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پیشگفتار
کریدددورهددای علم و فندداوری (مندداطق ویژة علم و

فناوری کشور را مورد تصویب قرار داد.

فنداوری) یکی از زیرسددداخدتهای توسدددعة اقتصددداد

منطقدة ویژة علم و فنداوری مجموعهای متمرکز از

دانش محور اسددت .از این رو ،هیأت وزیران دولت هفتم

دانشدددگداههدا ،پدارکهدای فنداوری ،مراکز تحقیقاتی و

در جلس دة مورخ  ۲۴8۳/۳/۲۱بنا به پیشددنهاد سددازمان

پژوهشد دی ،شدددرکتهای با فناوری برتر ،سدددرمایههای

مدیریت و برنامهریزی کشدور و به استناد اصل یکصد و

مخاطرهپذیر ،امکانات و زیرساختهای فیزیکی و نهادی

سدی و هشدتم قانون اسداسدی جمهوری اسالمی ایران،

و سرمایة انسانی است که در یک فضای جغرافیایی و در

آیین نامة نحوة فعالیتهای مشدخص به منوور تأسیس

یدک منطقة اقتصدددادی با مدیریت متمرکز و سددداختار

و توسددعة کریدورهای علم و فناوری کشددور را تصددویب

حقوقی خاص تشددکیل و به تولید محصددو ت و خدمات

کرد و در همین راسدددتددا هی دأت دولددت نهم در مورخ

دانش محور میپردازد.

 ۲۴8۳/۲/۲2بندا به پیشدددنهاد مشدددترک وزارت علوم،

مفهوم کریدورهای علم و فناوری ،مناطق دانایی و

تحقیقات و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

مدندداطدق ویدژة عدلم و فندداوری در گددذر هنگددام دة

و به اسدتناد اصدل یکصدد و سی و هشتم قانون اساسی

پیش پارادایمی خود اسدت و از این رو شاید هنوز نتوان

جمهوری اسدددالمی ایران ،آیین ندامة نحوة فعالیتهای

خط و مرز روشنی را میان این تعاریف کشید ولی آنچه

مشدخص به منوور تأسیس و توسعة مناطق ویژة علم و

مسدلم است آن است که این مفاهیم برخاسته از همان

1

سه مکانیسم اقتصاد دانایی محور است .ما نیز در اینجا به

پذیرندههای فرهنگهای متنوع بر پایة شایسته سا ری؛

عمد از این واژهها به جای یکدیگر اسدددتفاده میکنیم و

نقش ایفا نمایند.

امید اسددت با رسدیدن به بلوغ پارادایمی ،بتوان حد و مرز

بدا تغییر ندام کریدور علم و فناوری به منطقة ویژة

واضددحی برای آنها تعریف نمود .ولی پرواضددا اسددت که

علم و فناوری در سدددال  ۲۴8۳و بازنگری آیین نامه و

منداطق و کریددورهای علم و فناوری ،عملکردهای پارک

تصویب آیین نامة جدید ”نحوة تأسیس و توسعة مناطق

علم و فناوری را در عملکردهای شهری ترکیب نمودهاند.

ویژة علم و فناوری کشدور“ استانهای اصفهان ،خراسان

در هر صورت ،کریدورهای علم و فناوری میتوانند

رضوی ،یزد و بوشهر ،مجوز تأسیس مناطق ویژة علوم و

نقش بیهمتدایی را در خلق داندایی ،رشدددد و توسدددعة
2

فناوری را به دست آوردند.

اقتصدددادی ایفدا نمدایندد و از دید عملکردی ،کریدورها

بیشدددک این مندداطق ویژة علم و فنداوری ،مکددان

(مناطق دانایی) به شدددیوهای هدفمند به پرورش و فربه

همجوشدی مارپیچ سه گانة ”دانشگاه“” ،کسب و کار“ و

نمودن دانایی پرداخته و در خلق اشتغال ،رشد پرشتاب

”دولدت“ اسدددت که برهم کنش این سددده گانة مقدس

در درآمدد جدامعه و خلق وروت ،افزایش کیفیت زندگی

میتواند پایة دانایی محور را در این مناطق استوار نماید.

شدددهدروندددان ،فراهم آوردن دسدددترسدددی مؤور بدده

بدین سددان ،دولتهای اقتصددادهای پیشددرفته در

زیرسداختهای حمل و نقلی ،طراحی شهری و معماری

سدراسدر جهان ،ارتقاء نوآوری منطقهای و سدیاستهای

پیوندد دهندة فناوریهای نوین ،افزایش سدددطا رقابت

سداختار یافته بر پایة رشدد و توسعة مناطق ویژة علم و

تخصدص گرایانه ،ایجاد شبکههای پرنفوذ تجاری ،ایجاد

فدندداوری را بدده عنوان راهی برای توان بخشدددیدددن

ظرفیت دسترسی به دیگر بازارها ،ارتقاء سطا آموزش و

رقابت پذیری ملّی خود برگزیدهاند .برای مثال ،اتحادیة

مهارت شهروندان ،دفاع از فرهنگ کسب و کار مشارکتی

اروپا برای بازگشددت توان اقتصددادی و بهبودی خود در

و رقابتپذیر ،ارایة خدمات عمومی خالقانه و پاسخگو و

شددرایط پسددا بحران اقتصددادی ،رشددد توامان پایدار و

زمینده سددداز آشدددکدارسدددازی فرهنگ تحمل پذیری و

هوشدددمندد بر پایة مناطق ویژة علم و فناوری (مناطق

دانایی) را هدف قرار داده است.

(راهبردهای  )RIS3را بر پایة برنامههای جامع یکپارچة

تمرکز سدددرمایه گذاری بر اسددداس این راهبرد ،بر

تحول اقتصادی ،ساماندهی شده برای مناطق ویژة علم

”پژوهش“” ،نوآوری“ ،و”کارآفرینی“ است که تمام اعضاء

و فندداوری را پیگیری می کنددد .این چرخش راهبردی

اتحادیة اروپا مجبور به اجرای آن هسددتند تا پتانسددیل

اقتصددادهای پیشددرفتة جهان به سددوی راهبرد مناطق

نهفته در این قاره شددکوفا شددود .در یک فراگرد جامع،

داندایی (منداطق ویژة علم و فناوری) خود گویای وجود

اخیراً اتحدادیدة اروپا راهبردهای پژوهش و نوآوری برای

پتانسددیل نهفتة عویم در آن بوده که میتواند همچون

تخصص گرایی هوشمند را ارائه داده است.

درسدنامهای برای رشد و توسعة علم و فناوری در کشور

تخصدص گرایی هوشمند (Smart Specialisation)۲

عزیزمان مورد رصد قرار گیرد.

به معنای شدددناسدددایی ویژگیها و داراییهای منحصدددر

از این رو ،هدف این نوشددتار آشددنایی با مفاهیم و

بده فرد هر کشدددور و منطقدة دانددایی اسدددت تددا بتوان

چهارچوبهای نوری و تئوریک شکلدهی مناطق ویژة

مزیتهای رقابتی هر منطقة دانایی را برجسددته نموده و

علم و فندداوری بوده و تالش می نمددایددد بدده عوامددل

ذینفعهدای منطقددهای و منددابع را حول چشدددم انددداز

تعیینکننددة کلیددی ،موفقیدت و پیشرانهای کلیدی

برخاسددته از تعالی گرایی آیندة این مناطق سددوق داد.

منطقة ویژة علم و فناوری بپردازد .همچنین این نوشتار

همچنین این بده معندای تقویدت سدددامانههای نوآوری

با معرفی نمونههای موفق مناطق ویژة علم و فناوری در

منطقدهای ،بزرگنمایی جریانهای دانایی و گسدددترش

قارههای جهان ،در جسددتجوی آن اسددت که شیوهای را

سدددودمندیهای نوآوری در سدددراسدددر پیکرة اقتصددداد

جهدت ارزیابی کمّی و کیفی مناطق ویژة علم و فناوری

منطقهای است.

ترسیم نماید تا بر پایة آن بتوان شاخصهای دروندادی

از این رو ،اتحادیة اروپا ،راهبردهای ملّی /منطقهای

و برون دادی نوآوری را در سطا این مناطق به سنجش

پژوهش و نوآوری جهت تخصدددص گرایی هوشدددمندانه

درآورد .بیشددک با پایهریزی امکانات رشددد و شددکوفایی
Research and Innovation Strategies for Smart Specialization

1
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4

مندداطق ویژة علم و فندداوری در گوشددده و کنددار ایران

از جناب آقای دارا جوکار که در بازآفرینی تصدداویر

عزیزمان میتوانیم نه تنها راهبردهای تخصدددص گرایانة

و ویرایش متن از هیچ کوشدشدی فروگذاری ننمودند ،از

هوشدددمند بر پایة مناطق دانایی را پایهریزی کنیم بلکه

سرکار خانم فاطمه مرزوقی که شکیبانه حروفچینیهای

خواهیم توانسدددت ادبیدات علمی حاکم بر فضدددای این

مدتوالی متن را پددذیرفتنددد و از جندداب آقددای دکتر

مناطق را رشد و تکامل دهیم.

محمدد جواد حدائری نژاد که در تنویم منابع مرا یاری

بنابراین ،این نوشتار آغازگر این راه است و بیشک

نمودند ،و همچنین از سرکار خانم زهرا صفایی ،مسئول

پراز لغزش بوده و امیددد می رود کدده اندددیشددده گران و

محترم انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،صمیمانه

دانشورزان این سددرزمین نیکو بتوانند در فربه نمودن و

سپاسگزاری مینمایم.

آمیختن آن به مفاهیم پرغنای برخاسدددته از ژرف نگری
خود تالش نمایند.

از سرکار خانم دکتر کتایون وحدت که در ویرایش
متن تالش فراوانی را از خود نشان دادند نیز سپاسگزارم.

در پددایددان ،این حقیر هرگز از مجدداهدددتهددای

امیددد اسدددت این نوشدددتددار بتوانددد در برانگیختن

غدیدرتدمنددداندده و خسدددتگی ندداپددذیر جندداب آقددای

اندیشددههای وا به سددوی پایهریزی مناطق ویژة علم و

دکتر عبدالمجید مصلا در پایهریزی منطقة ویژة علم و

فناوری در گوشدده و کنار ایران ،همچون راهبردی برای

فناوری بوشددهر که نخسددتین تکانه را برای نوشددتن این

رشددد و نمو نوآوری و شددکوفایی اقتصدداد دانایی محور،

نوشتار آفریدند ،فراموش نخواهد کرد.

سهمی هرچند ناچیز را از خود نشان دهد.

دکتر ایرج نبی پور
عضو گروه آیندهنگاری ،نوریه پردازی
و رصد کالن سالمت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

فصل اول
مناطق دانایی (مناطق ویژة علم و فناوری)
و سامانة نوآوری منطقهای :مفاهیم و تئوری
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با آغاز حرکت جهانی سدددازی ،چنین پنداشدددته

نیرومنددی در رقدابدت پذیری و کارایی ملّی نقش ایفا

میشد که با فروریزی مرزها ،سیال سرمایة برخاسته از

میکند ( .)۲بدین سان ،دولتهای اقتصادهای پیشرفته

دانایی ،مرزی را نخواهد شناخت؛ بدین گونه که سرمایة

در سراسر جهان ،ارتقاء نوآوری منطقهای و سیاستهای

برانگیخته از فرایند نوآوری ،در پهنة گیتی ،مرزها را در

ساختار یافته بر پایة ”خوشهها“ را به عنوان راهی برای

نوردیده و همچون سدیالی از یک کشور به کشور دیگر

بنیان یافتن رقابت پذیری ملّی برگزیدند .در این بخش

راه خواهد گشددود .امّا با آغاز هزارة نوین ،آهسددته این

از نوشدددتددار تالش میشدددود کده بده مفداهیم نوریدة

تفکر شدددکل گرفت که در فرایند جهانی سدددازی ،این

”سددامانههای نوآوری منطقهای“ و خوشددهها (به عنوان

”مناطق مملو از نوآوری“ هستند که در پهنة رقابتهای

زیرسددامانههای ویژه که در سدددامانة نوآوری منطقهای

اقتصدادی پرشدتاب ،نقش برجستهای را از خود نمایان

عمل مینمایند) پرداخته شددود .از این رو ،نخسددت به

میکنند؛ یعنی همان نقشددی را که شددهرها در دوران

چهارچوب مفهوم منطقة دانایی (منطقة علم و فناوری)

رشدد اقتصاد بر پایة صنعت از خود نشان دادند .بر این

میپردازیم و سددپس با کالبد شددکافی مفهوم ”سددامانة

پایه ،نوریه پردازان هزارة نوین بر این باور دست یافتند

نوآوری منطقهای“ به مفاهیم منطقه ،نوآوری و سامانه

که این توسعة منطقهای است که همچون نیروی رانش

مینگریم.

7
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شکل  :۲مارپیچ سه گانة ( )Triple Helixسامانة نوآوری منطقهای ()RIS
مناطق دانایی )(Regions of Knowledge

پژوهی انجام گرفت ،نور خبرگان با اسددتفاده از شددیوة

نگرش در مفهوم مندداطق دانددایی برای دریددافددت

پرسدددشدددنامة دلفی پیرامون اینکه یک منطقة دانایی

چگونگی پیوند میان مناطق دانایی (مناطق ویژة علم و

چیسدت ،جستجو گردید .نتایج این جستجو ،مفاهیمی

فنداوری) بدا ”سدددامانه های نوآوری منطقه ای )“(RIS

را برای تعریف منطقة دانایی فراهم میآورند.

بسددیار راهگشددا خواهد بود .بر اسدداس پروژة اسددپایدر

همانگونه که اشداره گردید ،پس از جهانی سازی،

) (SPIDERکده بدا سدددرمدایه گذاری برنامة عملیاتی

مفهوم واحدهای فضددایی سددنتی در سددیاستگذاری و

پدایلوت منداطق داندایی اتحادیة اروپا به شدددیوة آینده

آمایش سرزمین دچار چالش گردید .امّا طیّ چند سال

اخیر ،آهسته هویدا گردید که شکل نوینی از واحدهای

شددهروندان امکان دسددترسددی به آموزش و ادامة آن به

فضددایی در اقتصدداد نوین دانایی محور اهمیت دارد که

صورت یادگیری مادام العمر را دارند.

”منطقه“ نامیده میشدددود .زیرا نشدددان داده شدددد که

 /۱یک منطقة دانایی منطقهای اسدددت که امکان

موفقیتهای اقتصدددادی ،به صدددورت ژرفی ریشددده در

تولید خالقانة پایدار و توسعة آن به منوور ساماندهی

عملکرد این واحددهدای فضدددایی یعنی”مناطق دانایی

یک دانایی مشترک را فراهم میآورد.

(مناطق ویژة علم و فناوری)“ دارند.

 /۲یدک منطقة دانایی منطقه ای اسدددت که تمام

 /۴یک منطقة دانایی پویا بوده و دارای اشدددتیاق
فراوان و تمدایدل وافر بده فعال سدددازی ،برهمکنش و

9

شکل  :۱منطقة ویژة علم و فناوری ”انسجام یافته “Connected
مشارکت قوی بر اساس درک مشترک از چالشها و چگونگی چیرگی بر آنها

11

شکل  :۴ریخت شناسی منطقة ”در هم گسیخته (“)disconnected

برانگیختن شهروندان خود دارد.
 /۳منطقدة دانددایی ،منطقدهای اسدددت کدده علم و
فناوری را از طریق نوآوری توسعه میدهد.

که تصویری روشن همراه با بهبودی در کیفیت زندگی
(زیرساختها ،محیط زیست ،فرهنگ و غیره) را عرضه
میدارد.

 /2منطقدة دانایی منطقهای اسدددت که پیوندهای

 /7یک منطقة دانایی ،منطقهای اسدت که تصمیم

پدایدداری میددان خالقدان بخشهددای نوآوری ،بدده ویژه

گیرنددگان منطقهای و شدددهروندان  -به ویژه کارگران

بخشهایی که بر پایة داراییهای ناملموس اسددتوارند و

دانایی و دانشجویان -به درک خوب و سازنده همراه با

نیز سرمایهگذاران پرخطر در آن پدید آمده است.

حس تعلق بده اینکده جدامعدة داندایی چیسدددت ،نایل

 /4یک منطقة دانایی یک منطقة پرکشددش اسددت

آمدهاند.
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شکل  :۳ابرمناطق علم و فناوری ( )Mega -regionsدر اروپا

 /8در نهایت یک منطقة دانایی ،منطقهای اسدددت

فزونی میدهد.

که تعالی در آموزش و پژوهش را ارتقاء داده و همزمان

مفهوم ”منطقدة داندایی“ بدا ”سدددامانة نوآوری“

توانایی دانشددگاهها را در گفتمان با شددرکتها و کار با

بر اسدداس مشدداهداتی که نشددان دهندة نقش فزایندة

دسددت اندرکاران منطقهای را در برنامههای مشددترک

داندایی در تولید طیّ چند دهة اخیر میباشدددد ،پیوند

یافته است .از این دیدگاه ،میبایست یک منطقة دانایی

معنا مییابد .عمدة این مناطق محصدول انباشت مراکز

را محیط مناسدددب برای ”سدددامانة نوآوری منطقهای“

نوآوری ،تولید و بازارهای مصرف کنندگان هستند (.)۴

محسوب نمود (.)۱

12

بر اسددداس یدک تعریف جامع ،میتوان ابرمناطق

در هر صددورت ،رشددد و توسددعة اقتصددادی بر پایة

) (mega-regionsرا بدا جمعیدت بدا  ،بازارهای بزرگ،

داندایی با محوریت توسدددعة مناطق دانایی امکان پذیر

ظرفیت اقتصادی چشمگیر ،فعالیت نوآورانة برجسته و

گردیدده اسدددت .این مناطق با عناوین گوناگونی مانند

نخبگان بسیار ماهر مرتبط دانست (.)۴

ابرمنداطق ) (mega-regionsو یدا کریددورهای علم و

بر پدایدة این تعریف ،کریدورهای علم و فناوری و

فدندداوری و یددا تدکدندوپددولددیس و یددا مگددالوپولیس

مگالوپولیسها را میتوان ”هابهای اقتصادی“ در حال

) (megalopolisنامیده شددددهاند .از این رو ،انبوهی از

پدید قلمداد کرد (مانند کریدور بوسدتون به واشنگتن،

مفداهیم و تئوریها ،تحت این عناوین و یا شدددهرهای

سددوات ( )Swathکالیفرنیا که از سددانفرانسددیسددکو تا

داندایی را می توان در چهدارچوب مناطق دانایی به کار

سدددان دیگو امتدداد دارد ،کریدور میدوسدددترن که از

بست.

شدیکاگو و از دیترویت و کلیولند تا پیتسبورگ کشیده

هم اکنون  ۳3ابرمنطقه (که کارایی مناطق دانایی

میشود و منطقة توکیو -اوزاکا ژاپن).

را در خود نهفته دارند) در جهان شناسایی شدهاند که

چگونگی تکدامدل ابرمنداطق و مناطق دانایی تحت

بدا بهرهدهی بیش از یکصدددد میلیارد د ر و تولید 44

پژوهشهای موشددکافانهای قرار گرفته اسددت .مطالعات

درصدد از بهرهدهی جهانی ،میزان  82درصد از نوآوری

پیرامون تحول منداطق شدددهری آمریکایی به ابرمناطق،

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

نشان دادهاند که دسترسی این مناطق به سیستم حمل

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

و نقل ،موجب رشدد پرشدتاب آنها گردیده است .وجود

صورت یک واحد اقتصادی ”طبیعی“ نگریسته میشود

شددرایط بهینة زندگی و شددرایط مناسددب آب و هوایی و

که مرزهای سیاسی قراردادی را در مینوردند .همچنین

وجود فرصتهای مناسب برای مهاجرت کارگران دانایی

مفهوم مناطق دانایی در فراتر از شددهر ،ایالت و اسددتان

و کدارگران با سدددطا با ی مهارت در کنار قابلیتهای
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شکل  :2ظرفیت مورد نیاز برای مناطق جهت حرکت از ”در همگسیختگی“ به ”انسجام“

منطقهای و خوشههای کسب و کار ،در رشد این مناطق

نگهداشدددت کارگران دانایی و اشدددتغال به کار افراد با

اور چشمگیری داشتهاند .انباشت سرمایه همراه با تجمع

سطا با ی مهارت مؤور بودهاند؟ گروهی از پژوهشگران

نخبگان در این مناطق پرفرصددت ،زایش بهرهوری همراه

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

با سوددهی با را موجب شدهاند (.)۴

عوامل ”سددخت“ مهمترین پیشران توسددعة اقتصددادی

چنانچه مجموعة مطالعات کنونی پیرامون رشد و

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

تکدامدل منداطق دانایی را مورد کنکاش قرار دهیم ،دو

این اندیشده پافشداری نمودهاند که این مشاغل هستند

دیدگاه کلی هویدا میگردد .در این مطالعات ،پرسددش

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

اسداسی آن بوده است که چه جنبههایی برای جذب و

دنبددال مینمدداینددد و این شدددرایط ”نرم“ اسدددت کدده

14

تعیین کنندة عمدة رشدددد اقتصدددادی اسدددت (دیدگاه

راهبردهای توسدعهای که به این عوامل اصلی نگریسته

مردم محور) .۲در میدان این دو گروه ،نوریدهای میانی

شددده اسددت ،بر بهبودی زیرسدداختها اصددرار ورزیده

وجود دارد که در پایه به هر دو نوریة پیشدددین پیوند

میشدددود .در عمددة مطدالعات موجود پیرامون تئوری

دارد؛ بدین صدورت که این گروه بر سرمایة اجتماعی و

مکان کالسدیک ،به رفتار مکانی بنگاههای کسب و کار

شبکههای فردی تأکید میورزد.

و سدرمایة انسانی پرداخته شده است .نزدیکی به مراکز

با توجه به اینکه در این دو تئوری ،نکات برجستهای

مالی جهانی ،تا وجود فرودگاه بینالمللی ،امکان ارتباط

وجود دارد که میتوانند در ترسددیم راه پیشرفت مناطق

از راه دور ،خدمات کسب و کار و دسترسی به ذخیرهای

داندایی (مناطق ویژة علم و فناوری) اورگذارند ،در ادامه

از کارگران بین المللی ،در جایگاه ”شدددهرهای جهانی“

تالش خواهیم کرد که این دو تئوری را بشکافیم.

نقش مهمی را ایفا نمودهاند .بیشددک همین عوامل نیز
در رشد مناطق دانایی بیتأویر نخواهند بود و از این رو

الف /تئوری مکاان کسسااین :نقش عوامل

در تئوری مکان کالسیک به این عوامل به خوبی اشاره

مکانی ”سخت“ و شبکهها

شده است.

در تئوری مکان کالسددیک ،جنبههای اقتصددادی

همانگونه که پورتر در سدددال  ۱333اشددداره کرده

کالسدددیک که به عوامل ”سدددخت“ معروف هسدددتند،

اسددت ،خوشددههای بنگاههای کسددب و کار و نهادها ،در

اصددلیترین تعیین کنندههای گزینش مکان هسددتند.

خلق رشددد و نوآوری بسددیار مهم هسددتند .در حقیقت،

این عوامل شامل در دسترس بودن سرمایه ،نیروی کار

انباشدددت بنگاهها در یک مکان جغرافیایی خاص موجب

ماهر ،سددداختار نهادها با قوانین و سدددیسدددتم مالیاتی

سدددودمنددیهایی خواهد شدددد که به آن ”برتری های

مناسدب ،زیرساختهای درست ،دسترس پذیری خوب

انباشددت“ ۱نام نهادهاند (مانند دسددترسددی به نیروی کار

و نیز فضداهای فیزیکی (مانند دفاتر کار) میباشند .در

ماهر و متخصص و نیز کا های میانی و همچنین تبادل
People-based perspective
Agglomeration advantages

1
2

برای شرکتهای نوپا  Start-upبیشترین سودمندی را

سریع ایدهها و نوآوریها).
بیشدک ،خوشهها برخاسته از فرایندهای پیشینِ

فراهم میآورد.

توسدعه میباشدند .این فرایندها در شددکلدهی توسعة
کنونی و آینددده نقش بیهمتددایی دارنددد؛ برای مثددال،

ب /چشاام اناداز بر پایة مردم برای رشااد

توسدعة اقتصدادی کنونی شددهرهای دانایی ،همیشه به

اقتصادی

توسعة تاریخی شهر یا منطقه و داراییهای ویژة موجود

در این تئوری ،اقلیم مردمیِ خوب ،مورد تدأکید
قرار گرفته اسددت .به زبان دیگر ،وجود نیروی انسددانی

در مکان آن شهر یا منطقه وابسته است.
ندزدیدکی جغرافیددایی در افزایش توان رقددابتی

خالق ،مدداهر و نخبدده اسدددت کدده در گزینش مکددان

بنگداههدای کسدددب ،از طریق وجود بازار مشدددترک و

بنگاههای کسددب و کار و در نتیجه در توسددعة منطقة

تددأمین کنندددههددای مشدددترک اور خود را میگددذارد.

دانایی به صورت غیرمستقیم اور میگذارد .زیرا سرمایة

بر اسداس مطالعات جدید ،تنوع خوشدههای اقتصادی،

انسدانی و یا وجود کارگران دانایی با سطا مهارت با ،

شکل  :4مدلهای خطی نوآوری
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نخبگددان بدده صدددورت گوندداگون
نگریسته شده است .یک دیدگاه بر
روی خالقیددت و نوری دة دیگر بر
روی مهدارت هدا و عوامل رفاهی و
دیددگاه سدددوم نیز بر روی تنوع و
تحمل پذیری تمرکز یافته اسددت.
در این بخش به تحلیل چشم انداز
بر پددای دة مردم بددا نگدداه بدده این
رهیافتها میپردازیم.
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اولین جریدان فکری که برای
سدالیان در رشددد اقتصاد شهری و
فضای سیاستهای فرهنگی حاکم
بوده اسدددت ”تئوری طبقة خالق“
اسدت .این تئوری بر این پافشاری
دارد که نه تنها سطا آموزش بلکه
خدالقدیددت افراد ،موجددب جهش
شکل  :7سامانة ملی نوآوری

اقتصدددادی می گردد .برای مثددال،
شددهرها مکان نهایی صددنایع خالق

مهمترین پیشگویی کنندة رقابت پذیری و رشدددد با

بودهاند زیرا این شددهرها به دلیل وجود ناهمگنی درون

بهرهوری با در مناطق دانایی محسددوب میگردند .در

زاد خود موجب رانش خالقیت و نوآوری شدددهاند .این

چشدددم اندداز بر پدایدة مردم ،به عوامل مؤور در جذب

تئوری بر پایة سدده گانة ”نخبگی“” ،فناوری“ و ”تحمل

پذیری“ بنیان یافته است.

آنهدا در مکانهای سدددوم ،در پویایی و جنبش مناطق

در تئوری طبقة خالق ،دسترسی بنگاههای کسب

دانایی ،اوری شددگرف دارد .مطالعات اخیر نشددان دادهاند

و کار و شددرکتها به ذخیرهای از افراد نخبه و توان به

که دانشگاهها ،سازگارمندیها ،باز بودن و تحمل پذیری،

جنبش درآوردن آنهدا ،مهمترین عدامل برتری رقابتی

بر پخش سددرمایة انسددانی اورگذار هسددتند .این عوامل

اسدددت .بر پدایة همین تئوری ،همجوشدددی نخبگان و

نقش مکمل را در جذب نخبگان گوناگون بازی میکنند.

خالقددان در منطقدة دانددایی می توانددد برخدداسدددتدده از

دانشدددگداههدا ،نقش یدک نهاد ”هاب مانند“ مرکزی در

تحمدل پدذیری و تنوع گرایی باشدددد .این جنبه ها به

اقتصاد خالق بر پایة نخبگان را داشته و تنوع خدمات و

عنوان کلید موفقیت اقتصددادی محسددوب میشوند .در

رفاه نیز اوری چشمگیر را در پخش متخصصین خالق و

تئوری طبقدة خالق”،کیفیدت زندگی“ ،جای خود را به

بخشهدای برتر طبقدة خالق از خود نشدددان میدهندد.

”کیفیت مکانی“ که از سدده ویژگی زیربرخوردار اسددت،

انباشدت طبقة خالق در جذب دیگر خالقان اور مضاعف

میدهد:

دارد .در یک فراگرد کلی ،بر اساس تئوری طبقة خالق،

( /۲در آنجا چیسددت؟) محیط زیسددت صددناعی و
طبیعی
( /۱در آنجدا کیسدددت؟) تنوع مردمان ،گفتمان و
پذیرش دیگران

خالقان در جسدتجوی شدغل نمیروند بلکه این مشاغل
است که در جستجوی آنان هستند.
به زبان دیگر ،با نشدددسدددت طبقة خالق در منطقة
دانایی ،شددرکتهای خالق نیز آنان را دنبال میکنند .در

( /۴در آنجدا چده میگدذرد؟) طراوت و شدددادابی

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

زندگی در خیابانها ،فرهنگ و هنر ،موسیقی و

در توسعة مناطق دانایی نقشی بیهمتا دارند .بر پایة این

فعالیتهای برون خانهای

تئوری ،سددیاسددتگذاری باید به گونهای باشددد که بتواند

شاخص تنوع که نشانگر پذیرش مردمان از مذاهب

هر چه بیشددتر مردمان خالق را با ایجاد شددرایط محیط

و قومیتهای گوناگون است در طراوت و شادابی محیط

زیسدت پرکیفیّت و سرشار از سازگارمندیهای فرهنگی

و در نتیجده پدذیرش خالقان از هر اندیشددده و گفتمان

و تنوع اجتماعی ،جذب نماید.
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شکل  :8شبکة پژوهشی سامانة نوآوری

چیددمدان رفداه عمومی در منداطق داندایی مانند

و توسدددعدة این مناطق شدددوند .از این رو ،بر پایة این

فراهم آوردن شدددرایط آموزش و پرورش ،حمل و نقل

تئوری ،وزن کددا هددای عمومی و رفدداه عمومی کدده در

شهری مناسب ،رستورانها ،موزهها ،مکانهای هنری و

کیفیت زندگی اورگذارند بر رفاه شددخصددی و کا های

فرهنگی ،زدودن نرخ جرم و جندایدت ،افزایش کیفیت

خصوصی برتری مییابند.

خدمات عمومی و زیسددت پذیری فیزیکی شددهرها ،با

بندابراین ،کیفیّت ”مکان“ و ”رفاه شدددهری“ نقش

چیدمان مناسدب مبلمان شهری ،میتواند موجب رشد

برجسدتهای را در جذب و نگهداشت کارگران دانایی از

خود نشددان میدهد .این کیفیت مکان و رفاه شددهری،

تئوریسددینهای برجسددته ،پروفسددور فیلیک کوک ،۲از

میتواند تنوع اجتماعی و عدالت اجتماعی را هدف قرار

دانشددگاه کاریف ،در تشددریا مفهوم سددامانة منطقهای

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

نوآوری تالش فراوان انجام داده اسدت (2و .)4بر اساس

تنوعی از رفدداه شدددامددل آموزش و پرورش پرکیفیددت،

نور این تئوریسددن برجسددته ،مجموعهای از پیوندها در

تسدددهیالت اجتماعی ،اقلیم خوب و کیفیت مناسدددب

زنجیرة نوآوری شدامل شدرکتها و سازمانهایی که به

محیط زیست را در گسترة تعریف خود میگنجاند.

صدورت مستقیم در تولید دانش نقش دارند ،بنگاههای

در این حلقده ،بداید بر اهمیت فزایندة فرهنگ و

کسدددب و کار و شدددرکتهایی که این دانش را به کار

هنر نیز اشددداره نمود .زیرا همدانگونه که خوشدددههای

میبرند و ساختارهای متنوعی که عملکردهای میانی را

صددنعتی و خوشددههای نخبگان در رشددد مناطق دانایی

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

پراهمیت هسدتند ،تنوع فرهنگی و نژادی و خوشههای

میرسانند ،سامانة منطقهای نوآوری را شکل میدهند.

فرهنگی نیز در رشد سرمایة انسانی نقش ایفا میکنند.

بددنة حکومت و دولت منطقه ای که این سددده فعالیت

وجود امکانات رشددد فرهنگ و هنر نیز بر تمایز یافتگی

(تولید ،به کارگیری و عملکردهای میانی) را هماهنگی

و منحصدددر بدده فرد نمودن مندداطق ،افزون بر افزایش

میسدددازد بایسدددتی سدددطا با یی از عملکرد مؤور در

کیفیددت زندددگی و جددذاب نمودن محیط ،در جلددب

سیاست نوآوری از خود نشان دهد (.)7

کارگران دانایی مؤور است (.)۳

در فرایند سددامانة منطقهای نوآوری ،فیلیک کوک
به دو زیرسددامانه اشدداره میکند؛ یکی سددامانة تولید و

پ /سامانة منطقهای نوآوری )(RIS

انتشار دانش و دیگری سامانة به کارگیری و بهرهمندی

تعریف سامانة منطقهای نوآوری نیز در هالهای از

از دانش .عمددة تولیدد دانش بر دوش نهدادهایی چون

ابهامات و تناقضدددات گرفتار شدددده اسدددت .امّا یکی از

دانشددگاهها و نهادهای آموزشددی و پژوهشددی سددنگینی

Philip Cook
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میکندد و بده کدارگیری از دانش نیز وظیفة بنگاههای

منطقهای ملّی یک سددامانة اجتماعی اسددت ،دوم آنکه

کسدددب و کار اسدددت .از این رو ،میتوان سدددامانههای

بازیگران گوناگون با برهمکنشهای خود و سوم ماهیت

نوآوری را به صدورت ”برهمکنش میان زیرسیستمهای

سیستمی همکاری میان این بازیگران گوناگون موجب

تولید دانایی“ تعریف نمود یعنی همان زیرسیستمهایی

اورات مثبت بر روی منطقه میشوند (.)۲

که نمایانگر نهادها در تعریف پیشدددین هسدددتند .هدف

مطالعات و پژوهشها نشدددان دادهاند که بنگاههای

سدددامدانة منطقه ای ملّی ،دانش و ارتقاء رقابت پذیری

کسب و کار و سازمانها برای بقای خود نیاز به همکاری

منطقه و شرکتهای منطقهای است .از این رو ،اینگونه

دو طرفه دارند .این بنگاهها ،شرکتها و سازمانها شامل

نتیجه گیری شدده اسدت که سه منور ،تعریف سامانة

سددازمانهای دولتی ،بدنة حکومتی ،نهادهای پژوهشددی،

منطقدهای ملّی را خلق میکنندد؛ نخسدددت سدددامدانة

دانشددگاهها و بنگاههای کسددب و کار میباشددند و همین

شکل  :۳سامانة نوآوری منطقهای ( )RISمناسب

پیوندها و پیوسدددتگیها میان سدددازمانها اسدددت که در

تعریف سدددامانة نوآوری منطقهای را از دید پروفسدددور

انتقدال دانش ،نقش مهمّی ایفا میکنند و از این رو ،در

کوک کدالبد شدددکافی کنیم؛ زیرا بر اسددداس نور این

توسعة منطقهای اهمیت دارند (.)۲

جغرافیدان اقتصددادی ،چنانچه نتوانیم مفاهیم منطقه،

پورتر در پژوهش های خود نشدددان داد که رقابت
ایددا ت متحدددة آمریکددا در نوآوری بر اسددداس وجود

نوآوری و سدددامانه را آشدددکار نماییم نمیتوان به درک
مشترکی از سامانة منطقهای نوآوری نایل شویم:

سدددامدانده های نوآوری محلی و منطقه ای بر اسددداس
خوشدهها ) (Clustersبوده اسدت؛ این موضددوع به ویژه

مفهوم منطقه

پیرامون بخشهدای اقتصدددادی جددید مانند زیسدددت

اخیراً در سددایة پژوهشهای انجام شددده ،به ویژه

فدندداوری و فندداوری ارتبدداطددات و اطالعددات )(ICT

در اتحدادیدة اروپا ،نقش منطقه در برابر ایالت در خلق

برجسددتگی مییابد .امّا در مفهوم سددامانههای نوآوری

دانایی آشکار شده است .این پژوهشها ،نزدیکی فضایی

منطقهای پروفسدددور کوک ،به خوشدددهها به صدددورت

و سدودمندیهای پرشدت در پیوندهای میان بازیگران

زیرسدددامانه که در مجموعة سدددامانة نوآوری منطقهای

منطقدهای را هویددا نمودهاند ( .)۲در تعریف منطقه از

عمل مینمایند ،نگریسدته میشود .با این وجود ،کوک

دیدگاه اقتصدددادی ،گاهی از مفهوم خوشد دة صدددنعتی

در تشریا مفهومی خود از سامانة نوآوری منطقهای به

استفاده میشود.

گونهای عمل نموده اسددت که هم به خوشهها پرداخته

خوشهها با شبکة پر تراکم فعا ن اقتصادی که در

اسددت و هم به سددامانة نوآوری منطقهای و نیز عملکرد

نزدیکی با یکدیگر کار کرده و پیوسددتگیهای پرتبادلی

آنها را از بخش خصوصی بازار تا تداخالت حکومتی به

را دارند ،مشخص میشوند .تمام بازیگران اقتصادی که

چدالش کشددداندده اسدددت .به اینگونه که هر دوی این

در فرایند غالب تولید منطقه سهیم هستند از مشترکان

سددامانهها در صددورت عملکرد خوب خود میتوانند در

شدبکه محسوب میشوند که شامل شرکتهای ساخت

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

و سددداز ،بنگداههای بازاریابی و تأمین کننده ،نهادهای

اینجدا تالش میشدددود که مفاهیم گنجانده شدددده در

مالی ،بنیادهای پژوهشددی و آژانسهای انتقال فناوری،
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اتحدادیهها و انجمنهای اقتصدددادی ،نهادهای تربیتی،

مفهوم نوآوری

حکومددت منطقدده ای و حتی انجمنهددای غیررسدددمی

جهت دریافت درک سامان یافته از سامانة نوآوری

میشدددوند .مفهوم خوشددده را باید از خوشدددههای ویژة

منطقهای ،زم اسددت مفهوم نوآوری به خوبی تجسددم

صدنعتی سدنتی که بر روی صدنعت تمرکز داشدته و با

شددود .نوآوری نقش چشددمگیری را در اقتصدداد جهانی

سدامانة حکومتی همپوشانی همکارانه دارند ،تمایز داد.

بازی میکند و با افزایش چیرگی جهانی سازی ،اهمیت

بیشدک ،مناطق ممکن است بیش از یک خوشه را در

آن نیز رونددی افزاینده را یافته اسدددت؛ به گونهای که

خود گنجانده باشدند .سلیکون والی یک مجتمع بزرگ

بسدددیاری از اندیشدددمندان بر این باورند که همزمان با

شددامل خوشددههای  ICTو زیسددت فناوری اسددت .از

جدلدوه ندمددایی نقش یددادگیری و دانددایی ،نوآوری،

دیددگداه مددیریتی نیز یدک منطقة اقتصدددادی دارای

تعیین کنندهترین عامل موفقیت و رشدددد مناطق و در

سدیستمهای حکومتی سیاسی است که از لحاظ سطا

نهایت توسدعة ملّی است .هر چند که نوآوری پدیدهای

در پایینتر از سددطا ملّی ولی با تر از سددطا مدیریت

نوین نیسدت و با آغاز تاری انسدان برای رشد و توسعه

عمومی محلی جای دارند .این سیستم مدیریتی حامی

همزاد اسدددت ولی بر اسددداس تعریفی که فاگربرگ در

بنگاهها و شددرکتهای کسددب و کار ،به ویژه بنگاههای

کتاب نوآوری آکسدددفورد ارائه داده اسدددت باید میان

کوچک و متوسدط ) (SMEاست .در میان این سیستم

تعاریف نوآوری و اختراع تفاوت قائل شددد؛ بدین سددان

بایستی به سیاستهای ساماندهی نوآوری منطقهای و

کده اگر اختراع ایددة فرایند نوین و یا محصدددول نوین

خوشددهای نیز اشدداره نمود .در همین سدداز و کار ،باید

اسددت ،نوآوری را میتوان فرایند تجاری سددازی اختراع

چگونگی پیوند سددامانههای نوآوری منطقهای را با ملّی

پس از یدک وقفدة زمانی دانسدددت .در حقیقت در این

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

تعریف نقش کارآفرینان در فرایند خلق نوآوری بسددیار

نوآوری ،میان مناطق تفاوت وجود دارد و همین تفاوت

برجسته است (.)۲

اسدددت که در عرصد دة اقتصدددادی ،برتری مناطق را در
عملکرد ،توسعه و پویایی ،برجسته مینماید (۲و)8

با وجود برجستگی این تعریف از نوآوری ،به نور
نمی رسدددد که این تعریف چندان جامع باشدددد .حتی

تعریف کالسدددیدک نوآوری در زنجیرة تغییر فناورانه

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

) (Technological Changeنیز کافی نمیباشددد .زیرا

هماکنون تعریف جدامعی از نوآوری بده کار میرود که

بر اساس زنجیرة تغییر فناورانه که نوآوری را در خود

تمام فعالیتهای فرایند تغییر فناوری را شامل میشود

گنجانده اسدت بایسددتی این زنجیره را به صورت یک

(مانند مسددائل آگاه یافتن و تعریف مسدددئله ،توسدددعة

مدل منطقی آبشاری نگریست .بدین صورت که تغییر

ایدههای جدید و راهحلهای نوین برای مسائل موجود،

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

دریدافدت راهحدلهدای جددید و نوریات فناورانه و نیز

هنگدامده ،اختراع یدا ابتکار جای دارد که تولید دانش

انتشار گسترة فناوریهای نوین).

جددید اسدددت ،نوآوری هنگامه دوم اسدددت که اولین

بر پدایدة این تعریف جدامع ،نوآوری یدک پددیدة

کاربرد دانش موجود در تولید است و سومین هنگامه

استثنایی نیست .بر عکس نوآوری میتواند در هر زمان

انتشددار اسددت که به معنای کاربرد گسددتردة فناوری

و هر مکدان در تمام عرصددده های اقتصددداد روی دهد.

نوین است (.)8

بنابراین ،نوآوری یک پدیدة ”حاضر در همه جا“ ۲است.

امّا مطالعات نشان دادهاند که این تغییر به صورت

اگر اینگونه باشددد و چنین مفهومی از نوآوری صددادق

آبشددداری نیسدددت و از روابط خطی پیروی نمیکند و

باشددد آنگاه نیازی نیسددت که نوآوری فقط با تغییرات

نمی توان پیامد را به صورت خطی تعیین نمود و مدل،

عمده همراه شدددود و تغییرات افزایشدددی نیز در مفهوم

حالت باز را از خود نشان میدهد و غیرممکن است که

نوآوری جدای میگیرند .با چنین تعریف گسدددتردهای،

توالی هنگامهها را با خطوط روشددن به این صددورت که

بسدیار سودمند خواهد بود که بر روی فرایند یادگیری

یکی پس از دیگری روی میدهد را ترسیم نمود.

از طریق اینکه چگونه دانایی و فناوریهای نوین ،خلق،

بر عکس این حقیقت ،آشدددکار شدددده اسدددت که
فعالیت نوآوری خاصدی میتواند هم خود عامل باشد و

انتشار و در گسترههایی ویژهای به کار میروند ،تمرکز
نماییم (.)8

Ubiquitous phenomena

1
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شکل  :۲3مدل نوآوری بستة سنتی :شرکتها ایدههای خود را تولید ،توسعه و تجاری سازی میکنند.

مفهوم سامانة نوآوری

برهمکنش داشدته و سودمندی های اقتصادی را پدید

تعریف عمومی سددامانة نوآوری توسددط لوندوال

می آورند .از این رو ،یک سددامانة نوآوری یک سددامانة

) (Lundvallارائه گردید :سدددامانة نوآوری از تعدادی

اجتماعی اسدددت که به معنای آن اسدددت که نوآوری

عناصدر و نیز پیوسدتگی های میان این عناصددر سامان

نتیج دة برهم کنش هددای اجتمدداعی میددان بددازیگران

یافته اسدت .به زبان دیگر ،یک سدامانة نوآوری شامل

اقتصددادی بوده و از این رو یک سددامانة باز محسددوب

عناصدر و ارتباطات میان این عناصر است ،به گونهای

می گردد کدده بدا محیط پیرامون خود نیز برهم کنش

که در فرایندهای تولید ،انتشددار و به کارگیری دانش،

نشان میدهد (.)8

سددامانههای نوآوری شددامل سددازمانها و نهادها

و میتواندد این فرایندد را برانگیزد .دسدددت انددرکاران

اسدت .سازمانها به عنوان بازیگران سامانههای نوآوری

منطقهای نقش مهمی را در حمایت از فرایند یادگیری

بوده و نهادها که به صدددورت قوانین ،هنجارها و روابط

با ارایة خدمات و دیگر سدداز و کارهایی که این پیوندها

میان این بازیگران تعریف میشوند ،سامانههای نوآوری

را میان تمام بازیگران قوت میبخشددند ،بازی میکنند.

را به پیش میرانند (.)۲

بخش اعوم انتشدددار داندایی ،اطالعدات و فناوری ها از

در هر صدورت ،نوآوری یک فرایند یادگیری است
که از مجاورت و به هم نزدیکی سدازمانها سود جسته

طریق مسیرهای منطقهای در موازی با مسیرهای ملّی
و بینالمللی ،انتقال مییابد.
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شکل  :۲۲نوآوری باز پیرامون تجارت اجزاء نوآوری به درون و بیرون از سازمان از میان محدودة نیمه تراوای آن میپردازد.

26

یکی از پیش فرضهدای رهیدافدت سدددامدانههای

اسددت که پیوندهای میان بنگاهها و زیرسدداخت علم و

نوآوری منطقهای آن اسدددت که بسدددیاری از بنگاههای

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

نوآور در شبکههای منطقهای نه تنها با دیگر بنگاههایی

خوشههای فعالیت نوآورانه را در بخشهای صنعتی که

که نقش تأمین کنندة مشدددتری و رقابت کننده دارند

لزوماً به عنوان فناوری برتر دانسدددته نمیشدددوند ولی

همکاری و بر هم کنش میکنند بلکه با سدددازمانهایی

دارای پتانسددیل رقابتی خوبی هسددتند را شددناسددایی

کده منبع فنداوری و پژوهش هسدددتند و یا آژانسهای

مینمدایدد .مطالعة خوشدددههای میان بنگاهی قوی در

حامی نوآوری ،سرمایهگذاران پرمخاطره و بدنة حکومت

درون منطقده ،یدک چهارچوب برای تمرکز تالش های

منطقهای نیز در گفتمان قرار میگیرند.

حمدایتی در کندار اقددامدات حمدایتی معمولی را برای

در حقیقت ،سدده گسددترة سددیاستگذاری کلیدی

دست اندرکاران عمومی عرضه میدارد.

اسدددت کدده موجددب برانگیختن دسدددت اندددرکدداران و

دوم آنکه یک تحلیل یکپارچه و سدیستمی ،منور

سدددیاسدددتگذاران جامعه گردیده و آنها را به سدددوی

بنگداه های کسدددب و کار (مانند چالش های رقابتی در

سدیاستگذاری در جهت سامانههای نوآوری منطقهای

سدددطددا جددهددانددی و نددیددازهددای نددوآوری) و منور

سددوق میدهند .نخسددت آنکه ،مفهوم سددامانة نوآوری

تدأمین کننددگدان (مانند حمایت از نوآوری به معنای

منطقدده ای بدده آن هددا کمددک می کنددد کدده بر روی

گسدددتردة آن) در طراحی یددک راهبرد نوآوری بدده هم

توانمندددی هددای صدددنعتی کنونی خود تمرکز کرده و

پیوسددته در سددطا جامعه را امکان پذیر میسددازد .این

راهبردی را برای آینددده بر اسددداس این توانمندددیهددا

سطا حمایتی بسیار فراتر از سرمایه گذاری بر تحقیق

توسعه دهند.

و توسددعه اسددت و برای بنگاههای کوچک و متوسددط

افزون بر مطالعة شاخصهای سنتی نوآوری مانند

) ، (SMEکمک فناورانه ،مدیریت نوآوری ،دسترسی به

شدت تحقیق و توسعة بنگاه های کسب و کار ،میزان و

سدددرمایة مخاطره آمیز ،دسدددترسدددی به نتایج ،R&D

ویژگی هزینددههدای  ،R&Dوجود بنگدداههدای فندداوری

دسدترسدی سدریع به دانش ضمنی ( )tacitو اطالعات

محور نوین و غیره ،رهیافت سیستمی در جستجوی آن

پیرامون وبت اختراع را هدف قرار میدهد .سدددوم آنکه
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شکل  :۲۱یک چهارچوب برای سامانههای نوآوری بر پایة دانایی

مفهوم سدیسدتمی ،حمایت در سدطا سدیاستگذاری

نیرومند دارای پیوندهای سددیسددتمی میان منابع تولید

گروه (محلی ،منطقهای ،ملّی و یا بینالمللی) و امکانات

دانش بیرونی و درونی (دانشگاهها ،نهادهای پژوهشی و

همکاریهای میان منطقهای را هویدا میسازد.

دیگر سازمانهای میانی و نهادهایی که خدمات دولتی

در یک فراگرد کلی ،یک سامانة نوآوری منطقهای

و خصدددوصدددی نوآوری را فراهم میآورند) و بنگاههای

کسددب و کار (کوچک و بزرگ) اسددت .از این رو ،ابعاد

داشته باشد و مورد پذیرش جامعه بوده و تقاضا نیز در

کلیددی سدددامداندة نوآوری منطقدهای شدددامدل موارد

سوی بازار برای آن فراهم باشد.

زیرمیباشد:

 /۲فرایندها و سدیاستهای حامی آموزش و انتقال
دانایی
 /۱چیدمان برای تولیت نوآوری
/۴
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سطا سرمایه گذاری ،به ویژه در R&D

سدددامداندة نوآوری منطقه ای با بازیگران خود که
شددامل تولید کنندگان دانش ،سددازمانهای میانجیگر
دانایی و کاربران دانش است با خلق پیوند و پیوستگی
میان این بازیگران در عرصد دة منطقهای به خلق ارزش
افزوده میپردازد.

 /۳گوندة بنگداههای کسدددب و کار و درجة پیوند و

برای خلق این ارزش افزوده ،وجود همکدداری و

ارتباطات آنها در شددبکه سددازی ،وجود و عدم

برهمکنش میان بازیگران از طریق سامانة نوآوری ملّی

وجود زنجیرههدای تأمین و درجة همیاری میان

که در منطقه نه گزیده اسددت ،فراهم میآید .اینگونه

مشتریان و تأمین کنندگان.

اسدت که در اقتصاد دانایی محور (اقتصاد هزارة جدید)

یک سددامانة نوآوری منطقهای ،خلق کنندة ارزش
از دل دانش اسدددت و هنگامی این فرایند روی میدهد
که نوآوری دارای امکان انجام شدن از لحاظ فناوری را

منطقدة ویژة علم و فندداوری ،همچون عرصدددهای برای
سامانة نوآوری منطقهای ،خودنمایی میکند (.)۳

فصل دوم
تعیین کنندههای کلیدی ،عوامل موفقیت
و پیشرانهای منطقة ویژة علم و فناوری
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تعیین کنندههای کلیدی منطقة ویژة علم و فناوری

سدوق یافتن یک منطقه به سوی منطقة دانایی و

بسدددتگی دارد .امکدان دسدددتیدابی منطقه به دانایی،

فناوری با سه ویژگی زیرتعیین میگردد:

تعیین کنندة میزان تماس منطقه با فناوریهای نوین

الف /امکان دستیابی به دانایی

و دانش توامدان اسدددت .توانایی جذب دانایی منطقه و

ب /ظرفیت جذب دانایی

ظرفیت انتشار دانایی (به زبان دیگر درون سازی دانش

ج /توانایی انتشار دانایی و فناوری

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

امکان دستیابی به دانایی به زیرساختهای محلی،

ویژگیهای بسیار وابسته به هم میباشند.

در اتصدددال بودن ،مجداورت بده بدازارهدا ،میزان فعالیت

حداقل از سددده منور در سدددطا علمی به فرایند

نهادهای دانایی ،تحقیق و توسعه ) ،(R&Dوجود نوآوری

پدیدار شددن و درون سازی دانایی نوین نگریسته شده

و شبکهها بستگی دارد .ظرفیت جذب دانایی ،بستگی به

اسدت :تئوری رشد جدید ،جغرافیای اقتصادی جدید و

سطا مهارتها ،آموزش ،تجهیزات و شبکههای تخصصی

رهیافت اقتصاد تکاملی.

دارد .توانایی انتشددار دانایی منطقه با عوامل جا به جایی،

ما در این جا در جستجوی آن هستیم که اور دانش

تراکم ،صدنایع تولیدی با فناوری برتر ،تجارت بینالمللی

و فناوری نوین را در منطقة ویژة علم و فناوری آشدددکار

و سرمایه گذاری خارجی تعیین میشود.

نماییم؛ به ویژه (الف) اور دانش بر رشد اقتصاد منطقهای،

اور منطقهای دانش و فناوری نوین ،به همین سدده

(ب) اینکده چگونه دانش بر گزینش مکان برای فعالیت

ویژگی تعیین کننددة کلیدددی منطقدة علم و فندداوری

اقتصدددادی اور میگذارد (پ) و چگونه دانش در سدددطا
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ایددن چددهددارچددوب در
شکل  ۲۴هویدا است.
چندانچده دانش و فندداوری
نوین به منطقه ”میرسد“ آنگاه
پتانسددیل دسددتیابی منطقه به
داندایی ،فداصدددلدة زمانی میان
پدیدار شدن و رسیدن را تعیین
میکند” .ظرفیت جذب منطقه“
آنچدده از این دانددایی حدداصدددل
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مدی آیددد را تعیین می کنددد و
”ظرفیدت جدذب منطقه“ نیز بر
شکل  :۲۴یک دیدگاه جامع از ویژگیهای کلیدی منطقة ویژة علم و فناوری

میزان سددرعت ”انتشددار دانایی“
پیش از آنکدده این دانش بومی

منطقهای به مرحلة بهره برداری میرسد.
برای پاسدد دهی به این پرسددشها میبایسددت از
جدایگداه منطقدة ویژة علم و فناوری و نیز منش آن به

شدددود ،اور می گذارد .در نتیجه ،هر دو ”ظرفیت جذب
دانددایی“ و ”ظرفیددت انتشدددار دانددایی“ تعیین کنندددة
اورگذاری دانایی محسوب میشوند.

سوی دانش و فناوری به صورت عام آگاهی بیابیم .این

یک تصویر مفهومی از اینکه چگونه فناوری نوین بر

منش با امکان دستیابی منطقه به دانایی و دو ویژگی

روی منطقة دانایی اور میگذارد در شکل  ۲۳ترسیم شده

دیگر تعیین میگردد:

است .اگر فناوری کهنه را آنچه که مردم میدانند قلمداد

 /۲چگونه دانایی به صورت منطقهای انتشار مییابد.

کنیم ،فنداوری نوین را میتوان آنچه فقط تعداد کمی از

 /۱چگونه فناوری میتواند جذب منطقه شود.

مردم از آن آگداهی دارنددد ،تعریف نمود .بده تدددریج این

فناوری نوین اگر سددودمند باشددد توسددط مردم دانسددته

پیشرانده میشددود .بیشددک ،دانایی کد گذاری شددده از

میشود و کاربرد آن توسط آنها گسترش مییابد.

دانایی نهان و یا ضمنی ) ،(tacitدر دسترستر است.

در نهایت ،بسدیار منطقی اسددت که اینگونه تصور
نمداییم کده فناوری نوین نخسدددت به مردمانی خواهد

امکان دستیابی منطقه به دانایی

رسددید که در مناطق با امکان دسددتیابی به دانایی با

امکان دسدددتیابی منطقه به دانایی بسدددتگی به

زندددگی میکننددد .این مندداطق ،بخشهددایی از جهددان

زیرسددداختهای مکانی و سدددطا ارتباط با جهان و نیز

هسدددتند که به خوبی با دیگر مناطق در تماس بوده و

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

شدددبکدده هددای ارتبدداطددات از راه دور عددالی و دیگر

کیفیت جریانهای اطالعات هستند که نقش حیاتی را

زیرسددداخدت های نهادی و
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فیزیکی برجسته دارند و یا
ممکن است مناطقی باشند
کدده بددا منطقددهای کدده این
فندداوری نوین در آن فرود
آمدده اسدددت به صدددورت
شبکهای در تماس باشند.
داندایی چده در ماهیت
تئوریدک ،علمی و یددا عملی،
بسدددیار وابسدددته به فناوری
است و به صورت یک مفهوم
چتر مدانند جلوه میکند که
توسدددط فناوری اطالعات به

شکل  : :۲۳دیدگاه کلی از اور منطقهای دانایی و فناوری نوین

برای دسترسی منطقه به دانایی بازی میکنند .بنابراین

کددارگران دانددایی ،تددأمین کنندددگددان ،دانشدددگدداه هددا،

شدهرها به نسبت روستاها امکان دستیابی بیشتری به

انجمنهای تجاری ،سددازمانهای کسب و کار ،خدمات

دانایی دارند .مجاورت به بازارها نیز یک عنصددر مهم از

کسدب و کار و بنگاههای سدرمایه پرمخاطره در سامانة

این زاویه محسوب میگردد .امکان دستیابی به دانایی

فناورانه هسدددتند که نه تنها در امکان دسدددتیابی به

نیز بستگی به میزان نهادهای دانایی و وجود شبکههای

فناوری و دانش نوین مهم میباشددند بلکه در ”ظرفیت

موجود دارد .بخش های تحقیق و توسعه و فعالیتهای

جذب دانایی“ آن نیز اورگذار هستند.

نوآوری ،جایگاه بعضدی از مکانها را در مقایسه با دیگر
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مکدانهدا تقویدت کرده و در نهدایت مجموعهای از این

ظرفیت جذب پذیری دانایی منطقه

عوامل در ظرفیت جذب منطقه اورگذار است.

توانایی اقتصاد منطقهای در جذب اطالعات و منابع

بر اسدداس تئوریهای رشددد اقتصدداد جدید ،تمام

بیرونی را ”ظرفیددت جددذب پددذیری دانددایی منطقدده“

مناطق ،به دانایی به صدورت یکسان دسترسی ندارند و

میندامندد .این توانایی به سدددطا مهارتها ،تجهیزات و

به صدورت اسداسدی ،دسدترسدی به دانایی در بعضی از

شددبکههای تخصددصددی و در دسددترس بودن خدمات

مناطق تمرکز یافته است.

پرشددت دانایی بستگی دارد .سرریز دانایی )(spillover

بددون تردیدد ،بر اسددداس بسدددیاری از مطالعات

از فرصدددتهای فناورانة مجاور و همبسدددتگی میان رقبا

تئوریددک کدده در مفدداهیم ”تغییر فندداوراندده“ کدداوش

موجب تقویت ظرفیت جذب پذیری آن میگردد .جذب

نمودهاند ،سدددامانة فناورانه )(Technological system

دانایی ضددمنی و نهان با ارتباطات میان شددرکاء محلی و

که شددامل بنگاههای کسددب و کار ،سددازمانها ،پیکرة

توانمنددیهدای دیندامیدک کده برای تملدک دانایی در

سیاسی و سرمایه گذاران پرمخاطره میباشد در امکان

بنگاهها مهم هستند ،به میزان شگرفی تسریع میشود.

دستیابی منطقه به دانایی نقش تعیین کننده را بازی

بنابراین ،ظرفیت جذب منطقه با میزان پاس دهی

میکند .مطالعه بر روی مدل سددلیکون والی نیز نشددان

آن به موارد جدید تعیین میشددود .تسخیر )(capture

داده اسدددت کده در یدک منطقده بدا فناوری برتر ،این

دانایی نوین نیز بستگی به سطا سرمایة انسانی دارد و

شکل  :۲2چهارچوب سامانة نوآوری

سامانیابی سرمایة انسانی نیز با کاربرد فناوری نوین به

برجسددته خود را نشددان میدهند .همچنین ،تجارت

پیشرانده میشود.

جهانی ،میزان جا به جایی و تحرک نیروهای متخصص
و کدارگران دانایی در سدددطا مناطق و گسدددترههای

ظرفیت منطقه در انتشار دانایی

فنداورانده بر ”انتشدددار داندایی“ در سدددطا مکانی اور

”انتشددار دانایی“ را نمیتوان از ”ظرفیت جذب“

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

سددامانة نوآوری منطقه ای جدا نمود .در حقیقت ،این

ویژگی سامانه های نوآوری منطقه ای و ملّی ،مورد اور

دو فرایندد در موازی یکدیگر به پیش می روند .دانایی

قرار می گیرندد .این سدددامدانده هدا می توانندد نهادها،

می تواند به صدورت اندمیک یا سددلسله مراتبی انتشار

مشوقها و قابلیت هایی که در منطقه وجود دارند را به

یابد و در این گذر ،پیوندها میان فعالیت های صنعتی

خود پیوند دهند (.)۲3

و تحقیق و پژوهش در سددطا نهادهای دانایی بسددیار
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عوامل موفقیت توسعة اقتصادی شرکتهای با فناوری برتر در منطقة ویژة علم و فناوری

منطق دة دانددایی (منطق دة ویژة علم و فندداوری)

نداده اند .اخیراً پژوهشدددی ژرف در منطقة ویژة علم و

بوسدددتون آمریکددا ،یکی از برترین مکددان هددا برای

فنداوری بوسدددتون آمریکا انجام گرفت تا بتوان درک

کسدب و کار نوآورانه محسوب می گردد که ترکیبی از

گسترده ای از نقاط قوت و ضعف این منطقه در جذب

پروژه های پیشددتاز خصددوصددی و دولتی را که حامی

و نگهداشددت شددرکت های با فناوری برتر را به دسددت

شدددرکدت های با فناوری برتر هسدددتند را به نمایش

آورد  .این پروژه بدا انجدام مصددداحبده با افراد کلیدی

گذاشدته اسدت .این پروژه ها توسددط بخش خصددوصی

نهدادهدای مسدددتقر در این منطقه و شدددرکتهای با

صدددنعدت ،ایددالددت ،دولددت و حکومددت محلی طراحی

فناوری برتر و فعا ن کلیدی در توسدددعة اقتصدددادی

گردیده اند .امّا نقش دانشگاه ها ،دسترسی به سرمایه و

منطقده انجدام گردید .این پژوهش عوامل کلیدی در

شدیوه ای که دولت در توسددعة اقتصددادی درگیر شده

توسعة اقتصادی شرکت های با فناوری برتر در منطقة

اسدت از عوامل حیاتی در تسریع چنین موفقیتهایی

ویژة علم و فناوری را مورد شدناسایی قرار داد .به جز

قلمداد میگردند.

چهارچوب قوانین و مقررات و سدددیاسدددت های کالن

متأسددفانه ،عمدة بررسددیها پیرامون مناطق ویژة

ملّی ،عوامل کلیدی زیر را می توان در سدددطا منطقه

علم و فنداوری و رتبدهبندی آنها بر عملکرد و کارایی

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

آنهددا تمرکز کردهانددد و اطالعدداتی پیرامون توسدددعدة

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

اقتصدددادی و عوامدل کلیددی موفقیدت آنهدا را ارائه

این حقیقدت اعتراف نمود کده این عوامدل کلیدی به
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شکل  :۲4رابطة تخمینی اورات ظرفیت جذب برای همجواریهای ( )Proximityگوناگون

شدکل عویمی به هم پیوسددته بوده و این همبستگی

الف /ارتقاء مکان و ایجاد کشش

به گونه ای اسددت که سددازمان هایی که در یک بخش

در این سدددیاسدددت ،جهت جذب شدددرکتهای با

کلیدی توسددعة اقتصددادی فعال هسددتند میتوانند در

فناوری برتر و ایجاد کشدددش برای جذب افراد نخبه و

بخش هددای کلیدددی دیگر نیز اور شدددگرفی را از خود

کارگران دانایی به منطقة ویژة علم و فناوری ،نهادهایی

نمایان کنند .اکنون به توصدیف این عوامل کلیدی در

توسدط بخش خصوصی ،دولتی و یا خصوصی  -دولتی

توسعة اقتصادی شرکت های با فناوری برتر در منطقة

شددکل میگیرند که در زیرچتر دولت و یا ایالت محلی

ویژة علم و فناوری مینگریم:

به فعالیت میپردازند.

برای مثال” ،دفتر ماساچوست برای سرمایه گذاری

نیز در جنوب بوسدددتون طراحی نموده اسدددت کده در

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

حقیقت یک خوشه از شرکتهای بزرگ و کوچک است

مردمی پا گرفته است که هدف اصلی آن ارتقاء منطقة

که از سددودمندی مجاورت با یکدیگر بهره خواهند برد.

ویژة علم و فناوری بوسددتون و جذب سددرمایه گذاری

این ”نداحیدة نوآوری“ یک تیک از مردم کارآفرین را به

خارجی اسدت .این دفتر تالش میکند که شرکتهای

گوندهای هددف قرار داده اسدددت؛ که در این منطقه از

خددارجی و بددازار را مورد ارزیددابی قرار داده و بددا این

بوستون به کار و زندگی مشغول شوند.

سدیاست ،توانسته سرمایه گذاری خارجی و رشد شغل
را در ایالت رونق دهد.

پشدتیبان این سدیاسدتها ،فناوری  ICTو فضای
اجتمداعی اسدددت که موجب شدددده اسدددت با راهبرد

افزون بر این دفتر ،سددده نهداد دیگر نیز بدا دولت

شبکه سازی ،هستهای از افراد به عنوان ”پیوند دهنده“

محلی همکاری میکنند که هدف آنها نشدددان دادن

سددددام دان دهی شدددود .این افراد ،اطالعددات در مورد

جایگاه برتر کسب و کار بوستون و جذب نخبگان است.

فرصدددتهای اقتصدددادی منطقة ویژة علم و فناوری و

یکی از این نهادها ،به صورت مستقیم توسط شهردار با

داراییها آن را در اختیار همتایان خود در سطا جهان

سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی هدایت میشود.

قرار میدهند و در ایجاد پیوند میان اصددحاب کسددب و

همچنین یکی از این نهدادها  ،(BRA)۱پنج پروژة
پیشددتاز را جهت ارتقاء ارزش شددهر بوسددتون به عنوان

کار با مراکز مورد عالقه به سدددرمایه گذاری ،رشدددد و
توسعه در منطقة ویژه ،تالش میکنند.

یک مکان برتر کسدددب و کار آغاز نموده اسدددت که در

بر پایة این شدددیوههای نوآورانه اسدددت که منطقة

بخشهای علوم سدالمت ،کسدب و کار سبز )،(Green

ویژة علم و فناوری بوسدتون توانسددته اسددت به صورت

خرده فروشدی ،صنعت خالق و کسب و کار (صنعتی و

یک مکان کسددب و کار در صددحنة جهان به صددورت

تجاری) فعال هسدددتند .نهاد  ،BRAیک ناحیة نوآوری

نوآورانه و پویا به رقابت بپردازد.
Massachusetts Office of Investment and Trade
Boston Redevelopment Authority
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ب /شرکتهای نوپا (استارت آپ)

فعدالیدت هدای دانش بنیدان که در منطقة ویژة علم و

بر پایة این سدیاست ،نهادهایی شکل گرفتهاند که

فندداوری روی می دهنددد می توانددد در سدددامددان دهی

هدف آنها سدداماندهی ظرفیت کارآفرینی و سددرعت

فعالیتهای شرکتهای نوپا مهم باشند .از این رو ،در

بخشددیدن به رشددد شددرکتهای با فناوری برتر جوان

بوسددتون ،سددازمانی تحت عنوان گرین هورن کانکت

۲

است .در حقیقت ،این نهادها شانس کارآفرینان را برای

سددامان یافته اسددت که خدمت اصددلی آن به جامعة

ایجاد شرکتهای فناوری برتر موفق بهبود میدهند.

کددارآفرین منطق دة بوسدددتون ،ارایددة یددک تقویم از

چندین منبع برای افزایش گسدددتردگی ظرفیت

رویدادهای منطقه است که به عنوان یک منبع راهنما

کارآفرینی حیاتی هستند که شامل وجود و دسترسی

به معرفی کارآفرینان سازمانها و پروژههای پیشتازی

به خالق ان فناوری ،دسدترسدی به سرمایه و جامعهای

کده در پیشرانددن شدددرکدتهای نوپا فعالیت دارند،

آکنده از کارآفرینان پرتجربه و حامی تفکر کارآفرینی

مشددغول اسددت .به زبان دیگر ،سددازمانها و پروژههای

می باشدددد .در منطقة ویژة علم و فناوری بوسدددتون،

پیشدتازی که تالش می کنند که افراد در اکوسددیستم

آرایهای از سازمانها و پروژه های پیشتاز طراحی شده

کارآفرینی با یکدیگر تماس یابند و به صورت شبکهای

اسددددت کدده حددامی بدده پیش ران ددن فعددالیددت هددای

بدا یکددیگر ارتبداط حداصدددل کنندد ،می توانند نقش

شرکتهای نوپا هستند .گسترة خدمات این سازمانها

بیهمتدایی را در پیش رانددن شدددرکدت های نوپا ایفا

از آموزش مهارت به کارآفرینان تا تسریع تماس آنان

نمایند .زیرا در سایة شبکه سازی ،کارآفرینان به منابع

بدا مربیان و دیگر خدمات کسدددب و کار اسدددت .این

فناورانه و مالی که از آنها آگاهی نداشتهاند ،دسترسی

سدددازمانها همچنین فرصدددتهای شدددبکه سدددازی،

مییابند.

دسدددترسدددی به سدددرمایه ،فضدددا و دفتر کار را فراهم

در دسدددترس قرار دادن فضدددای کار و نیز وجود

مدی آورنددد .گدداهدی فدراهم آوردن مجموعدده ای از

مراکز رشددد در گسددترش فضددای کارآفرینی ،بینهایت

Greenhorn Connect

1

اورگذار است .از این رو ،هر چند در دانشگاههای موجود

چند که این فضاها مراکز رشد واقعی نمیباشند ولی به

در منطق دة علم و فندداوری ،در جهددت پیش ران ددن

دلیل هزینة کم ،احاطه شدددن توسددط همتایان ،انتقال

شرکتهای نوپا ،ساماندهی مراکز رشد بسیار پسندیده

تجربیات و نیز مشددارکت در رویدادها و گردهماییهای

میباشددد ولی در بعضددی از مناطق ویژة علم و فناوری

غیررسددمی شددبکهای ،کارآفرینان از چنین فضدداهایی

(مانند بوستون) سازمانهای خصوصی ،فضا و دفتر کار

اسدددتقبال میکنند .نمونة موفق چنین سددداختاری را

با شدرایط انعطاف پذیر را به شیوهای هزینه اوربخش با

میتوان در مرکز نوآوری کمبریج ۲در بوستون مشاهده

زیرساختهای کسب و کار مشترک ،ارائه میدهند .هر

کرد.
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شکل  :۲7چهارچوب آنالیتیک توسعة اقتصادی

Cambridge Innovation Center

1

پ /نگهداشت شرکتهای با فناوری برتر

چهارچوب مقرراتی زم در این زمینه ،در سطا ملّی قابل

با هدف قرار دادن سددودمندی حاصددل از اور رشددد

تصدویب و اجرا هسدتند ولی در سطا منطقة ویژة علم و

بخش فناوری برتر بر روی اقتصدداد منطقه ،میبایسددت

فناوری ،سدیاسدتگذاران بایستی در ساماندهی جامعة

مکانیسددمی برای شددرکتهای با فناوری برتر به منوور

کسدب و کار فعال و مشوق به گونهای فعالیت نمایند تا

رشددد و بقاء آنها در منطقة ویژة علم و فناوری طراحی

شددرکتهای رشددد یافته در منطقه مسددتقر گردیده و از

شدود؛ تا مادامی که آنها در زنجیرة ارزشدی خود صعود

مهاجرت به مکانهای دیگر کسدددب و کار صدددرف نور

مینمددایندد ،مورد حمددایددت قرار گیرنددد .بسدددیدداری از

کنندد .در این راسدددتدا ،سددداختداربنددی نهادی مانند

سدددیاسدددتها مانند مشدددوقهای معافیتهای مالیاتی و

انجمنهای صددنفی ویژة هر کسددب و کار و سدداماندهی
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شکل  :۲8هنگامههای توسعة فناوری با رهیافت نوآورانه
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شکل  :۲۳طبقهبندی همجواری ()Proximity

جامعههای ویژه هر فناوری ،بسددیار مؤور اسددت؛ (مانند

مخاطره آمیز ،خدمت رسانی مینماید).

شددورای زیسددت فناوری ماسدداچوسددت و یا ماس مدیک

هدف این انجمنها ،جامعهها و شددوراهای صنفی،

) (MassMEDICکه به صدورت یک انجمن صنعتی در

ارائة فرصدتهای شدبکه سازی در درون صنعت جهت

صددنعت ادوات پزشددکی فعالیت میکند ،اصددناف انرژی

گرد آوردن شدرکاء ،سدرمایه گذاران و مشتریان و ارایة

پاک به عنوان بخشددی از شددورای انرژی پاک نیوانگلند و

رویدادهای آموزشی ،برنامهها و فرصتها جهت تقویت

یا شددورای رهبری فناوری ماسدداچوسددت که در خدمت

پژوهش و انتقال فناوری میباشد .هر انجمن صنفی نیز

شدرکتهای فعال در فناوری اطالعات است و یا انجمن

برنامهای جهت حمایت از کارآفرینی برای خود طراحی

سدرمایة مخاطره آمیز نیوانگلند که به بنگاههای سرمایة

نموده است.
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ت /به پیشرانش نوآوری

کدده آن را فندداوری هددای هیبریددد و یددا هم گرایی در

در سیاست به پیشرانش نوآوری ،نهادهایی درگیر

فناوریها مینامند.

میشوند تا بتوانند شرکتهای با فناوری برتر را بیشتر

هر چقددر که در منطقة ویژة علم و فناوری ،تنوع

نوآور نمایند .تالش به اینکه شرکتهای با فناوری برتر

شددرکتهای با فناوری برتر بیشددتر باشددد و پویایی بر

را بتوان نوآورتر نمود ،آسددان نمیباشددد زیرا همة این

فضدددای آنها حاکمتر باشدددد ،شدددانس شدددکل گیری

شدددرکتها هماکنون تمرکز خود را بر نوآوری نهادهاند.

همکاریهای میان رشتهای بیشتر خواهد شد.

برای این شدرکتها ،یافت گسدترههایی که هم پوشانی

در منطقدة ویژة علم و فنداوری بوسدددتون ،بنیدداد

) (overlappingبیافرینند ،بهترین سدیاسدت میباشد.

نوآوری جددان آدامز کدده یددک بخش از همکدداری هددای

خلق چنین گسدددترههایی از همپوشدددانی ،نقطة تمرکز

فناوری ماسداچوسدت اسددت به صددورت یک کاتالیست

سددازمانها و نهادهایی اسددت که در پیشرانی نوآوری

عمدل نموده و شدددبکددههدای موجود را کندار یکدددیگر

فعال هستند.

گرد آورده و به آنها کمک می کند که جوامع نوآوری

یک رهیافت که بسدددیاری از این سدددازمان ها و

در صنایع و خوشههای گوناگون را شکل دهند .در این

نهادها و یا انجمن های صدددنفی در مناطق ویژة علم و

تالش ،بازیگران بخش خصددوصددی ،دسددت اندرکاران

فناوری آن را دنبال می کنند ایجاد همکاریهای میان

منطقهای و بنیادهای آکادمیک محلی گرد هم آمده تا

صنعت و دانشگاه است که گرانتها و سرمایههایی نیز

بر روی یک پروژة مشترک کار کنند.

ویژة این همکداری هدا اختصددداص داده اندد .رهیدافت

رهدیددافددت دیددگددر در فراتر از این تالش هددای

نویددد دهندددة دیگر ،گرد آوردن افراد از صدددنددایع و

میانرشدتهای ،گرد آوردن افراد از شددبکههای گوناگون

فناوری های گوناگون اسدددت؛ به گونه ای که این افراد

بده شدددکدل غیررسدددمی در رویددادهدا و همایشها و

بتوانند با دیدگاه های گوناگون و از منورهای گوناگون

نشدسدتهای سازمان یافته در منطقه است که افراد از

فناوری خود ،به مسدددئله بنگرند .این همکاریها خود

رشددتههای گوناگون ،صددنایع و فناوریهای متنوع و از

گستره های نوین و فناوری های نوینی را پدید میآورد

کشدددورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت را در کنار

هم جذب مینمایند .ایدههای تازة بسدیاری به سادگی

ث /دانشگاهها

از گدرد هم آمدددن افراد گوندداگون و متنوع در این

بددون تردیدد ،دانشدددگداههدا بده عنوان مهمترین

گردهماییها خلق خواهد شد که هرگز نمیتوان آن را

نهادهای آکادمیک ،اور چشدمگیری بر توسعة اقتصادی

پیش بینی کرد؛ زیرا هیچ گدداه این افراد بدده صدددورت

شدددرکدتهدای بدا فنداوری برتر در مناطق ویژة علم و

طبیعی در کنددار یکدددیگر قرار نمی گرفتنددد .از این رو،

فناوری دارند .این پدیده اینگونه است که هر چه مقدار

راهبرد همکاریهای بین رشتهای با گرد آوردن افراد با

تراکم و کیفیت دانشدددگاه در این مناطق با تر باشدددد

چشدم اندازهای گوناگون ،میتواند زایندة خالقیت و به

شدددانس رقدابت پذیری این مناطق در نوآوری فزونی

پیشراندن گسترههای نوآوری ،خود را نشان دهد.

مییابد.
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شکل  :۱3مکانیسمهایی که دانشگاهها میتوانند در توسعه و رشد منطقهای مشارکت نمایند.

فناوری برتر برای اسددتقرار یافتن
در مجداورت مراکز دانشدددگاهی
میشددود .دومین دلیل آن اسددت
که این خود دانشددگاهها هسددتند
کدده می تواننددد از راه پژوهش،
دانش و فندداوری نوین را خلق
کننددد .این خود پددایدده ای برای
تولید محصددو ت و شددرکتهای
نوین خواهد شد.

46

منداطق ویژة علم و فناوری
بداید مکانیسدددمی برای ترجمان
شکل  :۱۲مشارکت دانشگاهها در ”توسعه و یا نوآوری منطقهای“ نقش به سزایی دارد.

دانش از دانشگاهها به سوی بازار
داشدددتده بداشدددند .یکی از این

چنددین دلیدل وجود دارد که چرا دانشدددگاههای

مکانیسدمها ،همکاریهای دانشدگاه  -صنعت است .هر

پژوهشی اور عمدهای بر اقتصاد منطقهای دارند .نخست

چندد کده دفداتر این نوع همکاریهای دانشدددگاهی با

آنکه ،دانشگاهها نه تنها افراد تحصیل کرده را به عنوان

صدددنعدت در دل منطقدة ویژة علوم و فنداوری راهکار

نیروی ماهر روانة شدددرکتهای با فناوری برتر میکنند

مناسددبی اسددت ولی شددیوة دیگر ،برقراری برنامههای

بلکده کدارگران داندایی و افراد نخبده را نیز جذب خود

انتقال فناوری است.

می کننددد؛ خود این افراد دوبدداره می تواننددد بدده عنوان

بدیدش از  ۴3دفدتر انتقددال فندداوری فعددال در

نیروی کار این شرکتها وارد بازار کار شوند .وجود این

دانشدگاههای ماسدداچوست ،بیمارستانهای پژوهشی و

نیروی کدار دانش بنیان موجب جذب شدددرکتهای با

نهدادهدای تحقیقاتی غیرانتفاعی در منطقة ویژة علم و

فناوری بوسددتون به تجاری سددازی یافتههای پژوهش

اسددت .بعضددی از این دروس حتی برای دانشددجویان

مشددغول هسددتند .از آنجا که دانشددگاههای پشددتیبان

مهندسی اجباری هستند.

مناطق ویژة علم و فناوری به فراهم آوردن اکوسدیستم

بسدیاری از اساتید این دانشگاهها خود وارد جرگة

کارآفرینی متعهد هسددتند ،میبایسددت گسددترهای از

کسدب و کار شددهاند و با برداشددت از دانایی حاصل از

برنامهها که حامی این فضا هستند را ارائه دهند .از این

این فعدالیدتها ،دروس خود را در گسدددترة کارآفرینی

رو ،در این دانشدددگداهها ،برنامههای آموزش کارآفرینی

تقویت میکنند و در این فرایند ،دانشجویان به اهمیت

مدانندد مددیریت خطر ،سدددرمایهیابی و ارائة ایدهها به

پرارزش کارآفرینی پی می برند .اغلب ،اسدداتید دانشگاه

سرمایه گذاران ،در صدر برنامههای آموزشی قرار گرفته

به عنوان اعضداء بورد شرکتهای کارآفرینی که توسط
47

شکل  :۱۱سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز در سراسر جهان
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شکل  :۱۴فعالیتهای پیچیدهای که دانشگاه با منطقة ویژة علم و فناوری در گفتمان قرار میگیرند.

دانشدددجویدان آنهدا بنیدان شدددده اند به ارائة خدمت

 MITبیشترین موفقیتها را به دست آورده است.

میپردازند که با این شددیوه ،این شددرکتها به شددبکة

سیاست دیگر برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی

متخصددصددین در جامعة کارآفرینان محلی دسددترسددی

آن اسدددت کده دانشدددگداهها با اعطاء وام یا سدددرمایه

مییدابندد .بدا این چرخش در شدددیوة آموزش و ادغام

گذاریهای کوچک و یا اختصدداص فضددایی برای مراکز

آموزش کارآفرینی در برنامههای آموزشدددی ،دانشدددگاه

رشدد ،بتوانند دانشدجویان را درگیر فضای کسب و کار

در گسدددتره هدای کدارآفرینی کنند و آنها نیز بتوانند
نخستین گامها را در این فضا تجربه نمایند.

پرخطر با کارآفرینان است.
گسدددترة دوم ،سدددرمدایه گذاری از سدددوی انجمن
سددرمایهای فرشددته ۲اسددت که حامی شددرکتهای دانش

ج /دسترسی به سرمایه

بنیان در مقطع نخستین بنیان آنها بوده و سرمایه گذاری

سرمایه یک منبع بحرانی برای توسعة شرکتهای

بر روی چنین شدددرکتهایی با خطر بسدددیار با یی توام

با فناوری برتر اسددت زیرا سدددرمایه گذاری کافی برای

اسدت .حدود  ۲4گروه فرشتهای فعال در نیوانگلند وجود

ریشه یافتن و رشد مکانی هر شرکت با فناوری برتر در

دارد .دسدترسدی به سرمایهگذاران فرشته از طریق تماس

هر سطحی میبایست وجود و در دسترس باشد.

فردی حداصدددل میآیدد ولی اخیراً گردهماییهایی برای

تجربة منطقة ویژة علم و فناوری بوسددتون نشددان

افزایش امکان تماس این سرمایهگذاران و کارآفرینان و یا

داده اسددت که این سددرمایه گذاریها و دسددترسددی به

کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در گروههای فرشتهای

سرمایه در چهار گستره موجود میباشد.

دارند ،در قالب نشددسددتهای بعد از ظهرانه و شددبکهای

نخسددتین و مهمترین گسددتره ،سددرمایه گذاری

تدارک دیده شده است.

بخش خصدوصی در قالب بنگاههای سرمایة خطر پذیر

گسدترة سدوم ،سرمایه گذاری از طریق بنیادهای

اسدددت .عمددة این بنگداه هدا سدددرمدایده را در اختیار

شدبه مردمی مانند تعاونی توسدعه فناوری ماساچوست

شدددرکدتهای با فناوری برتر که کارایی فروش از خود

 (MTDC)۱اسدت .این بنیادها ،شکاف در فراهم آوردن

نشان دادهاند قرار میدهند و اخیراً نیز این بنگاهها فضا

پول برای شدددرکتهای آغاز یابنده را که به دشدددواری

را برای کار کارآفرینان و یا برنامههای تابستانه در دفاتر

میتوانند از صدنایع خصوصی کسب کنند و معمو ً نیز

کار خود فراهم آوردهاند که هدف این برنامهها افزایش

مقدار کمی سرمایه نیاز دارند را پرمینمایند.

گفتمان و برهمکنش میان سدددرمایه گذاران سدددرمایة

گسدترة چهارم ،سرمایه گذاری مستقیم دولت در
Angel Capital Association
Massachusetts Technology Development Corporation

1
2
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قالب وام و گرانت برای شرکتهای نوپا و یا شرکتهای

سوی دولت و حکومت محلی است که ارائه دهندة وام

بدا فناوری برتر سدددامان یافته اسدددت که در پارهای از

و برنامههای گرانت بوده و دیگری نهادهایی که وظیفة

حوزههای پراولویت مانند صنایع پاک و سبز و یا زیست

ارائة برنامهها و منابع را برای زایش توسعة اقتصادی در

فناوری به کار مشغول هستند.

منطقه به عهده دارند .هدف این دو سدیستم از نهادها،
فراهم آوردن فضایی سرشار از جذبه برای رشد کسب و

11

چ /دولت و حکومت محلی

کار اسدت که بسددیار دوسددتدار شرکتهای با فناوری

از عوامدل بسدددیار اورگذار بر رشدددد اقتصدددادی

برتر بوده و فرصتهای شغلی مربوطه را عرضه میدارد.

شدرکتهای با فناوری برتر و توسعة منطقة ویژة علم و

شاخصهای عملکردی منطقه برای تمام نهادهای

فناوری ،سدیاستهای پشتیبان است که از سوی دولت

دولتی و شددبه مردمی که در توسددعة اقتصددادی منطقه

و حکومددت محلی در منطقدده جدداری میشدددوندد .این

درگیر هسدددتند ،به روز رصدددد گردیده و بایسدددتی در

سیاستها در فراتر از فراهم آوردن زیرساختهای زم

گزارشهای سدددا نه منعکس گردند .این گزارشها در

برای رشددد منطقة ویژة علم و فناوری ،در دو بعد دیگر

بهبود پیوستة عملکرد و کارایی توسعة اقتصادی منطقة

قابل تقسیم هستند.

ویژة علم و فناوری ،بینهایت کارگشا میباشند (.)۲۲

یکی بنیدان نهدادن نهدادهدا و آژانسهای مالی از

پیش رانهای مناطق ویژة علم و فناوری

الف /رهبری

سیاستگذاری عمومی بیرون میآیند و سپس مدیران

بررسی در چگونگی شکل گیری مناطق ویژة علم

صنعت به آنها میپیوندند (.)۲۱

و فناوری این حقیقت را هویدا نموده است که همیشه
اندیشة آغاز توسعة منطقه بر پایة تالش تعداد اندکی

رهبری به د یل زیردر سدددامان یابی منطقة ویژة
علم و فناوری اهمیت مییابد:

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

 موجب خلق یک چشدددم انداز روشدددن از شدددهر

نفر بوده که به اهمیت و اضددطرار سدداماندهی منطقة

گردیدده کده می تواند به عنوان چهارچوبی جهت

ویژة علم و فناوری (مناطق دانایی) اعتقاد سددرشدداری

تصدددمیم گیری و کمک به جذب کسدددب و کار

داشدددتدهاندد و سدددپس گروه کوچکی از افراد که هر

دانایی کارگران دانایی محور ،نقش ایفا نماید.

کدامیک عملکردهای گوناگونی از خود نشدددان داده و

 ذی نفعهای گوناگون شدددامل دسدددت اندرکاران

در پایهریزی منطقة دانایی اهتمام ورزیدهاند .البته ،در

محلی ،پیکرة جامعة محلی ،دانشددگاه و بنگاههای

این گدذار ،وجود افراد کداریزمداتیدک پرانرژی کده با

کسب و کار که میتوانند در حلقهای از شبکههای

گذاشدددتن وقت فراوان و چشدددمگیر در دنبال نمودن

نیرومند ،هدفی روشن را جستجو کرده و ایدههای

اجرای پروژههای پیشدددتاز جهت شدددکلدهی منطقة

خود را به اشتراک گذارند ،گرد هم میآورد.

دانایی تالش می کنند را نباید هرگز فراموش کرد .این

 شدفافیت و روشنی در عرصة کسب و کار (که در

رهبران کداریزمداتیدک یا از دل دانشدددگاه و یا بخش

کجا تصدمیمها گرفته شدود و چه کسانی آنها را
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شکل  :۱۳مقایسة سیاست سنتی با جدید در رهیافت نوآوری

به عرصة عمل کشانند) را بهبود میبخشد.
 ذی نفعهای کلیدی را با ارائة بحثهایی پیرامون
چگونگی توسعة شهر ،درگیر مینماید ()۲۴

تودة بحرانی پیرامون پایة مهارتها و تحقیق و توسددعه
امکان پذیر نیسدت .در حقیقت ،این چشم انداز باید بر
پدایدة توانمنددی تحقیق و توسدددعه و ظرفیت نوآوری
منطقدة دانددایی (منطقدة ویژة علم و فندداوری) طراحی

ب /شناسایی نقاط قوت و فرصتها همراه با

گردد؛ بدده گوندده ای کدده خود بر گردة میزان تراکم

خلق شفافیت درونی

دانشدددگداهها و دیگر نهادهای پژوهش محور عمومی و

رهبری هر چند که برای ترسیم چشم انداز نقش

خصددوصددی و تعداد کارگران دانایی و پژوهشددگران در

مهمی دارد ولی ترسدددیم چشدددم انداز بدون داشدددتن

منطقه ،استوار باشد .به زبان دیگر ،این ظرفیت نوآوری

اطالعات کافی از نقاط قوت و فرصتها بر پایة سنجش

بنگاههای کوچک و متوسددط ) (SMEsو شددرکتهای

دانش بنیان برآمده از مراکز رشددد آکادمیک اسددت که

شدامل وجود استانداردهای با ی زندگی و امکانات برای

دارایی داندایی محور یدک منطقة دانایی را به تصدددویر

برترین حدالدت کیفیت زندگی در منطقه میباشدددد که

میکشددداند .از سدددوی دیگر ،این سدددیاسدددتگذاران و

موجب جذب و نگهداشددت کارگران دانایی میشددود .در

تصدمیمگیران توسدعة منطقهای هستند که با گزینش

حقیقت ،این کیفیت شددیوة زندگی و طراحی شددهری و

توده ای بحرانی از فندداوری کدده اور چشدددمگیری را در

پروژههای توسدددعهای شدددهری اسدددت که میتواند در

توسدددعة آینده خواهد داشدددت ،فرصدددتها را ترسدددیم

درخشدددش یک ”شدددهر  -منطقة ویژة علم و فناوری“

میکنند .در طراحی این فرصدتها ،فشار فزاینده برای

اورگذار باشدد .ترسدیم فرصتها و نقاط قوت ،فقط برای

رخنمود پتانسیل پیشرفت و توسعه بر روی گسترههایی

خودنمایی بیرونی نیسددت بلکه خود پایهای برای توسعة

ویژه خواهد بود (مانند گسددترههای زیسددت پزشددکی و

استراتژی شامل آنالیز ضعفها و تهدیدها و در نهایت به

زیسدددت فناوری که در خود پتانسدددیل با یی را نهفته

تصدویر کشیدن شفافیت درونی میان نهادهای گوناگون

دارند).

نیز میشددود .وجود و ارائة این شددفافیت برای بخشهای

وجود و امکان سدرمایه گذاری مستقیم خارجی و

گوناگون کسب و کار بسیار حیاتی میباشد (.)۲۱

بدازیگران متنوع در منطقه از نقاط قوت آن محسدددوب

شدناسدایی نقاط قوت و ضعف یک منطقة دانایی

می گردد .همچنین محیطی سدددرشدددار از داندایی چند

این امکان را به آن میدهد که بر روی نقاط قوت خود

منوری ،میتواندد در جذب کارگران دانایی و کسدددب و

برندامهریزی راهبردی انجام داده و از نقاط ضدددعف به

کار دانش بنیان بسیار مؤور افتد .افزون بر عوامل سخت

سوی تکامل به سوی یک منطقة دانایی بپرهیزد (.)۲۳

که شدددامل تودة بحرانی افراد و کارگران دانایی ،نهادها،
زیرسداختها و سدازمانها ،شرایط مالیاتی و فرصتهای

پ /شکلدهی به برنامة راهبردی

سدددرمایه گذاری میشدددود ،عوامل نرم مهمی دیگر نیز

هر تالشی برای تبدیل منطقه به یک ”شهر  -منطقة

وجود دارندد کده بده عنوان پتانسدددیل و نقاط قوت یک

داندایی“ چندانچده با برنامهریزی راهبردی توام نباشدددد

منطقة ویژة علم و فناوری قلمداد میشدددوند .این عوامل

محکوم به فنا خواهد بود .از این رو ،تمام دست اندرکاران
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و سدددیاسدددتگذاران طراحی منطقة ویژة علم و فناوری

جهت سدداماندهی زیرسدداختها بسددیج نمود .همچنین

میبایسدت با صرف وقت و تالش کافی با دعوت از تمام

برنامة راهبردی میتواند در افزایش درک متقابل ،آوردن

ذینفعهدا در برندامدهریزی راهبردی توسدددعة دانایی و

تضادهای نهفته و احتمالی در یک فرایند گفتمان سازنده

نوآوری که در فزونی پایة دانایی و پتانسدددیلهای دانش

و بنیان یافتن منورهای مشترک که پایهای استوار برای

بنیدان منطقده مؤورندد ،اهتمام ورزند .با این برنامهریزی

پروازهای آینده خواهند بود ،اور داشدته باشد .نمایندگان

میتوان منابع مالی را در سددطا منطقهای ،ایالتی و ملّی

برجسددتة آکادمیک از بخش دانشددگاه میتوانند با یافت
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شکل  :۱2سامانههای اورگذار بر نوآوری
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شکل  :۱4بر هم کنش میان سیاست گذاری در سطا ملّی و منطقهای

اورات تضداد برانگیز سددیاستهای ناهماهنگ دولتی ،در

حضور پیوسته و فعالی را داشته باشد.

ایجداد هدارمونی میان بخشهای گوناگون تالش نمایند.

در حقیقدت ،در برندامهریزی راهبردی منطقة ویژة

فعددا ن دولتی  -حکومتی نیز کدده اغلددب آغدداز کنندددة

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

برنامهریزی راهبردی منطقة دانایی هسددتند میتوانند با

کسدب و کار (مارپیچ سده گانه) ،شدانه به شددانة یکدیگر

گردآوری دادهها و تجزیه و تحلیل توانمندیهای رقابتی،

میبایسدت مشارکت نمایند .وجود این سه گانة مارپیچ،

به تدوین خوشههای پراولویت دانش و فناوری که نقش

در تمدام فراینددهای برنامهریزی راهبردی تضدددمینگر

رقدابتی منطقده را ارتقداء میدهند ،اقدام کنند .در تمام

اعتبار و امکان پیاده سددازی پرحمایت آن میباشددد .در

فرایندهای برنامهریزی نیز بخش کسب و کار میبایست

سایة این برنامه راهبردی است که بازیگران منطقة ویژة

علم و فناوری به یک درک مشددترک و توافق همگرایانه

سطا تماس عمل مینمایند ،همسان دانست .در حقیقت،

ندایل میشدددوند که اهداف برنامه را هدف قرار میدهد.

عمددة این نهدادهای میانجیگر که در مناطق ویژة علم و

برندامة راهبردی نه تنها یک برنامة کاری درونی اسدددت

فناوری فعال هسدددتند تالش نمیکنند که جایگاه تماس

بلکده از دیددگاه بیرونی نیز همچون پیام دهندة حرکت

مسددتقیم میان نهادها و سددازمان را اشددغال نمایند بلکه

منطقده بده سدددوی یک محیط خالق و نوآورانه خواهد

بیشدتر در جسددتجوی آن هسددتند که شددرایط مناسب و

درخشددید که موجب جذب سددرمایه گذاریهای بیرونی،

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

نخبگان و کارگران دانایی از مرحلة آغازین سدددامانیابی

این تماسها حاصل آمد ،در آن مداخله نکنند.

منطقة علم و فناوری میشود.
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در ادامدة این نوشدددتار به نمونههای موفق چنین
نهادهایی که در مناطق ویژة علم و فناوری (مانند شهر

ت /رشد و توسعة نهادهای میانجیگر

بوسدددتون) فعدالیت میکنند و موجب جذب و رشدددد

در توسدعة منطقة دانایی ،رشد و توسعة نهادهای

شددرکتهای با فناوری برتر در منطقه شدددهاند ،اشدداره

میانجیگر که وظیفة پیوند میان نهادها و سددازمانهای

خواهیم کرد .به صددورت کلی میتوان این نهادها را در

گوناگون ،به ویژه دانشگاهها و کسب و کار دانایی محور

پنج تیک زیرجای داد:

را بدده عهددده دارندد ،نقطدده نور تئوری پردازان رشدددد
منطقهای را به خود معطوف نموده است .از دید کالن،

 /۲نهادهایی که عالیق و زیرساختهای دانشگاهها
و دیگر بنیادهای پژوهشی را هماهنگ میسازند.

این نهادها گسترههای نوید دهندة همکاری را کشف و

 /۱نهدادهایی که عملکرد اولیة آنها میانجیگری

به خلق فضدددا و درک متقابل جهت بنیان مشدددارکت

میان دانشددگاهها و بنگاههای کسددب و کاری اسددت که

پایدار ،اقدام مینمایند.

اغلدب دارای زیرسددداخدتهدا ،خددمدات پشدددتیبان و

بر پدایدة این نوریده ،این نهداد را نبدایدد با نهادهای

گردهمداییهای مشدددترک میباشدددند .نمونة این نوع

میانجیگر سددنتی که نقش مشدداوره را بازی میکنند و یا

نهادها پارک های علم و فناوری ،دفاتر انتقال فناوری و

به صددورت سددازمانهای خصددوصددی -دولتی که به عنوان

مراکز نوآوری میباشند.
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شکل  :۱7مدل (پیوند  -زنجیرهای) تعاملی پژوهشی

 /۴نهدادهدایی کده کمدک میکنندد تمداس میان
بنگاههای کسب و کار گوناگون برقرار و توسعه یابد و یا

نهادها ،مراکز رشدد ،شبکههای کسب و کار و پارهای از
پارکهای فناوری میباشند.

تالش میکنند که پیدایی کسب وکار نوین با خلق یک

 /۳نهادهایی که نقطة تمرکز آنها بر بخش ویژهای

جامعة پشدتیبان انجام پذیر شددود و کمک مینمایند تا

بوده و هددف اصدددلی کده دنبدال مینمدایندد فزونی در

این کسدب و کارهای جدید با دیگر بنگاههای کسب و

سدینرژیسم و همگرایی و افزایش پتانسیل نوآوری از راه

کار وابسددته ،تماس حاصددل نمایند .نمونههای این نوع

شددناسددایی عالیق مشددترک میباشددد .همچنین تالش

میکنندد که گردهماییهایی برگزار نمایند تا این نهادها
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قلمداد میگردد.

بتوانند همبستگیهای خود را درک نمایند .سازمانهای

زیرسداختها برای علم و فناوری بایستی بر اساس

خوشهای فراوانی در این زیرتیک قرار میگیرند .ارتباطات

نیازهای علمی ،انعطاف پذیر باشددند .این زیرسدداختها

دانشگاه  -کسب و کار نقطة تمرکز این نهادها است .این

باید با برنامة راهبردی منطقة علم و فناوری سدددازگاری

نهددادهددا ،سدددکوهددای (پلتفورم هددای) همکدداری بخش

داشددته باشددند تا از دید هزینه و اور بخشددی نیز چالش

خصوصی  -دولتی هستند.

برانگیز نشدوند .همچنین زیرسدداختهای توسعة منطقة

 /2این نهدادهدا ،نهدادهایی هسدددتند که هدف به

ویژة علم و فنداوری بداید به گونهای باشدددند که موجب

زیرچتر آوردن چشم اندازها ،استراتژیها و بازاریابیهای

تقویت شدبکه سدازی و افزایش شدانس برخورد و سطا

مشدترک و خلق یک هویت مشترک و برند مشترک با

تماس میان فعا ن منطقه گردیده تا بدین سدددان زایش

گردآوردن فعدا ن گونداگون بدا یکدیگر و میانجیگری

نوآوری را موجب شدوند .همچنین این زیرساختها باید

میان گسترة منورها و افقهای آنها را دنبال میکنند.

با زیرسداختهای مسکن برای کارگران دانایی و امکانات

آژانسهای توسدددعه و شدددتاب دهندة منطقهای و نیز

رفاهی  -ورزشددی آنها مکمل و همسدداز بوده تا موجب

گروه هددای منطقدده ای و نیز گروه هددا و یددا بوردهددای

جذب نیروی انسانی نخبه و برجستة دانایی محور شوند.

اسدددتراتژی منطقدهای در زیرمجموعة این تیک نهادها

تمام این ویژگیها میبایسددت بخشددی از برنامة توسددعة

قرار میگیرند.

پایدار باشد تا منطقة دانایی را پرجذبه جلوه دهند.
اگر در گذشته ،دانشگاه ها و مراکز آکادمیک را به

ث /بنیان و گسترش زیرساختهای مشترک

گونهای میآراسددتند که خود جلوه گاه معماری شددهر

برای علم و فناوری و طراحی شهری

بود ،امروزه توجه به سوی طراحی پردیسها ،شهرهای

از آنجا که توسدعة زیرساختی یک قابلیت مرکزی

علم و فناوری و بازسازی فضای شهری به گونهای است

برای مدیریت هر منطقة علم و فناوری اسددت ،طراحی

کده امکدان امتزاج کارگران دانایی و افراد خالق فراهم

شهری ،یک نقطة تمرکز ”توسعة شهر  -منطقة دانایی“

شود و طراحی فضاها به سویی پیش میرود که امکان

ارتبداط خود جوش میدان کدارگران داندایی و نخبگان

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

خالق فراهم آید .از این رو ،مناطق ویژة علم و فناوری

خور توجه قرار گیرند .همة این فضددداهای سدددرزنده و

و دانش بنیان از این پیشران عمده در توسددعة مناطق

شداداب برای کار و زندگی ،نوعی دیگر از شهروندی را

داندایی آگداهی دارند و بر روی خلق چنین فضددداهای

در درون اقتصاد دانایی محور برای ساکنین منطقة علم

شهری ،سرمایه گذاری هنگفتی را آغاز کردهاند.

و فناوری ،رقم خواهد زد.

از سددوی دیگر ،معماری و طراحی شددهری نقش
بسددیار پرنفوذی را در خلق چشددم انداز کلی به وجود

ج /سازمانهای با مهارت دانایی برتر

میآورد؛ به گونهای که نشددان دهد سددرشددت منطقه

وجود تعداد با ی سدددازمانهای با مهارت دانایی

آغشته به دانایی است و همگان با نگریستن به منطقه،

برتر از پیشرانهای کلیدی برای افزایش شدت دانایی

دانش و فندداوری نوین را در ذهن تجسدددم کننددد .این

در شدددهر اسدددت .سدددازمانهای با مهارت دانایی برتر،

طراحی باید آنگونه باشدد که نه تنها در خلق فضا برای

سددازمانهایی هسددتند که با مشدداغل با کیفیت برتر و

گفتمددان دانشوران و کددارگران دانددایی بددا یکدددیگر و

نیروی کار بسیار ماهر به سوی بهرهوری گام برمیدارند.

دانشدگاه با کسدب و کار اورگذار باشد بلکه باید نشانگر

از این رو ،هر چندد وجود تعداد با ی سدددازمانهای با

وجود تفکر و طراحی پیشروندده بر پایة علم و نوآوری

کسب و کار دانایی محور در شهر مهم و اجتناب ناپذیر

بوده و چون سددمبلی نزد فعا ن منطقه درخشددیده و

اسدت امّا وجود شدغلهای با ارزش با که مردم محلی

موجب افتخار و سربلندی آنان شود.

در سازمانهای با شدت با ی دانایی ،مهارتهای خود

خلق چنین فضداهای شدهری میبایست توامان با

را عرضه میدارند نیز اهمیت دارد.

خلق شهری قابل زیست برای ساکنین دانایی محور آن
باشددد .برای سددرزنده نگهداشددتن چنین منطقهای که

چ /ساماندهی پیوندها و ارتباطات نیرومند

آکنده از علم و فناوری اسددت ،وجود فضاهای فرهنگی

در درون و برون منطقة شهری

وگفتمددان اجتمدداعی و برگزاری رویدددادهددای فرهنگی

پیشران بحرانی دیگر در توفیق اقتصددددادی و

19

و حتی اینترنت پهن باند اتصال
دارند .ولی تجربة شددهر دوبلین
این را نشان داد که چگونه ICT

و پهنای باند مناسب ،در کسب
وکار دانایی محور مهم اسدددت.
توانایی به اشددتراک گذاری ایده
بددا دیگر کسددددب و کددارهددا،
دانشگاهها و افراد با چند کلیک،
یددک بخش بحرانی نوآوری ،در
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اقتصدداد پرشددتاب دانایی محور
قلمداد میشود.
در بخش حمدل و نقل نیز
شدددهددرهددای مددوفددق دانددش،
پیوندهای خوب درون شهری و
برون شهری (از طریق هوا ،ریل
و جددادهای) دارنددد و وجود این
شکل  :۱8عناصر مارپیچ چهارگانه

پیوندها این امکان را به کارگران
دانایی میدهد که در کوتاهترین

پیشرانی شهر دانایی ،بحث پیوستگی آن (شامل حمل

زمان نه تنها به مکان کار خود دسدترسی داشته باشند

و نقل و ارتباطات) است .امروزه همة شهرها ،همانگونه

بلکده بتوانند ایدههای خود را با همکاران دانشدددگاهی

که دسترسی به برق دارند ،به ارتباطات تلفنی ،موبایل

خود در شدهر یا کشوری دیگر ،تبادل کنند .دسترسی

آسدددان منطقة شدددهری دانایی به فرودگاه بینالمللی،

بنابراین ،هماهنگیهای مدیریتی (در سددطا س دیاسددت

میتواند به عنوان موتور محرکة رشددد منطقة شددهری

ملّی) زم است تا از رقابت میان منطقهای و هدر رفتن

دانایی عمل نموده و آن را به شبکة پیچیده اقتصاد بین

سرمایهها و منابع پیشگیری نمود.

المللی پیونددد دهددد .از این رو ،این حقیقددت را نبددایددد

توجده به فضدددای اجتماعی و فرهنگی در منطقه

فراموش نمود که سرمایه گذاری بر روی شبکة حمل و

بسددیار حائز اهمیت اسددت .این مقوله امروزه به گونهای

نقل ،از پایههای اقتصاد پایدار است.

اهمیت با درجة با یافته اسددت که دیگر به جای سدده

چنانچه در چهارچوب توسددعة شددهر دانایی ،گزارة

شریک مارپیچ سه گانه که شامل دولت ،بخش کسب و

”منطقة شهری دانایی“ را بپذیریم ،آنگاه سیاستگذاری

کدار و سدددازمدانهدای تولیدد کنندة دانایی بود عامل

سدیسدتم حمل و نقل باید به گونهای طراحی شود که

چهدارمی نیز در پیوسدددت بده این سددده عامل مارپیچ

دسدترسی آسان این منطقه را به فرودگاهی با ظرفیت

سدددده گدداندده افزوده انددد؛ این عددامددل چهددارم ،محیط

کدافی و نیز زیرسددداخدت ریلی مناسدددب فراهم آورد.

اجتماعی  -فرهنگی منطقه ۲است (.)۲2

Socio-cultural Regional Environment

1
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فصل سوم
شاخصهای ارزیابی نوآوری در منطقة ویژة علم وفناوری

64

ارزیابی توان نوآوری ،در منطقة ویژة علم و فناوری،

دانایی در سطا ملّی و بینالمللی مورد مقایسه قرار داد.

از اهمیت بسددیار زیادی برخوردار اسددت .زیرا شدداخص

هر چند برای ارزیابی این شداخص از شیوههای گوناگون

نوآوری از ابعاد گوناگون نوآوری در منطقه پرده برداشته

استفاده میشود ( )۲4-۲8امّا شاخص نوآوری شامل دو

و رخنمودی از کنشها و فعالیتهای منطقه را عرضددده

گروه گسترده است :درون دادههای نوآوری ) (inputsکه

میدارد .بدا بررسدددی شددداخصهدای نوآوری در منطقه

ظرفیدت نوآوری را محداسدددبه میکنند و برون دادهای

میتوان هر منطقة ویژة علم و فناوری را با دیگر مناطق

نوآوری که نتایج را میسنجند.

شکل  :۱۳پیوند میان نوآوری و رشد منطقهای :تا پیش از دهة  ۲۳83میالدی ،به فناوری و نوآوری به عنوان عوامل اورگذار
در اختالف میان رشد اقتصادی در میان مناطق (در کشورهای صنعتی پیشرفته) نگریسته نمیشد.
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شکل  :۴3چهارچوب اندازه گیری نوآوری

سرمایة انسدددانی یدک درون داد حیاتی به چرخة

نوآوری تنها یک درون داد نیست بلکه اقتصاد منطقهای

نوآوری اسددت .پویایی اقتصددادی نقش مهمی در درون

میبایسددت این درون دادها را مورد ترجمان پیامدهای

داد ندوآوری ایدفددا مدی کدنددد .پویددایی اقتصددددادی

پربهره قرار دهدد .این برون دادهدای پیدامدی شدددامل

) (economic dynamicsشددداخصهای متنوعی مانند

اشتغال در بنگاههای با فناوری برتر ،درآمد سرانة با تر،

سدددرمدایده مخداطره پدذیر ،نفوذ اینترندت پهن بدانددد،

خلق وبدت اختراعات و موارد دیگر اسدددت که به آنها

سدرمایه گذاری در پژوهش و توسعه و ساختار کسب و

اشاره خواهیم کرد (.)۲۳

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

درون دادهاایی که ظرفیت نوآوری را هد

شددکوفایی آن اور دارند را نشددان میدهد .هر درون داد

قرار میدهند

) (inputبر ظرفیدت منطقده در حمدایدت از نوآوری به

نوآوری پرموفقیت و افزایش بهرهوری و شکوفایی،

شیوههای گوناگون اور میگذارد.

ماحصدل کنش پویایی از عوامل متنوع منطقهای است.
هر منطقدة ویژة علم و فناوری ،مجموعهای گوناگون از

داراییها

داراییها ،شددبکهها و فرهنگ اقتصددادی زمینهای را در

داراییها در مدل توسدددعة اقتصددداد بر پایة نوآوری

خود نهفتده دارد که تعیین کنندة موفقیت منطقه در

شدامل سدرمایة انسدانی ،سدرمایة عقالنی ،سرمایة مالی،

حمایت از بنگاههای نوآور و فعا ن آن است.

فیزیکی و نهدادی نهفتده در منطقدة ویژة علم و فناوری

شکل  ،۴۲کنش میان این دروندادهای نوآوری را

میباشد .مدل تحلیلی بر پایة دارایی ،عوامل و ویژگیهای

کده محیط نوآوراندة منطقهای را خلق میسدددازند و بر

جامعی را برای ارزیابی رشدددد و توسدددعة منطقة دانایی

شکل  :۴۲درون دادها و برون دادهای محیط نوآوری منطقهای
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عرضده میدارد که شدامل دسترسی به نیروی کار ماهر،

افزون بر این ،بنگاهها تمایل دارند که فعالیت خود

کیفیت زیرسداختهای حمل و نقل ،هزینة انجام کسب

را در مندداطقی گسدددترش دهنددد کدده نیروی کددار بددا

و کار ،مجاورت به مشتریان ،سرمایه گذاری بر پژوهش و

مهارتهای ویژة تخصدددصدددی در صدددنعت و فناوری را

توسعه ،انتقال فناوری و برنامههای حمایت از کارآفرینی

بتوانند یافت کنند .از سدددوی دیگر ،مناطق ویژة علم و

میباشددند که در این بخش از نوشددتار به آنها اشدداره

فناوری نمیتوانند بدون سدرمایه گذاری بر دانشگاهها،

خواهیم کرد (.)۲4

کالجها و سدددیسدددتم آموزش و پرورش ،این نیروی کار
ماهر را رشد دهند .برای زیست در صحنة مدرن اقتصاد
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الف /سرمایة انسانی

پررقددابددت جهددانی ،بدده ظرفیددت عویمی از یددادگیری

نخبگددان کدده ایددده هددای نوین را خلق می کننددد

مادامالعمر و کسب مهارت نیاز است (.)۲4

میتوانندد موجدب پیشرانی نوآوری شدددوندد .ورود به

توسدددعدهگران منطقدهای ،برای ارزیدابی منطقدده،

صحنة اقتصاد جهانی پررقابت هزارة جدید ،نیاز مناطق

شددداخص های گوناگونی را به کار میبرند که شدددامل

ویژة علم و فنداوری را بده نیروی کدار مداهر و جذب و

نمایههای درون داد و برون داد سرمایهای انسانی است.

نگهدداشدددت کددارگران دانددایی را بیش از پیش هویدددا

برای نمایة درون داد از درصدددد جمعیتی که در بخش

می سدددازد .در حقیقددت ،بیشدددتر مطددالعددات پیرامون

آموزش کدار میکنندد ،جهدت ارزیابی تالش منطقه به

تئوریهای رشددد منطقهای به اهمیت فزایندة کارگران

سددوی خلق و ارتقاء دانش نوین و فعالیتهای سددرمایة

دانایی به عنوان مهمترین دارایی که نقش مرکزی را در

انسانی ،استفاده میکنند .دستیابی جمعیت منطقه به

هر تالشددی در ورود به عرص دة اقتصدداد پررقابت جهانی

حداقل یک مدرک دانشگاهی نیز به عنوان نمایة برون

بدازی میکنندد را بدا تمدام وجود بیان داشدددتهاند .در

داد سددرمایة انسددانی قلمداد میشددود ( .)۱3بر اسدداس

حقیقدت ،تمدام شدددرکدت هدای نوآور ،منداطقی را که

ساختار آموزش و پرورش و آموزش عالی در سطا ملّی

ذخیرهای قابل اعتماد و انعطاف پذیر از نخبگان محلی

میتوان نمدایههای گوناگونی را برای سدددنجش نیروی

را دارند برای کار خود برمیگزینند.

انسانی منطقة ویژة علم و فناوری ترسیم نمود که برای

محداسدددبدة این نمایه ها می توان از داده های گوناگون

دادههای میانگین کشوری) نیز سنجشی مستقیم برای

پدایگداههدای داده و اطالعدات موجود در نوام آموزش

برآورد سرمایة انسانی خواهد بود.
همکداریهدای آموزش فنی و حرفدهای محلی بدا

محلی استفاده کرد.
این دادهها میتوانند شدامل نمرات آزمون ریاضی

فعدا ن منطقة ویژة علم و فناوری برای برآورد نیازها و

در مقاطع با ی آموزشددی (مانند دبیرستان) و مقایسة

آمادگی این نهادها برای پاسددد دهی به افقهای مورد

این نمرات با دیگر مناطق و در سدددطا ملّی باشدددند.

نور توسددعة منطقه ،خود نیز از شدداخصهای سددنجش

همچنین تالش و توان نوام آموزش محلی برای ارتقاء

کیفیت آموزش برای ارزیابی سرمایة انسانی است .رتبة

دانش آموزان و آمدداده سددددازی آنددان برای ورود بدده

علمی دانشدددگاههایی که در حلقة بازیگران منطقه قرار

عرصددههای آموزش عالی و دانشددگاهها نیز از نمایههای

میگیرند و شهرت و اعتبار ملّی و فراملّی این دانشگاهها

کیفی  -کمّی منطقه برای ورود به عرصة اقتصاد دانایی

کدده در جددذب دانشدددجویددان نخبدده مؤورندد ،از دیگر

محور محسدددوب میگردندد .میزان فارغ التحصدددیالن

نمدایدههدای کیفی آموزش عالی در منطقه محسدددوب

مقاطع گوناگون آموزش (به صددورت خام و مقایسدده با

میگردند .میزان سرمایه گذاری ملّی و استانی بر رشد

شکل  :۴۱اور در دسترس بودن نیروی کار بر موفقیت کسب و کار منطقهای
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شکل  :۴۴سطوح نوآوری فرایندی

کمّی و کیفی دانشددگاهها و برنامهریزی رشددد و تکامل

مناطق و اسددتانها و میانگین کشددوری) را نیز میتوان

دانشدگاهها به سددوی دانشگاههای کارآفرین و خالق از

محاسبه کرد.

دیگر نمایههای سدددنجش کیفیت آموزش برای ارزیابی

از نمایههای سنجش بسیار پراهمیت برای ارزیابی

نیروی انسدددانی به عنوان درون داد منطقة ویژة علم و

نیروی انسدددانی موجود در منطقة ویژة علم و فناوری،

فناوری میباشند .میزان خام دانش آموختگان آموزش

دادههای مربوط به اشددتغال و نیروی کار ماهر اسددت.

عالی در مقاطع دانشگاهی (به ویژه کارشناسی به با و

درحقیقدت تعدداد مددیران ،کدارآفرینان ،مهندسدددان،

مقایسد دة این نمایة سدددنجش منطقه با میانگین دیگر

دانشگران و فناوران یک منطقه که در پیوست با نیروی

مورد نیاز کسب و کارهای نوآورانه و بنگاههای کسب و

ویژة علم و فناوری میافزاید و برای رشددد اقتصدداد پایدار

کار دانش بنیان منطقه می باشدددند ،در ارزیابی نیروی

ضددروری اسددت .سددرمایه گذاری بر  R&Dدر دانشددگاهها،

انسانی به عنوان برون داد ظرفیت نوآوری منطقة ویژة

فرصدددتهدایی را برای مشدددارکت میان بخش آموزش و

علم و فناوری ،بسیار کارآمد میباشد.

صددنعت خلق مینماید که میتواند بر بنگاههای کسددب و
کددار دانددایی محور و کددارگران دانددایی و نخبگددان اورات

ب /سنجشهای پژوهش و توسعه )(R&D

چشددمگیری را ایجاد کند .سددرمایه گذاری بر پژوهش و

پژوهش و توسدددعه ) (R&Dبه بنیان دانش منطقة

توسدعه برای توسدعة محصو ت و خدمات جدید نوآورانه
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شکل  :۴۳سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه ( )R&Dبخشی از راهحل کشورهای اتحادیة اروپا برای برون رفت از
بحرانهای اقتصادی است.
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شکل  :۴2رشد  GDPبر اساس شدت پژوهش و توسعه ( )R&Dو آموزش عالی در مناطق توسعه یافتة اروپا

کده میتواندد خلق وروت منطقدهای و شدددکوفدایی را به

فراهم آورده و مشدددارکدت میدان بنگاه  -بنگاه در زمینة

پیشراندد ،بسدددیار حیاتی اسدددت .هنگامی که پارکهای

مشارکت در پژوهش و توسعه را مورد حمایت قرار دهند.

پژوهشدی و مراکز رشدد کسدب و کار به صدورت مناسبی

برای سدددنجش پژوهش و توسدددعدده ) (R&Dدر

توسددعه یافته و مدیریت شددوند ،میتوانند زیرسدداختهای

منطقة ویژة علم و فناوری ،از میزان سددرمایه گذاری بر

نهادی را برای پیوند کسب و کار با پژوهشگران دانشگاهی

 R&Dدر بخش دانشددگاهی و بنگاههای کسددب و کار

بدایسدددتی آگداهی یدافدت .میزان هزیندة دانشدددگاه یا

پ /سرمایة مالی

دانشدگاههای فعال در منطقه بر  R&Dو مقایسة آن با

دسترسی به سرمایه برای حمایت از کارآفرینی و

دانشگاههای مناطق دیگر و میانگین کشوری ،دادههای

نوآوری حیاتی اسدددت .تبدیل ایدهها به محصدددو ت و

زم را جهت سددنجش  R&Dدر گسددترة دانشددگاهی

خدمات تجارتی نیاز به منابع چشدددمگیر دارد و تعداد

فراهم می کنددد .همچنین اطالعددات موجود پیرامون

کمی از کدارآفرینان هسدددتند که میتوانند تمام حلقة

هزینة بنگاههای کسددب و کار خصددوصددی بر  ،R&Dاز

توسعه را به تنهایی مورد حمایت مالی قرار دهند .برای

طریق مطالعة میدانی و انجام مصدداحبه با رهبران آنها

منداطقی مدانندد سدددلیکون والی ،جهدت نگهداشدددت

و یا اتاق بازرگانی و گروه تجاری یا صنفی را میتوان به

کدارآفریندان و بنگداه هدای نوپا ) (start-upدشدددواری

دسددت آورد .اطالعات مربوط به شددرکتها و بنگاههای

ناچیزی وجود دارد .زیرا این منطقة ویژة علم و فناوری،

دولتی را نیز میتوان بدا تمداس با این شدددرکتها و یا

تعددادی بنگداه سدددرمدایدهگذار مخاطره پذیر (VC)۲

آمارهای دولتی ،به دست آورد.

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

شکل  :۴4اور در دسترس بودن سرمایه بر موفقیت کسب و کار منطقهای
Venture Capital Firms
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شکل  :۴7مفهوم خوشة دانایی (نمونة یک خوشة زیستی )Bio cluster

بنگاههای سددرمایهای مخاطره پذیر هسددتند ،مجبورند

سدددرمایه گذاران مخاطره پذیر به ازای هر  ۲333نفر

راهحل های متفاوتی را برای یافت کارآفرینان جستجو

کارگر دانایی ،یک شدداخص مفید برای ارزیابی منطقة

نمدایندد؛ مدانندد سدددامدان دهی گروه هدای فرشدددته

ویژة علم و فناوری می باشد .این سرمایه گذاری ممکن

) (Angel Groupsو دیگر برنامههای سددرمایه گذاری

اسدت از طریق بنگاه های سددرمایه ای خصوصی که به

مشدترک دیگر .در هر صدورت ،میزان سرمایه گذاری

صدددورت ویژه بده سدددرمایه گذاری مخاطره آمیز بر

پروژه هددای دانش بنیددان می پردازنددد و یددا از سدددوی

انباشدت یافتة جغرافیایی از شرکتهای به هم وابسته،

سددرمایه گذارانی که به گروههای فرشددتهای موسددوم

دانشدددگداههدا و نهدادهای مربوطه میداند که از ورای

هستند و یا از سوی حمایتهای ویژة بانکهای محلی

پیوندهای میان صددنایع برمیخیزند .وروت منطقهای با

و ملّی در سدددطا منطقة ویژة علم و فناوری به انجام

کارایی و عملکرد صدنایعی که به صادرات محصو ت و

رسد.

خدمات به بیرون از منطقه می پردازند خود را نشدددان
از این رو ،دسدترسی منطقه به این نوع بنگاهها و

مددی دهددد و از ایددن رو خددوشدددده هددای تددجدداری

سدددرمدایده گدذاران و برندامدههای حمایتی بانکها ،از

) (Traded clustersاز لحاظ مدل بر پایة نوآوری بسیار

شداخصهای بسیار مفید جهت سنجش توان مالی یک

مورد توجده قرار گرفتدهاندد .بنابراین ،از شددداخصهای

منطقة ویژة علم و فناوری محسوب میشود.

درون دادی مناطق ویژة علم و فناوری ،تخصص یافتگی
خوشدددههدای تجداری را در نور گرفتدهاندد .دادههدای

ت /سنجش توان صنعتی

سدددری هددای زمددانی پیرامون وبددت اختراع در درون

درک توان صنعتی یک منطقة ویژة علم و فناوری

خوشدددههدای تجداری که برای پیگیری میزان نوآوری

یک گام ضدددروری جهت طراحی اسدددتراتژی توسدددعة

منطقهای در طی زمان بسدیار مفید هستند را میتوان

اقتصدادی آن اسددت .متخصددصددین توسعة اقتصادی به

از راه مطالعة خوشهها به دست آورد.

درک گسدددتردهای از بازیگران کلیدی منطقه شدددامل

خوشددده هدای تجداری بدا رشدددد پدایدار در وبت

ارائه دهندگان خدمات و محصو ت ،مدلهای کسب و

اختراعات ،بهترین هدف برای انجام پروژههای توسعهای

کدار و پدایدههدای مزیتهای رقابتی منطقه نیاز دارند.

پیشدددتدداز در منطقدده بوده کدده خود می توانددد توان

آنالیز خوشهای میتواند نقاط قوت و ضعف منطقهای را

رقدابدت پدذیری منطقهای را در بُعد نوآوری به چالش

مورد شناسایی قرار دهد .شناسایی خوشهها در اقتصاد

کشد .از این رو ،از دیگر شاخصهای توان صنعتی یک

منطقهای ،بسیار حائز اهمیت است .مایکل پورتر ،استاد

مدنطق دة ویژة علم و فندداوری ،وبددت اختراعددات در

دانشدددگاه هاروارد ،خوشدددهها را به صدددورت گروههای

خوشههای تجاری میباشد.
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شکل  :۴8دستهبندی مناطق اتحادیة اروپا بر اساس شاخصهای نوآوری

ث /سنجش زیرساخت فیزیکی

در منطقده از ظرفیدت های جلب کننده برای کارگران

زیرسددداخدت فیزیکی منطقدة ویژة علم و فناوری

دانایی و نخبگان اسددت .برای پارهای دیگر از صددنایع،

برای حمدایدت از نوآوری منطقهای مهم اسدددت .بدون

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

زیرسددداختهای حمل و نقل و ارتباطات ،شدددبکههای

گسترش فعالیتهای آنها بازی میکند.

ارتبداط از راه دور ،جددادههدا و دیگر امکداندات عمومی،

شاخصهای سنجش تعریف شده برای زیرساخت

شدانس کمی در جهت حمایت و رشدد صنایع نوآور در

حمددل و نقددل از فدداکتورهددای مهم برای ارزیددابی توان

منطقه وجود خواهد داشددت .دسددترسددی به اینترنت با

زیرساختی منطقه است .یکی از این شاخصهای حمل

سرعت با یک دارایی برای جذب مدرنترین شرکتها

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

و کارآفرینان در منطقه قلمداد میگردد .عوامل حمل و

از مکان زیست به محل کار است.

نقل مانند زمان متوسدط زم برای سفر و جا به جایی

از شددداخصهای دیگر زیرسددداختی ،زیرسددداخت

ارتبداطات اسدددت که میتوان از میزان جمعیت آنالین

محلی که حامی کسدب و کار اسددت برای ایجاد فضای

منطقه به عنوان کیفیت سطا شبکة ارتباطات و پیوند

مناسدب رقابت و رشدد و توسعة بنگاههای دانش بنیان

یافتگی ساکنین منطقه آگاهی یافت.

در منطقة ویژة علم و فناوری از شددداخصهای بسدددیار

آمدار ارائه دهندگان خدمات ارتباط از راه دور در

برجسدددتده برای ارزیابی منطقه می باشدددد .از این رو،

منطقة ویژة علم و فناوری و نیز سدددیر تمایل کاربران،

کدهای مالیاتی که حمایت از فضای کسب و کار دانش

هزیندههدا و طرحهای موجود برای گسدددترش فناوری

بنیدان در منطقده میکنندد و بدار مدالیداتی منطقه در

اطالعات در منطقه از شدداخصهای دیگر میباشددند .از

مقایسه با مناطق مشابه و میانگین کشوری میتواند در

این رو ،در بخش ارزیابی زیرساخت ی نه تنها به کیفیت

رشدد و شکوفایی نوآوری مؤور باشند .همچنین ،همین

حمدل و نقدل منطقه بر اسددداس جادهها ،حمل و نقل

بدار مالیاتی و مقرراتی اسدددت که در تعیین هزینههای

هوایی ،ریلی و بندری نگریسته میشود بلکه به کیفیت

نیروی کار و انرژی در منطقه اور میگذارد.

زیرسددداخت ارتباطات مانند دسدددترسدددی به اینترنت
پرسرعت نیز توجه نشان داده میشود.

این هزینهها در شدداخصددی به عنوان هزینة انجام
کسددب و کار ۲منعکس میگردند .این هزینهها شددامل
هزینة اجاره ،دستمزد و حقوق ،هزینة زندگی کارکنان

ج /سنجش فضای قانون و مقررات

بنگداههای کسدددب و کار ،هزینههای امور رفاهی و بار

فضای مناسب قانون و مقررات ،در موفقیت توسعة

مالیاتی میشوند.

اقتصددادی بر پایة نوآوری نقش دارد .بر اهمیت نسددبی
مددالیددات هددا و مقررات در میددان عوامددل دیگر مدداننددد

چ /سنجش کیفیت زندگی

دسدترس پذیری به نیروی کار ماهر بسدیار تأکید شده

چگونگی کیفیددت زندددگی در منطقدة ویژة علم و

اسدت .آشدکار است که مقررات عمومی و دولتی و نیز

فناوری بر جذب و نگهداشت بنگاههای با فناوری برتر،

Cost of Doing Business

1

77

نیروی کدار مداهر ،کددارآفریندان و کدارگران داندایی اور

که این پدیده موسدوم به فرار مغزها است .این شاخص

سدددنگینی دارد .نخبگان دارای میزان تحرک پذیری و

خود نشدددانگر کیفیدت زندددگی در منطقدة ویژة علم و

جدا بده جدایی بسدددیدار با بوده که وجود برتریها و

فنداوری اسدددت .درآمدد خدانوار ،تعداد خانوار و هزینة

اسددتانداردهای با ی کیفیت زندگی میتواند در جذب

زنددگی کدارگران داندایی و کیفیت کلی زندگی (مانند

آنها بسددیار اورگذار باشددند .بسددیاری از مناطق علم و

آب و هوا ،فرهنگ و فرصدتهای سرگرمی و تفریحی )

فناوری در جسددتجوی تدوین راهبردهایی هسددتند تا

از شددداخص های دیگر برای سدددنجش کیفیت زندگی

بتوانندد این ”طبقدة خالق“ را حمدایدت کنندد .هزینة

میباشند.

زنددگی ،زمدان جا به جایی از محل زیسدددت به کار و
78

میزان جرم و جنددایددت از مؤلفددههددای پددایدده در برآورد

شبکهها

کیفیدت زنددگی هسدددتند؛ امّا دیگر مؤلفههای کیفیت

داراییها میبایسدددت به هم پیوسدددته باشدددند تا

زندگی چندان قابل پیشگویی نیستند و در هر منطقه

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

به گونهای ویژه جلوهگر میشدوند .ممکن است در یک

ایددههدای نوآورانده و مردم به یکدیگر پیوند نمییابند.

منطقه دسدددترسدددی به جاذبههای فرهنگی و هنری و

بسدیاری از ایدهها توسدط پژوهشگران دانشگاهی خلق

محیط شهری مهم باشد و در منطقهای دیگر نیز دوری

میشدددوند ولی هر چند که از دیدگاه صدددرف عقالنی،

از کددانونهددای آلودگیهددای زیسدددت محیطی و وجود

بسدیار با ارزش هسدتند ولی از منور توسدعة اقتصادی

جذبههای گردشگری و پیاده روی.

مادامی که به تولید محصو ت و خدمات منتهی نشوند،

یکی از شدداخصهای سنجش که میتوان کیفیت

پتانسدیل خود را آزاد نمینمایند .همچنین ،بسیاری از

زندگی را مورد ارزیابی قرار داد ،میزان مهاجرت سا نه

کدارآفریندان از آنجدا کده سدددرمدایده گذاران محلی از

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

فرصدتهای سرمایه گذاری آگاه نیستند ،نمیتوانند در

زمدانی اهمیت خود را نشدددان میدهد که افراد جوان،

کدار خود توفیق بیدایندد .از سدددوی دیگر ،مناطقی که

مجرّب و با تحصیالت دانشگاهی منطقه را ترک نمایند

شبکهای از تولید کنندگان ایده ،مدیران و سرمایه را به

هم پیوند میدهند ،بسدیار شانس آن را دارند که نوآور

مشدددارکدتهدا و همکداریها ،میتوان به شدددبکههای

شدددوندد و بده صدددورت ”نقاط داغ“ در چرخة نوآوری

خودجوش که در گردهماییها و همایشهای شهری به

بدرخشند.

وجود میآیند و در تسهیل انتقال دانش و فناوری عمل

از میدان برترین راهبردها برای شدددبکه سدددازی،

مینمایند ،اشدداره نمود .بنابراین ،توان شددبکه سددازی

توسدعة مشدارکتها به صدورت همکاریهای اقتصادی

منطقة ویژة علم و فناوری و ایجاد شددرایط و امکانات و

اسدددت کدده رهبران کسدددب و کدار ،آموزش ،دولدت و

زیرساختهای فیزیکی و معنوی برای ایجاد شبکههای

سازمانهای غیرانتفاعی گرد هم میآیند .همکاریهای

همکاری و مشدارکت ،از شاخصهای برجستة پویایی و

منطقهای در این گسددتره نیاز به سددازماندهی و منابع

درخشددندگی منطقه اسددت؛ زیرا شددبکه سددازی برترین

دارد؛ که به ندرت در یک بخش از جامعه در دسددترس

پیشران توسعة اقتصاد دانایی محور قلمداد میگردد.

هستند.
بسدددیاری از مناطق موفق دارای تاری طو نی در

فرهنگ

توسعة مشارکتهای کارآمد هستند که این مشارکتها

بر سدده نکتة فرهنگی که موجب غنای نوآوری در

از طریق سدددازمدانهدای همکداری مدانندد شدددبکهی

منطقدة ویژة علم و فنداوری میشدددود تدأکیدد ورزیده

 Joint Ventureسلیکون والی UCSD ،کونکت در سان

میشود .نخست ،احترامگذاری به فرهنگ تحمل پذیری

دیگو و اتحاد پژوهشی جورجیا انجام پذیرفتهاند.

و بدده مردمددان بددا تجربیددات متنوع و پس زمینددههددای

از نمونههای شدبکه سازی که در افزایش ظرفیت

گوندداگون مهم هسدددتنددد .مطددالعددات اخیر پیرامون

نوآوری مؤورند میتوان از شددبکههای سددرمایه گذاری

کدارآفرینی نشدددان دادهاندد کده منداطقی که به تنوع

فرشددتهای ،مشددارکت پژوهشددی میان دانشددگاهها و

فرهنگی و ارزشهای قومی  -نژادی احترام میگذارند،

بنگاههای کسدب و کار ،مراکز رشدد ،برنامههای توسعة

محیطی بسدددیددار مسدددتعدد برای حمدایددت از نوآوری

نیروی کار که مشدوق شرکتها ،کالجها و دبیرستانها

میباشدند .از سوی دیگر ،از آنجا که نوآوران و خالقین

برای کار مشدددترک هسدددتند را نام برد .افزون بر این

انددیشدددههدای نو از هنجدارهای جامعه فراتر میروند،
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جدامعده ای که تحمل چنین افکار متنوع و گوناگون را
داشدددته باشدددد در حقیقت بذر نوآوری را در کشدددتزار
توسعة اقتصادی کاشته است.
نکت دة دوم فرهنگی ،منش منطق دة ویژة علم و
فناوری در برخورد با خطر و یا میزان ریسدددک پذیری
آن است .زیرا چنانچه رویکرد منطقه به پذیرش نوآوری

زیر را جستجو نمود:
 /۲قدردانی از دیدگاههای متنوع و احترام به تنوع
فرهنگی و زمینههای قومی  -نژادی
 /۱اشتیاق به مشارکت و اشتراک گذاری
 /۴درک و قددر دانسدددتن فراینددد کددارآفرینی بددا
حمایت و سرمایه گذاریهای پرخطر

و انددیشددده های کارآفرینان اسدددتوار باشدددد فرهنگ
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خطر پذیری و سرمایه گذاری بر ایدههای نو که سرشار

سنجشهای برون دادی نوآوری

از خطر میباشند را میبایست پذیرا باشد.

نوآوری بنیان ظرفیت منطقه برای دسدددتیابی به

نکتة سددوم پیرامون فضددای فرهنگی منطقة ویژة

رشد پایدار از طریق خلق و کاربرد ایدههای نوین است.

علم و فندداوری ،فرهنددگ مشدددارکددت پددذیری و بدده

فرایند نوآوری را هر چند که خطی نیست ولی میتوان

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

به سده هنگامه تقسدیم نمود :خلق ایده ،توسعة ایده و

رقبای کسددب و کار در عرصددة اقتصدداد با یکدیگر به

تجاری سازی.

رقابت فزاینده می پردازند ولی مادام نیز به اشدددتراک
ایده ها و دانش نیز اهتمام می ورزند .از مکانیسددمهای

الف /سنجش خلق ایده

زایشددی در اقتصدداد دانایی محور ،به اشددتراک گذاری

خلق وروت بددا یددک ایددده آغدداز میگردد .این ایددده

دانددایی کددد شدددده می بدداشدددد زیرا این چرخدة بدده

میتواندد در یدک مرکز آکادمیک و یا حتی در یک گاراژ

اشددتراک گذاری دانایی خود موجب خلق دانایی نوین

شدکل گرفته باشد .خیزش و یا افت یک منطقة ویژة علم

میشدود و ارزش افزودة دانایی پیشین را میافزاید .از

و فناوری بسددتگی به تسددخیر و توسددعة ایدههای نوآورانه

این رو ،در ارزیدابی یددک منطقدة ویژة علم و فندداوری

شددهروندان و صددنایع آن دارد .یکی از شدداخصهای مهم

می بایسدت فضدا و محیط اشتیاق آمیز برای سه مورد

برای برآورد خلق ایدده ،میزان وبدت اختراعدات منطقده و

جدول  :۲دستهبندی برنامهها جهت پیشرفت سامانة نوآوری منطقهای ()RIS
هد نهایی

اهدا :RIS

تعریف و منطق

نوع برنامهها
انتقال فناوری

خوشهها
سامانة نوآوری
منطقهای )(RIS

پیوندهای دانشگاه  -صنعت

برنامهها
با قلمرو روشن



بنگاهها به پژوهشهای مرتبط و دانش فناورانه دسترسی ندارند.
نوآوری به دانشی از گسترههای گوناگون نیاز دارد.
نوآوری از راه تبادل دانش کاربران  -تولید کنندگان



خوشههای نوآوری با هویت قلمروی قوی
اغلب به صورت عمده بر روی نوآوری تمرکز دارند.
نقش دیگر سازمانهای محلی



نقش سازمانهای پژوهشی ،مشارکت در علم ،فناوری و نوآوری
پروژههای همکارانه میان مؤسسات
پژوهش پیش رقابتی ) (pre-competitiveبرای بخش تولید



ارتقاء و پیشرفت برهمکنش میان موارد گوناگون شامل
(حکومتها ،سازمانهای عمومی ،مراکز پژوهشی و مؤسسات) که
در یک متن قلمرویی ویژه عمل مینمایند.










مقایسدة آن با دیگر مناطق است .برای ارزیابی کیفی وبت

خلق ایده تا حدی نزدیک شد.

اختراعات نیز میتوان تعداد ارجاعات ) (Citationsمنطقه
را نیز مورد رصد قرار داد .البته باید به این نکته نیز اشاره

ب /سنجش توسعة ایده

نمود کده تمدام ایدهها برای خلق محصدددو ت و خدمات

گام دوم در فرایند نوآوری ،توسدددعة ایده اسدددت.

نوین به مرحلة وبت اختراع نمیرسدددند و از شدددیوههای

ایدهها میتوانند در هر شدددرایطی خلق شدددوند امّا این

دیگر و پیمایشهای محیطی در سدددطا منطقه و ترتیب

توسددعه و آزمون اسددت که یک ایده را به محصددول و

دادن مصدداحبه با خبرگان میتوان به محاسددبة شدداخص

خدمت تبدیل می نماید و این فرایند خود به ساختار و
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منابع نیازمند است.
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و بنگاههای کوچک که از سوی دولت و دست اندرکاران

آزمون یک نرم افزار جدید ممکن اسدددت با هزینة

منطقه در اختیاز آنها قرار می گیرد خود نیز شاخصی

کم و در کمترین زمان (در صددورت وجود عالقمندی و

دیگر برای سددنجش توسددعة ایده در منطقه اسددت .در

ابزار قدابدل دسدددترس) امکدان پدذیر بداشدددد ولی در

پدارهای از منداطق داندایی ،دولدت با اعطاء گرانتهایی

گسدترههای دیگر مانند علوم سالمت و پزشکی ،آزمون

ویژه برای انتقال فناوری میان یک بنگاه کوچک کسب

ایده بسددیار پیچیده و هزینه بر اسددت؛ برای مثال برای

و کدار یدا یک مرکز آکادمیک یا یک گروه غیرانتفاعی

توسدددعة یک دارو شددداید به زمان به بیش از یک دهه

پژوهشد ی از انتقال ایده از بنیادهای پژوهشی به سوی

تالش شرکتهای سازندة دارویی نیاز باشد .شکلگیری

بازار ،حمایت میکند.

مشددارکت میان صددنایع و دانشددگاهها میتواند چرخة
زندگی محصددول را کوتاه نماید .انجمن مدیران فناوری

پ /تجاری سازی

دانشددگاهی ،دانشددگاهها و مراکز آکادمیک را بر اسدداس

برای آزمون ایددههدا و نیز سدددودمندی آنها در

توفیق آنان در توسدعة ایده ،مورد سنجش و رتبهبندی

منطقه از دیدگاه اقتصدددادی ،زم اسدددت که ایدهها به

قرار میدهند .از شددداخص های مورد توجه این انجمن

محصدو ت و خدمات جدید ترجمان شوند .این فرایند

تعداد شرکتهای نوپا به نسبت  ۲3میلیون د ر هزینه

به تجاری سدددازی موسدددوم اسدددت .از این رو ،وجود

بر پژوهش ،درآمد برآمده از حق امتیاز به ازای هر د ر

شددبکههای نیرومند میان پژوهشددگران و شددرکت و نیز

هزینده بر پژوهش ،تعدداد اختراعدات بده ازای هر یک

حمایت از نوآوری در فضددای کسددب و کار از نیازهای

میلیون د ر هزینه در بخش پژوهش و تعدادی دیگر از

ضدروری برای فرایند تجاری سازی محسوب میگردند.

موارد میباشد .در هر صورت ،شاخص بنگاههای کسب

نمونههای موفق آن را میتوان در مراکز رشد ،مشارکت

و کار جدید در طول یک سال ،مقیاسی را برای ارزیابی

صدنعت در پروژههای گروههای پژوهشی در دانشگاهها

توان توسدددعدة ایددة منطقة علم و فناوری به دسدددت

و حتی در رویددادها و گردهماییهای مشدددترک میان

میدهد .گرانتهای پژوهشی برای حمایت از شرکتها

نمایندگان آکادمیک و دانشددگاهی و شددرکتها که به

تبدادل ایدده و اشدددتراک دانایی میپردازند و پیرامون

شده در یک منطقة ویژة علم و فناوری تعریف میشود.

 R&Dبه بحث مینشینند ،اشاره نمود.

البته باید توجه داشددت که برعکس درآمد ملّی ،برآورد

عمدة دادهها پیرامون تجاری سددازی را میتوان از

 GRPدر سطا منطقهای بسیار دشوار است و در پایگاه

منابع منطقهای مانند نشدددریات تجارتی و یا ژورنالهای

دادههای عمومی دسددترس پذیر نبوده و میبایسددت با

کسددددب و کددار ،گردآوری نمود .همچنین می توان بددا

کمک تکنیکهای آماری گوناگون آن را محاسبه نمود.

پیمایشهای محیطی و مصدداحبه با شددرکتهای محلی،
سدیسدتمی را برای رصد تجاری سازی منطقه پایهریزی

شکوفایی

نمود .یدک راه غیرمسدددتقیم دیگر نیز گردآوری دادهها

برای انددازه گیری های واقعی در توفیق مالی در

پیرامون رشدد کسب و کار است که این رشد پویا اغلب

سدددطدا منطق دة ویژة علم و فندداوری ،می توان از

از نوآوری در محصو ت و خدمات بر میخیزد.

شداخص هایی همچون فقر ،درآمد سرانه ،میانه درآمد
خانوار و سدطا اشتغال استفاده کرد .امّا برای یافت و

بهرهوری

آگداهی کدامل از شدددکوفایی ،ارزیابی کیفیت زندگی

بهرهوری را میتوان با سنجش محصول منطقهای

سدداکنین منطقه که از طریق پیمایشهای محیطی و

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

مصدداحبهها می توان آن را جویا شددد ،بهترین شددیوه

 GRPبه صورت ارزش کل تمام کا ها و خدمات تولید

است (.)۲4

Gross Regional Product

1
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جدول  :۱شاخصهای ارزیابی سامانة نوآوری منطقهای که در مناطق ویژة علم و فناوری اتحادیة اروپا به کار برده میشوند.


دانش آموختگان جدید دکترا به ازای هر  ۲333نفر جمعیت بین  ۱2تا  ۴۳سال
درصد جمعیت سنین  ۴3-۴۳ساله که آموزش سطا سوم را تمام کردهاند.
درصد جوانان  ۱3-۱۳ساله که حداقل سطا با ی وانویة آموزش را به دست آوردهاند.



انتشارات مشترک علمی در سطا بینالمللی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت
چاپ مقا ت علمی ( ۲3درصد با ی مقا ت پرارجاع در سطا جهان) به صورت درصدی از
مقا ت علمی کل کشور
تعداد دانشجویان دکترا غیراتحادیة اروپایی به صورت درصدی از دانشجویان مقاطع دکترا

مالیه و حمایت



هزینه نمودن بر پژوهش و توسعه در بخش دولتی به صورت درصدی از GDP



سرمایه گذاری مخاطره آمیز (هنگامة نخست ،گسترش و جایگزینی) به صورت درصدی از GDP

ساارماایه گذاری های



هزینه بر  R&Dدر بخش کسب و کار به صورت درصدی از GDP

بنگاهی



هزینههای نوآوری غیر R&Dبه صورت درصدی از گردش ()turnover



 SMEsنوآور خانگی به صورت درصدی از SMEs



 SMEsهای نوآور در مشارکت با دیگران به صورت درصدی از SMEs

بنگاههای



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

کسب و کار



وبت اختراعات  PCTبه ازای هر یک میلیارد GDP



وبت اختراعات  PCTدر چالشهای اجتماعی به ازای هر یک میلیارد GDP



نشانهای تجاری جامعه به ازای هر یک میلیارد GDP



طراحیهای جامعه به ازای هر یک میلیارد GDP



تولید محصول یا فرایند نوآورانة  SMEsبه صورت درصدی از SMEs



تولید بازار یا سازمان نوآورانه  SMEsبه صورت درصدی از SMEs



اشتغال در بنگاههای کسب و کار نوآورانه با رشد سریع



اشتغال در فعالیتهای پرشدت دانایی (تولیدات و خدمات) به صورت درصدی از اشتغال کل
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 نوآوریها به صورت درصدی از گردش ()turnover
درآمد حاصله از حق امتیاز و وبت اختراع به خارج به صورت درصدی از GDP

منابع انسانی




توانمند سازان

سااامانههای پژوهشی



جذاب ،متعالی و باز
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فعالیتهای

پیوندها و کارآفرینی

داراییهای عقسنی

نوآوران

برون دادها



اثرات اقتصادی





فصل چهارم
نمونههای موفق کریدورها و مناطق ویژة علم و فناوری
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سلیکون والی

جنوب سدان فرانسدیسکو را میتوان قلب سلیکون والی

گل سرسبد مناطق دانایی ،سلیکون والی است که

در نور گرفدت .هرچند که سدددلیکون والی تعدادی از

پژوهشدگران ،سیاستگذاران و کارآفرینان را از سراسر

صدنایع برتر را در خود در بر گرفته اسددت ولی شهرت

جهدان بده خود مجدذوب نموده اسدددت .طی دهههای

آن در موفقیت این منطقة دانایی در فناوری اطالعات

گذشددته ،رئیس جمهورها و رهبران سددیاسددی نیز به

و ارتباطات ) (ICTاست .این منطقة ویژة علم و فناوری

زیارت این معبد اقتصاد دانایی محور جهان شتافتهاند.

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

هر کددامیدک از این زیدارت کننددگان در هنگام

مرگ پیوسدتة ایدههای جدید و بنگاههای کسب و کار

بازگشدت به کشور خود ،در رشد و توسعة مراکز رشد،

نوین) ،نرخ با ی شددرکتهای زایشددی (بنگاههای نوین

پارکهای علم و فناوری و تکنوپولیس (به صددورت یک

کسددب و کار که توسددط کارکنان بنگاههای اصددلی و

کداتالیزور خوشددده های فناوریهای برتر و کارآفرینی)

دانشددگاههای منطقه دانایی آغاز به کار میکنند) و نیز

همت گماشتهاند (.)۱۲

با جایگاه برتر آن در وبت اختراعات ،برجسددتگی یافته

سدلیکون والی در منطقة خلیج سانفرانسیسکو در
کالیفرنیای شدددمالی قرار دارد .بخش سددداشددداکالرا در

است.
تاری بنگاههای با فناوری برتر سدددلیکون والی به
Creative destruction

1
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نقش مهمی را در رشددد سددلیکون والی بازی
کرد .یکی از اعضددداء دانشدددکددة آن بده نام
”ترمن“ ،دانشدجویان خود را تشویق کرد که
کارآفرین شوند.
طیّ جنددگ جهددانی دوم و پس از آن،
بنگاه کسدددب و کار کلیدی که بنیان یافت،
یدک بنگاه نیمه هادیها به نام فیرچایلد بود
که توسدددط کارکنان یک بنگاه مسدددتقر در
سددلیکون والی بنیان گذاشددته شددد و از این
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بنگدداه تعددداد عویمی شدددرکددت زایشدددی
) (Spinoffتولید شدددند .سددلیکون والی طی
دهدههای  ۲۳73و  ۲۳83همزمان با بحران
در صنعت نیمه هادیها که رهبری آن را به
عهده داشت ،دچار بحران گردید .این منطقة
دانایی با طی کردن بحران ،به گسدددترههای
دیگر چندگ اندداخت و بنگاههای جدیدی را
شکل  :۴۳نقشة منطقة ویژة علم و فناوری سیلیکون والی

خلق نمود .در همین زمان ،ساختار شبکهای

۲

سدددلیکون والی نیز توسدددعه یافت .برای بقاء ،بنگاه ها

تعاونی تلگراف فدرال را سددداماندهی کرد .اسدددتنفورد

فعالیت خود را بر طراحی نیمه هادیها با ارزش افزوده

سدال  ۲۳3۳بازمیگردد؛ یعنی زمانی که سیریل الول

Cyril Elwell

1
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شکل  :۳3هشت بنیانگذار بنگاه نیمه هادی فیرچایلد (هستة اصلی سیلیکون والی)
گوردون مور (اولین نفر از سمت چک):
”هر زمان که با یک ایدة جدیدی رو به رو میشدیم ،میدیدیم که دو یا سه شرکت تالش میکردند از آن بهرهبرداری کنند“.

متمرکز و سددداخت آنها را به دیگر شدددرکتها واگذار

میان بنگاههای کسدددب و کار خلق شدددود که تاکنون

کردندد .این اسدددتراتژی در تولیدد ،همراه با تالشهای

پا برجاسددت .در سددالهای نخسددتین ،سددرمایهگذاران

دیگر که توسدددط بنگاههای جدید روی داد و هدف آن

فرشتهای منفرد ،تعدادی از بنگاهها را در سلیکون والی

پرهیز از مدلهای پیشین پردردسر آفرین سازمانهای

مورد حمایت مالی قرار دادند .بسددیاری دیگر از بنگاهها

بزرگ بود ،موجب گردید که شددبکهای به هم پیوسددته

از سوی دولت حمایت شدند .طی دهة  ،۲۳23تعدادی

91

از سدرمایه گذاران ،یک گروه کوچک سرمایه گذاری را

ترکیدب صدددندایع موجود ،تراکم جمعیت و نزدیکی به

شکل دادند که به آن ”گروه“ میگفتند که در بنگاههای

ساحل از جذبههای این منطقه قلمداد میشوند .افزون

نوپا و آغاز یابنده ،سرمایه گذاری میکردند .اواخر دهة

بر این ،سدلیکون والی ،ساختار حمایتی برای بنگاههای

 ،۲۳73دو رفورم در سددیاسددتهای فدرال روی داد که

نوپا ) (Startupرا توسعه داده است.

موجب تشددویق رشدددد سددرمایه گذاری مخاطره آمیز

یک کارآفرین میتواند تعدادی متخصددص را برای

خصدوصدی گردید که شامل کاهش مالیاتها و دیگری

هدایت خود در فرایندهای گوناگون یافت نماید (مانند

سدسدت شدن دستورالعملهای مسئولیت سپرده برای

بنگداههدای سدددرمدایده گدذاری پرمخداطره که تجربة

سرمایه گذاران نهادی بود که راه را برای سرمایه گذاری

چشدددمگیری را برای کدار بدا بنگاههای نوپا در اختیار

پرمخاطره ،به عنوان راه مناسب سرمایه گذاری مدیران

دارندد) .همچنین میتواند از کمک و تجارب بنگاههای

صددندوق بازنشددسددتگی باز نمود .امروزه سددلیکون والی

قانونی که به خوبی با گسترههای مربوطه آشنایی دارند

بیش از هر منطق دة دانددایی در آمریکددا و جهددان از

و حاضدددرند پرداختهای خالقانه به بنگاههای کوچک

سرمایه گذاری پرمخاطره سود میجوید.

دهند ،واسطه کاران وبت اختراع ،شرکتهای پژوهشی

جمعیت سانتاکالرای سلیکون والی بسیار تحصیل
کرده بوده و  ۳2درصددد از سدداکنین آن حداقل درجة

و دیگر بنگدداههدایی کده عملکردهددایی همچون فروش،
بازاریابی ،حسابرسی را انجام میدهند ،بهره مند شود.

لیسددانس را دارند .دانشددگاههای اسددتنفورد ،کالیفرنیا و

وجود شبکههای اجتماعی پیشرفته و گسترده نیز

برکلی ،برای بیش از یدک قرن تدأمین کنندة نخبگان

نقش مهمی را برای اشتراک دانایی و خلق ایدههای نو

پرمهددارت منطقدده بودهانددد .مهدداجران نیز منبع مهمی

برای سدداکنین سددلیکون والی بازی میکنند .سددامانة

برای تددأمین نخبگددان منطق دة ویژة علم و فندداوری

حدمددایددت از حدقوق معنوی و عقالنی در تشدددویق

سددلیکون والی بودهاند .کیفیت زندگی و دسددترسدی به

کدارآفرینددان بدهصدددورت کددارآمددد در منطقدة دانددایی

امور رفداهی نیز جزء جددا نداپدذیر از سدددامدان یافتن

سدلیکون والی نقش ایفا میکند .این سامانه به گونهای

خوشدهها در سدلیکون والی میباشدند .شرایط اقلیمی،

است که حقوق و حق امتیاز مخترع ،بخشی که مخترع
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شکل  :۳۲آفرینش سیلیکون والی :رشد صنعت تراشة کامپیوتر

در آن کار کرده اسدت ،دانشدگاه و هزینههای با سری

کدارگران داندایی می دهدد کده آزادانه از یک بنگاه به

مدیریتی را به خوبی لحاظ میدارد.

بنگاه کسب و کار دیگر رفته و سرمایة انسانی خود را

از ویژگی های موفقیت آمیز سلیکون والی ،وجود

انتقدال دهندد .به صدددورت کلی ،در ایالت کالیفرنیا و

سیاست هایی است که این اجازه را به نیروی کار یعنی

شدهرهای سدان جوز و سان فرانسیسکو ،تعداد زیادی
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سددیاسددت وجود دارد که مشددوق سددرمایه گذاران در

هارتفورد  -اسددپرینگفیلد جهت تقویت مشددارکتهای

منطقة ویژة علم و فناوری سدددلیکون والی اسدددت .از

شددهری ،فرهنگی و اقتصددادی میان دو شددهر عمده در

سددوی دیگر ،دولت فدرال در سددالهای اولیة شددکل

رودخانة کانتیکات ) (Connecticutشکل گرفت و واژة

گیری سددلیکون والی ،نقش عویمی در سدداماندهی

کریددور دانایی با پیوند یافتن دانشدددگاهها و بنگاههای

خوشددده ها به صدددورت یک خریدار عمدة فناوریهای

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

تولید شده آنجا داشته است (.)۱۱

منطقه را به عنوان کریدور دانایی میشناسد.

سدلیکون والی همچون مغناطیسدی برای سرمایة

هارتفورد  -اسددپرینگفیلد ،پرجمعیتترین منطقة

انسدددانی ،مدالی و عقالنی در سدددطا بین المللی عمل

نیوانگلند بعد از بوسددتون بزرگ اسددت که  ۲/۳میلیون

مینمداید و از این رو بیش از هر منطقة دانایی دیگری

نفر جمعیت داشددته و  ۲43هزار دانشددجو نیز در خود

به سدرمایة عقالنی و انسانی بیرونی برای پایداری خود

پناه داده اسدت .انباشدت بیمارستانها و  ۱۳دانشگاه و

نیداز دارد ( .)۱۲امدّا با این وجود ،هنوز همچون کتاب

کدالج هنر که تعدادی از آنها از پراعتبارترین نهادهای

درسدددی نمونه برای رشدددد مناطق ویژة علم و فناوری

آموزش عالی آمریکا هستند ،از ویژگیهای این منطقه

حاوی نکات بسدددیار برجسدددته و هیجان انگیز خود را

میباشد.
این کریددور دارای نیروی کددار  ۲/۲میلیون نفری

نشان میدهد (.)۱۴

اسددت که در  ۳۲هزار شددغل به کسددب و کار مشددغول
هسدتند .دو شدهر عمدة هارتفود و اسپرینگفیلد دارای

کریدور دانایی
(منطقة هارتفورد  -اسپرینگفیلد)

3

جمع  GDPبالغ بر یک صد میلیارد د ر در سال بوده

این منطقه در ماسدداچوست غربی ،در آغاز توسط

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

گدروه هددایددی هددمددچددون مشددددارکددت اقتصددددادی

این منطقه دارای یکی از با ترین درآمدهای سدددالیانه

Hartford - Springfield area

1

در آمریکا اسدددت ( .)۱۳از دید جغرافیایی و اجتماعی،
این کریدور تمام نکات برجسته را برای آغاز به کار یک
کریدور دانایی را در خود نهفته دارد:

برای زیست کارگران دانایی فراهم آورده است.
وجود موزههدا و مکدانهای تاریخی ،مراکز هنری
مانند موسددیقی ،تئاتر و نهادها و سددازمانهای هنری و

 /۲نیروی کدار ماهر که به خوبی تحصدددیل کرده

برگزاری فسددتیوالهای گوناگون ،محیطی سددرشددار از

میباشد؛ این منطقه دومین تراکم کالجها و دانشگاهها

جدذبدههدای پرطرفددار کیفیدت زندگی را برای جذب

را در آمریکا به خود اختصاص داده است.

کارگران دانایی آفریده اسدددت .کنسدددرسدددیومی به نام

 /۱جدایگداه منداسدددب برای بازار آمریکا و جهان؛

کنسرسیوم کریدور دانایی پایدار ،۲تشکیل یافته از ۳2

موقعیت جغرافیایی منحصددر به فرد ،مزیتهای رقابتی

نمایندة خصدوصدی و عمومی شدامل سازمانهای طراحی

فزایندهای را برای آن آفریده اسددت .این کریدور تقریباً

منطقدهای ،شدددهرداریهدا و نهادهای آموزشدددی و دیگر

در میان راه دو مرکز اقتصادی نیویورک و بوستون و در

شدددرکای جامعه ،طرحی را برای رشدددد و توسدددعة پایدار

تقاطع دو بزرگراه میان ایالتی قرار دارد و دسترسی آن

کریددور تدا سدددال  ۱3۴3بنیان نهادهاند که بر چهار پایه

را به مرکز قدرت اقتصادی ،فراهم آوردهاند.

اسدددتوار اسدددت و هدف این چهار پایه ،تبدیل کریدور به

دسدددترسدددی به فرودگاههای بینالمللی و خطوط

منطقهای پیوند یافته ،رقابت پذیر ،سددرزنده و سددبز است

ریلی ،جایگاه آن را در مشددارکت در اقتصدداد گسددترة

که در زیربه پارهای از راهبردهای این طرح اشاره میشود:

جهدانی ،میدان ایدالتی و میدان منطقه ای تثبیت کرده
است.

 /3کریدور دانایی پیوند یافته

 /۴کیفیت زندگی؛ وجود رودخانه های زیبا ،زمین

هویت یک کریدور دانایی بر روی پاشنة کیفیت و

اسدددتثنددایی از منور طبیعی ،حیددات وحش فراوان،

کمیّت سددامانة حمل و نقل آن نهفته اسددت .از این رو،

دریداچدهها ،برکهها و منابع زیسدددتی ،بهترین مکان را

یک کریدور دانایی میبایست بتواند مردم و کا ها را به

The Sustainable Knowledge Corridor Consortium
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شدیوههای گوناگون انتقال دهد که این شیوهها خیابان

 /2کریدور دانایی رقابت پذیر

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

کریدور هارتفورد  -اسددپرینگفیلد دارای نیروی کار

نقل فعال (سفر با دوچرخه یا پیاده) را شامل میشوند.

بسددیار ماهر و تحصددیل کرده و چندین صددنعت مرکزی

بهبودی ،یکپارچگی و دسددترس پذیری این اجزاء برای

اسدت که اسداس رشد اقتصادی آن را تضمین میکنند.

همدة سددداکنین کریدور دانایی برای کیفیت منطقهای

این کریددور دارای صدددندایع حمایت کنندة ”توسدددعة

زندگی و رقابت پذیری منطقهای در عرصة بازار جهانی،

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

بسیار حیاتی است.

محور ،خدمات سدددالمت ،خدمات آموزشدددی و مدیریت

دسدددترس پدذیری این سدددامدانة حمل و نقل و

عمومی را دربرمیگیرد و از این رو میتواندد پایة رشدددد

ترانزیت ،امکان برآورد نیازهای روزانة ساکنین را بدون

خود را بر پاشدنة شغلهای حمایت کننده از  TODطی

نیاز به اتومبیل فراهم آورده و محیطی سرشار از عدالت

 ۱2سال آینده قرار دهد .پیشبینی میشود ،حداقل 23

و پایداری را برای آنان عرضدده میدارد .همچنین هدف

هزار فرصددت شددغلی در این خصددوص ،در کریدور وجود

این برنامة راهبردی آن اسدددت که در کنار گسدددترش

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

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

برای حفظ رقابت پذیری ،سرمایه گذاری میشود.

توسدعه دهد که شامل گسترش پیادهروها و مسیرهای
دوچرخده سدددواری اسدددت که نه تنها کارگران دانایی

 /1ین کریدور دانایی سر زنده و پرطراوات

بتوانند از محیط کار به محیط زیسددت از این وسددایل

جوامع سدددرزنده ،مکانهایی هسدددتند که مردم و

فعال استفاده نمایند بلکه با آفرینش محیطی سرشار از

کارگران دانایی دوست دارند در آن زندگی ،کار ،تفریا

ایمنی و هوای پاک ،به شاخصهای سالمت در کیفیت

و پیشرفت کنند .کریدور دانایی هارتفورد  -اسپرینگفیلد

زندگی نیز نایل شوند.

برای کامیابی در ایجاد محیطی سدددرشدددار از طراوت و

Transit-Oriented Development
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شددادابی ،برنامهای راهبردی را در کنسددرسددیوم به اجرا

اسدددددتددراتددژی عددمدددة کددریدددور دانددایددی

گذاشدته اسدت که سیستم حمل و نقل بهینه ،مسکن

هارتفورد  -اسدپرینگفیلد برای ایجاد یک کریدور سبز،

عداد نده ،اقتصددداد رقدابت پذیرانه و حمایت از جوامع

بر حمدایت از منابع طبیعی و پاکسدددازی رودخانهها و

موجود و احترام بده ارزشهدای قومی  -نژادی و ایجاد

شاخههای آن و جلوگیری از نفوذ فاضالبهای سطحی

مکانهای تفریا را هدف قرار داده است.

و شدهری اسدتوار است .همچنین با رشد هوشمندانه و
سدداختمانهای دوسددتدار طبیعت و طراحی سددیسددتم

 /4ین کریدور دانایی سبز

حمل و نقل کریدور (به گونهای که مکان زیست با کار

هرچنددد کدده بر آورد نیدداز بدده مسدددکن ،ایجدداد

نزدیک بوده و سددداکنین از وسدددایل حمل و نقل فعال

فرصدتهای آموزش پرکیفیت ،رشد اقتصادی و توسعة

مانند دوچرخه استفاده نمایند) تالش شده که از میزان

سدددامداندة حمل و نقل چند شدددیوهای ،از اولویتهای

خروجی گدازهدای گلخداندهای کداسدددتده شدددود؛ زیرا

کریدور دانایی هارتفورد  -اسدپرینگفیلد است اما حفظ

سدداختمانها و سددامانة حمل و نقل مجموعاً عامل 7۲

مندابع طبیعی نیز بده همان اندازه برای کیفیت زندگی

درصد از خروجی گازهای گلخانهای در کریدور هستند.

سددداکندان کریدددور مهم اسدددت .این منددابع شدددامددل

از راهبردهای دیگر ،تشویق و ترغیب به استراتژیهای

رودخانههای تاریخی و زیبا ،درههای رودخانهای ،هوا و

توسدددعهای بر پایة کاربرد انرژیهای پاک مانند انرژی

آب پداک ،جنگدلهای متنوع و گسدددترده ،سدددرزمین

خورشیدی در کریدور است (.)۱2

منحصدددر به فرد با خاک حاصدددلخیز ،مزارع کوچک و
حیات وحش فراوان میباشدددد .بسدددیاری از این منابع

ابرکریدور چند رسانهای مالزی

هماکنون تحت تهدید قرار گرفته اند اما حفاظت از این

مالزی یکی از کشددورهای مطرح منطقة آسددیا در

مندابع با ارزش نه تنها در توسدددعة اقتصدددادی منطقه

اقتصاد جهانی است .در دهة  ،۲۳۳3دولت مالزی کشور

حیاتی هستند بلکه در ایجاد ویژگی منطقه در کیفیت

را از اقتصداد صدنعتی به سدوی اقتصاد دانایی محور بر

زندگی نیز نقش بیهمتایی را بازی میکنند.

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

سدطا سدیاستگذاریهای کالن ملّی از این ابرکریدور

داندایی برای برآورد نیدازهای نیروی انسدددانی محلی و

موجب گردید که سددرمایه گذارهای خارجی و بومی را

بنگاههای کسب و کار بینالمللی بود (.)۱4

به خود جذب کرده و به سدددوی یک هاب  ICTجهانی

ابرکریدور چند رسدددانهای مالزی  ،(MSC)۲پروژة

گدام بردارد .از کامیابی های ابرکریدور چند رسدددانه ای

پیشدددتاز ملی مالزی بود که به عنوان یک کاتالیسدددت

مددالزی در ورای  ۴۳/7میلیددارد  RMبدده  GDPملّی

رشدددد فنداوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTبرای ورود

( ،)۱3۲3-۱33۳نقش چشددمگیری را در سددود آورده

کشدور به عرصة برجستة اقتصاد دانایی محور ،در سال

برای  ۱2۱3شدرکت آن داشته ( ۳۱/8میلیارد  )RMو

 ۱3۱3طراحی گردیددد .این کریدددور در سدددال ۲۳۳4

 ۳۳2۳3شدددغدل بر پایة دانایی را خلق نموده و ارزش

بنیان یافت تا جایگاه خوشددة رقابت پذیر برای فناوری

صددادرات  ۴۴/۲میلیارد  RMو نیز سددرمایه گذاری بر

 ICTباشدددد و شدددرکتهای مطرح در کالس جهانی را

پژوهش و توسدعه  ۲2۲۱میلیون  RMرا عرضه داشته

جدذب نموده و در نهدایت تبدیل به یک هاب  ICTدر

است (.)۱7

اقتصددداد جهدانی گردیدده و نوآوری در گسدددترة چند

پیاده سدازی ابرکریدور چند رسدانهای مالزی ،سه

رسددانهای و خدمات پیوسددته را رشددد دهد .این پروژة

هنگامه ( فاز) را طی سالهای  ۲۳۳4-۱3۱3پیموده و

پیشدددتداز ،تعداد فراوانی پروژة  ICTرا با هدف تبدیل

یا خواهد پیمود:

جامعة مالزیایی به جامعة دانایی را بر پایة رشد فناوری
 ICTبه انجام رساند.
مطالعات اخیر نشان میدهد که این کریدور نقش

 /۲هنگدامدة اول ( :)۲۳۳4-۱33۴ابرکریدور چند
رسددداندهای مدالزی با موفقیت خلق گردید و از اهداف
پیشبینی شده نیز پیشی گرفت.

چشدمگیری را در اقتصاد مالزی و گسترة فناوری ICT

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

در سددطا جهانی داشددته اسددت .حمایتهای ویژه در

کریدورهای همانند در مالزی بنیان گذاشددته شددده که

)The Multimedia Super Corridor (MSC

1

شکل  :۳۱چشم انداز ابرکریدور چندرسانهای مالزی تا سال ۱3۱3

حداقل چهار تا از پنج شهر هوشمند ،به دیگر شهرهای
جهان پیوند خواهند یافت.
 /۴هنگامة سدددوم ( :)۱3۲3-۱3۱3دوازده شدددهر
هوشدددمند با بزرگ راه اطالعاتی جهانی ،پیوند یافته و
مالزی به جایگاه رهبری در اقتصاد دانایی گریز میزند.
مدالزی سدددرمدایده گدذارهای عویمی را برای این

موفقیت این ابرکریدور میتوان موارد زیر را نام برد:

 )۲بستههای جامع برای حمایت از سرمایه گذاران
 )۱بنیانهای اقتصادی  -اجتماعی قوی
 )۴تعهد مستحکم دولت مالزی برای حمایت
 )۳رشد پرشتاب تربیت نیروی انسانی و توسعة آن
 )2هزینههای رقابتی انجام کسب و کار

کریدور فراهم آورده و مناطق مرکزی آن را به شبکههای

 )4دسترسی آسان به بازارهای آسیا  -اقیانوسیه

پشدددتیبانی و اطالعاتی  -ارتباطاتی جهانی مجهز نموده

 )7کاربرد گستردة زبان انگلیسی

اسددت .تأکید بر دوسددتدار محیط بودن و سدداختارهای

 )8درجة عالی کیفیت زندگی

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

پروژههای پیشدتاز در کریدور چند رسانهای مالزی

از اقددامدات ملّی در طراحی این ابرکریدور اسدددت .این

بر توسدعة مدارس هوشمند ،سالمت از راه دور ،کسب و

کریدور از قوانین سایبری ایمن ،سیاستهای راهبردی و

کددار الکترونیکی ،فندداوری کددارت هوشدددمنددد ،دولددت

گسدددتره ای از مشدددوق هددای مددالی و غیرمددالی برای

الکترونیکی و کارآفرینی فناورانه ،تمرکز یافتهاند (.)۱8

سددرمایهگذاران بهرهمند اسددت .از نکات برجسددته برای
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منطقة ایندهوون هلند (بندر مغز)

3

 ۱333برمیگردد و نشانگر یک پروژة پیشتاز همکارانه،

منطقدة اینددهوون (بنددر مغز) قلدب صدددنعت با

همداهنددگ و بدده هم پیوسدددتدده مددارپیچ سددده گدداندده

فناوری برتر هلند اسددت که ایندهوون و  ۱3شهرداری

) (Triple Helixاسددت که هدف آن توان بخشددیدن به

اطراف را پوشش داده و بخشی از منطقة جنوب شرقی

اقتصددداد منطقه و پایة نوآوری آن بوده اسدددت .با پایة

هلند میباشد .نام بندر مغز ) (Brainportبه اوایل دهة

توانمند فناوری و طراحی ،بندر مغز یکی از سدده بخش
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شکل  :۳۴پردیسهای نوآوری در جنوب شرقی هلند (شامل منطقة ویژة علم و فناوری ایندهوون)
Brainport Eindhoven Region

1

کلیدی اقتصددداد هلند اسدددت که در کنار بندر دریایی

میان مناطق به خود اختصاص داده است .در کنار لون

روتردام ،بنددر هوایی آمسدددتردام ،جای میگیرد .بندر

) (Leuvenو آشدددن ) ،(Aachenاینددهوون هسدددتة

مغز ،خوشدددههای فناوری برتر با کارایی با را در اروپا

منطقة فناوری برتر اروپا  )ELAt(۱را تشکیل میدهد.

گزینش نموده و جایگاه نیرومندی را در نانوالکترونیک،

این منطقدة داندایی بدا فنداوری برتر و چگدالی با ی

فتونیک ،مواد پیشرفته و سامانههای تولید پیشرفته به

جمعیت با بیش از ده دانشدگاه و هزینة  R&Dسا نه

خود اختصدداص داده اسددت .بخشهای مرکزی کلیدی

چهدار میلیدارد یورویی ،یک منطقة فناوری برتر اروپا

آن شدامل سامانهها و مواد با فناوری برتر ،فناوریهای

می بداشدددد .سدددامداندة نوآوری بندر مغز ،نمایه ای از

زیستی و سالمت ،غذا ،تکنولوژی وسایل نقلیة موتوری

پیش رانی بددا کسدددب و کددار اسدددت کدده رهبری در

و طراحی اسدت .در سال  ۱3۲۲بیش از  8۴33شرکت

کارآفرینی و همکاری نیرومند میان صنعت ،نهادهای

در این بخشها مشدددغول بودهاند .بازارهای عمده برای

دانایی و دولت (مارپیچ سه گانه) و مشارکت گستردة

این شددرکتها شددامل سددالمت ،فناوری زیسددتی ،غذا،

جامعة شدهری را از خود نمایان نموده است .در سال

انرژی ،جدا به جایی هوشدددمند ،پشدددتیبانی و ایمنی

 ،۱3۲3بندر مغز به درخواسددت دولت مرکزی ،چشددم

میباشند.

انداز جامع آیندة خود را همراسددتا با چشددم اندازهای

بندددر مغز بددا جمعیتی حدددود  7۳3هزار نفر و

بنادر دریایی و هوایی هلند ،چشددم انداز بلند پروازانة

محصول منطقهای خام ۱7 ۲میلیارد یورو ۱/2 ،میلیارد

منطقده ای خود را در ترکیدب با اسدددتراتژی و برنامة

یورو در بخش پژوهش و توسعه ) (R&Dسرمایه گذاری

پیاده سددازی در سددالهای آینده ارائه داد .این چشددم

کرده که  83درصد آن خصوصی بوده است.

انددداز  ۱3۱3بدندددر مدغز توسدددط کمیت دة کدداری

بندر مغز ،با  ۳3درصدد از هزینة  R&Dکسب و

مارپیچ سدده گانه در مشدداورة پایین به با با مشددارکت

کدار هلند ،با ترین چگالی وبت اختراع را در اروپا در

ذینفعهای منطقه ای تدوین شددد که عناصددر مرکزی
Gross Regional Product
European Top Technology Region

1
2
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شکل  :۳۳تعداد بنگاههای کسب و کار تولیدی در فناوریهای برتر و  ICTدر منطقة ویژة علم و فناوری ایندهوون

111

این چشم انداز ،ساخت و تقویت پیوندهای فرامرزی با
دیگر مناطق دانایی است.
بندر مغز در چشم انداز  ۱3۱3خود سه خوشة برتر

را میتوان در دو بخش چکیده نمود:

الف /سامانة نوآوری پیشران شده با کسب و کار
ب /کارآمدی

در مارپیچ سه گانه )(Triple Helix

و تعدادی خوشده در راه توسدعه را شناسایی کرده است

در حقیقت ،مدل توسدددعة منطقة ایندهوون به ما

که خوشددههای برتر شدددامل سدددامانههای فناوری برتر،

نشددان داد که چگونه همکاری کارآمد در مارپیچ سدده

مهندسدی شدیمی ،فناوری زیسدتی( ۲فناوری پزشکی و

گانه میتواند پروژههای پیشدددتاز را عرضددده داشدددته و

قلب و عروق) اسدت .در خوشددههای در حال توسعه نیز

توسددعة خوشددههای نوین را در لبة بخشهای موجود

اسدداس خود را بر سدده خوشددة برتر شددامل جا به جایی

شتاب دهد .این مسیر توسعه همچنین آشکار نمود که

هوشدددمنددانده ،مواد هوشدددمند و مراقبتهای در خانة

برنامههای پیاده سدازی پروژههای پیشتاز بزرگ جدید

هوشمند( ۱مراقبتهای غیربالینی) گذاشته است.

نیاز به پایداری و صددبر در تمام سطوح حاکمیتی دارد

آنچده از منطقة ایندهوون هلند می توان فراگرفت

که بر اسداس یک محاسدبة سرانگشتی ،این پروژههای
Lifetec
Home Care

1
2

پیشددتاز بزرگ به  7تا  ۲3سددال گذشددت زمان برای

مندداطق دانددایی نقش مهمی را در بدداروری ،جددذب و

رسیدن به بلوغ نیاز دارند (.)۱۳

نگهداشدددت کارگران دانایی و بنگاههای کسدددب و کار
نوآور بازی میکنند .در حقیقت ،در عرصدددة اقتصددداد

مناااطق دانااایی اروپااا و تخصااص گرایی

جهانی ،این مناطق و شددهرها هسددتند که با یکدیگر به

هوشمندانه

رقابت برمیخیزند (۴3و.)۴۲

رشد برخاسته از نوآوری ،هدف عمدة بازگشت به

چنین بوده اسددددت کدده اروپددا برای رهددایش از

رونق در دوران پسا بحران اقتصادی محسوب میگردد.

عقدب ماندگی در علم و فناوری خود از آمریکا ،راهبرد

به صددورت فزاینده ،سددیاسددتگذاران در مییابند که

رشد و توسعة منطقهای بر پایة دانایی را برگزیده است.
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شکل  :۳2عناصر سه گانة مارپیچ سه گانه ()Triple Helix
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شکل  :۳4مناطق ویژة علم و فناوری اروپایی که در نوآوری نقش رهبری دارند (مناطق تیره).

در شدددشدددمین چداپ بورد امتیازی نوآوری منطقهای

در یک تقسددیمبندی دیگر ،مناطق دانایی اروپا به

 (RCS)۲میتوان به ارزیابی مقایسددهای کارآیی نوآوری

چهار گروه تقسیم شدهاند که  ۴۳منطقة دانایی اروپایی

در  ۲۳3منطقة اتحادیة اروپا ،نروژ و سددوئیس دسددت

بده عنوان رهبران نوآوری منطقدهای معرفی شددددهاند.

یافت (.)۲7

مطدالعددات نشدددان دادهانددد کده نوآورترین مندداطق در
Regional Innovation Scoreboard

1
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شکل  :۳7نگاهی به تخصص گرایی هوشمندانه ()Smart Specialistion

نوآورترین کشددورها قرار دارند به طوری که  ۱7منطقة

کسدددب و کار دانش بنیان را در زیرچتر حمایتی خود

دانایی در هشددت عضددو اتحادیة اروپا شددامل دانمارک،

قرار دهندد .این نتدایج نشدددان میدهد در مناطقی که

آلمان ،فرانسدده ،ایرلند ،هلند ،سددوئد و انگلسددتان جای

سددیاسددتهای سددرمایهای خصددوصددی وجود ندارد،

دارند .این آمار نشدددان میدهد که تعالی در نوآوری به

سدددرمدایه گذاری دولتی میتواند در ارتقاء و شدددتاب

صدورت نسبی در تعداد انگشت شماری از مناطق اروپا

نوآوری موفقیت آفرین باشد (.)۲7

تمرکز یافته اسددت .این مناطق در جایی رشددد یافتهاند

همدانگونده که اشددداره شدددد ،اتحادیة اروپا برای

که دسترسی به حمایتهای مالی بخش عمومی بسیار

بازگشدت اقتصداد و بهبودی آن در شددرایط پسا بحران

توسدعه یافته وجود داشددته و توانسددته است بنگاههای

اقتصدادی ،رشدد توامان پایدار و هوشمند را هدف قرار

داده است .این هدف نیاز به راهبرد نوآوری جامع اروپا

جامع ،اخیراً اتحادیة اروپا راهبردهای پژوهش و نوآوری

که توسط اتحادیة نوآوری در اکتبر  ۱3۲3انتشار یافت

برای تخصص گرایی هوشمند را ارائه داده است (.)۴۱

را طلب میکند .تمرکز سددرمایه گذاری بر اسدداس این

۲

تخصص گرایی هوشمند )(Smart Specialisation

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

به معنای شدناسدایی ویژگیها و داراییهای منحصر به

تمام اعضاء اتحادیة اروپا مجبور به اجرای آن هستند تا

فرد هر کشور و منطقة دانایی است تا بتوان مزیتهای

پتانسیل نهفته در این قاره شکوفا شود .در یک فراگرد

رقددابتی هر منطق دة دانددایی را برجسدددتدده نموده و
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شکل  :۳۳جایگاه دانشگاهها در راهبرد توسعة منطقهای با تأکید بر تخصص گرایی هوشمندانه ()S3

ذینفعهدای منطقدهای و مندابع را حول چشدددم انداز

پژوهش کارآمد و سددرمایه گذاری بر نوآوری ضددروری

برخاسددته از تعالیگرایی آیندة این مناطق سددوق داد.

اسددت و بر اسدداس طرح کمیسددیون اروپا در سددیاسددت

همچنین این بده معندای تقویت سدددامانههای نوآوری

 Cohesionدر سالهای  ،۱3۲۳-۱3۱3تخصص گرایی

منطقهای ،بزرگنمایی جریانهای دانایی و گسدددترش

هوشمندانه یک پیش شرط برای استفاده و بهرهمندی

سددودمندیهای نوآوری در سددراسددر پیکرة اقتصدداد

از سدددرمایة توسدددعة منطقهای اروپا در ۱3۲3-۱3۲۳

منطقهای اسدددت .تخصدددصگرایی هوشدددمندانه برای

خواهد بود.

راهبردهای ملّی منطقهای پژوهش و نوآوری برای
تخصدددص گرایی هوشدددمندددانده (راهبردهددای )RIS3

ساماندهی میشوند.

برنامههای جامع یکپارچة تحول اقتصادی بر پایة مکان

 فنداوریهدا و نوآوریهددای بر پدایده ی عمدل را

) (Place-basedبوده کدده پنج چیز مهم را بدده انجددام

حمایت کرده و تحریک سددرمایه گذاری بخش

میرسانند:

خصوصی را هدف قرار دادهاند.

 تمرکز بر سرمایه گذاریها و حمایتهای سیاسی
از اولویتهای ملّی  /منطقهای کلیدی ،چالشها

116

پتددانسدددیددلهددای تعددالی هر منطقدة کشدددور،

 ذینفعهددا را درگیر کرده و نوآوری و تجربدده را
تشویق میکنند.

و نیازها در جهت توسعة دانایی محور است.

 بر پایة شدددواهد بوده و سدددامانههای ارزیابی و

 بر روی نقدداط قوت ،مزیددت هددای رقددابتی و

پایش برجستهای را نیز دارا میباشند.)۴۴( .

پیوست
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نقش دانشگاههای خالق آینده
در مارپیچ سهگانة کریدورهای علم و فناوری

1

کریدورهای علم و فناوری ،ترکیب منسدجمی از دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز تحقیقاتی و پژوهشی،
شددرکتهای با فناوری برتر ،سددرمایههای مخاطرهپذیر ،امکانات و زیرسدداختهای فیزیکی و نهادی و سددرمایة انسددانی
میدانند که در یک محدودة خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و سددداختار حقوقی خاص با اتصدددال به یک بازار
مصدرف ،محصو ت و خدمات دانش محور را تولید میکنند .در حقیقت کریدورهای علم و فناوری ،توسعهای منطقهای
را در قالب مناطق دانایی (مناطق ویژة علم و فناوری) منعکس مینمایند .در مناطق دانایی (کریدورهای علم و فناوری)
یک برهمکنش در حد تعالی میان ”دانشددگاهها“” ،دولت“ و ”کسددب و کار“ (مارپیچ سدده گانه) روی میدهد که در این
برهمکنش ،یک همافزایی میان این بازیگران به گونهای روی میدهد که پیامد آن از توان هر کدام از اجزاء این سه گانه
فراتر اسددت .دانشددگاههای خالق آینده در گفتمان با مناطق دانایی نه تنها به نوآوری و تربیت کارآفرینان برای عرصددة
کسب و کار در کریدورهای علم وفناوری میپردازند بلکه در ایجاد محیط رقابتپذیر ،شاداب و سرزنده و با شاخصهای
بدا ی کیفیدت زنددگی و مملو از فنداوریهدای پداک و برتر تالش میکنندد .در این نوشدددتدار ،جدایگاه و عملکردهای
دانشگاههای خالق در مارپیچ سهگانه ،به صورت ژرف مورد بررسی قرار گرفته و به شکل ویژه به مأموریت دانشگاههای
علوم پزشدکی کشور ،با مطالعة موردی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در منطقة ویژة علم و فناوری بوشهر نگریسته شده
است.

 1نبی پور ا .مصلا ع .اسدی م .مجلة علمی پژوهشی طب جنوب .سال هفدهم .شمارة  ،4صفحة ( ۲348-۲38۳بهمن و اسفند .)۲۴۳۴
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مقدمه

تاری  ،کمترین نقش را دارند و هوش ،مهارت و نوآوری

طی دویسدددت سدددال گدذشدددته ،اقتصددداددانان

انسدددانها به عنوان برترین ذخایر ملل مورد توجه قرار

نئوکالسیک به دو عامل مؤور در ”تولید“ مینگریستند:

میگیرندد .این تحو ت ،موجب زایش اقتصددداد دانایی

نیروی کار و سرمایه؛ آنان ”دانایی ،بهرهوری ،آموزش و

محور در هزارة جدید شده است (.)۱

سرمایة فکری“ را بهعنوان عوامل خارجی میانگاشتند.

در این دوران پرآشدددوب مملو از تغییرات تنددد و

در تئوری رشددد جدید که بر اسدداس کار اقتصدداددان

انتقالی ،اگر کشدورهای در حال توسعه به سوی اقتصاد

اسدتانفوردی ،پل رومر و دیگران شکل گرفته است ،به

دانایی محور گام برندارند ،حتی با داشتن منابع سرشار

عوامل رشددد پایدار که در مدلهای قدیمی اقتصدداد به

طبیعی نمیتوانند هرگز رشد اقتصادی را تجربه کنند.

آن توجه نمیشد ،توجه نشان داده شده است .بر اساس

اقتصداد دانایی محور ،فرآوردة سه مکانیسم است؛

تغییری که پل رومر به مدل نئوکالسدیک اقتصداد داد،

اولی آموزش و سرمایة انسانی ،دوم شبکههای ارتباطات

تکنولوژی و دانایی بنیان نهاده شدددده بر آن ،به عنوان

دانددایی بددا ابزار فندداوری اطالعددات و سدددوم نوآوری و

بخش درونی سدامانة اقتصدادی در نور گرفته شد و بر

کارآفرینی (.)۴

اساس نور رومر ،دانایی اساسیترین شکل سرمایه بوده

کریددورهدای علم و فنداوری (مناطق ویژة علم و

و رشد اقتصادی با انباشت دانایی ،امکانپذیر میگردد.

فناوری) یکی از زیرسدداختهای توسددعه اقتصدداد دانش

از این رو ،اقتصددداد دانایی محور اقتصدددادی اسدددت که

محور اسدددت .از این رو ،هیدأت وزیران دولت هفتم در

آشکار سازی دانایی در آن ،نقش برجستهای را در خلق

جلسددة مورخ  ۲۴8۳/۳/۲۱بنا به پیشدددنهاد سدددازمان

وروت بازی میکند (.)۲

مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و

در قرن بیسددت و یکم ،برتری نسددبی در صددحنة

سدی و هشدتم قانون اسدداسی جمهوری اسالمی ایران،

اقتصدداد بیشددتر از آن که تابعی از داراییهای طبیعی،

آیین نامة نحوة فعالیتهای مشخص به منوور تأسیس

سدددرمدایدهای و نیروی کار یک ملت باشدددد ،بر گردة

و توسدعة کریدورهای علم و فناوری کشددور را تصویب

مهارتها و توان فناوری آن کشددور اسددت و طبیعت و

کرد و در همین راسدددتددا هیددأت دولددت نهم در مورخ

 ۲۴8۳/۲/۲2بنا به پیشدددنهاد مشدددترک وزارت علوم،

و امید اسدت با رسدیدن به بلوغ پارادایمی ،بتوان حد و

تحقیقددات و فندداوری و وزارت ارتبدداطددات و فندداوری

مرز واضحی برای آنها تعریف نمود ولی پرواضا است

اطالعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون

کده منداطق و کریدورهای علم و فناوری ،عملکردهای

اسددداسد دی جمهوری اسدددالمی ایران ،آیین نامة نحوة

پارک علم و فناوری را در عملکردهای شددهری ترکیب

فعالیتهای مشخص به منوور تأسیس و توسعة مناطق

نمودهاند.

ویژه علم و فناوری کشور را مورد تصویب قرار داد (.)۳

در هر صورت ،کریدورهای علم و فناوری میتوانند

منطقدة ویژة علم و فناوری مجموعهای متمرکز از

نقش بیهمتدایی را در خلق دانایی ،رشدددد و توسدددعة

دانشدددگداههدا ،پدارکهدای فناوری ،مراکز تحقیقاتی و

اقتصدددادی ایفدا نمدایند و از دید عملکردی ،کریدورها

پژوهشددی ،شددرکتهای با فناوری برتر ،سددرمایههای

(مناطق دانایی) به شددیوهای هدفمند به پرورش و فربه

مخداطرهپدذیر ،امکدانات و زیرسددداخت های فیزیکی و

نمودن دانایی پرداخته و در خلق اشتغال ،رشد پرشتاب

نهادی و سددرمایة انسددانی اسددت که در یک فضددای

در درآمدد جامعه و خلق وروت ،افزایش کیفیت زندگی

جغرافیدایی و در یدک منطقدة اقتصدددادی بدا مدیریت

شدددهروندددان ،فراهم آوردن دسدددترسدددی مؤور بدده

متمرکز و سددداختار حقوقی خاص تشدددکیل و به تولید

زیرساختهای حمل و نقلی ،طراحی شهری و معماری

محصو ت و خدمات دانش محور میپردازد (.)2

پیوند دهندة فناوریهای نوین ،افزایش سدددطا رقابت

مفهوم کریدورهای علم و فناوری ،مناطق دانایی و

تخصص گرایانه ،ایجاد شبکههای پرنفوذ تجاری ،ایجاد

مدندداطدق ویدژة علم و فندداوری در گددذر هنگددام دة

ظرفیت دسدترسی به دیگر بازارها ،ارتقاء سطا آموزش

پیش پارادایمی خود است و از این رو شاید هنوز نتوان

و مهدارت شدددهروندان ،دفاع از فرهنگ کسدددب و کار

خط و مرز روشنی را میان این تعاریف کشید ولی آنچه

مشارکتی و رقابتپذیر ،ارایة خدمات عمومی خالقانه و

مسلم است آن است که این مفاهیم برخاسته از همان

پاسخگو و زمینهساز آشکارسازی فرهنگ تحملپذیری

سه مکانیسم اقتصاد دانایی محور است .ما نیز در اینجا

و پددذیدرنددده هددای فددرهنددگ هددای متنوع بر پددای دة

به عمد از این واژهها به جای یکدیگر استفاده میکنیم

شایسته سا ری ،نقش ایفا نمایند (.)4
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بدا تغییر نام کریدور علم و فناوری به منطقة ویژة
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کریدورهای علم و فناوری

علم و فناوری در سدددال  ۲۴8۳و بازنگری آیین نامه و

کریدورهای علم و فناوری را ترکیب منسددجمی از

تصددویب آیین نامة جدید ”نحوة تأسددیس و توسددعة

دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز تحقیقاتی و

مناطق ویژة علم و فناوری کشدور“ استانهای اصفهان،

پژوهشددی ،شددرکتهای با فناوری برتر ،سددرمایههای

خراسدان رضدوی ،یزد و بوشدهر ،مجوز تأسیس مناطق

مخداطرهپدذیر ،امکدانات و زیرسددداخت های فیزیکی و

ویژة علوم و فناوری را به دست آوردند.

نهادی و سددرمایة انسددانی میدانند که در یک محدودة

بیشدددک این منداطق ویژة علم و فنداوری ،مکان

خداص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و سددداختار

همجوشی مارپیچ سه گانة ”دانشگاه“” ،کسب و کار“ و

حقوقی خاص با اتصال به یک بازار مصرف ،محصو ت

”دولت“ اسدددت که برهم کنش این سددده گانة مقدس

و خدمات دانش محور را تولید میکنند (.)8

میتواند پایههای دانایی محور را در این مناطق استوار
نماید (.)7

بر اسداس عناصر کلیدی نهفته در این تعریف که
نشدددانگر پویایی و دینامیسدددیم چرخش دانایی اسدددت

در این نوشدتار ،تالش میشود که پیرامون نقش

میتوان بازیگران نهادی که در تولید و به اشتراکگذاری

کلیدی دانشددگاههای کشددور در این مارپیچ سدده گانه

دانش شرکت دارند را ترسیم نمود .هر چند این تعریف

کنکداش گردیدده و بدا مطالعة موردی کریدور علم و

از دیدگاه مفهومی بسدیار با ”مناطق توسعة فناوری“ و

فنداوری بندر بوشدددهر ،به نقش ویژة دانشدددگاه علوم

شدددهرهای علمی” ،دهکدههای دانایی“ و ”شدددهرهای

پزشدددکی بوشدددهر که از دید سددداختاری و عملکردی

داندایی“ ،تعداریف ” ابرکریددورهای فناوری“” ،مناطق

مأموریتهای بس گسترده تر از دانشگاههای آکادمیک

دانایی“ ،همپوشدددانی دارد امّا از دیدگاه سدددیر تکامل

دارد ،نگریسته شود تا بر این اساس بتوان فرصتها و

تاریخی همانگونه که در شددکل  ۲هویدا است ،مفهوم

ظرفیتهای موجود را مورد شددناسددایی قرار داد و با

کریدورهای علم و فناوری (مناطق ویژة علم و فناوری)

برنامهریزی هوشدمندانه به آرمان شهر دانایی نزدیک

از مفداهیم قرن بیسدددت و یکمی اسدددت که در ورای

گردید.

مفاهیم پارکهای علم و فناوری و خوشدددههای دانایی،
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شکل  :۲تکامل مفهوم ”شهر دانایی“

تبلور یافته اسددت .از دیدگاه مقیاسددی نیز کریدورها و

از دیددگداه ترمینولوژی نیز با نام ها و ویژگی های

مناطق دانایی ممکن است از دهکدههای دانایی و شهر

گوناگونی پیرامون کریدورهای علم و فناوری در گوشه

دانایی کوچکتر باشند (شکل .)۱

و کنار کشددورهای توسددعه یافته تا در حال توسددعه ،در

امّا باز این مقیاس نسبی است زیرا کریدور دانایی

آمریکا ،اروپا و آسدیا رو به رو میشویم؛ (مانند کریدور

ممکن اسدت جغرافیایی بس گستردهتری را در ورای

صدددنددایع بددا فندداوری برتر فلوریدددا ،کریدددور فندداوری

شهرهای دانایی به خود اختصاص دهد؛ مانند کریدور

ولدورهددامپتون  -تلفورد ،کریدددور فندداوری آنتدداریو،

هارتفورد  -اسپرینگفیلد که دو هستة عمدة شهری را

سوپرکریدور چند رسانهای مالزی ،منطقة علمی بنگلور،

بدا شدددهرهای پیرامونی در نیوانگلند آمریکا شدددامل

پارک علمی زانگو ان سدددان پکن ،منطقة آزاد اینچئون

میشود (.)۳

کره ،سدیلیکون والی آمریکا ،سوفیا آنتی پلیس فرانسه
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( .)۳در هر صدورت تمام این زیرساختها چه در قالب

کریدورهای علم و فناوری با مفاهیم شدددهری ،پیوندی

منطقدة داندایی ،منطقدة علم و فنداوری ،زون فناوری،

گسستناپذیر یافت میکنند.

کریدور فناوری و شددبکههای فناوری پیشددرفته ،قطب

امروزه مفهوم شدددهر سدددرزنده و پویا با جذبههای

فناوری و غیره ،تالش میکنند با گذار دوران پارادایمی

انسدددانی بددا کدده در جددذب کددارگران دانددایی نقش

خود به مفهوم شددهر دانایی که شددهرهای اسددتکهلم،

بیهمتدایی دارد با زیرسددداختهای کریدورهای علم و

مونترال ،مونی  ،بارسددلون ،ملبورن ،دوبلین ،سددنگاپور،

فنداوری پیوند یافته اسدددت ( .)۲۲زیرا سدددطا با ی

دلفت ،سدودای آن را در سدر میپروانند ،نزدیک شوند

آموزش و استانداردهای زندگی و جذبههای شهری که

( 4و.)۲3

بدا افزایش کیفیدت زنددگی شدددهروندی آمیخته اند از

از این رو ،به صدورت پیوسته ،کارکردها و مفاهیم

مؤلفههای بسددیار نیرومند در جذب کارگران دانایی به

شکل  :۱شهر دانایی :بنیانها

منداطق ویژة علم و فنداوری محسدددوب میشدددوند .از

محصددو ت نوین با سددطا با ی نوآوری نیز اور خواهد

مدؤلدفدده هددای ندیرومنددد دیگر ،وجود جدداذبدده هددای

گذاشدت ( .)۲۴-۲4شواهد این تئوری در پژوهشهای

زیسددت محیطی و احترام به ارزشهای محیط زیسددت

انجام شده در مناطق ویژة علم و فناوری اروپا و آمریکا

میباشد که در خلق کیفیت زندگی کارگران دانایی اور

و شرق دور در مالزی خود را نشان میدهند (.)۲۴-۲2

بیهمتدایی را از خود نشدددان میدهد ( .)4بنابراین در

بسدیار جالب اسدت که به این نکته اشداره شود که

مفهومی گسدددتردهتر ،کریددورهدای علم و فنداوری بدا

تئوریپردازان در نخسدددت اینگونه میپنداشدددتند که با

فرایندهای اجتماعی  -فرهنگی و زیست محیطی پیوند

رشدد فناوری اطالعات ،خوشدههای علم و فناوری از هم

یافته و با این سدداز و کارها تالش میشددود که سرمایة

خواهند پاش دید و انتقال و جریان س دیال دانش از طریق

انسدانی که نمود برجسدتة آن کارگران دانشی هستند،

این فناوری روی خواهد داد ولی مطالعات انجام شده در

جذب این کریدورها شوند (۲۲و.)۲۱

سدیلیکون والی نشدان داده است که دینامیک دانایی در

در قلددب این پوشدددش فرهنگی  -اجتمدداعی و

سیلیکون والی که از طریق مجاورت جغرافیایی بازیگران

زیسدددت محیطی کریددورهدای علم و فناوری ،مفهوم

دانش آن حاصددل آمده اسددت در گسددترش خوشددهها از

تپندددة تئوریددک هم جوشدددی و همافزایی توان دانش

فناوری اطالعات ( )ICTمهمتر بوده است (.)۲۴

بازیگران و نهادهای مستقر در کریدور ،نهفته میباشد.

در حقیقت ،در انتشدددار و نشدددت دانایی از یک

مطالعات فراوانی پیرامون چگونگی چرخش سیال

کانون دانایی محور به کانون دانشدددی دیگر ،مجاورت

دانش در کریدورها و مناطق علم و فناوری وجود دارد

جغرافیدایی بدا ترین نقش را دارد ( .)۲7از این رو ،از

کده این مطدالعدات گویای آن هسدددتند که مجاورت و

زیرسدداختهای زم برای چیدمان کریدورهای علم و

نزدیکی بدازیگران تجداری و غیرتجدداری ،آکددادمیدک و

فنداوری ،بهره گیری از عنصدددر جغرافیدا و پیوندها به

غیرآکدادمیک نه تنها موجب چرخش نرم و پرشدددتاب

بهترین حالت ممکن اسددت .بنابراین ،طراحی شددبکة

دانش در منطقده خواهدد شدددد بلکه با همافزایی و به

ارتباطی و دسدترسدی این کانونهای دانایی محور که

اشدددتراک گددذاری دانش ،در خلق دانش جدددیددد و

می توانند شدددرکتهای دانش بنیان ،شدددرکت های با
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فناوری با  ،کانونهای آکادمیک و دیگر نهادها باشند

سدال را به دست آورد که این میزان از مجموع مربوط

باید به گونهای طراحی شوند که امکان نشت و انتشار

بده  ۲4ایدالت آمریکا با تر میباشدددد .در این کریدور،

دانایی و انجام فرایند همافزایی و به اشدددتراکگذاری

 ۲43هزار دانشدجو و  ۱۳دانشدگاه و دانشکدة هنر قرار

دانایی و در نتیجه نوآوری به بهترین شدددیوه میسدددر

دارند ( .)۱از این رو ،کریدورها نه تنها در خلق نوآوری

گردد .شددبکة حمل و نقلی شددامل شددبکة جادهای و

و به دسدت آوردن فرصتهای نوآورانه و تولید دانش و

ریلی (اتوبوس شددهری و ریل شددهری) در زیرسدداخت

نیز تجاری سدازی محصو ت با فناوری برتر در صحنة

کریدددورهددای علم و فندداوری نقش مهمی را ایفددا

ملّی و بین المللی فعددال هسدددتنددد بلکدده در افزایش

مینمایند ( ۲۲و .)۲8

بهرهوری اقتصددداد ملّی نیز جایگاه ویژهای دارند که در

در یک فراگرد کلی ،امروزه به کریدورهای علم و

نهدایت موجب افزایش شدددرکتهای ملّی و بینالمللی

فنداوری (منداطق ویژة علم و فنداوری) بده عنوان یک

دارای فنداوری برتر نیز میشدددوندد ( 8و  .)۱3به زبان

زیرسدداخت بس دیار برجسددته برای تبلور اقتصدداد دانایی

دیگر ،کریدورهای علم و فناوری ،تجسددم ظهور مارپیچ

محور نگریسدته میشود .به زبان دیگر ،گذار به اقتصاد

سدده گانة (” )Triple Helixکسددب و کار“” ،پژوهش“و

دانایی محور و پسا صنعتی از طریق کریدورهای علم و

”دولت“ میباشند (.)۱3

فناوری امکانپذیر میشدددود .این کریدورها نه تنها در
سیستم ملّی نوآوری نقش بیهمتایی را بازی میکنند

گفتمان دانشگاه با شهر دانایی

بلکه در ایجاد اشددتغال نیز بسددیار کارآمد هسددتند .در

در سدددالهدای اخیر ،دانشدددگداهها به عنوان یک

ابرکریدددور مددالزی نزدیددک بدده یکصدددد هزار شدددغددل

زیرسددداخدت کلیددی دانایی (به دلیل توانایی آنها به

دانددایی محور ایجدداد گردیددده اسدددت ( .)۲۳کریدددور

عنوان سدکوی تولید ،تجاری سازی و انتقال دانایی) در

هدارتفورد  -اسدددپرینگفیلد با نیروی کار  ۲/۲میلیون

حمایت از شدددهرهای دانایی قلمداد شددددهاند .پیشتر

نفری که در پیش از  ۳۲هزار کسدددب و کار مشدددغول

دانشددگاهها را همچون برجهای عاج ()Ivory Towers

هسددتند توانسددته  GDPبالغ بر  ۲33میلیارد د ر در

توصدددیف می کردنددد کدده تنهددا بدده آموزش و پژوهش

آکادمیک سددنتی میپرداختند و تعهدی را نسددبت به

در تددوین چشدددماندداز ،راهبرد و برنامههای عملیاتی

فضدای پیرامون عرصههای اقتصادی  -اجتماعی که در

شدددهرهدای خود (جهت تبدیل شددددن به شدددهرهای

آن زیسدددت می کردندد ،احسددداس نمینمودندد .امّا با

دانایی محور شددکوفا) به صددورت مسددتقیم در کنش و

پدیداری اقتصدداد دانایی محور ،هماکنون دانشددگاهها به

تکاپو هستند.

صدددورت پیشدددرفتهای به عنوان پیشرانهای نیرومند

برای مثددال ،دفتر سدددرمددایدة دانددایی در ملبورن

داندایی ،تغییر در دانش ،فناوری و دیگر گسدددترههای

()The office of knowledge capital in Melbourne

خالقدانده و از همده مهمتر ،بده عنوان گدذرگاهی برای

که توسدط هشت دانشگاه ملبورنی بنیان گذاشته شده

توسدددعة شدددهری دانایی محور ،نگریسدددته میشدددوند.

اسدت ،با شورای شهر ،بخش دولتی ،آکادمیک و بخش

دانشددگاهها به عنوان فعا ن اصددلی فرایند تولید دانایی

کسددب و کار ،در ارتقاء جایگاه محلی و جهانی ملبورن

محسدددوب میگردنددد و از آنجددا کدده بخش دانددایی

به عنوان یک شهر دانایی ،تالش مینماید.

( )Knowledge Sectorدر تمدام مددلهدای درون زاد

دانشددگاهها افزون بر نقش تدوین برنامة راهبردی

رشدددد جای دارد ،میتوان بخش دانایی را به صدددورت

توسددعة شددهری ،مسددئولیت پرورش کارگران دانایی و

انباشدتی از تمام دانشدگاهها در عرصدة اقتصاد توصیف

تولید مجموعة مهارتها و دانایی جدید و نیز به عنوان

نمود .از این رو ،دانشدددگاهها در جامعة پیچیدة ما که

مرکز رشد صنایع ،محصو ت و خدمات نوین در دوران

انددیشدددههدای نوین خلق و خرد موجود را بده چالش

اقتصاد دانایی محور را به عهده دارند .این ظرفیت مرکز

میکشد ،نقش محوری دارند (.)۱۳

رشددددی ،دانشدددگاهها را به بازیگران کلیدی در فرایند

بددر اسدددداس مددطددالددعددات هددنددری و پ دی دنددچ
( ،)Henry & Pinchشدهرهای موفق با رشدد خوشههای

توسددعة شددهری دانایی محور و تغذیة شددهرهای دانایی
مبدل نموده است (.)۱۲

دانددایی نهفتدده در جوامع دانددایی کدده عمدددتداً از سدددوی

بده زبدان دیگر ،هم آهنگ با تغییر در تفکر تولید

دانشگاهها مورد حمایت قرار میگیرند ،پیوند دارند (.)۱۱

دانایی و سددیاسددت نوآوری ،مأموریت دانشدددگاهها در

در حقیقت در سدراسر دنیا ،بسیاری از دانشگاهها

پیوسددتگی با جغرافیای زیسددت آنها نیز تغییر نموده
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شکل  :۴توسعة پردیسهای دانشگاهی هلندی در چهار هنگامه

اسددت .به صددورت سددنتی و نیز پسددامدرن ،چهار مدل

مدل اول :دیدگاه وسواس گرایانه

پیرامون پیوستگی دانشگاه با محیط پیرامونی و زیست

ایدن مدددل در تدیددک دانشدددگدداه هددمددبددولددتی

آنها میتوان متصددور شددد .ما با دو مدل اول در طول

) (The Humboldtian Universityبرجسدتگی داشت.

دهههای گذشدته آشنایی داشتهایم ولی مدلهای سوم

در این مددل ،دانشدددگدداه یددک فدداصدددلدة بحرانی را از

و چهارم از مدلهای نوپدید است که در دوران اقتصاد

محیط زیست اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خود برای

دانایی محور با آنها آشنا میشویم.

بهینه نمودن پتانس دیل نوآورانه و منتقدانه نگه میدارد

و انتقال دانایی در این مدل یک سددو بوده و از سددوی

ضرورتاً به بهینه سازی و پرورش پتانسیل خالق افراد و

دانشگاه به سوی ذینفعها در جریان است و دانشگاهها

گروهها بپردازد ،نگریسددته میشددود .این بهینهسددازی

با دید جهانی به امر آموزش و پژوهش میپردازند .این

ممکن اسدت اغلب شامل ارایة منابع ،زمان و فضا برای

منور دانشدددگاهها (برج عاج) ،از سدددوی بسد دیاری از

پژوهشهای غیرقابل انتوار و پرخطر باشد که نتایج آن

منتقدین به چالش کشدیده شددده اسددت؛ ولی گذشددت

از لحداظ اور بر منطقده و دیگر توسدددعههای بیرونی را

زمان نیز نشان خواهد داد که این مدل نگرش دانشگاه

نمیتوان پیشبینی نمود .در این مدل ،دانشگاه پذیرای

به محیط پیرامون ،در خود سددودمندیهای پایداری را

یدک ارتباط تحریکآمیز دو سدددویه و حمایتی با دیگر

برای جامعه در دراز مدت به ارمغان خواهد آورد.

فعدا ن منطقده در یدک هدف مشدددترک جهت بهینه
نمودن شرایط برای چنین فعالیتهای خالقانه و فراهم

مدل دوم :دیدگاه اجتماعی

آوردن یک محیط پرآفرینش اسدت .اعضداء دانشگاه در

در این مددل ،دانشدددگداه تالش مینمدایدد تا در یک

این مدل ،در جسدتجوی گفتمان زنده با دیگر شرکای

گفتمان با فعا ن منطقهای هماهنگ شود تا نیازها و پاس

بیرونی میباشددند تا جرقه و منورهای تازة مورد عالقة

به آنها را جویا شددود .نقش عمومی دانشددگاه در این مدل،

خود و دیگر گسددترهها ،اجازة ظهور یافته و پتانسددیل

توانددایی آن در دسدددترسد دی گسدددتردهتر بدده داندایی و

خالقانه به صورت کامل امکان خودنمایی بیاید.

سددودمندیهای آن در طیف گسددتردهتری از افراد جامعه
اسدددت .از این رو ،دانشدددگاه اولین نهادی اسدددت که در راه

مدل چهارم :دیدگاه میانه روانه

شدددناسدددایی و تعریف توسدددعه و چالشهای آینده و ارایة

بر اسددداس این مدل ،دانشدددگاه همچون نهادهای

راهحلهای مسائل و مشکالت پیچیدة جامعه ،گام برمیدارد.

دیگر نیز یک نهاد دانایی محور است که از پایه ،از دیگر
کسدب و کارهای دانایی محور متفاوت نیست؛ هر چند

مدل سوم :دیدگاه خسقانه

که احتما ً تعداد بیشددتر و گسددترهای وسیعتر از افراد

در مدل سوم ،به دانشگاه به عنوان نهادی که باید

خبره را در اختیار دارد .در این مدل ،دانشگاه پیوستگی
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را برای پیوسدددتگی خود بدا
مدحدیط پیرامون برگزینددد.
توصدددیف سددداختدداری این
مدددلهددا در بددرگددیددرندددة
چشدددم انددازهدای گوناگونی
اسدددت که چگونه دانشدددگاه
میتواند با یک شددهر دانایی
نیز در گفتمددان قرار گیرد
( )7و هر کدام از این مدلها
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میتوانند تا حدی در گفتمان
تولیدد ،پخش ،بده کارگیری
دانایی و نوآوری جهت رشدد
شکل  :۳پردیس آینده

اقتصادی به کار آیند.
دانشددگاهها در سدداخت

بدا محیط زیسدددت خود را به صدددورت تبادل دانایی و

شهرهای دانایی ،با حمایت از نوامهای نوآوری منطقهای

کارگران دانایی با دیگر نهادهای منطقه تعریف میکند.

و پددیداری خوشدددههای موفق صدددنایع دانایی نوآور و

در تمدام این دیدگاهها ،دانشدددگاه به عنوان یک

رقابتپذیر ،در برانگیختن رشدددد اقتصدددادی مشدددارکت

فعدال مرکزی و نده یدک موتور کلیددی ،در توسدددعة

مینمایند .از نور بسد دیاری از پژوهشدددگران ،نقش مهم

منطقهای نگریسددته میشددود .البته باید این را یادآور

منددابع منطقددهای ویژه در برانگیختن توانمندددیهددای

شدد که هر دانشدگاه ،بخش دانشگاهی یا آکادمیسین

نوآورانه و رقابتپذیری صدنایع دانایی در ارتقاء شهرهای

دانشگاهی ،ممکن است یکی یا ترکیبی از این مدلها

دانایی ،پنهان نمانده اسددت .مطالعات بر روی خوشددهها،

سدرریزهای دانایی ۲و نوآوری منطقهای نشانگر آن است

شددکلدهی فرصددتهای اقصددادی در شددهرهای دانایی

کده انباشدددت اطالعات و دانایی و جریان ایدهها در یک

محور چشدم دوخته میشدود .هماکنون شکوفایی یک

منطقة جغرافیایی ،به تراکم صنایع دانایی و فعالیتهای

شدهر به صورت عویمی به فواید آن در خلق ایدههای

تحقیقی و توسدددعدهای ( ،)R&Dاز جملده دانشدددگاهها

جدید که از دیدگاه اقتصددادی سودمند باشند ،بستگی

بسدددتگی دارد .ویژگی مهم خوشدددهها ،توانایی آنها در

دارد .از آنجا که نیروی انسانی به عنوان سرمایة انسانی،

خلق فضدا برای یادگیری جمعی و ارتقاء اشتراک دانایی

در محاسددبات اقتصدداد دانایی محور و توسددعة شددهری

اسددت .دانشددگاه ممکن اسددت با صددنایع دانایی محور

دانایی پدیدار یافته اسددت ،کارگران دانایی ،از مهمترین

خوشهها ،از طریق تأمین و یا حتی تبادل پژوهشگران با

فعا ن تولید دانایی درخشش یافتهاند .کارگر دانایی ،به

مهددارت بددا پیونددد یددابددد .دیگر مهددارتهددای دولتی و

صدددورت تیدک جددید از کارگر که از هر گونه چیرگی

خصوصی نیز در کنار دانشگاهها به ساخت مارپیچی سه

ماشددین رها گردیده و به هیچ کارگر صددنعتی دیگری

گانه ۱میپردازند که برای توسعة خوشههای دانایی مورد

ارتباطی ندارد ،تعریف شده است.

ندیدداز هسدددتنددد .از این رو ،فراهم آوردن توسدددع دة

کدارگران دانایی همچنین با مقیاسهایی همچون

زیرسدداختهای مناسددب تماس میان نهادهای عمومی،

جا گرفتن در هر کدام یک از سدده کد شغلی استاندارد

دانشددگاهها و بنگاههای دانایی محور خصددوص دی در یک

(مدیران ،متخصددصددان و کارگران تکنیکی) یا افراد با

منطقة شدددهر دانایی ،به عنوان بخش بسد دیار مهم خلق

درجة با ی فارغالتحصیلی ،تعریف گردیدهاند (.)۱۲

نوآوری و آفرینش شدددهرها ،در سدددکویی برای رقابت و
تبدیل به شهر دانایی ،نگریسته میشود.
در اقتصددداد دانایی محور ،فراتر از صدددنایع دانایی
محور ،به نخبگی و خالقیت به عنوان عناصدددر مهم در

در مدلهای توسعة اقتصاد دانایی محور ،کارگران
دانایی نیز به عنوان موتور محرکة اقتصاد دانایی و رشد
معرفی شدهاند ( ۲و .)۱۴
در اقتصاد دانایی محور ،توسعة شهری دانایی محور
Spill Overs
Triple Helix

1
2
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بر روی جذب کارگران دانایی متمرکز شددده اسددت .هر

سوی دیگر ،همانگونه که اشاره شد دانشگاهها با جذب

چندد برای جدذب این کدارگران ،کیفیدت زندگی ،تنوع

کارگران دانایی ،تجاری سازی و جذب سرمایه گذاری،

شدددهری ،عددالت اجتماعی و کیفیت مکان ،از عناصدددر

موجب کارآفرینی و رونق کسددب و کار در شددهر دانایی

ضدددروری هسدددتند ولی دانشدددگاهها نه تنها در تأمین

میگردند و از این رو ،روز به روز به عملکرد برجسدددتة

کدارگران داندایی بلکه در برآورد نیازمندیهای آنها در

دانشدددگاه در پیوند شدددهر دانایی با عرصدددة اقتصددداد

شهر دانایی نیز نقشی بیهمتایی را ایفا مینمایند (.)۱۲

دانایی محور جهانی ،بیشتر پی برده میشود.

در دوران اقتصدداد دانایی محور و مارپیچ سه گانة

در طی چند سدال اخیر ،مطالعات نشان دادهاند که

دانشددگاه ،صددنعت (بخش خصددوص دی) و دولت (بخش

دانشددگاهها و مؤسددسددات آموزش عالی باید در صددحنة

عمومی) ،که دارای همپوشددانیهایی هسددتند ،شدداهد

منطقدهای و محلی بیشدددتر رخنمود یدابندد .در مطالعة

۲

گسدتردة  ،OECDبر روی نقش آموزش عالی و دانشگاه

رویش سدددازمانهای هیبرید در سدددطا مشدددترکات
هستیم.

در توسدددعة منطقهای که در سدددپتامبر  ۱337به چاپ

در سدددطا مطبوعدات علمی و آکدادمیدک ،مدل

رسدید ،به این اشاره شده که هماکنون زمان آن رسیده

مارپیچ سددهگانه که بر روی دانایی ،یادگیری و نوآوری

اسدددت که آموزش عالی در کنار تعهد ملّی و جهانی ،به

تأکید میورزد ،برای توسددعة اقتصددادی و رقابتپذیری

توسدددعة نقش محلی خود نیز بپردازد .در این مطالعه به

در سدطا منطقهای ،نقشدی مرکزی را دارد .دانشگاهها

سده شدیوه که دانشگاهها میتوانند در توسعة منطقهای

در این مارپیچ با تولید دانایی نهان ،۱مهارتها ،فرهنگ

(برای مثال توسددعة شددهر دانایی) اهتمام ورزند ،اشدداره

و فراشمولی اجتماعی ۴که از اجزاء نیرومند راهبردهای

شده است:

اقتصاد منطقهای هستند ،نقش مهمی بازی میکنند .از

 )۲خدلدق دانددایی در منطقدده ،از طریق پژوهش و
1

Interfaces
Tacit Knowledge
3 Social Inclusion
2

بهرهبرداری از آن به وسدیلة انتقال فناوری شامل

میکنند و از این رو شددهرهای دانایی در مقولة خالقیت و

شددرکتهای چرخشددی ،۲تأمین حقوق معنوی و

تولیدد کدارگران داندایی بدا سدددطا مهارت با  ،در زمینة

نقش مشاورهای

اقتصاد دانایی شهری فعالیت میکنند ( ۱۳و .)۱2

 )۱شکلدهی به سرمایة انسانی و انتقال دانایی شامل
مکاندهی فرایند یادگیری به وسیلة یادگیری کار

دانشااگاهها در گفتمان با کریدورهای علم و

محور ،اشتغال فارغالتحصیالن در منطقه ،آموزش

فناوری

مداوم ،توسدعة تخصدصی و فعالیتهای یادگیری

همانگونه که اشدداره شددد ،دیگر مدل برج عاجی و

مادامالعمر

وسدددواس گرایانه دانشدددگاهها که در تیک دانشدددگاههای

 )۴توسدددعدة اجتمدداعی و فرهنگی کدده بدده محیط،

همبولتی به صورت سنتی شاهد بودیم در هزارة جدید به

همبسدددتگی اجتماعی و توسدددعة پایدار ارتباط

تنهدایی کدارسددداز نیسدددت و مددلهدای یکپارچهای که

داشدددته و میتواند شدددرایطی را خلق نماید که

دانشددگاهها بیشددتر سددونگری به محیط زیسددت ،اقتصدداد،

نوآوری رونق یابد.

سددیاسدددت و جامعة پیرامونی خود دارند آهسدددته حاکم

بر اسدداس گزارش  OECDو نیز یافتههای بنیاد کار،

میشددود .در این منور جدید ،دانشددگاهها را دانشددگاههای

در پژوهشهای ایدئوپولیس ،در شدددهرهایی که صدددنایع

خددالق ( )Creative Universityم دی نددامددنددد کدده بددا

دانایی محور خود را رشددد میدهند ،دانشددگاهها بینهایت

شهر  -منطقه ( )City-Regionدر تعامل قرار میگیرند .از

مهم هستند .این بدان معناست که شهرهای موفق دانایی

این رو ،در دانشدددگداههدای خالق آینده ،نوآوری و تربیت

دارای نیروی کار با سدددطا با یی از مهارت هسدددتند که

کارآفرینان به جای مهندسددان و آکادمیسینهای خالص،

نیازهای اقتصدداد دانایی محور خود را پاسدد داده و دارای

صدددحنة معاد ت اقتصدددادی  -اجتماعی جامعه را دچار

دانشددگاههایی هسددتند که این سددرمایة انسددانی را تولید

تحول میسازد.

Spin Out Companies

1
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جدول  :۲اولویتهای شهرهای دانایی و نهادهای آموزشی در اقتصاد در حال تغییر
اولویتهای شهری
اقتصاد
چه اور اقتصادی را در یک اقتصاد
دانایی محور باید جویا شد؟

رهبری
124

چه نقشی رهبری در دستیابی به
مأموریت کلی بازی میکند؟

اولویتهای نهادهای آموزشی

خلق دانایی ،انتقال دانایی ،درگیری کارکنان و ارائة
داشتن مجموعهای متنوع از صنایع پر شدت
دانایی ویژه همراه با بهرهوری با که بر پایة نقاط مشاغل پر کیفیت به افراد مستعد در سطوح
قوت موجود ساخته شده و مشاغل با مهارت برتر گوناگون ،با اور اقتصادی سودمند که بر بهرهوری و
بازار کار شهر مؤور است.
خلق مینماید.
داشتن چشمانداز آشکار برای رشد آینده در
اقتصاد دانایی محور و ظرفیت آزادسازی آن از
طریق نهادهای گوناگون
کارکردن با افراد مستعد در بخشهای گوناگون
جذب افراد مستعد به نقشهای رهبری

نیاز به نشان دادن نقش رهبری در مقیاس محلی/
جهانی جهت دستیابی به مأموریت محلی و جهانی.
عمل نمودن به صورت یک نهاد لنگرگاه مانند محلی
جهت کمک به جذب و ابقاء کارکنان مستعد و
دانشجویان جهت کار در و اطراف حوزة دانشگاه.
حمایت از اور محلی اقتصاد و نیز توسعة پژوهشهای
پر کیفیت و زایشی

داشتن یک شهر جذاب که مردم را برای داشتن گسترش پردیسهای دانشگاهی جهت فراهم آوردن
مکان
یک زندگی پر کیفیت ،سفر برای کار و کسب و کار تسهیالت مناسب جهت دانشجویان ،کارمندان،
به چه اوری بر ساخت محیط و
و کار کارآمد با بهرهوری توانمند نموده و در جذب شرکتهای زایشی کسب و کار و پژوهش؛ در بعضی
زیرساختهای شهری جهت دستیابی
و نگهداشت بازدید کنندگان ،ساکنین و شرکتهای از دانشگاهها ،فرو بردن این پردیسها در بخشهای
به مأموریت اصلی ،امید میرود؟
فرهنگی و تجاری شهر
کسب و کار کمک مینماید.

مردم
امید میرود بر مردم چه اوری
گذاشته شود؟

کار با بخشهای داوطلب محلی و مردمی و به
کارگیری مهارت دانشگاهیان در حمایت از
جذب و نگهداشت دانش آموختگان سطا با  ،کار
سرمایه گذاری بر روی جامعه ،افزایش دسترسی به
با  FEجهت توسعة مهارتهای میانی و کار با
آموزشها و نشان دادن اور اقتصادی در جاهایی که
نهادهای آموزشی جهت کمک به زدایش نابرابریها
مناسبت دارد .برای مثال ،از طریق خلق مشاغل ،چه
مستقیم و چه غیرمستقیم

بده زبدان دیگر ،بدا حفظ تعالی آکادمیک ،محیط

عویم تئوریهای پیشددرفت و توسددعه که در فضددای

دانشددگاه با محیط پیرامون همجوشددی یافته و در خلق

کسب و کار مناطق دانایی و کریدورهای علم و فناوری

نوآوری در صحنة جامعه (مانند مناطق علم و فناوری)

جاری هسدتند ،از قلب دانشددگاه سرچشمه گرفتهاند و

تالش میشدود .بنابراین ،این چرخش عملکرد دانشگاه

این تئوریها در گفتمان پیوستة دانشگاه  -مناطق علم

در عرصة جامعه چنان انقالبی و بحرانی جلوه مینماید

و فناوری در حال تکامل هستند.

که به آن فرایند ”دانشدگاهها برای رنسانس نوین“ لقب

هدمدچدنین در تمددام مندداطق علم و فندداوری،

دادهاند .بیشدک واژة رنسانس بسیار پسندیده گزینش

نمایندگان دانشدگاه و آکادمیسینهای آنها در معرفی

گردیده اسدت زیرا همسدان رنسانس کالسیک ،در این

جدایگداه و نقش این منداطق و شدددراکت ذینفعها در

مدل ،دانشددگاه خالق ،انسددان را در مرکز یک فرهنگ

پایهگذاری آنها و نیز در جلب نور سدددیاسدددتگذاران

فعال و آزاد جای مینهد (.)۴3

جامعة مدنی سدددهم غیرقابل انکاری را از خود نشدددان

کریددورهدا (منداطق ویژة علم و فنداوری) بر پایة

دادهاند.

مکانیسم تعالی مارپیچ سه گانة ”دانشگاهها“” ،دولت“ و

 /۴نقش تربیددت نیروی تحصدددیددل کرده برای

”کسدددب و کددار“ عملکردهددای ویژة خود را عرضددده

کریدورهای علم و فناوری به صددورت سنتی وابسته به

مینمایند و بیشددک آنها به عنوان قلب تپندة مناطق

فعالیت دانشددگاهها بوده اسددت ولی در فضددای جدید

دانایی نمود مییابند .بر اساس پژوهشهای انجام شده،

کسدددب و کار در این مناطق ،دانشدددگاهها میتوانند با

عملکردهای زیر را میتوان برای دانشگاهها در گفتمان

درک نیازهای کریدورها و وجود فرصدتهای شغلی در

با کریدور علم و فناوری متصور شد (:)7

تربیت نیروی انسددانی ماهر برای کسددب این مشدداغل

 /۲آکدادمیسدددین های دانشدددگاهی نقش یگانه و

وابسدته به دانایی به ویژه در صنایع و فناوریهای برتر

بیهمتایی را در شناسایی گسترههای جدید و برجستة

اهتمام ورزند .تربیت کارآفرینان و ادغام برنامة آموزش

توسدعهای در عرصدة اقتصداد ،سیاست علم و پیشرفت

کارآفرینی ،رکن اسددداسددی در برنامة آموزشددی آیندة

دانش دارند که شددداهد این گزاره آن اسدددت که بخش

دانشددگاههای خالق بازی خواهد کرد .از این رو ،دور از
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ذهن نخواهد بود که در یک تعامل دو طرفه ،دانشددگاه

افدزون بدر حدفدظ برتری جددایگدداه خود در انجددام

نیز از نمایندگان کسددب و کار مناطق علم و فناوری به

پژوهش هدای بنیدادین ،می بدایسدددت به عنوان پایگاه

عنوان آموزشگرهای آکادمیک در برنامههای آموزشی

پژوهش هددای کدداربردی در عرصدددده هددای اقتصدددداد

خود بهره ببرد .در نهدایدت هدف دانشدددگاههای خالق

دانددایی محور نیز بددا مندداطق علم و فندداوری پیونددد

آینده ،تربیت کارگران دانایی با بهرة کارآفرینی و ذهنی

گسدددسدددتنداپدذیری را بنیدان نهندد .به زبان دیگر،

خالق خواهد بود.

دانشگاهها میتوانند به عنوان پایگاه انجام پژوهشهای

 /۳دانشگاههای خالق در پیوند با مناطق دانایی،

پرخطر و با ریسددک سددرمایه گذاری با  ،عرصددههای
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شکل  :2گسترههای کار کارگران دانایی در شهرهای دانایی محور

پژوهشدددی و آزمدایشدددگاهی خود را بر روی نیازهای

تماس با سیاستگذاران کلیدی جامعه ،معرفی نمایند.

پژوهشدگران ،نوآوران و صداحبان کسب و کار مناطق

در این گدذار نه تنها انتقال فناوری و دانش به پیکرة

دانایی گشددایش نمایند .این خود مکانیسددمی فعال و

جدامعده بدده شدددکدل کدامالً علمی در ورای مرزهددای

زنده خواهد بود که دانشدددگاهها میتوانند در عرضد دة

سدددودجویانه روی خواهد داد بلکه به جایگاه دانش و

پروژههای پیشتاز سهیم گردیده و در رشد و شکوفایی

علم نیز در منور جامعه ارزش داده میشود.

سدددامانة ملّی نوآوری در گسدددترة کریدورهای علم و
فناوری ،نقش ایفا نمایند.

بده زبدان دیگر ،دانشدددگاههای خالق آینده تالش
میکنند که نه تنها از برج عاج خود را بیرون کشددند و

 /2دانشدددگاه ها می توانند در انتقال دانش تولید

در سدددهگدانة مارپیچ مناطق دانایی قرار گیرند بلکه با

یافته در مناطق علم و فناوری در عرصة جامعه تالش

کشاندن مردم بر سر سفرة علم و فناوری با به اشتراک

نموده و از این طریق در انتقدال دانداییای که چندان

گذاشتن دانایی تولید یافته با مردم ،تالش خواهند کرد

تجاری جلوه نمیکند ،کوشش کنند .این مفهوم بسیار

کده یدک برهمکنش مدارپیچ چهدارگانهای ۲نوین خلق

فراتر از انتقال فناوری که در دفاتر ارتباط دانشددگاه با

نمایند که در کنار دانشدددگاهها ،دولت و کسدددب و کار،

صنعت یا دفاتر ویژة انتقال فناوری دانشگاهی صورت

(مردم = جامعة مدنی) نیز جای گیرد (.)7

می گیرد ،جدای دارد .بده زبان دیگر ،در این عملکرد،

بر پایة این چهار گسددترة گفتمانی دانشددگاهها با

دانشدگاههای خالق کوشش می کنند تا ایدههای نو و

مناطق دانایی ،عملکردهای زیر را میتوان برای دانشگاه

محصدددو ت نوآورانده خلق گردیده در کریدورها را با

در تعامل با کریدورهای علم و فناوری چیدمان کرد:

رسدددالت فرهنگی خ ود در سدددطا جامعه با برگزاری

 /۲نقش در تولید ،تجاری سازی و انتقال دانش

نشدستها و پانلهای علمی دانشگاهی با حضور همة

 /۱نقش مشددداورتی در تدددوین برنددامدة راهبردی

ذینفعها از جمله نمایندگان مردمی و رسددانهای و یا

توسعة شهری و مناطق علم و فناوری

Quadruple Helix Interactions

1
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شکل  :2مأموریتهای نوین دانشگاه در فراتر از آموزش و پژوهش در عصر دانایی

 /۴پرورش و تربیددت کددارگران دانددایی بر اسددداس
نیازهای کنونی و آیندة کریدورها

 /2انجام پژوهشهای بنیادی در راستای پروژههای
فعّال خوشههای دانایی

 /۳حمایت از شرکتهای دانش بنیان و پارکهای

 /4حمایت و انجام پژوهشهای پرخطر و با ریسک

علم و فنداوری مسدددتقر در کریدورها و مناطق

سددرمایه گذاری با که مورد تقاضددای مناطق

ویژة علم و فناوری

دانایی میباشند.

 /7تقویت سدددامانة ملّی نوآوری با تدوین و اجرای

دانشگاههای خسق علوم پزشکی در گفتمان

پروژههددای پیشدددتدداز کدده میتواننددد مکمددل و

با مناطق ویژة علم و فناوری؛ مطالعة موردی

رشدددد دهنددة فعدالیت های موجود در مناطق

دانشااگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

دانایی باشند.

درمانی بوشهر

 /8حمایت از خوشههای با فناوری برتر
 /۳تقویت رقابتپذیری صنایع دانایی محور بر پایة
فناوری برتر

افزون بر کدارکردهدای تعداملی کده دانشدددگداهها
میتوانند به صورت جامع با مناطق ویژة علم و فناوری
داشددته باشددند ،دانشددگاههای علوم پزشددکی و خدمات

 /۲3حمدایت از نوآوری و تبدیل محیط دانشدددگاه از

بهداشتی درمانی کشور به دلیل ساختار منحصر به فرد

قالب سددنتی به دانشددگاه خالق که تمام اعضای

و مأموریت چند گانة ویژهای که برای آنها تعریف شده

دانشگاهی تالش میکنند به شکل فزایندهای در

اسددت و از لحاظ تنوع و پیچیدگی وظایف از آموزش و

عرضة ایدههای نوآورانه و خالقانه رقابت نمایند.

پژوهش تدا ارایة خدمات سدددالمت در دور افتاده ترین

 /۲۲تبادل و یا تأمین پژوهشددگران با مهارت با که

بخشهای کشددور را شددامل میشددود ،میتوانند دارای

در فناوری برتر کار میکنند برای کریدورها و یا

عملکردهدای ویژهای در تعدامدل بدا کریدورهای علم و

مناطق علم و فناوری

فناوری باشدند که این گسترههای عملکردی برخاسته

 /۲۱تالش در جدذب کارگران دانایی در مناطق علم
و فناوری

از پتانسیلهای نهفته در تیک مأموریتهای آنها است.
برای برشدددمردن این پتانسدددیلها و نیز گسدددترههای

 /۲۴تربیت نیروی کارآفرین

گفتمانی و عملکردی این نوع دانشگاهها در مارپیچ سه

 /۲۳فراتر رفتن از زاویدة بسدددتدة دانش و فناوری و

گدانة کریدورهای علم و فناوری ،کریدور (منطقة ویژه)

درگیر شددددن در بخشهدایی همچون خدمات

علم و فناوری بندر بوشددهر را به عنوان مدل عملکردی

مالی و کسدددب و کار و صدددنایع خالق که قلب

بر میگزینیم.

اقتصاد دانایی محور محسوب میگردند.

هر چنددد کدده بندددر بوشدددهر ویژگی هددای دیگر
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کالن شدددهرهای ایران که جهت برقراری مناطق ویژة

ب /وجود فرهنددگ تنوع گرا و پلوریسدددتیددک و

علم و فناوری برگزیده شدددهاند را ممکن اسددت از خود

پذیرنده از نکاتی اسددت که در ایجاد کریدورهای علم و

نشدان ندهد امّا دارای ویژگیهای زم و اسدداسی است

فناوری و تبدیل شددهر به شددهر دانایی و جلب کارگران

که از دید حوزة توسدعة اقتصددادی ،فرهنگی و سیاسی

دانایی با شدددیوههای گوناگون زیسدددت از فرهنگهای

بینهایت اهمیت دارند.

متنوع ،بسدیار اورگذار اسددت .این همان اکوسدیسددتمی

بر اساس مطالعات توسعة بینالمللی و شهری بنیاد
آمستردام ،این ویژگی شامل موارد زیر میباشند (:)۱7
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است که به آن”شرایط نرم“ میگویند (.)۱8
شددهر بندری بوشددهر نه تنها در جنوب ایران بلکه

الف /وجود نقش تصدمیم ساز در صحنة اقتصاد و

در منطقدة خلیج فدارس بده عنوان شدددهر پدذیرنده با

سددیاسددت کلّی و بینالمللی؛ بندر بوشددهر با داشددتن

فرهندگ تحمدلپذیری در طول تاری خودنمایی کرده

طو نی ترین مرز آبی بددا خلیج فددارس (بیش از ۳33

اسدددت و وجود فرهنگ و مذاهب گوناگون از شدددمال

کیلومتر) و دسدددترسدددی به آبهای آزاد بینالمللی به

آفریقا ،هندوسددتان تا اروپایی در این شددهر گواه بر این

عنوان نزدیدک ترین بندر جنوبی به کشدددورهای حوزة

ادعداسدددت که شدددواهد آن را می توان در یادمان های

خلیجفارس محسوب میشود که نقش بیهمتایی را در

تاریخی این شهر یافت .همچنین وجود رتبة نخست در

ژئوپلتیدک منطقة بینالمللی خلیجفارس ایفا میکند و

امنیت شدهری در سدطا کشدور نیز نمایانگر گسترهای

این موضدوع از دو سددة پیش مورد رصد ابرقدرتهای

پرجدذبده برای جذب سدددرمایه گذاران و کارآفرینان و

بیگدانه قرار گرفته اسدددت و دولت انگلسدددتان و دیگر

کارگران دانایی میباشد.

ابرقدددرتهددای دریددایی از این بندددر برای سدددیطرة بر

ج /مراکز فرهنگی و تداریخی که به ویژه در مرکز

اقیدانوس آرام و حوزة خلیجفدارس اسدددتفداده بردهاند.

شددهر انباشددت یافته باشددند برای جذب طبقة نخبه و

امروزه نیز این اسدددتان با داشدددتن  ۲۲بندر تجاری و

خالق به عنوان برتری شددهرها در کسددب جایگاه شددهر

بزرگترین میدان گازی جهان و تنها نیروگاه هستهای

دانایی قلمداد میشدددوند .وجود بافت منحصدددر به فرد

خاورمیانه ،توجه جهانیان را به خود جلب نموده است.

تاریخی  -فرهنگی قدیم شددهر بوشددهر به وسددعت ۳3

هکتار در پیوسددت با بندر تاریخی  -تجاری بوشددهر که

پرپتانسیل از دیدگاه اقتصادی و توان مالی تبدیل یافته

در ضددلع شددمالی کریدور علم و فناوری این شددهر قرار

است.

دارد ،میتواندد بده عنوان یدک مغنداطیس عمدل نماید.

ه /شدددهرهدای بدا بنگاههای کوچک توام با فعالیت

سابقة درخشان بندر بوشهر در هنرهای نمایشی و وجود

نیروی کار با سددطا مهارت با و تخصددصددی و فعالیت

موسددیقی پرنفوذ و آیینی همراه با هنر تئاتر و صددنعت

فناوریهای برتر و نیز شددهرهای با سددطا با ی صددنایع

فیلمسددازی پویای این بندر میتواند در درخشددش این

خدماتی میتوانند از شددهرهایی که هنوز بقایای صددنایع

شهر به صورت یک شهر فرهنگی اورگذار باشد.

سددنگین را بر دوش خود حمل میکنند بهترین عملکرد

د /شددهرهای با منابع سددازمانی ،مالی و حکومتی

را از خود در عرصة اقتصاد دانایی محور نمایان کنند .هر

خوب میتوانند با موج مدرنیزاسیون که زمة تحو ت

چند که شهر بوشهر از دیدگاه صنعت خدمات و مالیه به

توام با تغییرات سدداختار جمعیتی و اقتصددادی و ایجاد

دلیل بندری بودن و داشتن پایانههای صادرات و واردات

ظرفیتهای محیطی برای ایجاد صددنایع خالق و نوآور

در تجارت بین المللی با ادبیات صدنایع خدماتی آشنایی

است ،خود را هماهنگ نمایند.

دیریندهای دارد امّا از دیدگاه واقعگرایانه ،از وجود تعداد

بندر بوشدددهر ،وروتمندترین بندر کرانة شدددمالی

قابل توجه بنگاههای کوچک و متوسددط با فناوری با به

خلیجفارس میباشددد که با تولید  73درصددد گاز سددوز

صدورت چشدمگیر برخوردار نمیباشدد .امّا وجود صنایع

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

دریایی و سدداخت سددکوهای متحرک حفاری دریایی که

فالت قاره ،ارزش صادرات به انضمام میعانات گازی آن

فناوری با سددطا با یی را در کالس بینالمللی میطلبد

که به  ۲2/8میلیارد د ر میرسد ،وجود  ۱2اسکله در

و نیز مراکز پرورش آبزیدان و وجود  ۱2کدارخداندة فعال

 ۲۲بنددر تجداری این اسدددتددان بددا طول  ۴333متر و

فرآوری آبزیان و کسدددب مقام اول این شدددهر در تولید

ظرفیت تخلیه و بارگیری سددا نه  23میلیون تن و نیز

میگوی پرورش دی در کشددور ،نشددانگر پتانس دیلهای این

وجود بزرگترین پایانة نفتی ایران و صادرات  ۳8درصد

بخشها برای صدددنایع با فناوری با و زیسدددت فناوری

از نفت خام کشددور از طریق جزیرة خارگ ،به شددهری

دریایی در بندر بوشهر میباشد.
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در حقیقدت در راسدددتدای برقراری کریدور علم و

توسدددعة شدددهر دانایی اسدددت؛ زیرا این عامل ،همچون

فناوری بوشهر باید به این نکته اشاره نمود که کسب و

تکانهای برای کنشهای بعدی نقش ایفا میکند .در هر

کار هوشدددمند و شدددرکتهای با فناوری با ی کوچک

صددورت ،هر تالشددی برای تبدیل شددهر به یک شددهر

مکمدل شدددهرهای کوچک بوده که با تعامل با یکدیگر

دانایی محور اگر با یک چشدددمانداز راهبردی روشدددن

میتوانندد رشدددد یکدیگر را موجب شدددوند ( .)۱۳این

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

حقیقت بر این پافشاری مینماید که شهرهای کوچک

همانگونه که اشدداره شد ،دانشگاههای محلی ،در

میتوانند از گذار شرکتهای کوچک فناورانه به رشد و

پیوند با کریدور ،نقشی حیاتی را در تدوین مجموعهای

توسعه دست یابند (.)۱۳

از اهداف ویژه ،اقدامات و عملکردها به عهده دارند.

اقدام کلیدی حداقل در موفقیت هر کریدور علم و

خوشدبختانه اسدناد با دستی استان بوشهر مانند

فنداوری ،آغداز به کار آن با تعداد کم بنگاه و شدددرکت

سدند توسعة استان ،بر پایة اقتصاد دانایی محور تنویم

فنداورانده و کدارآفرین اسدددت .زیرا بر اسددداس تحلیل

یدافتدهاند و طرح آمایش علم و فناوری اسدددتان نیز بر

دیندامیکی ،این شدددرکدتهدای کوچدک با فناوری با

همین پایه در دسددت اجرا اسددت و سددیاسددتگذاری با

میتوانند با رشددد خود و جذب سددرمایه ،موجب زایش

هددف جاری سددداختن اقتصددداد دانایی محور بر پایة

دیگر شدددرکدتها شدددوند .ظهور این پدیده در منطقة

فنداوریهدای برتر و راهانددازی و فعال سدددازی مراکز

دانایی بسیار چشمگیر میباشد (.)۴3

کارآفرینی به روشددنی انجام یافته اسددت .پارک علم و

و /وجود سددیاسددتگذاری در علم و فناوری که به

فناوری استان به عنوان یکی از قدیمیترین پارکهای

خوبی سدداماندهی و سدداختاربندی شددده و تالش به

کشور ،در کنار دانشگاه و مراکز فناوری و آموزش عالی،

صدورت فعال در شناسایی فرصتها و یافت مزیتهای

در تددوین راهکارها و راهبردهای کالن سدددازماندهی

نسبی ،از برجستگیهای پردامنه جهت تبدیل یک شهر

کریدور علم و فناوری بندر بوشهر تالش میکند.

به شدهر دانایی قلمداد میشددود .در هر صورت ،میل و

از دیددگداه سدددخدت افزاری و فیزیکی نیز بددنة

خواسدت سیاسی ،مهمترین عامل برای موفقیت در راه

مدیریت کالن اسدددتان ۱۳ ،هکتار از اراضدددی را جهت

پارک علم و فناوری خلیجفارس و  23هکتار از اراضددی

علم و فندداوری بندددر بوشدددهر ،می توان عملکردهددای

فاز دو منطقة ویژة اقتصددادی بوشددهر را به عنوان زون

پرپتانسدیلی را برای دانشگاههای استان متصور شد که

توسددعة فناوری با رویکرد اسددتقرار واحدهای تحقیق و

برای طرح مطالعة موردی به دانشدددگاه علوم پزشدددکی

توسدعة صدنایع مسدتقر در منطقة ویژه اختصاص داده

بوشددهر میپردازیم .همانگونه که اشدداره شددد در این

اسدددت .همچنین جهدت اسدددتقرار بنگداههددای تولیددد

بخش بدده عملکردهددای منحصدددر بدده فرد این تیددک

محصو ت دانش بنیان با فعالیت نفت ،گاز ،پتروشیمی

دانشدگاههای علوم پزشدکی ،خواهیم پرداخت؛ هر چند

و دریددا میزان  ۴33هکتددار از اراضدددی جزیرة نوآوری

که تمام نکات اشاره شده در زمینة دانشگاهها در تعامل

ایرانیان (جزیرة عباسدددک) ،که در تعامل با منطقة آزاد

بدا منداطق داندایی و کریدورهای علم و فناوری نیز در

تجاری بوشددهر اسددت اختصدداص یافته اسددت که مکان

گسترة گفتمان این تیک دانشگاهها (دانشگاههای علوم

استقرار واحدهای صنایع فناورانة برتر و نوآور با رویکرد

پزشدددکی) بددا مندداطق ویژة علم و فندداوری نیز حدداکم

فناوری پاک خواهد بود.

میباشند.

این مجموعه همراه با مراکز صدددنعتی و بازارهای

بیشدددک این رسدددالت هر دانشدددگاه اسدددت که

صددنایع نفت و گاز و پتروشددیمی و دریایی ،چهارچوب

زمینههای برتر و گسدددترههای پرمزیت منطقهای را در

کریدور (منطقة ویژه) علم و فناوری بوشددهر را شددکل

گفتمان با مناطق دانایی یافت نموده و برنامة راهبردی

خواهدد دارد کده در بردارنددة سددده خوشدددة فناوری

خود را بر آن پدایده اسدددتوار نماید؛ برای نمونه ،بخش

زیرخواهند بود:

عویمی از فعدالیدتهدای کریددور علم و فنداوری بندر

 -خوشة فناوری نفت ،گاز و پتروشیمی

بوشهر در خوشههای دریایی و خوشة فناوریهای برتر

 -خوشة فناوریهای دریایی

جای میگیرد .دانشدددگاه علوم پزشدددکی بوشدددهر تنها

 -خوشددة فناوریهای برتر (شدددامل فناوریهای

دانشددگاه علوم پزشددکی کشددور اسددت که دارای مرکز

.)NBIC
اکنون با داشتن چنین چشماندازی از منطقة ویژة

تحقیقات زیسددت فناوری دریایی در گسددترة پزشددکی
اسدددت .این مرکز تحقیقدات میتواندد بده عنوان نقطة
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کانونی زیست فناوری پزشکی دریایی در کریدور علم و

خلیجفارس وابسددته به دانشددگاه علوم پزشددکی بوش دهر

فنداوری بوشدددهر نقش ایفا نماید .همچنین میتواند با

نسدددبت به تهیة شدددناسدددنامة زیسدددتمندان دارویی

بنیان و حمایت از مراکز رشدددد و شدددرکتهای دانش

خلیجفارس اهتمام ورزیده است و در آیندة نزدیک نیز

بنیان وابسدته و استقرار آنها در کانون کریدور (یعنی

بانک ژنی در سددطا بین المللی از این زیسددتمندان را

جزیرة نوآوری ایرانیان) ،به انجام پژوهشهای بنیادی و

فراهم خواهد آورد.

کاربردی و خلق گسدترههای نو در پژوهشهای زیست

دو فرایند مینیاتورسددازی و مجازیسددازی موجب

فناورانه با محوریت دریا اقدام نماید .منطقة ویژة علم و

پیشرانی همگرایی میان فناوریهای زیسددتی ،نانویی،

فناوری بندر بوشددهر و جزیرة نوآوری ایرانیان که مکان

اطالعات و نیز علوم شدددناختی گردیده و با برانگیختن

استقرار بنگاههای با فناوریهای برتر است در مجاورت

نوآوری و شدتاب یافتن پژوهش و توسعه در بسیاری از

آب هددای نیلگون خلیج فددارس جددای دارد .دریددا منبع

گسدترهها ،موجب پیشددرفتهای انقالبی و پرشتاب در

بیپدایان و نوین برای یافت داروها و مواد آرایشدددی و

پزشدکی ،انرژی ،حفاظت از محیط زیست و فرایندهای

بهداشتی آینده است .از این رو ،دریا را داروخانه آینده

توسعهای دیگر شدهاند (.)۴۱

قلمداد نمودهاند (.)۴۲

از این رو ،رونددد هم گرایی فندداوری هددا و خلق

دانشدگاه علوم پزشدکی بوشهر میتواند با طراحی

فناوریهای همگرا ،از مرزهای پیشرفت دانش پزشکی

نوآورانه دانشدکدة داروسازی و تربیت نیروی انسانی در

میباشدند که شداهد این مدعا رشددد فزایندة پزشکی

فراتر از مرزهدای سدددنتی ،به گونهای به تربیت نیروی

بازآفرینشدددی ،پزشدددکی نانو و نانو زیسدددت فناوری

پژوهشدددگر و کارآفرین بپردازد که در بنگاههای آینده

میباشددد .دانشددگاه علوم پزشددکی بوشددهر میتواند در

کشددف فرآوردههای زیسددتی از دریا که در این کریدور

مشارکت با فعا ن و بازیگران دیگر فناوریهای مستقر

مستقر خواهند شد ،به کار بپردازند .این گستره جایگاه

در کریدور در خلق این فناوریهای همگرا و هیبرید،

منحصدر به فرد با مزیت رقابتی این دانشدگاه میباشد.

بدا محوریدت دریدا ،اقددام نمدایدد کده نموندة بارز آن

هم اکنون مرکز تحقیقددات زیسدددت فندداوری دریددایی

نانوزیسددت فناوری دریایی اسددت که میتواند گسددترة

پرهیجانی برای کشددف سددامانههای ترمیم سددلولی و

آکادمیسینهای دانشگاههای علوم پزشکی خواهند بود.

مهنددسدددی بدافت تا زمینه های سددداخت و پردازش

از زاویة دیگر ،دسترسی بسیار خوب کریدور علم و

بافتهای سددده بعدی و ارگانهای هیبرید با منشددداء

فناوری بوشدددهر به بازارهای منطقة خلیجفارس و وجود

فرآوردههای دریایی باشد.

پتدانسدددیدلهای بندر آزاد در تنگاتنگ آن و اسدددتقرار

از سدوی دیگر ،در هزارة جدید ،رویکرد تخصصی و

بنگاههای با فناوری برتر در زون منطقة ویژة اقتصادی و

رشددته محوری که در صددد سددال گذشددته بر فضددای

منطقة بندر آزاد ،امکان حمایت دانشددگاه علوم پزشددکی

آکادمیک دانشددگاهها حاکم بوده اسددت آهسددته سدیطرة

بوشدهر از اسدتقرار خوشة دانش سالمت در منطقة ویژة

خود را از دسددت میدهد و جای خود را به رهیافتهای

علم و فناوری که به تولید کا با ارزش افزوده در صنایع

میان رشدتهای میدهد زیرا پیشرفتهای علمی در دهة

بدا کاربرد فناوری برتر مینمایند ،فراهم خواهد شدددد و

گذشته با دسترسی بیشتر به رازهای ملکولی حیات ،دو

شددرکتهای برآمده از مرکز رشددد سددالمت در خوشددة

واقعیت اساسی را آشکار کرده است که مطالعة بیولوژی

سالمت میتوانند به عنوان پروژههای پیشتاز کریدور علم

و رفتار انسدددان یک فرایند دینامیک اسدددت و دوم آنکه

و فنداوری مطرح گردیده و در سدددامانة ملّی نوآوری در

تقسددیمبندی سدددنتی در حوزة تحقیقات سدددالمت ،در

گسدترة سدالمت ،تحولی را ایجاد نمایند .در هر صورت،

بعضی از مواقع مانع از اکتشافات علمی میگردد .این در

امروز به سدالمت به عنوان یک کا نگریسدته میشود و

حدالی اسدددت کده بده دلیل پیچیدگی درونی طبیعت و

در کریدور علم و فناوری اسپرینگفیلد  -هارتفورد آمریکا

جامعه ،تمایل به کاوش مسائل پژوهش پایهای در سطا

(که سداز و کار ادبیات کریدور را به صددورت درسنامهای

مشدددترک رشدددتهها وجود دارد که همراه با نیاز به حل

میتوان در آن یافت) ارایة خدمات سددالمت به صددورت

مسدددائدل پیچیدده اجتمداعی و نیاز به خلق بینشهای

برجسدتهترین بخش صنعت کلیدی با سطا اشتغال با

انقالبی و فناوریهای زاینده ،رهیافتهای میان رشتهای

نگریسته میشود (.)۴۴

را میطلبد .بیشک ،مناطق ویژة علم و فناوری ،بهترین

بدده دلیددل هم جوشدددی و آمیختگی پرشدددددت

فضددای گفتمانی جهت تدوین پروژههای میان رشددتهای

داندایی محور ارایدة خددمات مراقبتهای سدددالمت به
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فناوریهای پیچیده و برتر ،دانشددگاههای علوم پزشکی

کمتری ارائه می دهند ،میل کنند .بر این اسددداس ،در

کشور میتوانند خود با ارایة خدمات سالمت در کالس

سددال  ۱3۲۱میالدی حدس زده میشددود که بیش از

جهدانی ،در کریددورهای علم و فناوری نه تنها بهترین

 ۲/4میلیون نفر از آمریکاییها در جستجوی درمانهای

خدمات سالمت را برای کارگران دانایی فراهم نموده و

کم هزینهتر ،در قالب توریسددم پزشددکی ،به کشورهای

در جذب و ماندگاری آنان تالش نمایند بلکه میتوانند

دیگر مسافرت کرده باشند (.)۴۳

با اسدددتقرار بخشهای پرنفوذ و پرمزیت دارای رقابت و

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میتواند در دو قالب

کلیدی خود در این کریدورها به جذب توریسدددتهای

ملّی و بینالمللی از پتددانسدددیددلهددای خود در جددذب

پزشددکی اقدام نمایند و در توسددعه و رونق مناطق ویژة

توریستهای پزشکی در کریدور علم و فناوری بهرهمند

علم و فناوری نقش ایفا نمایند.

شود .این دانشگاه دارای برترین مرکز تحقیقات پزشکی

در هزارة جدید ،جهانی سازی در خدمات سالمت

هسدتهای کشور بوده و در زمینة تصویربرداری ملکولی

و شدکلگیری توریسدم پزشکی یک ابرروند در گسترة

پیشگام است .از این رو ،به عنوان یک پروژة پیشتاز ،با

سدالمت محسدوب میگردد .زیرا رشدد اقتصاد جهانی،

اسدتفاده از معافیتهای منطقة ویژه ،نسبت به استقرار

موجب خواهد شد که با شکل گیری طبقة متوسط در

بخش تصدددویربرداری ملکولی بدا فنداوری برتر بر پایة

کشدورهای در حال رشدد و اقتصادهای نوپا ،مردم این

اسکن  PETدر مقیاس ملّی به جذب توریست پزشکی

کشدددورهدا به جسدددتجوی کا های پرکیفیت خدمات

میتوانددد اقدددام نموده و در مقیدداس بینالمللی نیز بددا

سالمت پرداخته و مرزهای ملّی خود را درنوردند .البته

راهاندازی بخش های مدرن خدمات سدددالمت در قالب

این حرکت همیشه از سمت کشورهای در حال توسعه

دریدا درمدانی و اسدددتفاده از پتانسدددیلهای صدددنعت

به سوی کشورهای پیشرفته نخواهد بود بلکه با افزایش

گردشدگری ،نسدبت به جذب توریستهای پزشکی در

هزینة سددرسددامآور خدمات سددالمت در کشددورهای

مقیاس جهانی ،تالش کند.

پیشدرفته ،ممکن اسدت طبقة متوسدط این کشورها به

در چشمانداز کریدورهای علم و فناوری در سطا

کشدددورهای دیگری که خدمات سدددالمت را با هزینة

جهان به چهار مؤلفه نگریسدددته میشدددود که شدددامل

مؤلفههای ارتباط یافتن (بخشهای مسددتقر در کریدور

بیوتکنولوژیک اقدام نموده و به شدددیوههای گوناگون،

میبایسدددت با شدددبکة حمل و نقلی به یکدیگر ارتباط

نوآوراندده و بددا ک داربرد فندداوری هددای برتر مدداننددد

یابند) ،رقابتپذیری ،سددرزنده بودن جامعة شدداداب در

زیسدددت فنداوری و نانو بیوتکنولوژی ،محیط فیزیکی

مکان زیسددتپذیر با کیفیت با ی زندگی) و نیز سددبز

کریدور را سرشار از انرژیهای سبز و پاک نماید.

بودن (حفظ مندابع طبیعی و رعدایدت اسدددتانداردهای
زیست محیطی) میباشد (.)۲۲

از سددوی دیگر ،دانشددگاه علوم پزشددکی بوشددهر
میتواند در قالب مشدداور و ناظر ،بهترین پیشددنهادها را

در دو مؤلفة آخرین ،دانشددگاههای علوم پزشکی

برای ارتقاء کیفیت زندگی کارگران دانایی و سددداکنین

کشدور میتوانند حضور و تأویر پرنفوذ و سنگین خود

کریدور ارائه داده و با نهادهای شدددهری در بهسدددازی

را به نمایش گذارند .برای مثال ،دانشگاه علوم پزشکی

محیط شددهری منطقة ویژه مشددارکت کرده و پایههای

بوشددهر میتواند همراه با پژوهشددگران دانشددگاه مادر

یک شدهر سالم با کیفیت زندگی در استاندارد جهانی،

اسددتان یعنی دانشددگاه خلیجفارس ،در تولید سددوخت

با سبک زندگی سالم و پاک ،به رسالت خویش پیرامون

زیستی از میکروالگها و دیگر زیستمندان خلیجفارس

انسان سالم در جامعة سالم ،اهتمام ورزد.

در قالب پروژههای با بازدة اقتصادی با با تکنیکهای
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