT  به ازای هر یک میلیاردGDP 

  وبت اختراعاتPCT های اجتماعی به ازای هر یک میلیارد در چالشGDP 

 های تجاری جامعه به ازای هر یک میلیارد نشانGDP 

 های جامعه به ازای هر یک میلیارد طراحیGDP 

 برون دادها

 نوآوران
 ة تولید محصول یا فرایند نوآورانSMEs  به صورت درصدی ازSMEs 

  تولید بازار یا سازمان نوآورانهSMEs  به صورت درصدی ازSMEs 

 های کسب و کار نوآورانه با رشد سریعاشتغال در بنگاه 

 اثرات اقتصادی

 های پرشدت دانایی )تولیدات و خدمات( به صورت درصدی از اشتغال کلفعالیت اشتغال در 

 سهم صادرات محصو ت با فناوری میانه و برتر در تراز تجاری 

 صادرات خدمات پرشدت دانایی به صورت درصدی از صادرات خدمات 

 فروش جدید به بازار و جدید به بنگاه نوآوری( ها به صورت درصدی از گردشerturnov) 

  درآمد حاصله از حق امتیاز و وبت اختراع به خارج به صورت درصدی ازGDP 
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 والی سلیکون

که  است والی سلیکونگل سرسبد مناطق دانایی، 

از سراسر را ان و کارآفرینان گذارسیاستپژوهشدگران،  

های نموده اسدددت. طی دههجهدان بده خود مجدذوب    

رئیس جمهورها و رهبران سددیاسددی نیز به   ،گذشددته

 د.اناقتصاد دانایی محور جهان شتافته معبدزیارت این 

هنگام در  کننددگان  هر کددامیدک از این زیدارت   

مراکز رشد، ة در رشد و توسع ،بازگشدت به کشور خود 

به صددورت یک )های علم و فناوری و تکنوپولیس پارک

 (های برتر و کارآفرینیهای فناوریخوشددده کداتالیزور 

 (.۲۱اند )همت گماشته

خلیج سانفرانسیسکو در ة در منطق والی سدلیکون 

کالیفرنیای شدددمالی قرار دارد. بخش سددداشددداکالرا در 

                                                 
1 Creative destruction 

 الیو سلیکونتوان قلب فرانسدیسکو را می جنوب سدان 

تعدادی از  والی سدددلیکوندر نور گرفدت. هرچند که  

صدنایع برتر را در خود در بر گرفته اسددت ولی شهرت  

دانایی در فناوری اطالعات ة آن در موفقیت این منطق

علم و فناوری ة ویژة است. این منطق (ICT)ت و ارتباطا

)پیشدددرفت از طریق تولد و  ۲“نابودی خالق”بدا عنوان  

های کسب و کار جدید و بنگاههای ایده ةمرگ پیوسدت 

 های نوینبنگاههای زایشددی )نرخ با ی شددرکتنوین(، 

های اصددلی و کسددب و کار که توسددط کارکنان بنگاه 

ز ( و نیکنندنطقه دانایی آغاز به کار میهای مدانشددگاه

ته گی یافبرجسددت ،با جایگاه برتر آن در وبت اختراعات

 است.

به  والی سدددلیکونهای با فناوری برتر تاری  بنگاه
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 ۲یعنی زمانی که سیریل الول ؛گرددبازمی ۲۳3۳سدال  

کرد. اسدددتنفورد دهی سدددامانتعاونی تلگراف فدرال را 

                                                 
1 Cyril Elwell 

بازی  والی سددلیکوننقش مهمی را در رشددد 

نام  بده آن ة اعضددداء دانشدددکدد کرد. یکی از 

تشویق کرد که ، دانشدجویان خود را  “ترمن”

  کارآفرین شوند.

، آنپس از و جنددگ جهددانی دوم  طیّ

 ،بنگاه کسدددب و کار کلیدی که بنیان یافت

به نام فیرچایلد بود  هانیمه هادییدک بنگاه  

 در که توسدددط کارکنان یک بنگاه مسدددتقر

بنیان گذاشددته شددد و از این  والی سددلیکون

بنگدداه تعددداد عویمی شدددرکددت زایشدددی  

(Spinoff) طی  والی سددلیکونند. تولید شددد

همزمان با بحران  ۲۳83و  ۲۳73های دهده 

که رهبری آن را به  هانیمه هادیصنعت  در

ة این منطق .دچار بحران گردید ،عهده داشت

های به گسدددتره ،بحران کردن دانایی با طی

های جدیدی را دیگر چندگ اندداخت و بنگاه  

ای خلق نمود. در همین زمان، ساختار شبکه

ها نیز توسدددعه یافت. برای بقاء، بنگاه لیوا سدددلیکون

با ارزش افزوده  هانیمه هادیر طراحی بفعالیت خود را 

 یوال کونیلیس یفناور و علمة ژیوة منطقة نقش: ۴۳شکل 

www.takbook.com



 

89 

ها واگذار را به دیگر شدددرکتها آنو سددداخت تمرکز م

های همراه با تالش ،کردندد. این اسدددتراتژی در تولیدد  

های جدید روی داد و هدف آن توسدددط بنگاه که دیگر

های های پیشین پردردسر آفرین سازمانپرهیز از مدل

ای به هم پیوسددته که شددبکه ، موجب گردیدبزرگ بود

که تاکنون  شدددودهای کسدددب و کار خلق بنگاهمیان 

گذاران های نخسددتین، سددرمایهبرجاسددت. در سددال پا

 الیو سلیکونها را در ای منفرد، تعدادی از بنگاهفرشته

ها مورد حمایت مالی قرار دادند. بسددیاری دیگر از بنگاه

 تعدادی، ۲۳23ة از سوی دولت حمایت شدند. طی ده

 (یوال یلیکونس یاصلة )هست یرچایلدف یهاد یمهبنگاه ن گذاریانهشت بن: ۳3شکل 
 نفر از سمت چک(: ینمور )اول گوردون

 “کنند. یبرداراز آن بهره کردندیسه شرکت تالش م یاکه دو  دیدیمیم شدیم،یرو به رو م یدیجدة یدا یکزمان که با  هر”
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را  گذاری سرمایهکوچک یک گروه  ،از سدرمایه گذاران 

های گفتند که در بنگاهمی “گروه”شکل دادند که به آن 

ة دهکردند. اواخر می گذاری سرمایه ،نوپا و آغاز یابنده

روی داد که های فدرال رم در سددیاسددتو، دو رف۲۳73

مخاطره آمیز  گذاری سددرمایه موجب تشددویق رشدددد  

ها و دیگری خصدوصدی گردید که شامل کاهش مالیات  

های مسئولیت سپرده برای سدسدت شدن دستورالعمل  

 گذاری سرمایه گذاران نهادی بود که راه را برای سرمایه

مدیران  گذاری به عنوان راه مناسب سرمایه ،مخاطرهپر

 والی سددلیکون امروزه نمود.باز صددندوق بازنشددسددتگی 

از جهددان دانددایی در آمریکددا و ة منطقدد هر بیش از

 جوید.مخاطره سود میپر گذاری سرمایه

یل بسیار تحص والی سلیکونجمعیت سانتاکالرای 

ة درصددد از سدداکنین آن حداقل درج  ۳2کرده بوده و 

 و کالیفرنیا ،های اسددتنفوردرا دارند. دانشددگاهلیسددانس 

 اننخبگ کنندة برکلی، برای بیش از یدک قرن تدأمین  

منبع مهمی انددد. مهدداجران نیز مهددارت منطقدده بودهپر

و فندداوری  علمة ویژة برای تددأمین نخبگددان منطقدد

به  یسددترسددداند. کیفیت زندگی و بوده والی سددلیکون

امور رفداهی نیز جزء جددا نداپدذیر از سدددامدان یافتن      

. شرایط اقلیمی، باشدند یم والی سدلیکون ها در خوشده 

ترکیدب صدددندایع موجود، تراکم جمعیت و نزدیکی به   

شوند. افزون های این منطقه قلمداد میساحل از جذبه

های ، ساختار حمایتی برای بنگاهوالی سدلیکون  بر این،

 وسعه داده است.را ت (Startup) نوپا

تواند تعدادی متخصددص را برای یک کارآفرین می

 مانند) یافت نمایدهدایت خود در فرایندهای گوناگون 

ة مخداطره که تجرب پر گدذاری  هدای سدددرمدایده   بنگداه 

 نوپا در اختیارهای برای کدار بدا بنگاه   چشدددمگیری را

های تواند از کمک و تجارب بنگاه. همچنین می(دارندد 

 های مربوطه آشنایی دارندخوبی با گستره قانونی که به

های کوچک انه به بنگاهخالقهای و حاضدددرند پرداخت

های پژوهشی دهند، واسطه کاران وبت اختراع، شرکت

هدایی کده عملکردهددایی همچون فروش،   و دیگر بنگدداه

 دهند، بهره مند شود.بازاریابی، حسابرسی را انجام می

های اجتماعی پیشرفته و گسترده نیز وجود شبکه

های نو نقش مهمی را برای اشتراک دانایی و خلق ایده

 ةد. سدداماننکنبازی می والی سددلیکونبرای سدداکنین 

حدمددایددت از حدقوق معنوی و عقالنی در تشدددویق   

دانددایی ة صدددورت کددارآمددد در منطقد کدارآفرینددان بده  

ای نهبه گو کند. این سامانهنقش ایفا می والی سدلیکون 

است که حقوق و حق امتیاز مخترع، بخشی که مخترع 
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های با سری در آن کار کرده اسدت، دانشدگاه و هزینه  

  دارد.مدیریتی را به خوبی لحاظ می

 ، وجودوالی سلیکونهای موفقیت آمیز از ویژگی

هایی است که این اجازه را به نیروی کار یعنی سیاست

دهدد کده آزادانه از یک بنگاه به   کدارگران داندایی می  

را  انسانی خودة بنگاه کسب و کار دیگر رفته و سرمای

انتقدال دهندد. به صدددورت کلی، در ایالت کالیفرنیا و   

شدهرهای سدان جوز و سان فرانسیسکو، تعداد زیادی   

 یوترکامپة : رشد صنعت تراشیوال یلیکونس ینشآفر: ۳۲شکل 

www.takbook.com



 

92 

که مشددوق سددرمایه گذاران در  دارد ودوجسددیاسددت 

اسدددت. از  والی سدددلیکونعلم و فناوری ة ویژة منطق

شددکل ة های اولیدر سددال دولت فدرال ،سددوی دیگر

 دهیسدداماننقش عویمی در  ،والی سددلیکونگیری 

های فناوریة ها به صدددورت یک خریدار عمدخوشددده

 (.۱۱داشته است )آنجا تولید شده 

ة همچون مغناطیسدی برای سرمای  والی سدلیکون 

المللی عمل عقالنی در سدددطا بین و انسدددانی، مدالی 

دانایی دیگری ة نمداید و از این رو بیش از هر منطق می

عقالنی و انسانی بیرونی برای پایداری خود ة به سدرمای 

همچون کتاب  ، هنوزامدّا با این وجود  .(۲۱نیداز دارد ) 

م و فناوری علة درسدددی نمونه برای رشدددد مناطق ویژ

خود را حاوی نکات بسدددیار برجسدددته و هیجان انگیز 

 (.۴۱) دهدنشان می

 

 کریدور دانایی

 3(اسپرینگفیلد -هارتفورد ة )منطق

در آغاز توسط  ،در ماسدداچوست غربی این منطقه

هددایددی هددمددچددون مشددددارکددت اقتصددددادی   گدروه 

                                                 
1 Hartford - Springfield area 

 هایاسددپرینگفیلد جهت تقویت مشددارکت  - هارتفورد

قتصددادی میان دو شددهر عمده در شددهری، فرهنگی و ا

ة شکل گرفت و واژ )Connecticut(کانتیکات ة رودخان

های بنگاهها و کریددور دانایی با پیوند یافتن دانشدددگاه 

کسب و کار با آن رواج یافت و حتی کاخ سفید نیز این 

 شناسد.منطقه را به عنوان کریدور دانایی می

ة طقمنترین جمعیتپر ،اسددپرینگفیلد -هارتفورد 

میلیون  ۳/۲نیوانگلند بعد از بوسددتون بزرگ اسددت که 

هزار دانشددجو نیز در خود  ۲43 نفر جمعیت داشددته و

دانشگاه و  ۱۳ها و بیمارستان انباشدت پناه داده اسدت.  

پراعتبارترین نهادهای ها از آنتعدادی از که  کدالج هنر 

های این منطقه هستند، از ویژگیآموزش عالی آمریکا 

 باشد.می

 نفریمیلیون  ۲/۲این کریددور دارای نیروی کددار  

 مشددغول شددغل به کسددب و کارهزار  ۳۲اسددت که در 

هارتفود و اسپرینگفیلد دارای ة دو شدهر عمد  ند.هسدت 

 هبودبالغ بر یک صد میلیارد د ر در سال  GDPجمع 

همچنین ایالت آمریکا با تر است.  ۲4از این میزان که 

ترین درآمدهای سدددالیانه این منطقه دارای یکی از با 
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، (. از دید جغرافیایی و اجتماعی۳۱در آمریکا اسدددت )

تمام نکات برجسته را برای آغاز به کار یک  این کریدور

 کریدور دانایی را در خود نهفته دارد:

 به خوبی تحصدددیل کرده که / نیروی کدار ماهر ۲

ها ها و دانشگاهکالج تراکماین منطقه دومین  ؛باشدمی

 آمریکا به خود اختصاص داده است. را در

 ؛منداسدددب برای بازار آمریکا و جهان  / جدایگداه  ۱

 های رقابتیمزیت ،موقعیت جغرافیایی منحصددر به فرد

ای را برای آن آفریده اسددت. این کریدور تقریباً فزاینده

در میان راه دو مرکز اقتصادی نیویورک و بوستون و در 

ر دارد و دسترسی آن تقاطع دو بزرگراه میان ایالتی قرا

 اند.فراهم آورده ،را به مرکز قدرت اقتصادی

خطوط  و المللیهای بیندسدددترسدددی به فرودگاه

ة ریلی، جایگاه آن را در مشددارکت در اقتصدداد گسددتر  

ای تثبیت کرده جهدانی، میدان ایدالتی و میدان منطقه    

 است.

های زیبا، زمین وجود رودخانه؛ / کیفیت زندگی۴

عی، حیددات وحش فراوان، منور طبیاسدددتثنددایی از 

بهترین مکان را  ،ها و منابع زیسدددتیبرکه ،هادریداچده  

                                                 
1 The Sustainable Knowledge Corridor Consortium 

 برای زیست کارگران دانایی فراهم آورده است.

های تاریخی، مراکز هنری هدا و مکدان  وجود موزه

های هنری و مانند موسددیقی، تئاتر و نهادها و سددازمان

های گوناگون، محیطی سددرشددار از  برگزاری فسددتیوال

طرفددار کیفیدت زندگی را برای جذب   پر هدای جدذبده  

کارگران دانایی آفریده اسدددت. کنسدددرسدددیومی به نام 

 ۳2تشکیل یافته از  ،۲کنسرسیوم کریدور دانایی پایدار

های طراحی خصدوصدی و عمومی شدامل سازمان    ةنمایند

هدا و نهادهای آموزشدددی و دیگر  ای، شدددهرداریمنطقده 

پایدار ة توسدددع شدددرکای جامعه، طرحی را برای رشدددد و

اند که بر چهار پایه بنیان نهاده ۱3۴3کریددور تدا سدددال   

پایه، تبدیل کریدور به  اسدددتوار اسدددت و هدف این چهار

ای پیوند یافته، رقابت پذیر، سددرزنده و سددبز است منطقه

 شود:ای از راهبردهای این طرح اشاره میبه پارهزیر که در

 

 / کریدور دانایی پیوند یافته3

و  کیفیت ةکریدور دانایی بر روی پاشن هویت یک

 ،از این رو .حمل و نقل آن نهفته اسددتة ت سددامانکمیّ

بایست بتواند مردم و کا ها را به یک کریدور دانایی می
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 خیابانها این شیوهانتقال دهد که  های گوناگونشدیوه 

ریلی، هوایی و حمل و  و بزرگراه، حمل و نقل عمومی،

. دشونمیرا شامل ( خه یا پیادهنقل فعال )سفر با دوچر

این اجزاء برای  پذیری بهبودی، یکپارچگی و دسددترس

ی اسددداکنین کریدور دانایی برای کیفیت منطقهة همد 

 ،بازار جهانیة ای در عرصمنطقه پذیری زندگی و رقابت

 .استبسیار حیاتی 

حمل و نقل و ة این سدددامدان  پدذیری  دسدددترس

ساکنین را بدون ة امکان برآورد نیازهای روزان ،ترانزیت

نیاز به اتومبیل فراهم آورده و محیطی سرشار از عدالت 

دارد. همچنین هدف میو پایداری را برای آنان عرضدده 

راهبردی آن اسدددت که در کنار گسدددترش ة این برنام

های شهری، حمل و نقل فعال را شدبکه ریلی، اتوبوس 

روها و مسیرهای توسدعه دهد که شامل گسترش پیاده 

واری اسدددت که نه تنها کارگران دانایی دوچرخده سددد 

بتوانند از محیط کار به محیط زیسددت از این وسددایل  

بلکه با آفرینش محیطی سرشار از  فعال استفاده نمایند

های سالمت در کیفیت ایمنی و هوای پاک، به شاخص

 زندگی نیز نایل شوند.

                                                 
1 Transit-Oriented Development 

 / کریدور دانایی رقابت پذیر2

ر ارای نیروی کااسددپرینگفیلد د -کریدور هارتفورد 

بسددیار ماهر و تحصددیل کرده و چندین صددنعت مرکزی 

کنند. اسدت که اسداس رشد اقتصادی آن را تضمین می  

 ةتوسدددع” کنندة این کریددور دارای صدددندایع حمایت  

است که خدمات دانایی  “(TOD)۲یافته به ترانزیت  سدو 

محور، خدمات سدددالمت، خدمات آموزشدددی و مدیریت 

رشدددد ة تواندد پای و از این رو می گیردرا دربرمیعمومی 

طی  TODاز  کننده های حمایتشغلة خود را بر پاشدن 

 23حداقل  ،شودمیبینی پیش .سال آینده قرار دهد ۱2

در کریدور وجود  ،هزار فرصددت شددغلی در این خصددوص

. از این رو، بر روی نیروی کار جوان و ماهر داشدته باشد 

 د.شومی گذاری سرمایه ،برای حفظ رقابت پذیری

 

 طراواتپر / ین کریدور دانایی سر زنده و1

هایی هسدددتند که مردم و جوامع سدددرزنده، مکان

کارگران دانایی دوست دارند در آن زندگی، کار، تفریا 

نگفیلد اسپری - و پیشرفت کنند. کریدور دانایی هارتفورد

سدددرشدددار از طراوت و  یبرای کامیابی در ایجاد محیط
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راهبردی را در کنسددرسددیوم به اجرا ای ، برنامهشددادابی

گذاشدته اسدت که سیستم حمل و نقل بهینه، مسکن   

عداد نده، اقتصددداد رقدابت پذیرانه و حمایت از جوامع    

و ایجاد  ینژاد -هدای قومی  موجود و احترام بده ارزش 

 های تفریا را هدف قرار داده است.مکان

 

 / ین کریدور دانایی سبز4

سدددکن، ایجدداد هرچنددد کدده بر آورد نیدداز بدده م

 ةکیفیت، رشد اقتصادی و توسعپر های آموزشفرصدت 

های از اولویت ،ایحمل و نقل چند شدددیوهة سدددامداند  

اسدپرینگفیلد است اما حفظ   -کریدور دانایی هارتفورد 

مندابع طبیعی نیز بده همان اندازه برای کیفیت زندگی   

سددداکندان کریدددور مهم اسدددت. این منددابع شدددامددل   

ای، هوا و های رودخانهیبا، درههای تاریخی و زرودخانه

های متنوع و گسدددترده، سدددرزمین آب پداک، جنگدل  

با خاک حاصدددلخیز، مزارع کوچک و  فرد به منحصدددر

 باشدددد. بسدددیاری از این منابعحیات وحش فراوان می

اند اما حفاظت از این تحت تهدید قرار گرفته اکنونهم

 اقتصدددادی منطقهة مندابع با ارزش نه تنها در توسدددع 

حیاتی هستند بلکه در ایجاد ویژگی منطقه در کیفیت 

 کنند.همتایی را بازی میزندگی نیز نقش بی

کددریدددور دانددایددی   ة اسدددددتددراتددژی عددمددد  

 ،اسدپرینگفیلد برای ایجاد یک کریدور سبز  - هارتفورد

ها و حمدایت از منابع طبیعی و پاکسدددازی رودخانه  بر

ی های سطحهای آن و جلوگیری از نفوذ فاضالبشاخه

با رشد هوشمندانه و  همچنین .است اسدتوار و شدهری  

طبیعت و طراحی سددیسددتم  داردوسددت هایسدداختمان

ای که مکان زیست با کار به گونه)حمل و نقل کریدور 

و سددداکنین از وسدددایل حمل و نقل فعال  بودهنزدیک 

 از میزان ( تالش شده کهمانند دوچرخه استفاده نمایند

زیرا  سدددتده شدددود؛ کدا ای خروجی گدازهدای گلخدانده    

 7۲حمل و نقل مجموعاً عامل ة ها و سددامانسدداختمان

ای در کریدور هستند. درصد از خروجی گازهای گلخانه

ی هاتشویق و ترغیب به استراتژی ،از راهبردهای دیگر

های پاک مانند انرژی انرژی کاربردة ای بر پایتوسدددعه

 (.2۱خورشیدی در کریدور است )

 

 ای مالزیابرکریدور چند رسانه

آسددیا در ة مالزی یکی از کشددورهای مطرح منطق

، دولت مالزی کشور ۲۳۳3ة اقتصاد جهانی است. در ده

را از اقتصداد صدنعتی به سدوی اقتصاد دانایی محور بر    

فناوری اطالعات سددوق داد که هدف آن صددادرات ة پای
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دانایی و تربیت کارگران ة یافته بر پای کدا هدای سدددو  

نیدازهای نیروی انسدددانی محلی و   داندایی برای برآورد 

 (.4۱المللی بود )های کسب و کار بینبنگاه

ة ، پروژ(MSC)۲ای مالزی ابرکریدور چند رسدددانه

بود که به عنوان یک کاتالیسدددت مالزی پیشدددتاز ملی 

برای ورود  (ICT)رشدددد فنداوری اطالعات و ارتباطات  

 در سال ،اقتصاد دانایی محور ةبرجستة کشدور به عرص 

 ۲۳۳4طراحی گردیددد. این کریدددور در سدددال  ۱3۱3

ی برای فناور پذیر رقابتة بنیان یافت تا جایگاه خوشدد

ICT های مطرح در کالس جهانی را باشدددد و شدددرکت

در  ICTجدذب نموده و در نهدایت تبدیل به یک هاب   

چند ة و نوآوری در گسدددتر گردیدده اقتصددداد جهدانی  

 ةدهد. این پروژ ای و خدمات پیوسددته را رشددد رسددانه

را با هدف تبدیل  ICTة پیشدددتداز، تعداد فراوانی پروژ 

 رشد فناوریة دانایی را بر پایة مالزیایی به جامعة جامع

ICT .به انجام رساند 

دهد که این کریدور نقش مطالعات اخیر نشان می

 ICTفناوری ة چشدمگیری را در اقتصاد مالزی و گستر 

های ویژه در در سددطا جهانی داشددته اسددت. حمایت  

                                                 
1 The Multimedia Super Corridor (MSC) 

های کالن ملّی از این ابرکریدور یگذارسدیاست سدطا  

موجب گردید که سددرمایه گذارهای خارجی و بومی را 

جهانی  ICTبه خود جذب کرده و به سدددوی یک هاب 

ای های ابرکریدور چند رسدددانهگدام بردارد. از کامیابی 

ی ملّ GDPبدده  RMمیلیددارد  7/۴۳مددالزی در ورای 

، نقش چشددمگیری را در سددود آورده  (3۳۱3-۲3۱3)

( و RMمیلیارد  8/۳۱شدرکت آن داشته )  ۱2۱3برای 

دانایی را خلق نموده و ارزش ة شدددغدل بر پای  ۳۳2۳3

بر  گذاری و نیز سددرمایه RMمیلیارد  ۲/۴۴صددادرات 

را عرضه داشته  RMمیلیون  ۲2۲۱پژوهش و توسدعه  

 (.7۱است )

سه  ،یای مالزرسدانه  چندابرکریدور  سدازی  پیاده

پیموده و  ۲۳۳4-۱3۱3های هنگامه ) فاز( را طی سال

 یا خواهد پیمود:

چند (: ابرکریدور ۲۳۳4-3۴3۱اول )ة / هنگدامد  ۲

ای مدالزی با موفقیت خلق گردید و از اهداف  رسدددانده 

 بینی شده نیز پیشی گرفت.پیش

یدک تدارنما از    :(۱33۳-۱3۲3دوم )ة / هنگدامد  ۱

گذاشددته شددده که کریدورهای همانند در مالزی بنیان 
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به دیگر شهرهای  ،حداقل چهار تا از پنج شهر هوشمند

 .خواهند یافتجهان پیوند 

دوازده شدددهر  :(۱3۲3-۱3۱3سدددوم )ة / هنگام۴

پیوند یافته و  ،هوشدددمند با بزرگ راه اطالعاتی جهانی

 ند.زمالزی به جایگاه رهبری در اقتصاد دانایی گریز می

برای این مدالزی سدددرمدایده گدذارهای عویمی را     

های شبکهبه کریدور فراهم آورده و مناطق مرکزی آن را 

ارتباطاتی جهانی مجهز نموده  -پشدددتیبانی و اطالعاتی 

محیط بودن و سدداختارهای  داردوسددت اسددت. تأکید بر

شهری مناسب برای کسب و کار، زندگی، آموزش و رفاه 

از اقددامدات ملّی در طراحی این ابرکریدور اسدددت. این   

های راهبردی و قوانین سایبری ایمن، سیاستکریدور از 

مددالی برای غیر هددای مددالی وای از مشدددوقگسدددتره

مند اسددت. از نکات برجسددته برای  گذاران بهرهسددرمایه

 نام برد: زیر را توان مواردموفقیت این ابرکریدور می

 های جامع برای حمایت از سرمایه گذارانبسته (۲

 اجتماعی قوی -های اقتصادی بنیان (۱

 تعهد مستحکم دولت مالزی برای حمایت (۴
 آن ةشتاب تربیت نیروی انسانی و توسعپر رشد (۳

 های رقابتی انجام کسب و کارهزینه (2

 اقیانوسیه -دسترسی آسان به بازارهای آسیا  (4

 انگلیسیزبان ة کاربرد گسترد (7

 عالی کیفیت زندگیة درج (8

ای مالزی کریدور چند رسانه در های پیشدتاز پروژه

مدارس هوشمند، سالمت از راه دور، کسب و ة بر توسدع 

کددار الکترونیکی، فندداوری کددارت هوشدددمنددد، دولددت  

(.8۱اند )تمرکز یافته ،الکترونیکی و کارآفرینی فناورانه

  

 ۱3۱3 سال تا یمالز یاچندرسانه دوریابرکر انداز چشم: ۳۱شکل 
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 3(بندر مغزن هلند )وایندهوة منطق

( قلدب صدددنعت با  ن )بنددر مغز واینددهو ة منطقد 

شهرداری  ۱3ن و وفناوری برتر هلند اسددت که ایندهو

جنوب شرقی ة از منطق و بخشیداده  ششاطراف را پو

ة به اوایل ده (Brainport). نام بندر مغز باشدمیهلند 

                                                 
1 Brainport Eindhoven Region 

 ،پیشتاز همکارانهة گردد و نشانگر یک پروژمیبر ۱333

گدداندده  همداهنددگ و بدده هم پیوسدددتدده مددارپیچ سددده  

x)liHe (Triple توان بخشددیدن به  اسددت که هدف آن

ة نوآوری آن بوده اسدددت. با پایة اقتصددداد منطقه و پای

نمند فناوری و طراحی، بندر مغز یکی از سدده بخش توا

 (یندهوونا یعلم و فناورة یژوة هلند )شامل منطق یدر جنوب شرق ینوآور هاییسپرد: ۳۴شکل 
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کلیدی اقتصددداد هلند اسدددت که در کنار بندر دریایی 

گیرد. بندر جای می ،بنددر هوایی آمسدددتردام  ،روتردام

 در اروپارا های فناوری برتر با کارایی با  خوشددده ،مغز

و جایگاه نیرومندی را در نانوالکترونیک،  گزینش نموده

ه به های تولید پیشرفترفته و سامانهفتونیک، مواد پیش

های مرکزی کلیدی خود اختصدداص داده اسددت. بخش

های ها و مواد با فناوری برتر، فناوریآن شدامل سامانه 

وری موت ةزیستی و سالمت، غذا، تکنولوژی وسایل نقلی

شرکت  ۴338از  بیش ۱3۲۲و طراحی اسدت. در سال  

عمده برای  اند. بازارهایها مشدددغول بودهدر این بخش

، غذا، یها شددامل سددالمت، فناوری زیسددتاین شددرکت

یی هوشدددمند، پشدددتیبانی و ایمنی جا به جدا  انرژی،

 باشند.می

هزار نفر و  7۳3جمعیتی حدددود  بددا بندددر مغز

میلیارد  2/۱ ،میلیارد یورو ۱7 ۲ای خاممنطقه حصولم

 گذاری سرمایه (R&D)یورو در بخش پژوهش و توسعه 

 است.بوده درصد آن خصوصی  83که  کرده

کسب و  R&Dة درصدد از هزین  ۳3 با ،بندر مغز

ر دبا ترین چگالی وبت اختراع را در اروپا  ،کدار هلند 

                                                 
1 Gross Regional Product 
2 European Top Technology Region 

لون  در کنار میان مناطق به خود اختصاص داده است.

(Leuven)  و آشدددن(Aachen) ة ن هسدددتو، اینددهو

 .دهدرا تشکیل می (tELA)۱اروپا  برترفناوری ة منطق

داندایی بدا فنداوری برتر و چگدالی با ی      ةاین منطقد 

 سا نه R&Dة جمعیت با بیش از ده دانشدگاه و هزین 

ا اروپ برترفناوری ة یک منطق ،چهدار میلیدارد یورویی  

ای از نمایه ،نوآوری بندر مغزة بداشدددد. سدددامداند    می

رانی بددا کسدددب و کددار اسدددت کدده رهبری در  پیش

صنعت، نهادهای  کارآفرینی و همکاری نیرومند میان

 ةدانایی و دولت )مارپیچ سه گانه( و مشارکت گسترد

. در سال را از خود نمایان نموده استشدهری  ة جامع

به درخواسددت دولت مرکزی، چشددم  بندر مغز ،۱3۲3

اندازهای  با چشددم راسددتاهمخود را ة انداز جامع آیند

 ةانداز بلند پروازان بنادر دریایی و هوایی هلند، چشددم

ة را در ترکیدب با اسدددتراتژی و برنام خود ای منطقده 

این چشددم  .داد ارائه های آیندهدر سددال سددازی پیاده

کدداری ة بدندددر مدغز توسدددط کمیتدد    ۱3۱3انددداز 

 مشددارکتپایین به با  با  ةگانه در مشدداورسدده مارپیچ

ای تدوین شددد که عناصددر مرکزی های منطقهنفعذی
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ای فرامرزی با ساخت و تقویت پیونده ،این چشم انداز

 دیگر مناطق دانایی است.

برتر ة خود سه خوش ۱3۱3بندر مغز در چشم انداز 

در راه توسدعه را شناسایی کرده است   و تعدادی خوشده 

های فناوری برتر، های برتر شدددامل سدددامانهکه خوشدده 

)فناوری پزشکی و  ۲یفناوری زیسدت  ،مهندسدی شدیمی  

نیز عه های در حال توسدر خوشددهاسدت.  قلب و عروق( 

یی جا به جا برتر شدداملة سدده خوشدد راسدداس خود را ب

ة های در خانهوشدددمنددانده، مواد هوشدددمند و مراقبت  

 گذاشته است. (های غیربالینیمراقبت) ۱هوشمند

توان فراگرفت ن هلند میوایندهوة آنچده از منطق 

                                                 
1 Lifetec 
2 Home Care 

 توان در دو بخش چکیده نمود:را می

 ران شده با کسب و کارنوآوری پیشة الف/ سامان

 iple Helix)r(Tدر مارپیچ سه گانه  یب/ کارآمد

ن به ما وایندهوة منطق ةمدل توسدددع ،در حقیقت

مارپیچ سدده  نشددان داد که چگونه همکاری کارآمد در

های پیشدددتاز را عرضددده داشدددته و تواند پروژهگانه می

های موجود بخشة های نوین را در لبخوشدده ةتوسددع

د. این مسیر توسعه همچنین آشکار نمود که هشتاب د

های پیشتاز بزرگ جدید پروژه سدازی  های پیادهبرنامه

نیاز به پایداری و صددبر در تمام سطوح حاکمیتی دارد 

 هایسرانگشتی، این پروژهة یک محاسدب که بر اسداس  

 ندهوونیا یفناور و علمة ژیوة منطق در ICT و برتر یهایفناور در یدیتول کار و کسب یهابنگاه تعداد: ۳۳شکل 
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سددال گذشددت زمان برای   ۲3تا  7پیشددتاز بزرگ به 

 (.۳۱رسیدن به بلوغ نیاز دارند )

 

مناااطق دانااایی اروپااا و تخصااص گرایی 

 هوشمندانه

به بازگشت ة هدف عمد ،نوآوری برخاسته ازرشد 

 گردد.بحران اقتصادی محسوب می پسا رونق در دوران

یابند که ان در میگذارسددیاسددت  به صددورت فزاینده،

مندداطق دانددایی نقش مهمی را در بدداروری، جددذب و 

های کسدددب و کار و بنگاه کارگران دانایینگهداشدددت 

اقتصددداد ة در عرصددد ،کنند. در حقیقتنوآور بازی می

ناطق و شددهرها هسددتند که با یکدیگر به این م ،جهانی

 (.۴۲و3۴خیزند )رقابت برمی

از چنین بوده اسددددت کدده اروپددا برای رهددایش 

علم و فناوری خود از آمریکا، راهبرد در ماندگی  عقدب 

دانایی را برگزیده است. ة ای بر پایمنطقه ةرشد و توسع

 (Triple Helixسه گانه ) یچمارپة عناصر سه گان: ۳2شکل 
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ای در شدددشدددمین چداپ بورد امتیازی نوآوری منطقه 
۲(RCS) ای کارآیی نوآوری توان به ارزیابی مقایسددهمی

اروپا، نروژ و سددوئیس دسددت  ة اتحادیة منطق ۲۳3در 

   (.7۲یافت )

                                                 
1 Regional Innovation Scoreboard 

ه ب دیگر، مناطق دانایی اروپابندی در یک تقسددیم

دانایی اروپایی ة منطق ۴۳اند که چهار گروه تقسیم شده

اند. ای معرفی شددددهبده عنوان رهبران نوآوری منطقده  

انددد کده نوآورترین مندداطق در  مطدالعددات نشدددان داده 

 (.رهیت مناطق) دارند یرهبر نقش ینوآور در که ییاروپا یفناور و علمة ژیو مناطق: ۳4شکل 
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ة منطق ۱7نوآورترین کشددورها قرار دارند به طوری که 

اروپا شددامل دانمارک، ة دانایی در هشددت عضددو اتحادی

 جاییرلند، هلند، سددوئد و انگلسددتان آلمان، فرانسدده، ا

دهد که تعالی در نوآوری به دارند. این آمار نشدددان می

اروپا صدورت نسبی در تعداد انگشت شماری از مناطق  

اند یافته این مناطق در جایی رشددد .اسددت تمرکز یافته

ی بسیار مهای مالی بخش عموکه دسترسی به حمایت

ی هاتوسدعه یافته وجود داشددته و توانسددته است بنگاه 

چتر حمایتی خود زیر کسدددب و کار دانش بنیان را در

دهد در مناطقی که نشدددان می تدایج نقرار دهندد. این  

ای خصددوصددی وجود ندارد،  های سددرمایهسددیاسددت 

تواند در ارتقاء و شدددتاب میدولتی  گذاری سدددرمدایه 

 (.7۲نوآوری موفقیت آفرین باشد )

اروپا برای ة اتحادی ،همدانگونده که اشددداره شدددد  

بازگشدت اقتصداد و بهبودی آن در شددرایط پسا بحران   

مان پایدار و هوشمند را هدف قرار ارشدد تو  ،اقتصدادی 

 (Smart Specialistion) هوشمندانه ییگرا تخصص به ینگاه: ۳7شکل 
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داده است. این هدف نیاز به راهبرد نوآوری جامع اروپا 

انتشار یافت  ۱3۲3نوآوری در اکتبر ة یکه توسط اتحاد

بر اسدداس این  گذاری سددرمایهکند. تمرکز را طلب می

است که  “کارآفرینی”، و“نوآوری”، “پژوهش”راهبرد بر 

اروپا مجبور به اجرای آن هستند تا ة تمام اعضاء اتحادی

پتانسیل نهفته در این قاره شکوفا شود. در یک فراگرد 

                                                 
1 Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation 

وپا راهبردهای پژوهش و نوآوری ارة جامع، اخیراً اتحادی

  (.۱۴داده است ) ارائه برای تخصص گرایی هوشمند را

 ۲(Smart Specialisation) تخصص گرایی هوشمند

های منحصر به ها و داراییبه معنای شدناسدایی ویژگی  

ی هادانایی است تا بتوان مزیتة فرد هر کشور و منطق

 دانددایی را برجسدددتدده نموده وة رقددابتی هر منطقدد

 اروپا در( 3RIS) هوشمندانه ییگرا تخصص یبرا یامنطقه ینوآور و پژوهش یراهبردها یانهیزم منطق: ۳8شکل 
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حول چشدددم انداز  ای و مندابع را هدای منطقده  نفعذی

این مناطق سددوق داد. ة گرایی آیندبرخاسددته از تعالی

های نوآوری ت سدددامانهاین بده معندای تقوی   همچنین

های دانایی و گسدددترش نمایی جریانای، بزرگمنطقه

اقتصدداد ة های نوآوری در سددراسددر پیکر سددودمندی

هوشدددمندانه برای گرایی ای اسدددت. تخصدددصمنطقه

بر نوآوری ضددروری  گذاری پژوهش کارآمد و سددرمایه

اسددت و بر اسدداس طرح کمیسددیون اروپا در سددیاسددت 

Cohesion تخصص گرایی ۱3۲۳-۱3۱3های در سال ،

 مندیهوشمندانه یک پیش شرط برای استفاده و بهره

 3۱3۲-۳۱3۲ای اروپا در منطقهة توسدددعة از سدددرمای

  خواهد بود.

 (S3) هوشمندانه ییگرا تخصص بر دیتأک با یامنطقهة توسع راهبرد در هادانشگاه گاهیجا: ۳۳ شکل
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ای پژوهش و نوآوری برای ملّی منطقهراهبردهای 

( 3RISراهبردهددای ه )تخصدددص گرایی هوشدددمنددداندد

ان مکة تحول اقتصادی بر پایة های جامع یکپارچبرنامه

ased)b-(Place کدده پنج چیز مهم را بدده انجددام  بوده

 رسانند:می

 های سیاسی حمایتها و تمرکز بر سرمایه گذاری

 ها، چالشییدای کلمنطقه/ ی های ملّاولویت از

 است. دانایی محور ةتوسع در جهتو نیازها 

 هددای رقددابتی و بر روی نقدداط قوت، مزیددت

 ،کشدددورة هددای تعددالی هر منطقددپتددانسدددیددل

 شوند.می دهیسامان

  ی عمدل را  هددای بر پدایده  هدا و نوآوری فنداوری

بخش  گذاری حمایت کرده و تحریک سددرمایه

 .اندهدف قرار دادهخصوصی را 

 درگیر کرده و نوآوری و تجربدده را هددا را نفعذی

 کنند.تشویق می

 های ارزیابی و شدددواهد بوده و سدددامانهة بر پای

(.۴۴باشند. )می ای را نیز داراپایش برجسته
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 ندهیخالق آ یهادانشگاهنقش 
 1یعلم و فناور یدورهایکرة گانچ سهیدر مارپ

 

 

 ،یو پژوهش یقاتیمراکز تحق ی،علم و فناور یهاها، پارکاز دانشگاه یمنسدجم  یبترک ،یعلم و فناور کریدورهای

 یانسددانة یو سددرما یو نهاد یزیکیف هاییرسدداختامکانات و ز یر،پذمخاطره هاییهبرتر، سددرما یبا فناور یهاشددرکت

 بازار یکخاص با اتصدددال به  یمتمرکز و سددداختار حقوق یریتمد یکبا  یاییخاص جغرافة محدود یککه در  دانندیم

 یامنطقه یاتوسعه ی،علم و فناور یدورهایکر یقت. در حقکنندیم یدمصدرف، محصو ت و خدمات دانش محور را تول 

( یعلم و فناور یدورهای)کر یی. در مناطق دانانمایندی( منعکس میو فناور علمة یژ)مناطق و ییرا در قالب مناطق دانا

 ینکه در ا دهدیم یسدده گانه( رو یچ)مارپ“ کسددب و کار”و “ دولت”، “هادانشددگاه” یانم یدر حد تعال کنشبرهم یک

ه سه گان ینآن از توان هر کدام از اجزاء ا یامدکه پ دهدیم یرو یابه گونه یگرانباز ینا یانم ییافزاهم یک ،کنشبرهم

ة رصددع یبرا ینانکارآفر یتو ترب ینه تنها به نوآور ییبا مناطق دانا ماندر گفت یندهخالق آ یهافراتر اسددت. دانشددگاه 

 یهاشاداب و سرزنده و با شاخص یر،پذرقابت یطمح یجادبلکه در ا پردازندیم یعلم وفناور یدورهایکسب و کار در کر

 یو عملکردها یگاهنوشدددتدار، جدا   ین. در اکنندد یپداک و برتر تالش م  هدای یو مملو از فنداور  یزنددگ  یفیدت ک ی بدا 

 یهادانشگاه یتبه مأمور یژهقرار گرفته و به شکل و یگانه، به صورت ژرف مورد بررسسه یچخالق در مارپ یهادانشگاه

شده  ستهیبوشهر نگر یعلم و فناورة یژوة بوشهر در منطق یدانشگاه علوم پزشک یموردة کشور، با مطالع یعلوم پزشدک 

 است.

  

                                                 
 (.۲۴۳۴)بهمن و اسفند  ۲348-۲38۳ة ، صفح4ة علمی پژوهشی طب جنوب. سال هفدهم. شمارة ع. اسدی م. مجلنبی پور ا. مصلا  1
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 مقدمه

سدددال گدذشدددته، اقتصددداددانان    یسدددتدو یط

: تندنگریسیم “یدتول”به دو عامل مؤور در  یکنئوکالس

آموزش و  ی،وربهره یی،دانا”آنان  یه؛کار و سرما یروین

 .انگاشتندیم یعنوان عوامل خارجرا به “یفکرة یسرما

که بر اسدداس کار اقتصدداددان   یدرشددد جد یدر تئور

ان شکل گرفته است، به یگرپل رومر و د ی،اسدتانفورد 

اقتصدداد به  یمیقد یهاکه در مدل یدارعوامل رشددد پا

توجه نشان داده شده است. بر اساس  شد،یآن توجه نم

د، اقتصداد دا  یکپل رومر به مدل نئوکالسد که  ییریتغ

 به عنوان بر آن،نهاده شدددده  یاننب ییو دانا یتکنولوژ

در نور گرفته شد و بر  یاقتصداد ة سدامان  یبخش درون

وده ب یهشکل سرما ترینیاساس ییاساس نور رومر، دانا

. رددگیم یرپذامکان یی،با انباشت دانا یو رشد اقتصاد

اسدددت که  یاقتصددداد محور ییرو، اقتصددداد دانا یناز ا

را در خلق  یادر آن، نقش برجسته ییدانا سازی آشکار

 (.۲) کندیم یوروت باز

 ةدر صددحن ینسددب یبرتر یکم،و  یسددتقرن ب در

 ،یعیطب هایییاز دارا یاز آن که تابع یشددتراقتصدداد ب

ة ملت باشدددد، بر گرد یککار  یرویو ن اییده سدددرمدا 

و  یعتسددت و طبآن کشددور ا یها و توان فناورمهارت

 ینقش را دارند و هوش، مهارت و نوآور ترینکم ی ،تار

ملل مورد توجه قرار  یرذخا ینها به عنوان برترانسدددان

 ییاقتصددداد دانا یشتحو ت، موجب زا ین. اگیرندد یم

 (.۱شده است ) یدجدة محور در هزار

تنددد و  ییراتدوران پرآشدددوب مملو از تغ ینا در

اد اقتص یدر حال توسعه به سو یاگر کشدورها  ی،انتقال

با داشتن منابع سرشار  یمحور گام برندارند، حت ییدانا

 د.را تجربه کنن یهرگز رشد اقتصاد توانندینم یعیطب

 است؛ یسمسه مکانة محور، فرآورد ییدانا اقتصداد 

 ارتباطات یهادوم شبکه ی،انسانة یآموزش و سرما یاول

و  یوم نوآوراطالعددات و سددد یبددا ابزار فندداور ییدانددا

 (.۴) ینیکارآفر

علم و  یژة)مناطق و یعلم و فنداور  کریددورهدای  

توسددعه اقتصدداد دانش  هاییرسدداختاز ز یکی( یفناور

دولت هفتم در  یرانوز یدأت رو، ه ینمحور اسدددت. از ا

سدددازمان  یشدددنهادبنا به پ ۲۱/۳/۲۴8۳مورخ ة جلسددد

و  دیکصکشور و به استناد اصل  یزیرو برنامه یریتمد

 یران،ا المیاس یجمهور یو هشدتم قانون اسدداس  یسد 

 سیمشخص به منوور تأس هاییتفعالة نحوة نام آیین

 یبکشددور را تصو یعلم و فناور یدورهایکر ةو توسدع 

دولددت نهم در مورخ  یددأتراسدددتددا ه ینکرد و در هم
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 ،مشدددترک وزارت علوم یشدددنهادبنا به پ ۲2/۲/۲۴8۳

 یارتبدداطددات و فندداور و وزارت یو فندداور یقدداتتحق

و هشتم قانون  یو س یکصداصل  داطالعات و به استنا

ة نحوة نام آیین یران،ا یاسدددالم یجمهور یاسددداسددد

ق مناطة و توسع یسمشخص به منوور تأس هاییتفعال

 (.۳قرار داد ) یبکشور را مورد تصو یعلم و فناور یژهو

متمرکز از  یامجموعه یعلم و فناورة یژو ةمنطقد 

و  یقاتیمراکز تحق ی،فناور یهدا هدا، پدارک  دانشدددگداه 

 هاییهبرتر، سددرما یبا فناور یهاشددرکت ی،پژوهشدد

و  یزیکیف هاییرسددداختامکدانات و ز  یر،پدذ مخداطره 

 یفضددا  یکاسددت که در  یانسددان ة یو سددرما ینهاد

 یریتمد بدا  یاقتصدددادة منطقد  یدک و در  یدایی جغراف

 یدو به تول یلخاص تشدددک یمتمرکز و سددداختار حقوق

 (. 2) پردازدیمحصو ت و خدمات دانش محور م

و  ییمناطق دانا ی،علم و فناور یدورهایکر مفهوم

ة در گددذر هنگددامدد یعلم و فندداورة یدژ مدندداطدق و  

هنوز نتوان  یدرو شا ینخود است و از ا یمیپارادا یشپ

ه آنچ یول یدکش یفتعار ینا یانرا م یخط و مرز روشن

خاسته از همان بر یممفاه ینمسلم است آن است که ا

 نجایدر ا یزاست. ما ن محور ییاقتصاد دانا یسمسه مکان

 مکنییاستفاده م یکدیگر یها به جاواژه ینبه عمد از ا

بتوان حد و  یمی،به بلوغ پارادا یدناسدت با رسد   یدو ام

پرواضا است  ینمود ول یفها تعرآن یبرا یمرز واضح

 یعملکردها ی،علم و فناور یدورهایکده منداطق و کر  

 یبترک ریشدده یرا در عملکردها یپارک علم و فناور

 اند.نموده

 توانندیم یعلم و فناور یدورهایهر صورت، کر در

ة رشدددد و توسدددع یی،را در خلق دانا همتدایی ینقش ب

 یدورهاکر ی،عملکرد یدو از د یندنمدا  یفدا ا یاقتصددداد

هدفمند به پرورش و فربه  اییوه( به شددیی)مناطق دانا

پرداخته و در خلق اشتغال، رشد پرشتاب  یین دانانمود

 یزندگ یفیتک یشدر درآمدد جامعه و خلق وروت، افزا 

 مؤور بدده یشدددهروندددان، فراهم آوردن دسدددترسددد 

 یو معمار یشهر یطراح ی،حمل و نقل یهازیرساخت

سدددطا رقابت  یشافزا ین،نو هاییفناور پیوند دهندة

 جادیا ی،پرنفوذ تجار یهاشبکه یجادا یانه،تخصص گرا

 شوزبازارها، ارتقاء سطا آم یگربه د یدسدترس  یتظرف

و مهدارت شدددهروندان، دفاع از فرهنگ کسدددب و کار  

خالقانه و  یخدمات عمومارایة  یر،پذو رقابت یمشارکت

 رییپذفرهنگ تحمل یآشکارساز سازینهپاسخگو و زم

ة یددمتنوع بر پددا یهددافددرهنددگ هدداییدرنددده و پددذ

 (.4) یندنما یفانقش ا ،یسا ر یستهشا
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ة یژوة به منطق یعلم و فناور یدورنام کر ییرتغ بدا 

ه و نام آیین یو بازنگر ۲۴8۳در سدددال  یعلم و فناور

ة و توسددع یستأسددة نحو” یدجدة نام آیین یبتصددو

اصفهان،  یهااستان“ کشدور  یعلم و فناورة یژمناطق و

مناطق  یسو بوشدهر، مجوز تأس  یزد ی،خراسدان رضدو  

 دست آوردند.  بهرا  ریعلوم و فناوة یژو

مکان  ی،علم و فنداور ة یژمنداطق و  ینا شدددکبی

 و“ کسب و کار” ،“دانشگاه”ة سه گان یچمارپ جوشیهم

مقدس ة سددده گان ینا کنشبرهماسدددت که “ دولت”

مناطق استوار  ینمحور را در ا ییدانا هاییهپا تواندیم

 (.7) یدنما

 نقش یرامونکه پ شودینوشدتار، تالش م  ینا در

سدده گانه  یچمارپ ینکشددور در ا یهادانشددگاه یدیکل

علم و  یدورکر یموردة و بدا مطالع  یدده کنکداش گرد 

دانشدددگاه علوم ة یژبندر بوشدددهر، به نقش و یفنداور 

 یو عملکرد یسددداختار یدبوشدددهر که از د یپزشدددک

 یکآکادم ایهتر از دانشگاهبس گسترده هاییتمأمور

ها و اساس بتوان فرصت ینشود تا بر ا یستهدارد، نگر

قرار داد و با  ییموجود را مورد شددناسددا  هاییتظرف

 یکنزد ییهوشدمندانه به آرمان شهر دانا  یزیربرنامه

 .یدگرد

 یعلم و فناور کریدورهای

از  یمنسددجم یبرا ترک یعلم و فناور کریدورهای

 و یقاتیمراکز تحق ی،علم و فناور یهاها، پارکدانشگاه

 هاییهبرتر، سددرما یبا فناور یهاشددرکت ی،وهشددپژ

و  یزیکیف هاییرسددداختامکدانات و ز  یر،پدذ مخداطره 

ة محدود یککه در  دانندیم یانسددانة یو سددرما ینهاد

متمرکز و سددداختار  یتریمد یکبا  یاییخداص جغراف 

بازار مصرف، محصو ت  یکخاص با اتصال به  یحقوق

 (.8) کنندیم یدو خدمات دانش محور را تول

ه ک یفتعر یننهفته در ا یدیاسداس عناصر کل  بر

اسدددت  ییچرخش دانا ینامیسدددیمو د یایینشدددانگر پو

 یذارگو به اشتراک یدکه در تول ینهاد یگرانباز توانیم

 فیتعر یننمود. هر چند ا یمدانش شرکت دارند را ترس

و  “یفناورة مناطق توسع”با  یاربسد  یمفهوم یدگاهاز د

 یشدددهرها”و  “ییدانا هایدهکده” ی،علم یشدددهرها

مناطق ” ،“یفناور یددورهای کرابر ” یفتعدار  ،“ییداندا 

تکامل  یرسددد یدگاهدارد امّا از د پوشدددانیهم ،“ییدانا

است، مفهوم  یداهو ۲گونه که در شددکل همان یخیتار

( یعلم و فناورة یژ)مناطق و یعلم و فناور یدورهایکر

 ورای اسدددت که در یکمی و یسدددتقرن ب یماز مفداه 

 یی،دانا یهاو خوشددده فناوری علم و یهاپارک یممفاه
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و  یدورهاکر یزن یاسددیمق یدگاهاسددت. از د یافتهتبلور 

و شهر  ییدانا یهاممکن است از دهکده ییمناطق دانا

  (.۱تر باشند )شکل کوچک ییدانا

 ییادان یدورکر یرااست ز ینسب یاسمق ینامّا باز ا

 یرا در ورا یتربس گسترده یاییممکن اسدت جغراف 

 یدوربه خود اختصاص دهد؛ مانند کر ییدانا یشهرها

را  یشهرة عمدة که دو هست ینگفیلداسپر - هارتفورد

شدددامل  یکاآمر یوانگلنددر ن یرامونیپ یبدا شدددهرها 

 (.۳) شودیم

 هاییژگیها و وبا نام یزن ینولوژیترم یددگداه  د از

ه در گوش یعلم و فناور یدورهایکر یرامونپ یگوناگون

تا در حال توسددعه، در  یافتهتوسددعه  یو کنار کشددورها

 یدور)مانند کر شویم؛یرو مه ب رو یااروپا و آسد  یکا،آمر

 یفندداور یدددورکر یدددا،برتر فلور یبددا فندداور یعصدددنددا

 یو،آنتددار یفندداور کریدددور تلفورد، - ولدورهددامپتون 

لور، بنگ یعلم ةمنطق ی،مالز یاچند رسانه یدورسوپرکر

 ونئینچآزاد اة زانگو ان سدددان پکن، منطق یپارک علم

رانسه ف یسپل یآنت یاسوف یکا،آمر یوال یلیکونکره، سد 

 “ییدانا شهر” مفهوم تکامل: ۲ شکل
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چه در قالب  هایرساختز ین(. در هر صدورت تمام ا ۳)

 ی،زون فناور ی،علم و فنداور ة منطقد  یی،داندا ة منطقد 

 قطب یشددرفته،پ یفناور یهاو شددبکه یفناور یدورکر

 ییمبا گذار دوران پارادا کنندیتالش م یره،و غ یفناور

اسددتکهلم،  یکه شددهرها ییخود به مفهوم شددهر دانا

ور، سددنگاپ ین،بارسددلون، ملبورن، دوبل ی ،مونترال، مون

شوند  یکنزد پروانند،یآن را در سدر م  یدلفت، سدودا 

  (.۲3و 4)

 یمکارکردها و مفاه یوسته،رو، به صدورت پ  ینا از

 یوندیپ ی،شدددهر یمبا مفاه یعلم و فناور یدورهایکر

 .کنندیم یافت یرناپذگسست

 یهابا جذبه یامفهوم شدددهر سدددرزنده و پو امروزه

نقش  ییبددا  کدده در جددذب کددارگران دانددا یانسدددان

علم و  یدورهایکر هاییرسددداختدارد با ز همتدایی یب

 یسدددطا با  یرا(. ز۲۲اسدددت ) یافته یوندپ یفنداور 

که  یشهر یهاو جذبه یزندگ یآموزش و استانداردها

اند از هیختآم یشدددهروند یزنددگ  یفیدت ک یشبدا افزا 

ه ب یایدر جذب کارگران دان یرومندن یاربسدد یهامؤلفه

 هاانیبن: ییدانا شهر: ۱شکل 
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. از شدددوندیمحسدددوب م یعلم و فنداور ة یژمنداطق و 

 یهدداوجود جدداذبدده یگر،د یرومندددند  یهددامدؤلدفدده  

 یسددتز یطمح یهاو احترام به ارزش یطیمح یسددتز

اور  ییکارگران دانا یزندگ یفیتکه در خلق ک باشدیم

در  ین(. بنابرا4) دهدمیرا از خود نشدددان  همتدایی یب

بدا   یعلم و فنداور  یددورهدای  تر، کرگسدددترده یمفهوم

 ندیوپ یطیمح یستو ز فرهنگی - یاجتماع یندهایفرا

 ةیکه سرما شددودیسدداز و کارها تالش م ینو با ا یافته

، هستند یآن کارگران دانشة که نمود برجسدت  یانسدان 

 (.۲۱و۲۲شوند ) یدورهاکر ینجذب ا

و  اجتمدداعی - یپوشدددش فرهنگ یندر قلددب ا

مفهوم  ی،علم و فناور یددورهدای  کر یطیمح یسدددتز

توان دانش  ییافزاو هم جوشدددیهم یددکتئورة تپنددد

 .دباشینهفته م یدور،مستقر در کر یو نهادها یگرانباز

 یالچرخش س یچگونگ یرامونپ یفراوان مطالعات

وجود دارد  یو مناطق علم و فناور یدورهادانش در کر

آن هسدددتند که مجاورت و  یایمطدالعدات گو   ینکده ا 

 و یدک آکددادم ی،تجددارغیر و یتجدار  یگرانبداز  یکینزد

نه تنها موجب چرخش نرم و پرشدددتاب  یکآکدادم غیر

و به  اییافزر منطقده خواهدد شدددد بلکه با هم  دانش د

و  یددددر خلق دانش جددد ،دانش یگددذاراشدددتراک

اور خواهد  یزن ینوآور یبا سددطا با  ینمحصددو ت نو

 یهادر پژوهش یتئور ین(. شواهد ا۲۴-۲4گذاشدت ) 

 یکااروپا و آمر یعلم و فناورة یژانجام شده در مناطق و

 (.۲۴-۲2) هنددیخود را نشان م یو شرق دور در مالز

نکته اشداره شود که   ینجالب اسدت که به ا  بسدیار 

ا که ب پنداشدددتندیم ینگونهدر نخسدددت ا پردازانیتئور

از هم  یعلم و فناور یهااطالعات، خوشده  یرشدد فناور 

 یقدانش از طر یالسدد یانو انتقال و جر یدخواهند پاشدد

مطالعات انجام شده در  یخواهد داد ول یرو یفناور ینا

در  ییدانا ینامیکاست که د ادهنشدان د  یوال یلیکونسد 

 گرانیباز یاییمجاورت جغراف یقکه از طر یوال یلیکونس

ها از دانش آن حاصددل آمده اسددت در گسددترش خوشدده

 (.۲۴تر بوده است )( مهمICTاطالعات ) یفناور

 یکاز  ییدر انتشدددار و نشدددت دانا  یقت،حق در

مجاورت  گر،ید یمحور به کانون دانشددد ییکانون دانا

 رو، از ین(. از ا۲7نقش را دارد ) ینبدا تر  یدایی جغراف

علم و  یدورهایکر یدمانچ ی زم برا یهازیرسدداخت

به  یوندهاو پ یدا از عنصدددر جغراف یریگبهره ی،فنداور 

 ةشددبک یطراح این،حالت ممکن اسددت. بنابر ینبهتر

محور که  ییدانا یهاکانون ینا یو دسدترسدد  یارتباط

با  یهاشدددرکت یان،دانش بن یهاشدددرکت توانندیم
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 نهادها باشند یگرو د یکآکادم یهابا ، کانون یفناور

شوند که امکان نشت و انتشار  یطراح یابه گونه یدبا

 یگذارو به اشدددتراک افزاییهم یندو انجام فرا ییدانا

 یسدددرم یوهشددد ینبه بهتر ینوآور یجهو در نت ییدانا

و  یاجادهة شددامل شددبک  یحمل و نقل ةگردد. شددبک

 زیرسدداخت ( دریشددهر یلو ر ی)اتوبوس شددهر یلیر

 یفددارا ا ینقش مهم یعلم و فندداور یدددورهددایکر

 (.۲8و  ۲۲) نمایندیم

علم و  یدورهایامروزه به کر ی،فراگرد کل یک در

 یک( بده عنوان  یعلم و فنداور ة یژ)منداطق و  یفنداور 

 ییتبلور اقتصدداد دانا یبرجسددته برا یاربسدد زیرسدداخت

اد گذار به اقتص یگر،. به زبان دشودیم یسدته محور نگر

 علم و یدورهایکر یقاز طر یمحور و پسا صنعت ییدانا

نه تنها در  یدورهاکر ینشدددود. ایم یرپذامکان یفناور

 نندکیم یرا باز همتاییینقش ب ینوآور یملّ یستمس

کارآمد هسددتند. در  یاربسدد یزاشددتغال ن یجادبلکه در ا

هزار شدددغددل  یکصددددبدده  یددکنزد یمددالز یدددورابرکر

 یدددور(. کر۲۳اسدددت ) یدددهگرد یجددادمحور ا ییدانددا

 یلیونم ۲/۲کار  یرویبا ن ینگفیلداسدددپر - تفوردرهدا 

 هزار کسدددب و کار مشدددغول ۳۲از  یشکه در پ ینفر

د ر در  یلیاردم ۲33بالغ بر  GDP ند توانسددتههسددت

از مجموع مربوط  یزانم یندست آورد که ابه  سدال را 

 یدور،کر ین. در اباشددددیبا تر م یکاآمر یدالت ا ۲4بده  

هنر قرار ة دانشدگاه و دانشکد  ۱۳هزار دانشدجو و   ۲43

 یها نه تنها در خلق نوآوریدوررو، کر ین(. از ا۱دارند )

دانش و  یدنوآورانه و تول یهادسدت آوردن فرصت به  و

 ةصحنبرتر در  یمحصو ت با فناور سدازی  یتجار یزن

 یشفعددال هسدددتنددد بلکدده در افزا المللیینو ب یملّ

دارند که در  اییژهو یگاهجا یزن یاقتصددداد ملّ یوربهره

 یلمللاینو ب یملّ یهاشدددرکت یشموجب افزا یتنهدا 

(. به زبان ۱3و  8) شدددوندد یم یزبرتر ن یفنداور  یدارا

 یچتجسددم ظهور مارپ ،یعلم و فناور یدورهایکر یگر،د

و “پژوهش”، “کسددب و کار( ”Helix Triple)ة سدده گان

 (.۱3) باشندمی “دولت”

 

  ییدانشگاه با شهر دانا گفتمان

 یکها به عنوان دانشدددگداه  یر،اخ هدای سدددال در

 به هاآن ییتوانا یل)به دل ییدانا یددی کل زیرسددداخدت 

ر ( دییو انتقال دانا سازی یتجار ید،تول یعنوان سدکو 

 ترپیش. اندقلمداد شدددده ییدانا یاز شدددهرها یتحما

( Ivory Towersعاج ) هایبرج همچون را هادانشددگاه

کدده تنهددا بدده آموزش و پژوهش  کردندددیم یفتوصددد
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را نسددبت به  یو تعهد پرداختندیم یسددنت یکآکادم

که در  یاجتماع - یاقتصاد یهاعرصه یرامونپ یفضدا 

. امّا با نمودندد یاحسددداس نم کردندد، یم یسدددتآن ز

 به هادانشددگاه اکنونهم ،محور ییاقتصدداد دانا یداریپد

 یرومندن هایرانیشعنوان پبه  ایپیشدددرفته صدددورت

 یهاگسدددتره یگرو د یدر دانش، فناور تغییر یی،داندا 

 یبرا یتر، بده عنوان گدذرگاه  خالقدانده و از همده مهم   

. شدددوندیم یسدددتهمحور، نگر ییدانا یشدددهرة توسدددع

 ییادان یدتول یندفرا یعنوان فعا ن اصددل به هادانشددگاه

 ییو از آنجددا کدده بخش دانددا گردندددیمحسدددوب م

(Knowledge Sector  در تمدام مددل ) زاد  روند یهدا

صدددورت به  را ییبخش دانا توانیدارد، م یرشدددد جا

 فیاقتصاد توصة عرصد  در هااز تمام دانشدگاه  یانباشدت 

ما که ة یچیدپة جامع در هارو، دانشدددگاه یننمود. از ا

خلق و خرد موجود را بده چالش   یننو هدای یشدددهاندد 

 (.۱۳دارند ) ینقش محور کشد،یم

 نددچیددو پدد یاسدددداس مددطددالددعددات هددنددر  بددر

(Henry & Pinch شدهرها ،)یهاموفق با رشدد خوشه  ی 

 یکدده عمدددتدداً از سدددو یینهفتدده در جوامع دانددا ییدانددا

 (.۱۱دارند ) یوندپ گیرند،یقرار م حمایت مورد هادانشگاه

 اهاز دانشگاه یاریبس یا،در سدراسر دن  یقتحق در

 یاتیعمل هایاندداز، راهبرد و برنامه چشدددم تددوین  در

 یشددددن به شدددهرها یلخود )جهت تبد یشدددهرهدا 

در کنش و  یمصددورت مسددتق محور شددکوفا( به ییدانا

 تکاپو هستند.

 در ملبورن ییداندداة یددمثددال، دفتر سدددرمددا برای

(The office of knowledge capital in Melbourne )

ده گذاشته ش یانبن یهشت دانشگاه ملبورن که توسدط 

و بخش  یکآکادم ی،شهر، بخش دولت یاسدت، با شورا 

ملبورن  یو جهان یمحل یگاهکسددب و کار، در ارتقاء جا

 .نمایدیتالش م یی،شهر دانا یکبه عنوان 

 یراهبردة برنام ینافزون بر نقش تدو هادانشددگاه

 و ییپرورش کارگران دانا یتمسددئول ی،شددهرة توسددع

عنوان به  یزو ن یدجد دانایی و هامهارتة مجموع یدتول

در دوران  ینمحصو ت و خدمات نو یع،مرکز رشد صنا

ز مرک یتظرف ینمحور را به عهده دارند. ا ییاقتصاد دانا

 ینددر فرا یدیکل یگرانرا به باز هادانشدددگاه ی،رشدددد

 ییدانا یشددهرهاة یمحور و تغذ ییدانا یشددهرة توسددع

 (.۱۲مبدل نموده است )

 دیدر تفکر تول ییرهم آهنگ با تغ یگر،زبدان د  بده 

 در هادانشدددگاه یتمأمور ی،نوآور یاسددت و سدد  ییدانا

موده ن ییرتغ یزها نآن یسددتز یایبا جغراف پیوسددتگی
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پسددامدرن، چهار مدل  یزو ن یصددورت سددنتبه  اسددت.

 یستز و یرامونیپ یطدانشگاه با مح یوستگیپ یرامونپ

متصددور شددد. ما با دو مدل اول در طول  توانیم هاآن

سوم  هایمدل یول ایمداشته ییگذشدته آشنا  یهادهه

است که در دوران اقتصاد  یدنوپد هایو چهارم از مدل

 .شویممی آشنا هامحور با آن ییدانا

 یانهوسواس گرا یدگاهمدل اول: د

 یدانشدددگدداه هددمددبددولددت یددکمدددل در تد  ایدن 

)The Humboldtian University(  داشت.  یبرجسدتگ

را از  یبحرانة فدداصدددلد  یددکمددل، دانشدددگدداه   یندر ا

 یخود برا یو اجتماع یاسیس ی،اقتصاد یستز یطمح

 داردینوآورانه و منتقدانه نگه م یلنمودن پتانسدد ینهبه

 در چهار هنگامه یهلند یدانشگاه هاییسپردة توسع: ۴شکل 
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 یاز سددو سددو بوده و یکمدل  یندر ا ییو انتقال دانا

ها است و دانشگاه یاندر جر هانفعیذ یدانشگاه به سو

 ین. اپردازندیبه امر آموزش و پژوهش م یجهان یدبا د

از  یاریبسددد سدددوی از ،(عاج برج) هامنور دانشدددگاه

گذشددت  یشددده اسددت؛ ول یدهبه چالش کشدد ینمنتقد

مدل نگرش دانشگاه  یننشان خواهد داد که ا یززمان ن

را  یداریپا هاییدر خود سددودمند یرامون،پ یطبه مح

 جامعه در دراز مدت به ارمغان خواهد آورد. یبرا

 

 یاجتماع یدگاهدوم: د مدل

 یکتا در  نمدایدد  یمددل، دانشدددگداه تالش م   ینا در

  و پاس یازهاهماهنگ شود تا ن ایگفتمان با فعا ن منطقه

مدل،  یندانشددگاه در ا یشددود. نقش عموم جویا را هابه آن

و  ییاداندد بدده ترگسدددترده یآن در دسدددترسددد ییتوانددا

از افراد جامعه  تریگسددترده یفآن در ط هاییسددودمند

اسدددت که در راه  ینهاد یناول دانشدددگاهرو،  یناسدددت. از ا

 ارایة و یندهآ هایتوسدددعه و چالش یفو تعر ییشدددناسدددا

 .داردیجامعه، گام برمة یچیدمسائل و مشکالت پ هایحلراه

 

 خسقانه یدگاهسوم: د مدل

 دیکه با یمدل سوم، به دانشگاه به عنوان نهاد در

اد و خالق افر یلو پرورش پتانس سازی ینهضرورتاً به به

 سددازیینهبه ین. اشددودیم نگریسددته بپردازد، هاگروه

 یمنابع، زمان و فضا براارایة  ممکن اسدت اغلب شامل 

آن  یجنتاقابل انتوار و پرخطر باشد که غیر هایپژوهش

را  یرونیب هایتوسدددعه یگربر منطقده و د  راز لحداظ او 

 یرایپذ مدل، دانشگاه یننمود. در ا بینییشپ توانینم

 ریگبا د یتیو حما یهدو سدددو آمیزیکارتباط تحر یدک 

 ینههدف مشدددترک جهت به یدک فعدا ن منطقده در   

خالقانه و فراهم  هاییتفعال ینچن یبرا یطنمودن شرا

دانشگاه در  ءاسدت. اعضدا   ینشپرآفر یطمح یکآوردن 

 یشرکا یگرگفتمان زنده با د یمدل، در جسدتجو  ینا

 ةمورد عالقة تاز یتا جرقه و منورها باشددندیم یرونیب

 یلو پتانسدد یافتهظهور ة اجاز ها،گسددتره یگرخود و د

 .یایدب ییخالقانه به صورت کامل امکان خودنما

 

 روانه  یانهم یدگاهچهارم: د مدل

 یمدل، دانشدددگاه همچون نهادها یناسددداس ا بر

 گریاز د یه،محور است که از پا یینهاد دانا یک یزن یگرد

هر چند  یست؛محور متفاوت ن ییدانا یکسدب و کارها 

راد از اف تریعوس یاو گسددتره یشددترکه احتما ً تعداد ب

 یوستگیمدل، دانشگاه پ یندارد. در ا یارخبره را در اخت
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و  ییرا به صدددورت تبادل دانا دخو یسدددتز یطبدا مح 

 .ندکیم یفمنطقه تعر ینهادها یگربا د ییکارگران دانا

 یکعنوان به  دانشدددگاه ها،یدگاهد ینتمدام ا  در

ة در توسدددع یددی، موتور کل یدک و نده   یفعدال مرکز 

 آوریادرا  ینا ید. البته باشددودیم یسددتهنگر ایمنطقه

 یسینآکادم یا یشدد که هر دانشدگاه، بخش دانشگاه  

 هالمد یناز ا یبیترک یا یکیممکن است  ی،دانشگاه

خود بدا   یوسدددتگیپ برای را

. یندددبرگز یرامونپ یطمدحد  

 ینا یسددداختددار  یفتوصددد

ة بددرگددیددرنددد  در هددامدددل

 یگوناگون یانددازهدا  چشدددم

اسدددت که چگونه دانشدددگاه 

 ییشددهر دانا یکبا  تواندیم

 یرددر گفتمددان قرار گ یزن

 هامدل ین( و هر کدام از ا7)

در گفتمان  یتا حد توانندمی

 یریپخش، بده کارگ  یدد، تول

جهت رشدد   یو نوآور ییدانا

 .یندکار آبه  یاقتصاد

 سدداخت در هادانشددگاه

 ایمنطقه ینوآور هایاز نوام یتبا حما یی،دانا شهرهای

نوآور و  ییدانا یعموفق صدددنا هایخوشددده یداریو پدد 

مشدددارکت  یرشدددد اقتصددداد یختندر برانگ یر،پذرقابت

از پژوهشدددگران، نقش مهم  یاری. از نور بسدددنمایندیم

 هدداییتوانمنددد یختندر برانگ یژهو ایمنددابع منطقدده

 یدر ارتقاء شهرها ییدانا یعصدنا  یریپذو رقابت ورانهنوآ

 ها،خوشدده یپنهان نمانده اسددت. مطالعات بر رو یی،دانا

 ندهیآ سیپرد: ۳شکل 
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نشانگر آن است  ایمنطقه یو نوآور ۲ییدانا هایسدرریز 

 یکدر  هایدها یانو جر ییکده انباشدددت اطالعات و دانا 

 هایتیو فعال ییدانا یعبه تراکم صنا یایی،جغرافة منطق

 ها(، از جملده دانشدددگاه R&D)ی او توسدددعده  یقیتحق

 در هاآن توانایی ها،مهم خوشددده یژگیدارد. و بسدددتگی

 ییو ارتقاء اشتراک دانا یجمع یادگیری برای فضدا  خلق

محور  ییدانا یعاسددت. دانشددگاه ممکن اسددت با صددنا   

تبادل پژوهشگران با  یحت یاو  ینتأم طریق از ها،خوشه

و  یدولت هددایمهددارت یگر. دیددابددد یوندددمهددارت بددا  پ

ه س مارپیچی ساخت به هادر کنار دانشگاه یزن یخصوص

مورد  ییدانا هایخوشهة توسع یکه برا پردازندیم ۱گانه

ة رو، فراهم آوردن توسدددعدد یناهسدددتنددد. از  یددازند 

 ی،عموم ینهادها یانمناسددب تماس م هاییرسدداختز

 یکدر  یمحور خصددوصدد ییدانا هایبنگاه و هادانشددگاه

مهم خلق  یاربه عنوان بخش بسددد یی،شدددهر داناة منطق

رقابت و  یبرا ییشدددهرها، در سدددکو ینشو آفر ینوآور

 . شودیم یستهنگر یی،به شهر دانا یلتبد

 ییدانا یعمحور، فراتر از صدددنا ییاقتصددداد دانا در

عنوان عناصدددر مهم در به  یتو خالق یمحور، به نخبگ

                                                 
1 Spill Overs 
2 Triple Helix 

 ییدانا یدر شددهرها یاقصدداد هایفرصددت یدهشددکل

 یک ییشکوفا اکنونهم .شدود یمحور چشدم دوخته م 

 هاییدهآن در خلق ا یدبه فوا یمیصورت عوبه  شدهر 

 یبستگ شند،سودمند با یاقتصدداد یدگاهکه از د یدجد

 ی،انسانة یبه عنوان سرما یانسان یرویدارد. از آنجا که ن

 یشددهرة محور و توسددع ییدر محاسددبات اقتصدداد دانا

 ینترمهماز  یی،اسددت، کارگران دانا یافته یدارپد ییدانا

به  ی،ی. کارگر دانااندیافتهدرخشش  ییدانا یدفعا ن تول

 چیرگیاز کارگر که از هر گونه  یدجدد  یدک صدددورت ت

 یگرید یکارگر صددنعت یچو به ه یدهرها گرد ینماشدد

 شده است. یفندارد، تعر یارتباط

همچون  هایییاسبا مق ینهمچن ییدانا کدارگران 

استاندارد  یاز سدده کد شغل یکجا گرفتن در هر کدام 

 افراد با یا( یکیمتخصددصددان و کارگران تکن  یران،)مد

 (. ۱۲) ندایدهگرد یفتعر یلی،التحصفارغ یبا ة درج

محور، کارگران  ییاقتصاد داناة توسع هایمدل در

شد و ر ییاقتصاد داناة عنوان موتور محرکبه  یزن ییدانا

 (.۱۴ و ۲) اندشده یمعرف

 محور ییدانا یشهرة محور، توسع ییاقتصاد دانا در
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متمرکز شددده اسددت. هر   ییجذب کارگران دانا یبر رو

تنوع  ی،زندگ یفیدت کدارگران، ک  ینجدذب ا  یچندد برا 

مکان، از عناصدددر  یفیتو ک یعددالت اجتماع  ی،شدددهر

 ینها نه تنها در تأمدانشدددگاه یهسدددتند ول یضدددرور

 در هاآن هاییازمندیبلکه در برآورد ن ییکدارگران داندا  

 (.۱۲) نمایندمی یفارا ا همتایییب ینقش یزن دانایی شهر

ة سه گان یچمحور و مارپ ییدوران اقتصدداد دانا در

( و دولت )بخش یدانشددگاه، صددنعت )بخش خصددوصدد 

هسددتند، شدداهد   هاییپوشددانیهم ی(، که دارایعموم

 ۲در سدددطا مشدددترکات یبریده هایسدددازمان یشرو

 . یمهست

مدل  یدک، و آکدادم  یسدددطا مطبوعدات علم  در

 یو نوآور یادگیری یی،دانا یگانه که بر روسدده یچمارپ

 ییرپذو رقابت یاقتصددادة توسددع یبرا ورزد،یم یدتأک

 هارا دارد. دانشگاه یمرکز ینقشد  ای،در سدطا منطقه 

 فرهنگ ها،، مهارت۱نهان ییدانا یدبا تول یچمارپ این در

 یراهبردها یرومنداز اجزاء ن که ۴یاجتماع فراشمولی و

از  .کنندیم یباز یهستند، نقش مهم یااقتصاد منطقه

                                                 
1 Interfaces 
2 Tacit Knowledge 
3 Social Inclusion 

 جذب با اهگونه که اشاره شد دانشگاههمان یگر،د یسو

 ،گذاری سرمایهو جذب  سازی یتجار دانایی، کارگران

 ییو رونق کسددب و کار در شددهر دانا ینیموجب کارآفر

ة عملکرد برجسدددت هرو، روز به روز ب ینو از ا گردندیم

اقتصددداد ة با عرصددد ییشدددهر دانا یونددانشدددگاه در پ

 .شودیبرده م پی یشترب ی،محور جهان ییدانا

 که اندمطالعات نشان داده یر،چند سدال اخ  یط در

ة در صددحن یدبا عالی آموزش مؤسددسددات و هادانشددگاه

ة . در مطالعیدابندد  رخنمود  یشدددترب یو محل ایمنطقده 

و دانشگاه  ینقش آموزش عال ی، بر روOECDة گسدترد 

به چاپ  ۱337که در سدددپتامبر  ایمنطقهة در توسدددع

 یدهزمان آن رس اکنونهم هاشاره شده ک ینبه ا ید،رسد 

به  ی،و جهان یدر کنار تعهد ملّ یاسدددت که آموزش عال

مطالعه به  ینبپردازد. در ا یزخود ن ینقش محلة توسدددع

 ایمنطقهة در توسع توانندمی هاکه دانشگاه یوهسده شد  

( اهتمام ورزند، اشدداره ییشددهر داناة مثال توسددع ی)برا

 شده است:  

پژوهش و  یقدر منطقدده، از طر ییخدلدق دانددا   (۲
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 شامل یانتقال فناورة یلاز آن به وسدد یبرداربهره

و  یحقوق معنو ین، تأم۲یچرخشدد  یهاشددرکت 

 یانقش مشاوره

امل ش ییو انتقال دانا یانسانة یبه سرما یدهشکل (۱

ار ک یادگیریة یلبه وس یادگیری یندفرا یدهمکان

در منطقه، آموزش  التحصیالنمحور، اشتغال فارغ

 یادگیری هاییتو فعال یتخصدص ة مداوم، توسدع 

 العمرمادام

 یط،کدده بدده مح یو فرهنگ یاجتمدداعة توسدددعدد (۴

ارتباط  یدارپاة و توسدددع یاجتماع یهمبسدددتگ

که  یدرا خلق نما یطیشدددرا تواندیداشدددته و م

 .یابدرونق  ینوآور

کار،  یادبن هاییافته یزو ن OECDاسدداس گزارش  بر

 یعکه صدددنا ییدر شدددهرها یدئوپولیس،ا هایدر پژوهش

 نهایتبی هادانشددگاه دهند،یمحور خود را رشددد م ییدانا

 ییموفق دانا یبدان معناست که شهرها ینمهم هستند. ا

از مهارت هسدددتند که  ییکار با سدددطا با  یروین یدارا

 یمحور خود را پاسدد  داده و دارا اناییاقتصدداد د یازهاین

 دیرا تول یانسددانة یسددرما ینهسددتند که ا ییهادانشددگاه

                                                 
1 Spin Out Companies 

 و یتخالقة در مقول ییدانا یرو شددهرها ینا و از کنندیم

ة ینبدا سدددطا مهارت با ، در زم  ییکدارگران داندا   یدد تول

 (.۱2و  ۱۳) کنندیم یتفعال یشهر ییاقتصاد دانا

 

علم و  یدورهایدر گفتمان با کر هادانشااگاه

 یفناور

و  یمدل برج عاج یگرکه اشدداره شددد، د  گونههمان

 یهادانشدددگاه یکها که در تدانشدددگاه یانهوسدددواس گرا

ه ب یدجدة در هزار یمشاهد بود یصورت سنتبه  یهمبولت

که  اییکپارچه یهدا و مددل  یسدددتکدارسددداز ن  ییتنهدا 

، اقتصدداد یسددت،ز یطبه مح یسددونگر یشددترها بدانشددگاه

حاکم آهسدددته  دارند ودخ یرامونیپة و جامع یاسدددتسددد

 یهاها را دانشددگاهدانشددگاه ید،منور جد ین. در اشددودیم

کدده بددا  نددامددندددی( مددCreative Universityخددالق )

. از گیرندی( در تعامل قرار مRegion-City) منطقه - شهر

 یتو ترب ینوآور ینده،خالق آ یهدا رو، در دانشدددگداه  ینا

خالص،  هاییسینمهندسددان و آکادم یبه جا ینانکارآفر

را دچار  جامعه یاجتماع -ی صدددحنة معاد ت اقتصددداد

  . سازدیتحول م
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 رییتغ حال در اقتصاد در یآموزش ینهادها و ییدانا یشهرها یهاتیاولو: ۲ جدول

 یآموزش ینهادها یهاتیاولو یشهر یهاتیاولو 

 اقتصاد

ک اقتصاد یرا در  یچه اور اقتصاد

 ا شد؟ید جویبا محور ییدانا

ع پر شدت یمتنوع از صنا یاداشتن مجموعه

اط نقة یبا  که بر پا یورژه همراه با بهرهیو ییدانا

قوت موجود ساخته شده و مشاغل با مهارت برتر 

 د.ینمایخلق م

ة رائا کارکنان و یری، درگیی، انتقال داناییخلق دانا

ت به افراد مستعد در سطوح یفیمشاغل پر ک

و  یورسودمند که بر بهره یگوناگون، با اور اقتصاد

 بازار کار شهر مؤور است.

 یرهبر

به  یابیدر دست یرهبر یچه نقش

 کند؟یم یباز یت کلیمأمور

نده در یآ رشد یبرا انداز آشکارداشتن چشم

آن از  یت آزادسازیو ظرف محور ییاقتصاد دانا

 گوناگون یق نهادهایطر

 گوناگون یهاکارکردن با افراد مستعد در بخش

 یرهبر یهاجذب افراد مستعد به نقش

 /یاس محلیدر مق یرهبراز به نشان دادن نقش ین

 .یو جهان یت محلیبه مأمور یابیجهت دست یجهان

 یک نهاد لنگرگاه مانند محلیعمل نمودن به صورت 

جهت کمک به جذب و ابقاء کارکنان مستعد و 

 .دانشگاهة جهت کار در و اطراف حوز انیدانشجو

 یهاپژوهشة ز توسعیاقتصاد و ن یمحلت از اور یحما

 یشیت و زایفیپر ک

 مکان

ط و یبر ساخت مح یبه چه اور

 یابیجهت دست یشهر یهارساختیز

 رود؟ید می، امیت اصلیبه مأمور

داشتن  یک شهر جذاب که مردم را برایداشتن 

کار  کار و کسب و یت، سفر برایفیپر ک یک زندگی

توانمند نموده و در جذب  یورو کار کارآمد با بهره

 یهان و شرکتید کنندگان، ساکنیو نگهداشت بازد

 د.ینمایکسب و کار کمک م

جهت فراهم آوردن  یدانشگاه یهاسیگسترش پرد

، کارمندان، انیالت مناسب جهت دانشجویتسه

 یکسب و کار و پژوهش؛ در بعض یشیزا یهاشرکت

 یهاها در بخشسین پردی، فرو بردن اهااز دانشگاه

 شهر یو تجار یفرهنگ

 مردم

 یرود بر مردم چه اورید میام

 گذاشته شود؟

سطا با ، کار  جذب و نگهداشت دانش آموختگان

و کار با  یانیم یهامهارتة جهت توسع FEبا 

 هایش نابرابریجهت کمک به زدا یآموزش ینهادها

و به  یو مردم یداوطلب محل یهاکار با بخش

ت از یان در حمایمهارت دانشگاه یریگکار

ه ب یش دسترسی، افزاجامعه یبر رو گذاری سرمایه

که  ییدر جاها یها و نشان دادن اور اقتصادآموزش

 چهق خلق مشاغل، یمثال، از طر یمناسبت دارد. برا

 میمستقغیر م و چهیمستق
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 یطمح یک،آکادم یبدا حفظ تعال  یگر،بده زبدان د  

و در خلق  یافته جوشددیهم یرامونپ یطدانشددگاه با مح

( یجامعه )مانند مناطق علم و فناورة در صحن ینوآور

چرخش عملکرد دانشگاه  ینا ین،. بنابراشدود یتالش م

 نمایدیجلوه م یو بحران یجامعه چنان انقالبة رصدر ع

قب ل “ینرنسانس نو یها برادانشدگاه ” یندکه به آن فرا

 نشیگز یدهپسند یاررنسانس بسة شدک واژ بی اند.داده

 یندر ا یک،همسدان رنسانس کالس  یرااسدت ز  یدهگرد

فرهنگ  یکمدل، دانشددگاه خالق، انسددان را در مرکز  

 (.۴3نهد )یم یفعال و آزاد جا

پایة  بر (یعلم و فنداور ة یژ)منداطق و  یددورهدا  کر

و “ تدول”، “هادانشگاه”ة سه گان یچمارپ یتعال یسممکان

خود را عرضددده  ةیژو یعملکردهددا“ کسدددب و کددار”

 مناطقة عنوان قلب تپندبه  هاشددک آنبی و نمایندیم

انجام شده،  یها. بر اساس پژوهشیابندینمود م ییدانا

ها در گفتمان دانشگاه یبرا توانیم زیر را یعملکردها

 (:7متصور شد ) یعلم و فناور یدوربا کر

و  یگانهنقش  یدانشدددگاه هاییسدددین/ آکدادم ۲

ة و برجست یدجد یهاگستره ییرا در شناسا همتایییب

 یشرفتعلم و پ یاستاقتصداد، س ة در عرصد  یاتوسدعه 

گزاره آن اسدددت که بخش  یندانش دارند که شددداهد ا

 یتوسددعه که در فضددا و  یشددرفتپ هاییتئور یمعو

 یعلم و فناور یدورهایو کر ییکسب و کار مناطق دانا

اند و هسدتند، از قلب دانشددگاه سرچشمه گرفته  یجار

لم مناطق ع - دانشگاهة یوستدر گفتمان پ هایتئور ینا

 در حال تکامل هستند. یو فناور

 ی،در تمددام مندداطق علم و فندداور هدمدچدنین   

 یها در معرفآن هاییسیندانشدگاه و آکادم  یندگاننما

در  هانفعیمنداطق و شدددراکت ذ  ینو نقش ا یگداه جدا 

 انگذارسدددیاسدددتدر جلب نور  یزها و نآن گذارییهپا

را از خود نشدددان  یقابل انکارغیر سدددهم یمدن ةجامع

 اند.داده

 یکرده برا یددلتحصددد یروین یددت/ نقش ترب۴

 وابسته به یبه صددورت سنت یعلم و فناور یدورهایکر

 یدجد یدر فضددا یها بوده اسددت ولدانشددگاه تیفعال

با  توانندیها ممناطق، دانشدددگاه ینکسدددب و کار در ا

در  یشغل یهاو وجود فرصدت  یدورهاکر یازهایدرک ن

 شدداغلم ینکسددب ا یماهر برا یانسددان یروین یتترب

رتر ب هاییو فناور یعدر صنا یژهوبه  ییوابسدته به دانا 

 آموزشة و ادغام برنام ینانکارآفر یتاهتمام ورزند. ترب

ة یندآ یآموزشدددة در برنام یرکن اسددداسددد ینی،کارآفر

رو، دور از  ینخواهد کرد. از ا یخالق باز یهادانشددگاه
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تعامل دو طرفه، دانشددگاه  یکذهن نخواهد بود که در 

ه ب یکسددب و کار مناطق علم و فناور یندگاناز نما یزن

 یآموزش یهادر برنامه یکآکادم یگرهاعنوان آموزش

خالق  یهاهدف دانشدددگاه یدت خود بهره ببرد. در نهدا 

 یذهن و ینیکارآفرة با بهر ییکارگران دانا یتترب ینده،آ

 خالق خواهد بود.

 یی،با مناطق دانا یوندخالق در پ یها/ دانشگاه۳

خود در انجددام  یگدداهجددا یافدزون بدر حدفدظ برتر    

 یگاهبه عنوان پا بدایسدددت یم یدادین، بن یهدا پژوهش

اقتصدددداد  یهددادر عرصدددده یکدداربرد یهدداپژوهش

 یوندددپ یبددا مندداطق علم و فندداور یزمحور ن ییدانددا

 یگر،نهندد. به زبان د  یدان را بن یرینداپدذ  گسدددسدددت 

 یهاانجام پژوهش یگاهبه عنوان پا توانندیم هاگاهدانش

 یهابا ، عرصدده گذاری سددرمایه یسددکپرخطر و با ر

 محور ییدانا یشهرها در ییدانا کارگران کار یهاگستره: 2شکل 
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 یازهاین یخود را بر رو یشدددگاهیو آزمدا  یپژوهشددد

پژوهشدگران، نوآوران و صداحبان کسب و کار مناطق   

 فعال و یسددمیخود مکان ین. ایندنما یشگشددا ییدانا

ة توانند در عرضدددیها مزنده خواهد بود که دانشدددگاه

 ییو در رشد و شکوفا یدهگرد یمسه یشتازپ یهاپروژه

علم و  یدورهایکرة در گسدددتر ینوآور یلّمة سدددامان

 .یندنما یفانقش ا ی،فناور

 یددر انتقال دانش تول توانندیها م/ دانشدددگاه2

جامعه تالش ة در عرص یدر مناطق علم و فناور یافته

که چندان  ایییدر انتقدال داندا   یقطر یننموده و از ا

 اریمفهوم بس ینکوشش کنند. ا کند،یجلوه نم یتجار

که در دفاتر ارتباط دانشددگاه با  یفراتر از انتقال فناور

رت صو یدانشگاه یانتقال فناورة یژدفاتر و یاصنعت 

عملکرد،  یندر ا یگر،دارد. بده زبان د  یجدا  گیرد،یم

نو و  هاییدهتا ا کنندیخالق کوشش م یهادانشدگاه 

را با  یدورهادر کر یدهمحصدددو ت نوآورانده خلق گرد 

 یود در سدددطا جامعه با برگزارخ یرسدددالت فرهنگ

ة هم وربا حض یدانشگاه یعلم یهاها و پانلنشدست 

 یاو  یاو رسددانه یمردم یندگاناز جمله نما هانفعیذ

                                                 
1 Quadruple Helix Interactions 

. ندینما یجامعه، معرف یدیکل انگذارسیاستتماس با 

ة ریکو دانش به پ یگدذار نه تنها انتقال فناور  یندر ا

 یمرزهددا یدر ورا یجدامعده بدده شدددکدل کدامالً علم    

دانش و  یگاهخواهد داد بلکه به جا یرو یانهسدددودجو

 .شودیجامعه ارزش داده م نوردر م یزعلم ن

تالش  یندهخالق آ یهادانشدددگاه یگر،زبدان د  بده 

 کشددند و یرونکه نه تنها از برج عاج خود را ب کنندیم

ا بلکه ب یرندقرار گ ییمناطق دانا یچمارپة گدان در سددده

 با به اشتراک یعلم و فناورة کشاندن مردم بر سر سفر

 با مردم، تالش خواهند کرد یافته یدتول ییگذاشتن دانا

خلق  یننو ۲یاچهدارگانه  یچمدارپ  کنشبرهم یدک کده  

ها، دولت و کسدددب و کار، که در کنار دانشدددگاه یندنما

 (.7) یردگ یجا یز( نیمدنة )مردم = جامع

ا ها بدانشددگاه یگفتمانة گسددتر چهار یناة یپا بر

اه دانشگ یبرا توانیم زیر را یعملکردها یی،مناطق دانا

 کرد: یدمانچ یعلم و فناور یدورهایدر تعامل با کر

 و انتقال دانش سازی یتجار ید،نقش در تول /۲

 یراهبردة برنددامدد یندر تدددو ینقش مشددداورت /۱

 یو مناطق علم و فناور یشهرة توسع
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بر اسددداس  ییکددارگران دانددا یددتپرورش و ترب /۴

 یدورهاکرة یندو آ یکنون یازهاین

 یهاو پارک یاندانش بن یهااز شرکت یتحما /۳

و مناطق  یدورهامسدددتقر در کر یعلم و فنداور 

 یعلم و فناورة یژو

 یهاپروژه یدر راستا یادیبن یهاانجام پژوهش /2

 ییدانا یهاال خوشهفعّ

 یسکپرخطر و با ر یهاو انجام پژوهش یتحما /4

مناطق  یبا  که مورد تقاضددا گذاری سددرمایه

 .باشندیم ییدانا

 ییدانا عصر در پژوهش و آموزش از فراتر در دانشگاه نینو یهاتیمورأم: 2شکل 
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 یو اجرا ینبا تدو ینوآور یملّة سدددامان یتتقو /7

مکمددل و  توانندددیکدده م یشدددتددازپ یهدداپروژه

موجود در مناطق  هاییتفعدال ة دهندد  رشدددد

 باشند. ییدانا

 برتر یبا فناور یهااز خوشه یتحما /8

ة یامحور بر پ ییدانا یعصنا یریپذرقابت یتتقو /۳

 برتر یفناور

دانشدددگاه از  یطمح یلو تبد یاز نوآور یتحمدا  /۲3

 یبه دانشددگاه خالق که تمام اعضا یقالب سددنت

در  اییندهبه شکل فزا کنندیتالش م یانشگاهد

 .یندنوآورانه و خالقانه رقابت نما هاییدهاة عرض

پژوهشددگران با مهارت با  که  ینتأم یاتبادل و  /۲۲

 یا و یدورهاکر یبرا کنندیبرتر کار م یدر فناور

  یمناطق علم و فناور

در مناطق علم  ییتالش در جدذب کارگران دانا  /۲۱

 یو فناور

 ینکارآفر یروین یتترب /۲۴

و  یدانش و فناورة بسدددتد ة ید زاوفراتر رفتن از  /۲۳

همچون خدمات  ییهدا شددددن در بخش یردرگ

خالق که قلب  یعو کسدددب و کار و صدددنا یمال

 .گردندیمحور محسوب م ییاقتصاد دانا

در گفتمان  یخسق علوم پزشک یهادانشگاه

 یموردة مطالع ؛یعلم و فناورة یژبا مناطق و

 یو خدمات بهداشت یدانشااگاه علوم پزشک

 بوشهر یدرمان

ها کده دانشدددگداه   یتعدامل  یبر کدارکردهدا   افزون

 یعلم و فناورة یژصورت جامع با مناطق وبه  توانندیم

و خدمات  یعلوم پزشددک یهاداشددته باشددند، دانشددگاه

 فرد هب ساختار منحصر یلکشور به دل یدرمان یبهداشت

 شده یفها تعرآن یکه برا اییژهو ةگان چند یتو مأمور

از آموزش و  یفوظا یچیدگیاسددت و از لحاظ تنوع و پ

 ینترافتاده خدمات سدددالمت در دورارایة  پژوهش تدا 

 یدارا توانندیم شددود،یکشددور را شددامل م یهابخش

علم و  یدورهایدر تعدامدل بدا کر    اییژهو یعملکردهدا 

ه برخاست یعملکرد یهاگستره ینباشدند که ا  یفناور

. ها استآن هاییتمأمور یکر تنهفته د هاییلاز پتانس

 یهاگسدددتره یزو ن هایلپتانسددد ینبرشدددمردن ا یبرا

ه س یچها در مارپنوع دانشگاه ینا یو عملکرد یگفتمان

 (یژهوة )منطق یدورکر ی،علم و فناور یدورهایکرة گدان 

 یبندر بوشددهر را به عنوان مدل عملکرد یعلم و فناور

 . گزینیمیبر م

 یگرد هدداییژگیوچنددد کدده بندددر بوشدددهر  هر
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ة یژمناطق و یکه جهت برقرار یرانا یشدددهرها کالن

اند را ممکن اسددت از خود شددده یدهبرگز یعلم و فناور

است  ی زم و اسدداس هاییژگیو ینشدان ندهد امّا دارا 

 یاسیو س یفرهنگ ی،اقتصدداد ةتوسدع ة حوز یدکه از د

 دارند. یتاهم نهایتیب

 یادنب یو شهر المللیینبة اساس مطالعات توسع بر

 (:۱7) باشندیم زیر شامل موارد یژگیو ینآمستردام، ا

اقتصاد و ة ساز در صحن یم/ وجود نقش تصدم الف

بندر بوشددهر با داشددتن   ؛المللیینو ب یکلّ یاسددتسدد

 ۳33از  یش)ب فددارسیجبددا خل یمرز آب ترینیطو ن

ه ب المللیینآزاد ب یهابه آب ی( و دسدددترسدددیلومترک

ة حوز یبه کشدددورها یبندر جنوب ترینیدک عنوان نزد

ر را د همتاییبیکه نقش  شودیمحسوب م فارسیجخل

و  کندیم یفاا فارسیجخل المللیینبة منطق یدک ژئوپلت

 یهامورد رصد ابرقدرت یشپة موضدوع از دو سدد   ینا

 ریگقرار گرفته اسدددت و دولت انگلسدددتان و د یگدانه ب

بر ة یطرسددد یبندددر برا یناز ا یدداییدر یهدداابرقدددرت

اند. اسدددتفداده برده  فدارس یجخلة آرام و حوز یدانوس اق

و  یبندر تجار ۲۲اسدددتان با داشدددتن  ینا یزامروزه ن

 یاهسته یروگاهجهان و تنها ن یگاز یدانم ینتربزرگ

 را به خود جلب نموده است. یانتوجه جهان یانه،خاورم

و  یسدددتیددکگرا و پلور/ وجود فرهنددگ تنوعب

 علم و یدورهایکر یجاداسددت که در ا یاز نکات یرندهپذ

و جلب کارگران  ییشددهر به شددهر دانا یلو تبد یفناور

 یهااز فرهنگ یسدددتگوناگون ز هاییوهبا شددد ییدانا

 یسددتمیهمان اکوسدد یناورگذار اسددت. ا یارمتنوع، بسدد

 (. ۱8) گویندیم“ نرم یطشرا”است که به آن

بلکه  یرانبوشددهر نه تنها در جنوب ا یبندر شددهر

با  یرندهفدارس بده عنوان شدددهر پدذ    یجخلة در منطقد 

کرده  ییخودنما ی در طول تار یریپذفرهندگ تحمدل  

اسدددت و وجود فرهنگ و مذاهب گوناگون از شدددمال 

 نیشددهر گواه بر ا یندر ا ییهندوسددتان تا اروپا یقا،آفر

 هاییادماندر  توانیادعداسدددت که شدددواهد آن را م 

نخست در ة وجود رتب ین. همچنیافتشهر  ینا یخیتار

 یاگستره یانگرنما یزدر سدطا کشدور ن   یشدهر  یتامن

و  ینانگذاران و کارآفر یهجذب سدددرما یجدذبده برا  پر

 .باشدیم ییکارگران دانا

در مرکز  یژهکه به و یخیو تدار  ی/ مراکز فرهنگج

نخبه و ة جذب طبق یباشددند برا یافتهشددهر انباشددت  

شددهر  یگاهشددهرها در کسددب جا یخالق به عنوان برتر

 فرد به . وجود بافت منحصدددرشدددوندیقلمداد م ییدانا

 ۳3شددهر بوشددهر به وسددعت   یمقد یفرهنگ - یخیتار
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ه بوشددهر ک تجاری - یخیبا بندر تار یوسددتهکتار در پ

شددهر قرار  ینا یعلم و فناور یدورکر یدر ضددلع شددمال

. یدعمدل نما  یسمغنداط  یدک بده عنوان   تواندد یدارد، م

و وجود  یشینما یبوشهر در هنرهادرخشان بندر ة سابق

همراه با هنر تئاتر و صددنعت   یینیپرنفوذ و آ یقیموسدد

 یندر درخشددش ا تواندیبندر م ینا ییاپو سددازییلمف

 اورگذار باشد. یشهر فرهنگ یکشهر به صورت 

 یو حکومت یمال ی،با منابع سددازمان ی/ شددهرهاد

 تحو تة که  زم یزاسیونبا موج مدرن توانندیخوب م

 ادیجو ا یو اقتصدداد یتیسدداختار جمع ییراتتوام با تغ

خالق و نوآور  یعصددنا یجادا یبرا یطیمح هاییتظرف

 . ینداست، خود را هماهنگ نما

 یشدددمالة بندر کران ینبوشدددهر، وروتمندتر بندر

درصددد گاز سددوز  73 یدکه با تول باشدددیم فارسیجخل

درصدددد نفت  7۲درصدددد گداز جهان،   2/7کشدددور و 

آن  یگاز یعانات، ارزش صادرات به انضمام مقاره فالت

اسکله در  ۱2وجود  رسد،ید ر م یلیاردم 8/۲2که به 

متر و  ۴333اسدددتددان بددا طول  ینا یبنددر تجدار   ۲۲

 یزتن و ن یلیونم 23سددا نه  یریو بارگ یهتخل یتظرف

درصد  ۳8و صادرات  یرانا ینفتة یانپا ینتروجود بزرگ

 یخارگ، به شددهرة یرجز یقاز نفت خام کشددور از طر

 یافته لیتبد یو توان مال یاقتصاد یدگاهاز د یلپرپتانس

 است.

 یتکوچک توام با فعال یهابدا بنگاه  ی/ شدددهرهدا ه

 یتو فعال یکار با سددطا مهارت با  و تخصددصدد  یروین

 یعصددنا یبا سددطا با  یشددهرها یزبرتر و ن هاییفناور

 یعاصددن یایکه هنوز بقا ییاز شددهرها توانندیم یخدمات

د عملکر ینبهتر کنندیرا بر دوش خود حمل م ینسددنگ

کنند. هر  یانمحور نما ییدانا اداقتصة را از خود در عرص

ه ب یهصنعت خدمات و مال یدگاهچند که شهر بوشهر از د

صادرات و واردات  هاییانهبودن و داشتن پا یبندر یلدل

 ییناآش یخدمات یعصدنا  یاتبا ادب یالملل یندر تجارت ب

از وجود تعداد  یانه،گراواقع یدگاهدارد امّا از د اییرینده د

 به با  یکوچک و متوسددط با فناور ایهقابل توجه بنگاه

 یع. امّا وجود صناباشدد یبرخوردار نم یرصدورت چشدمگ  

که  یاییدر یمتحرک حفار یو سدداخت سددکوها یاییدر

 طلبدیم المللیینرا در کالس ب ییبا سددطا با  یفناور

فعال ة کدارخداند    ۱2و وجود  یدان راکز پرورش آبزم یزو ن

 یدن شدددهر در تولیو کسدددب مقام اول ا یانآبز یفرآور

 نیا هاییلدر کشددور، نشددانگر پتانسدد یپرورشدد یگویم

 یفناور یسدددتبا  و ز یبا فناور یعصدددنا یها برابخش

 .  باشدیدر بندر بوشهر م یاییدر
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علم و  یدورکر یبرقرار یدر راسدددتدا  یقدت حق در

نکته اشاره نمود که کسب و  ینبه ا یدبوشهر با یفناور

کوچک  یبا  یبا فناور یهاکار هوشدددمند و شدددرکت

 یکدیگرکوچک بوده که با تعامل با  یمکمدل شدددهرها 

 ین(. ا۱۳را موجب شدددوند ) یکدیگررشدددد  توانندد یم

 کوچک رهایکه شه نمایدیم یپافشار ینبر ا یقتحق

رانه به رشد و کوچک فناو یهااز گذار شرکت توانندیم

 (.۱۳) یابندتوسعه دست 

علم و  یدورهر کر یتحداقل در موفق یدیکل اقدام

آغداز به کار آن با تعداد کم بنگاه و شدددرکت   ی،فنداور 

 یلبر اسددداس تحل یرااسدددت. ز ینفنداورانده و کدارآفر   

با   یکوچدک با فناور  یهدا شدددرکدت  ینا یندامیکی، د

 یشموجب زا یه،با رشددد خود و جذب سددرما توانندیم

ة ه در منطقیدپد ینها شدددوند. ظهور اشدددرکدت  یگرد

 (.۴3) باشدیم یرچشمگ یاربس ییدانا

که به  یدر علم و فناور یگذارسددیاسددت/ وجود و

شددده و تالش به  یو سدداختاربند دهیسددامان یخوب

 هاییتمز یافتها و فرصت ییصدورت فعال در شناسا 

هر ش یک یلدامنه جهت تبدپر هاییاز برجستگ ی،نسب

و  یل. در هر صورت، مشددودیقلمداد م ییبه شدهر دانا 

در راه  فقیتمو یعامل برا ترینمهم یاسی،خواسدت س 

عامل، همچون  ینا یرااسدددت؛ ز ییشدددهر دانا ةتوسدددع

هر  . درکندیم یفانقش ا یبعد یهاکنش یبرا یاتکانه

شددهر  یکشددهر به  یلتبد یبرا یصددورت، هر تالشدد 

روشدددن  یانداز راهبردچشدددم یکمحور اگر با  ییدانا

 (.4نشود، محکوم به شکست خواهد بود ) یتهدا

در  ی،محل یهاکه اشدداره شد، دانشگاه گونههمان

 یامجموعه ینرا در تدو یاتیح ینقش یدور،با کر یوندپ

 اقدامات و عملکردها به عهده دارند. یژه،از اهداف و

استان بوشهر مانند  یاسدناد با دست  خوشدبختانه 

 یمومحور تن ییاقتصاد داناپایة  بر استان،ة وسعسدند ت 

بر  یزاسدددتان ن یعلم و فناور یشو طرح آما اندیدافتده  

با  یگذارسددیاسددتدر دسددت اجرا اسددت و  یهپا ینهم

پایة  بر محور ییسددداختن اقتصددداد دانا یهددف جار 

مراکز  سدددازی و فعال زیانددا برتر و راه هدای یفنداور 

اسددت. پارک علم و  یافتهانجام  یبه روشددن ینیکارآفر

 یاهپارک ترینیمیاز قد یکیاستان به عنوان  یفناور

 ،یو آموزش عال یکشور، در کنار دانشگاه و مراکز فناور

 دهیسدددازمانکالن  یراهکارها و راهبردها یندر تددو 

 .کندیبندر بوشهر تالش م یعلم و فناور یدورکر

بددنة   یزن یزیکیو ف یسدددخدت افزار  یددگداه  از د

را جهت  یهکتار از اراضددد ۱۳ن اسدددتان، کال یریتمد
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 یهکتار از اراضدد 23و  فارسیجخل یپارک علم و فناور

بوشددهر را به عنوان زون  یاقتصددادة یژوة منطق دوفاز 

 و یقتحق یاسددتقرار واحدها یکردبا رو یفناورة توسددع

اختصاص داده  یژهوة نطقمسدتقر در م  یعصدنا ة توسدع 

 یدددتول یهدداجهدت اسدددتقرار بنگداه   یناسدددت. همچن

 میینفت، گاز، پتروش یتبا فعال یانمحصو ت دانش بن

 ینوآورة یرجز یهکتددار از اراضددد ۴33 یزانم یدداو در

آزاد ة عباسدددک(، که در تعامل با منطقة یر)جز یرانیانا

اسددت که مکان  یافتهبوشددهر اسددت اختصدداص  یتجار

 کردیبرتر و نوآور با روة فناوران یعصنا یواحدها تقراراس

 خواهد بود.پاک  یفناور

 یو بازارها یمجموعه همراه با مراکز صدددنعت این

 چهارچوب یایی،و در یمینفت و گاز و پتروشدد یعصددنا

بوشددهر را شددکل   ی( علم و فناوریژهوة )منطق یدورکر

 یفناورة سددده خوشدددة بردارندد  خواهدد دارد کده در  

 خواهند بود:زیر

 یمینفت، گاز و پتروش یفناورة خوش -

 یاییدر هاییفناورة خوش -

 هاییبرتر )شدددامل فناور هاییفناورة خوشددد -

NBIC.) 

 ةژیوة از منطق یاندازچشم ینبا داشتن چن اکنون

 یعملکردهددا توانیبندددر بوشدددهر، م یعلم و فندداور

ه استان متصور شد ک یهادانشگاه یرا برا یلیپرپتانسد 

 یبه دانشدددگاه علوم پزشدددک یموردة طرح مطالع یبرا

 ینگونه که اشدداره شددد در ا همان. پردازیمیبوشددهر م

 یددکت ینا فرد بدده منحصدددر یبخش بدده عملکردهددا

پرداخت؛ هر چند  یمخواه ی،علوم پزشدک  یهادانشدگاه 

ها در تعامل دانشگاهة ینکه تمام نکات اشاره شده در زم

در  یزن یعلم و فناور یدورهایو کر ییبدا منداطق داندا   

لوم ع یهاها )دانشگاهدانشگاه یکت ینگفتمان اة گستر

حدداکم  یزن یعلم و فندداورة یژ( بددا مندداطق ویپزشدددک

 .باشندیم

رسدددالت هر دانشدددگاه اسدددت که   ینا شدددکبی

را در  یامنطقه یتپرمز یهابرتر و گسدددتره هایینهزم

 یراهبردة نموده و برنام یافت ییگفتمان با مناطق دانا

نمونه، بخش  یبرا ید؛اسدددتوار نما یده خود را بر آن پدا 

بندر  یعلم و فنداور  یددور کر هدای یدت از فعدال  یمیعو

برتر  هاییفناورة خوشو  یاییدر یهابوشهر در خوشه

بوشدددهر تنها  ی. دانشدددگاه علوم پزشدددکگیردیم یجا

مرکز  یکشددور اسددت که دارا یدانشددگاه علوم پزشددک

 یپزشددکة در گسددتر یاییدر یفناور یسددتز یقاتتحق

ة بده عنوان نقط  تواندد یم یقدات مرکز تحق یناسدددت. ا
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لم و ع یدوردر کر یاییدر یپزشک یفناور یستز ینکانو

ا ب تواندیم ین. همچنیدنما یفانقش ا شدددهربو یفنداور 

دانش  یهااز مراکز رشدددد و شدددرکت یتو حما یانبن

 نییع) یدورها در کانون کروابسدته و استقرار آن  یانبن

 و یادیبن یها(، به انجام پژوهشیرانیانا ینوآورة یرجز

 یستز یهانو در پژوهش یهاو خلق گسدتره  یکاربرد

و  علمة یژوة . منطقیدنما اقدام یادر یتفناورانه با محور

 که مکان یرانیانا ینوآورة یربندر بوشددهر و جز یفناور

برتر است در مجاورت  هاییبا فناور یهااستقرار بنگاه

 منبع یددادارد. در یجددا فددارسیجخل یلگونن یهدداآب

و  یشدددیداروها و مواد آرا یافت یبرا ینو نو یانپدا بی

 یندهرا داروخانه آ یادر رو، یناست. از ا یندهآ یبهداشت

 (. ۴۲اند )قلمداد نموده

 یبا طراح تواندیبوشهر م یعلوم پزشدک  دانشدگاه 

در  یانسان یروین یتو ترب یداروسازة نوآورانه دانشدکد 

 یروین یتبه ترب یابه گونه ی،سدددنت یفراتر از مرزهدا 

 یندهآ یهابپردازد که در بنگاه ینپژوهشدددگر و کارآفر

 یدورکر ینکه در ا یااز در یسددتیز یهاکشددف فرآورده

 گاهیگستره جا ینکار بپردازند. ا بهمستقر خواهند شد، 

 .شدبایدانشدگاه م  ینا یرقابت یتبا مز فرد به منحصدر 

 یدداییدر یفندداور یسدددت ز یقدداتمرکز تحق اکنونهم

هر بوشدد یه دانشددگاه علوم پزشددکوابسددته ب فارسیجخل

 ییدارو یسدددتمندانزة شدددناسدددنامة ینسدددبت به ته

 زین یکنزدة ینداست و در آ یدهاهتمام ورز فارسیجخل

ا ر یسددتمندانز یناز ا یالملل یندر سددطا ب یبانک ژن

 فراهم خواهد آورد.

موجب  سددازییو مجاز ینیاتورسددازیم یندفرا دو

 ی،ینانو یسددتی،ز هاییفناور یانم گراییهم رانییشپ

 نیختو با برانگ یدهگرد یعلوم شدددناخت یزاطالعات و ن

ز ا یاریپژوهش و توسعه در بس یافتنو شدتاب   ینوآور

و پرشتاب در  یانقالب هاییشددرفتها، موجب پگسدتره 

 یندهایو فرا یستط زیحفاظت از مح ی،انرژ ی،پزشدک 

 (.۴۱اند )شده یگرد یاتوسعه

و خلق  هددایفندداور گراییهم رو، رونددد ینا از

 یدانش پزشک یشرفتپ ی، از مرزهاگراهم هاییفناور

 یپزشکة یندمدعا رشددد فزا ینکه شداهد ا  باشدند یم

 یفناور یسدددتنانو و نانو ز یپزشدددک ینشدددی،بازآفر

ر د تواندیبوشددهر م ی. دانشددگاه علوم پزشددکباشدددیم

تقر مس هایوریفنا یگرد یگرانمشارکت با فعا ن و باز

 یبرید،و ه گراهم هاییفناور یندر خلق ا یدوردر کر

بارز آن ة کده نموند   یدد اقددام نمدا   یدا، در یدت بدا محور 

ة گسددتر تواندیاسددت که م یاییدر یفناور یسددتنانوز
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و  یسددلول یمترم یهاکشددف سددامانه یبرا یجانیپره

سددداخت و پردازش  هایینهبدافت تا زم  یمهنددسددد 

با منشددداء  یبریده یهاو ارگان یسددده بعد یهابافت

 باشد.  یاییدر یهافرآورده

و  یتخصص یکردرو ید،جدة در هزار یگر،د یسدو  از

 یکه در صددد سددال گذشددته بر فضددا   یرشددته محور

ة یطرسددآهسددته  ها حاکم بوده اسددتدانشددگاه یکآکادم

 هاییافتخود را به ره یو جا دهدیخود را از دسددت م

ة در ده یعلم هاییشرفتپ یراز دهدیم یارشدته  یانم

دو  ات،یح یملکول هایبه راز یشترب یگذشته با دسترس

 ژییولوبة را آشکار کرده است که مطالع یاساس یتواقع

اسدددت و دوم آنکه  ینامیکد یندفرا یکو رفتار انسدددان 

سدددالمت، در  یقاتتحق ةدر حوز یسدددنت بندییمتقسدد 

ر د ین. اگرددیم یاز مواقع مانع از اکتشافات علم یبعض

 و یعتطب یدرون یچیدگیپ یللاسدددت کده بده د   یحدال 

در سطا  اییهبه کاوش مسائل پژوهش پا یلتما معه،جا

به حل  یازها وجود دارد که همراه با نمشدددترک رشدددته

 هایینشبه خلق ب یازو ن یاجتمداع  یچیدده مسدددائدل پ 

 یارشته یانم هاییافتره ینده،زا هاییو فناور یانقالب

 نیبهتر ی،فناورعلم و ة یژمناطق و شک،ی. بطلبدیرا م

 یارشددته یانم یهاپروژه ینتدو جهت یگفتمان یفضددا

 خواهند بود. یعلوم پزشک یهادانشگاه هاییسینآکادم

و  علم یدورخوب کر یاربس یدسترس یگر،دة یزاو از

و وجود  فارسیجخلة منطق یبوشدددهر به بازارها یفناور

بندر آزاد در تنگاتنگ آن و اسدددتقرار  هاییدل پتدانسددد 

و  یاقتصادة یژوة برتر در زون منطق یبا فناور یاهبنگاه

 یدانشددگاه علوم پزشددک یتبندر آزاد، امکان حماة منطق

ة یژوة دانش سالمت در منطقة بوشدهر از اسدتقرار خوش  

 عیکا  با ارزش افزوده در صنا یدکه به تول یعلم و فناور

فراهم خواهد شدددد و  نمایند،یبرتر م یبدا کاربرد فناور 

ة برآمده از مرکز رشددد سددالمت در خوشدد  یهاشددرکت

لم ع یدورکر یشتازپ یهابه عنوان پروژه توانندیسالمت م

در  ینوآور یملّة و در سدددامان یدهمطرح گرد یو فنداور 

. در هر صورت، یندنما یجادرا ا یسدالمت، تحول ة گسدتر 

 و شودیم یسدته کا  نگر یکامروز به سدالمت به عنوان  

 کایهارتفورد آمر - ینگفیلداسپر یعلم و فناور یدوردر کر

 یارا به صددورت درسنامه یدورکر یات)که سداز و کار ادب 

خدمات سددالمت به صددورت  ارایة  (یافتان در آن تویم

ا  با سطا اشتغال ب یدیبخش صنعت کل ینتربرجسدته 

 (. ۴۴) شودیم یستهنگر

پرشدددددت  یختگیو آم جوشدددیهم یددلدل بدده

سدددالمت به  یهاخددمات مراقبت ارایدة   محور ییداندا 
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 یعلوم پزشک یهاو برتر، دانشددگاه یچیدهپ هاییفناور

خدمات سالمت در کالس ارایة  خود با توانندیکشور م

 یننه تنها بهتر فناوری علم و یددورهای در کر ی،جهدان 

فراهم نموده و  ییکارگران دانا یخدمات سالمت را برا

 دتواننیبلکه م یندآنان تالش نما یدر جذب و ماندگار

رقابت و  یدارا یتپرنفوذ و پرمز یهابا اسدددتقرار بخش

 هاییسدددتبه جذب تور یدورهاکر ینخود در ا یدیکل

 ةیژو در توسددعه و رونق مناطق و ینداقدام نما یپزشددک

 .یندنما یفانقش ا یعلم و فناور

در خدمات سالمت  سازی یجهان ید،جدة هزار در

ة ردر گستابرروند  یک یپزشک یسدم تور یریگو شدکل 

 ی،رشدد اقتصاد جهان  یرا. زگرددیسدالمت محسدوب م  

متوسط در ة طبق یریموجب خواهد شد که با شکل گ

 یننوپا، مردم ا یدر حال رشدد و اقتصادها  یکشدورها 

خدمات  یفیتپرک یکا ها یکشدددورهدا به جسدددتجو 

خود را درنوردند. البته  یملّ یسالمت پرداخته و مرزها

در حال توسعه  یاز سمت کشورها یشهحرکت هم ینا

 شینخواهد بود بلکه با افزا یشرفتهپ یکشورها یبه سو

 یآور خدمات سددالمت در کشددورها سددرسددام ة ینهز

 کشورها به ینمتوسدط ا ة ممکن اسدت طبق  یشدرفته، پ

ة ینسدددالمت را با هز اتکه خدم یگرید یکشدددورها

اسددداس، در  ینکنند. بر ا یلم دهند،یم ارائه یکمتر

از  یشکه ب شددودیحدس زده م یالدیم ۱3۲۱سددال 

 یهادرمان یدر جستجو هایکایینفر از آمر یلیونم 4/۲

 یبه کشورها ی،پزشددک یسددمدر قالب تور تر،ینهکم هز

 (.۴۳مسافرت کرده باشند ) یگرد

 در دو قالب تواندیبوشهر م یعلوم پزشک دانشگاه

خود در جددذب  هدداییددلاز پتددانسددد المللیینو ب یملّ

مند بهره یعلم و فناور یدوردر کر یپزشک هاییستتور

 یشکپز یقاتمرکز تحق ینبرتر یدانشگاه دارا ینشود. ا

 یملکول یبرداریرتصوة ینکشور بوده و در زم یاهسدته 

با  ،یشتازپة پروژ یکرو، به عنوان  یناست. از ا یشگامپ

نسبت به استقرار  یژه،وة منطق هاییتاسدتفاده از معاف 

ة یبرتر بر پا یبدا فنداور   یملکول یداربریربخش تصدددو

 یپزشک یستبه جذب تور یملّ یاسدر مق PETاسکن 

 بددا یزن المللیینب یدداساقدددام نموده و در مق تواندددیم

سدددالمت در قالب  ماتمدرن خد یهابخش یاندازراه

صدددنعت  هاییلو اسدددتفاده از پتانسددد یدرمدان  یدا در

ر د یپزشک هاییستنسدبت به جذب تور  ی،گردشدگر 

 تالش کند. ی،جهان یاسمق

در سطا  یعلم و فناور یدورهایانداز کرچشم در

که شدددامل  شدددودیم یسدددتهجهان به چهار مؤلفه نگر
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 ریدومسددتقر در کر یها)بخش یافتنارتباط  یهامؤلفه

اط ارتب یکدیگربه  یحمل و نقلة با شدددبک بایسدددتیم

شدداداب در ة سددرزنده بودن جامع یری،پذ(، رقابتیابند

سددبز  یز( و نیزندگ  یبا یفیتبا ک پذیریسددتن زمکا

 یاسدددتانداردها یدت و رعدا  یعیبودن )حفظ مندابع طب 

 (.۲۲) باشدی( میطیمح یستز

 یعلوم پزشک یهادانشددگاه ین،آخرة دو مؤلف در

خود  ینپرنفوذ و سنگ یرحضور و تأو توانندیکشدور م 

 یمثال، دانشگاه علوم پزشک یگذارند. برا یشرا به نما

همراه با پژوهشددگران دانشددگاه مادر  تواندیبوشددهر م

 سددوخت یددر تول فارس،یجدانشددگاه خل یعنیاسددتان 

 فارسیجخل یستمندانز یگرو د هایکروالگاز م یستیز

 هایکیبا  با تکن یاقتصاد ةبا بازد یهادر قالب پروژه

، گوناگون هاییوهاقدام نموده و به شددد یوتکنولوژیکب

برتر مدداننددد  هدداییاربرد فندداورنوآوراندده و بددا کدد

 ییزیکف یطمح یوتکنولوژی،و نانو ب یفنداور  یسدددتز

 .یدسبز و پاک نما هاییرا سرشار از انرژ یدورکر

بوشددهر  یدانشددگاه علوم پزشددک  یگر،د یاز سددو

ا ر یشددنهادهاپ یندر قالب مشدداور و ناظر، بهتر تواندیم

 ینو سددداکن ییکارگران دانا یزندگ یفیتارتقاء ک یبرا

 یدر بهسددداز یشدددهر یداده و با نهادها ارائه یدورکر

 هاییهمشددارکت کرده و پا یژهوة منطق یشددهر یطمح

 ،یاستاندارد جهان در یزندگ یفیتشدهر سالم با ک  یک

 رامونیپ یشسالم و پاک، به رسالت خو یبا سبک زندگ

.سالم، اهتمام ورزدة انسان سالم در جامع

 
References:                

 

1) Nabipour I. Knowledge- based economy. 

Bushehr Medical University Press, 2008. 

2) Volkov D, Garanina T. Intangible assets: 

Importance in the knowledge-based economy 

and the role in value creation of a company. The 

E J Knowl Manage 2004; 5:539-550. 

3) Rooney D, Hearn G, Ninan A. Handbook on the 

knowledge economy. USA: Edward Elger 

Publishing: 2005. 

4) Shahnazi R , Moazen Jamshidi H, Akbari N. 

Effects of the Knowledge-Based Economy on 

the Science and Technology Corridors. Roshd -

e- Fanavari 2013, 9 (36). 

(http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf

&ID=1219806&l=en)(Accessed 5 Nov 2014 at 

http://daneshbonyan.ir/uploads/29_1883.pdf). 

5) Isfahan Science and Research City. The impact 

of science and technology corridors on 

development of Isfahan. Isfahan Science and 

www.takbook.com



 

138 

Research City., Isfahan 2010. 

6) Nabipour I. Knowledge City. Bushehr Medical 

University Press,2013. 

7) The rise of knowledge regions: emerging 

opportunities and challenges for universities. 

European University Association (EUA). 

(Accessed in May 10, 2013, at 

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/

Publications/The_Rise_of_Knowledge_Region

s.pdf). 

8) Sheikh zeinoddin M, Keshmiri M, Khakbaz H, 

et al. The role of science and technology 

corridors in knowledge-based economy 

development. Roshd–e- Fanavari 2014, 

10(38):2-13. )http://www.rooyesh.ir/ 
RoshdeFanavariEn/EnglishAbstractDetail.aspx

?PID=378.) (Accessed 5 Nov 2014 at 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4301393

3801.pdf).  

9) Knowledge Corridor. (Accessed 5 Nov 2014 at 

http://http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_

Corridor) 

10) Yigitcanlar T. Position paper: Benchmarking the 

performance of global and emerging knowledge 

cities. Sep 2014, 41 (12), pp 5549–5559. 

(Accessed 5 Nov 2014 at 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pi

i/S0957417414001699). 

11) Knowledge Corridor 2030 (Accessed 5 Nov 

2014 at 

http://sustainableknowledgecorridor.org/site/sit

es/default/files/SKCActionPlan_D1_11-

2013.pdf). 

12) Sleutjes B. The hard and soft side of European 

knowledge regions. (Accessed 5 Nov 2014 at 

http://locatiekenniswerkers.verdus.nl/upload/fo

rum/B.W.H.Sleutjes@uva.nl/URD_HELP%20

UVA-VU_Report%201.pdf). 

13) Brown JS & Duguid P. Mysteries of the Region: 

Knowledge Dyamics In Silicon Valley. 

(Accessed 5 Nov 2014 at 

http://www.johnseelybrown.com/mystery.htm). 

14) Paci R & Usai S. Knowledge flows across 

European regions. The Annals of Regional 

Science. 2009, 43(3), pp:669-690. (Accessed 5 

Nov 2014 at 

http://crenos.unica.it/crenos/sites/default/files/

wp/07-04.pdf). 

15) Multimedia Super Corridor Malaysia: Public-

private R&D collaboration. (Accessed 5 Nov 

2014 at 

http://www.techmonitor.net/tm/images/7/73/09

sep_oct_sf4.pdf) 

16) Hsieh HN. Knowledge patterns and spatial 

dynamics of industrial districts in knowledge 

cities: Hsinchu, Taiwan. Expert Syst. Appl. 

2014, 41 (12), pp 5587-5596. (Accessed 5 Nov 

2014 at 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pi

i/S0957417414000724) 

17) Caragliu A & Nijkamp P. Space and Knowledge 

Spillovers in European Regions –The Impact of 

Different Forms of Proximity on Spatial 

Knowledge Diffusion. Sep 2013 . (Accessed 5 

Nov 2014 at 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract

_id=2328684) 

www.takbook.com



 

139 

18) Knowledge Corridor Action Plan for a 

Sustainable Region. (Accessed 5 Nov 2014 

at 

http://www.sustainableknowledgecorridor.org/s

ite/sites/default/files/Knowledge%20Corridor%

20Action%20Plan%20Issues%20Summary.pdf

) 

19) Hamsha BI. Evaluation of multimedia super 

corridor (MSC Malaysia) Contribution in 

Malaysian economy. Sep 2011. (Accessed 5 

Nov 2014 at http://r-

cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/3642/1/512

09604.pdf) 

20) Janssen L. The Experience of Regions of 

Knowledge and the way forward with 

HORIZON2020. (Accessed 5 Nov 2014 at 

http://www.ensea.biz/wp-

content/uploads/ENSEA-The-Experience-of-

Regions-of-Knowledge-and-the-way-forward-

with-HORIZON2020-Janssen.pdf). 

21) Yigitcanlar T, Sarimin M. The role of 

universities in building prosperous knowledge 

cities: the Malaysian experience. Built 

Environment. 2011;37: 260-280. 

22) Henry, N, Pinch, S. Spatalising knowledge: 

placing knowledge community of motor sport 

valley. Geoforum 2000;31:191-208 . 

23) Nabipour I. NIH Roadmap & Knowledge-based 

economy. Bushehr Medical University Press, 

2008. 

24) Jones A (editor). How can cities thrive in the 

changing economy? Ideopolis II Final report- 

the Work Foundation, July 2008 . 

25) Williams L (editor). Embedding Universities in 

Knowledge Cities. An Ideopolis and Knowledge 

Economy Programme Paper. The Work 

Foundation, 2008. 

26) Powell J. Creative universities and their creative 

city-regions. Industry and Higher Education 

October 2007: 323-335. (Accessed 5 Nov 2014 

at 

http://www.eucen.eu/BeFlexPlus/CaseStudies/

UPDATEDCASES/UK_SalfordCreative.pdf) 

27) Comparing paths of creative knowledge regions. 

(Accessed 5 Nov 2014 at 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/dep

artamenti/centyr_soc_praktiki/WP3final.pdf) 

28) Sleutjes B. The hard and soft side of European 

knowledge regions. Help UVA-VU report 1. 

(Accessed 5 Nov 2014 at 

http://locatiekenniswerkers.verdus.nl/upload/fo

rum/BW.H.Sleutjes@uva.nl/URD_HELP%20

UVA-VU_Report%201.pdf) 

29) Smart Business: Technology Corridors. 

(Accessed 5 Nov 2014 at www.va-

interactive.com/inbusiness/documents/HR/SB_

LM_1.DOC) 

30) Lee IH, Hong E, Sun L. Regional knowledge 

production and entrepreneurial firm creation: 

Spatial Dynamic Analyses.Oct 2013, 66 (10),pp 

2106-15. (Accessed 5 Nov 2014 at 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pi

i/S0148296313000611) 

31) Nabipour I. Marine Medicine. Bushehr Medical 

University Press, 2008. 

32) Technology convergence. (accessed 13 August 

www.takbook.com



 

141 

2014 at http://www.haygroup 

.com/downloads/MicroSites/L2030/Hay_Group

_Technology_ convergence_2014.pdf). 

33) Knowledge Corridor Talent and Workforce 

Strategy. Jun 2014. (Accessed 5 Nov 2014 at 

http://www.hartfordspringfield.com/sites/defaul

t/files/Knowledge-Corridor-Talent-Strategy-

Report_6_13_14_Final.pdf) 

34) 34.Nabipour I. Megatrend analysis of the health 

policies of I.R.Iran. ISMJ 2014; 17: 1007-1030.

 

www.takbook.com



 

  

 کتابنامه
 

 

www.takbook.com



 

142 

  

www.takbook.com



 

143 

 

 

 

 

 

 
1 Jandova M. Comparative analysis of Regional Innovation System in different types of regions: 

Evidence of Madrid, Basque country and Andalucía. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4648090&fileOId=4648093). 

2 Kaskinen J, Ahvenainen M, Rodenhäuser B, et al. Rethinking Regional Performance in the 

Knowledge Society: Foresight as a Tool for European Regions. (Accessed 14 Jan 2015 at 

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_2006-1.pdf). 

3 Florida R, Gulden T, Mellander C. The Rise of the Mega-Region. October 2007. (Accessed 14 Jan 

2015 at http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Florida,%20Gulden,%20Mellander_Mega-

Regions.pdf). 

4 Sleutjes B. The hard and soft side of European knowledge regions. (Accessed 5 Nov 2014 at 

http://locatiekenniswerkers.verdus.nl/upload/forum/B.W.H.Sleutjes@uva.nl/URD_HELP%20U

VA-VU_Report%201.pdf). 

5 Cooke, P. and K. Morgan. The network paradigm: new departures in corporate and regional 

development. Environment and Planning, 1993, 11(5), pp 543-564. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=d110543). 

6 Baibossynov SB. Regional Innovation Policy: World Practice of and Conclusions for 

Kazakhstan. World Applied Sciences Journal, 2013, 6, pp 866-870. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://www.idosi.org/wasj/wasj28%286%2913/19.pdf). 

7 Cooke, P. Regional Innovation Systems, Clusters and the Knowledge Economy, Industrial and 

Corporate Change, Oxford University Press, 2001, 10(4), pp 945-974. (Accessed 14 Jan 2015 

at http://icc.oxfordjournals.org/content/10/4/945.short?rss=1&ssource=mfc). 

www.takbook.com



 

144 

8 Cook P. Strategies for regional innovation systems: Learning Transfer and Applications. 

(Accessed 14 Jan 2015 at 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Strategies_for_regional_inn

ovation_systems.pdf). 

 .۲۴87نبی پور، ایرج. اقتصاد دانایی محور. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.  ۳

10 AISBL E. The regional impact of technological change in 2020. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2010_technological_change.pdf). 

11 Success Factors of Economic Development in High-Tech Regions. (Accessed 14 Jan 2015 at 

https://secure.bs.ch/awa/formulare/20110411_boston_case_study_-_final.pdf). 

12 The rise of knowledge regions: emerging opportunities and challenges for universities. 

European University Association (EUA). (Accessed in 14 Jan 2015 at 

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/The_Rise_of_Knowledge_Regions.pdf). 

13 Idepolis: Knowledge City-Regions. The Work Foundation. (Accessed in May 10, 2013, at 

http://www.theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/50_50_distinctiveness_final.pdf). 

14 Montreal knowledge city. Report of the Montreal, Knowledge City Advisory Committee. 

Montreal. (Accessed in May 10, 2013, at 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/librairie_fr/documents/ mtl-knowledge.pdf). 

15 Carayannis, E.G, Campbell, D.F.J. Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix 

Innovation Systems. SpringerBriefs in Business 7. DOI 10.1007/978-1-4614-2062-0_1. 

16 Measuring Regional Innovation: A Guidebook for Conducting Regional Innovation 

Assessments. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://www.compete.org/images/uploads/File/PDF%20Files/Regional_Innovation_Guidebook.pdf). 

17 Regional Innovation Scoreboard 2014. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://ec.europa.eu/news/pdf/2014_regional_union_scoreboard_en.pdf). 

18 Bruno N, Mahieu B, Lacave m, et al. Assessment of the impact of the ‘Regions of Knowledge’ 

programme. (Accessed 14 Jan 2015 at 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/as

sessment_of_the_impact_of_the_regions_of_knowledge_programme.pdf). 

www.takbook.com



 

141 

19 A Practitioner’s Guide To Economic Development Tools for Regional Competitiveness in a 

Knowledge-Based Economy. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://www.statsamerica.org/innovation/guide/practitioners_guide.pdf). 

20 Colombelli A, Foddi M, Paci R. The knowledge regions in the enlarged Europe. (Accessed 14 

Jan 2015 at http://crenos.unica.it/crenos/sites/default/files/WP11-10.pdf). 

21 Etzkowitz H. Silicon Valley-The Sustainability of an Innovative Region. (Accessed 14 Jan 2015 

at https://www.triplehelixassociation.org/?wpdmdl=3705). 

22 Nataraj S, J. Shatz H, Crane K, et al. Creating an Innovation System for Knowledge City. 

Technical report, 2012. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2012/RAND_TR1293.sum.pdf). 

23 HOW DID SILICON VA LLEY BECOME SILICON VALLEY? Three Surprising Lessons for 

Other Cities and Regions. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://share.endeavor.org/pdf/HDSVBSV.pdf). 

24 Knowledge Corridor. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Corridor). 

25 Knowledge Corridor 2030 (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://sustainableknowledgecorridor.org/site/sites/default/files/SKCActionPlan_D1_11-2013.pdf). 

26 Vicziany M, Puteh M. Vision 2020, the Multimedia Super Corridor and Malaysian Universities. 

(Accessed 14 Jan 2015 at 

http://eprints.utm.my/4120/1/MarliaPuteh2004_Vision2020theMultimediaSuperCorridor.pdf). 

27 Hamsha BI. Evaluation of multimedia super corridor (MSC Malaysia) Contribution in 

Malaysian economy. Sep 2011. (Accessed 14 Jan 2015 at http://r-

cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/3642/1/51209604.pdf). 

28 Multimedia Super Corridor (MSC). (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://nurelimtiaz.uitm.edu.my/wordpressfolder-elimtiaz/wp-content/uploads/2012/08/MSC.pdf). 

29 Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation (Accessed 14 Jan 2015 

at http://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf). 

30 Regions and Innovation: Collaborating Across Borders. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-

development/regions-and-innovation-collaborating-across-borders_9789264205307-en). 

www.takbook.com



 

146 

 .۲۴۳۱دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.  نبی پور، ایرج. شهر دانایی. انتشارات  ۴۲

32 National/Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). (Accessed 14 Jan 

2015 at 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf). 

33 Rodríguez-Pose A, di Cataldo M, Rainoldi A. The Role of Government Institutions for Smart 

Specialisation and Regional Development, 2014. (Accessed 14 Jan 2015 at 

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC88935.pdf). 

 

www.takbook.com


	Blank Page

