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 چکیده

مانی کاربرد ندارد بلکه این مفهوم تبدیل به رویکردی در سال های اخیر مدیریت دانش تنها در مباحث تجاری و ساز

استراتژیک در مدیریت سایر حیطه های انسانی از جمله مدیریت شهرها شده است. شهرها برای حفظ مزیت رقابتی 

نیازمند به هنگام نگه داشتن دانش خود هستند. نیل به این هدف تنها با ایجاد یک سیستم مدیریت دانش پویا 

است. این تغییر موجب ایجاد ارتباطی جدید بین مدیریت دانش و توسعه دانش مدار گشته است. یکی از  امکان پذیر

مفاهیم نوین جهت برقراری موثر این ارتباط توسعه شهرهای دانش می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی 

 با تا کید بر کال نشهر مشهده آن نقش پارک علم و فناوری، به عنوان یکی از ستون های مهم شهر دانش، در توسع

می باشد. در این راستا با مطالعه و بررسی ادبیات این موضوع، بررسی مدل های ارائه شده مرتبط و مطالعه نمونه 

های موفق توسعه شهر دانش سعی در شناسایی عوامل موثر بر کارکرد پارک علم و فناوری شده است. بر اساس 

ک مدل مفهومی ارائه داده که بر اساس آن، عوامل سازمانی، قانونی، فرهنگی، سیاست نتایج مطالعات، این پژوهش ی

گذاری ها و عوامل مربوط به مدیریت دانش در محیط داخلی پارک، می تواند بر نحوه عملکرد پارک تاثیر بگذارد. با 

هره وری، مشارکت این بهبود عملکرد پارک در قالب بهبود کارایی، اثربخشی، کیفیت خدمات، تولید دانش و ب

مجموعه در توسعه شهر دانش افزایش یافته و بدین ترتیب پارک ها قادر خواهند بود نقش خود را به طور موثر در 

 توسعه شهری دانش بنیان ایفا کنند.
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Abstract 

In recent years, knowledge management domain has been changed and has not been 

applied not only in business and organizational fields, but also has been evolved into 

a strategic approach to manage other human areas such as urban management. Cities 

should keep their knowledge up-to-date so that they could be able to create and 

sustain their competitive advantages. This object can be reached just by a dynamic 

knowledge management system. This change results to create a new link between 

knowledge management and knowledge based urban development. One of the new 

ways to generate this link effectively is knowledge city development. This survey is 

about the role of science and technology parks emphasizing on Mashhad Metropolis 

in promoting knowledge city as one of the most important pillar of knowledge city. 

So we attempted to identify the effective factors on science and technology’s 

operation by reviewing literature of the topic, related models and successful 

knowledge city experiences. This review provided a conceptual model which 

approves organizational, legal and cultural factors, policies and knowledge 

management in science and technology parks can effect their performance 

improvement. Improving science and technology parks increasing productivity, 

efficiency, effectiveness, quality of services and knowledge creation, leads to science 

and technology park’s contribution in knowledge based urban development. So 

science and technology parks will play their role in Knowledge based urban 

development properly.  
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 مقدمه

سی توسعه ی جوامع و افزایش روز افزون شهرنشینی در فرایند جهانی شدن، باعث ایجاد بازارهای جدید و تشدید رقابت بر سر دستر

(. از طرف دیگر بسیاری از کالن شهرها در اثر این فرایند به کانون 1390)پور احمد و موسوی،به منابع محدود موجود می گردد

یاسی در جهان تبدیل شده اند که این امر در حقیقت پاسخی مناسب در جهت بقای شهرها در رقابت فعالیت های اقتصادی و س

همراه شدن با این تغییرات کالن که در سطح جهانی رخ می دهد، شهرها را ملزم  (.1389دید جهانی می باشد)رضایی و عباسی، ش

و مدیریت دانش در شهرها راهی برای خلق و ایجاد دانش جدید  می دارد تا برای حفظ مزیت رقابتی در بازارهای جهانی به دنبال

در سال های اخیر مدیریت دانش تنها در مباحث تجاری و سازمانی کاربرد ندارد بلکه این  .(Carrillo F. , 2006a) می باشد

ومت، سازمان های بین مفهوم تبدیل به رویکردی استراتژیک در مدیریت سایر موضوعات و حیطه های انسانی مانند آموزش، حک

المللی و... شده است. این موضوع نشان دهنده ایجاد ارتباطی جدید بین مدیریت دانش و توسعه دانش مدار می باشد. این رابطه بین 

مدیریت دانش و توسعه دانش مدار، محیط مناسب و دلخواهی را برای ظهور مفاهیم جدید ایجاد کرده است. یکی از این مفاهیم 

 .(Ergazakis, Metaxiotis, Psarras, 2004) ش می باشدشهر دان

توسعه شهر بر مبنای نیروهای خالق و نوآور و شبکه های رسمی و گاها غیر رسمی ایجاد شده بین آنها، توسعه شهری دانش بنیان 

دانش نامیده می  ه است، شهرنامیده می شود و شهرهایی که سیستم مدیریت شهری آن بر مبنای توسعه دانش بنیان ایجاد شد

 ,Yigitcanlar) کنند این شهرها نقش بسیار مهم و اساسی در خلق دانش، رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار بازی میشوند. 

O'conor, Westerman, 2008)شهرهای دانش با هدف تشویق و تقویت دانش جمعی طراحی می شوند .(Edvinsson, 

نیازمند یک استراتژی منسجم است که با سنجش توانایی ها و ظرفیت های شهر، میزان تمایل دولت، محیط یکرد . این رو(2006

توسعه ی شهرهای  .(Ergazakis et al, 2004) جمعیت برای توسعه فرهنگ اشتراک دانش آغاز می شود قانونی، توانایی و منابع

موسسات آموزشی و  ،(Yigitcanlar et al, 2008): دانشگاه هادانش بر ستون های متعددی استوار است که عبارتند از

 ; Porter, 1998) خوشه های صنعتی ،(Yigitcanlar et al, 2008)، صنایع(Winden, Berg, Pol, 2007)تحقیقاتی

Kharazmi & Valipourerami, 2013) ،و پارک های علم و فناوری (1382)سلطانی و بی رنگ، مراکز رشد(Ergazakis et 

al, 2004 ; Edvinsson, 2006 ،1391؛ حاجی زاده و سرداری،1382؛ سلطانی و بی رنگ.) 

ها را در  رکردها و کا ی موثر شهرهای دانش، پارک های علم و فناوری هستند که مجموعه ای از فعالیت از بازیگران کلیدی در توسعه

مباحث مربوط به پارک های علم و فناوری از اواخر . ای با سایر اجزا برقرار می کنند این مفهوم بر عهده داشته و ارتباطات گسترده

ها به شهر دانش و  توانند عاملی پیشرو در تبدیل شهر می این پارک ها (.1-16 :1382مطرح شده است)سلطانی و بی رنگ,  60دهه 

 ,Mohamed)د مستعد، نوآور و کارآفرین به شهر که ستون اصلی ایجاد دانش و کسب مزیت رقابتی هستند، باشدجذب افرا

Abdul-Hameed  , Mostafa, 2013)ها و موسسات تحقیقاتی  . یک پارک علم و فناوری باید ارتباطات نزدیکی را بین دانشگاه

باط نزدیکی با صنایع محلی برقرار کند تا تحقیق و توسعه را به محصوالتی که از نظر اقتصادی کارا توسعه دهد. همچنین باید ارت

های نوآوری در کشورها  ساخت . به بیان دیگر، این مراکز به عنوان بخشی از زیر(Chen & Choi, 2004)هستند، تبدیل کند

انتشار تکنولوژی و کمک به تجاری دانش موثر بین ذی نفعان،  کمک به مدیریتهایی همچون انتقال دانش،  شناخته شده و کارکرد

پارک ها . در کشورهای در حال توسعه، (1382)سلطانی و بی رنگ, سازند های صورت گرفته را محقق می سازی نتایج پژوهش



 

کارکردهای اجزا برقرار کنند. کارکردها و وظایف خود را به درستی به عهده نگرفته و نمی توانند ارتباطات کارا و موثری را با دیگر 

ای، تقویت ارتباط بین صنعت و  ی ملی و منطقه کنند، عبارتند از: تشویق و تقویت توسعه های دانش ذکر می دیگری که برای پارک

، دانشگاه و مراکز علمی، رفع نیاز به دانش جدید برای صنایع، تشویق سودآوری تجاری و کسب ثروت، ایجاد انگیزه برای نوآوران

 ,Westhead & Batstone)ها، اشتغال زایی کارآفرینان و افراد مستعد از طریق تسهیل و تسریع فرایند تجاری سازی ایده

1998). 

موجب می شود که شهرها در روند جهانی شدن، بیش از گذشته، نیاز و لزوم ایجاد و توسعه ی موثر پارک های علم و مسائل این 

نوآوری و گسترش تکنولوژی های نو در موثر آن،  تدانش و مدیریبا توجه به نیاز روزافزون شهرها به  بنابراین فناوری را درک کنند.

سطح جهان و با علم به عدم وجود زیرساخت های الزم برای ایجاد و تشویق نوآوری و گسترش تکنولوژی در کشورهای در حال 

ادبیات مرتبط با موضوع، بررسی مدل های ارائه شده برای شهر  با مطالعه درصدد برآمده تا پژوهش، این (Sharif, 2006)توسعه

عوامل موثر بر عملکرد پارک را شناسایی کرده و و در نهایت ارزیابی نمونه های موفق پارک علم و فناوری،  دانش و نحوه عملکرد آن

 مدلی برای نقش آفرینی پارک علم و فناوری در توسعه شهرهای دانش ارائه دهد. 

 

 پژوهشپیشینه 

شهردانش را شهری می داند که برای تشویق و تقویت دانش جمعی توسعه  می یابد. او طراحی شهر را مد نظر  (2006)1ادوینسون

می باشد و اثر متقابل 2قرار داده و بیان می کند که طراحی شهری از جمله سرمایه های سازمانی و ارتباطی آینده برای دانش کاران

 حی شهری می تواند تولید ارزش کند.سرمایه ی انسانی و طرا

بر اساس عناصر ایجاد شهر دانش بارسلونا، مدلی را تعریف کرده است که بر اساس آن پایه های ایجاد یک شهر  (2007)3ویندن

دانش عبارتند از: زیرساخت های دانش مانند موسسات آموزش و پژوهشی، ساختار صنعتی، کیفیت زندگی و سازگاری شهری، تنوع 

 ری و اختالط فرهنگی، دسترسی، برابری اجتماعی و در نهایت اندازه ی شهری.شه

زیرساخت های الزم برای ایجاد شهر دانش را وجود محیط دانشگاهی، وجود زیرساخت های صنعتی، سطح باالی  (2008)4وسترمن

ادامه ابزارهای الزم برای توسعه  کیفیت زندگی، تنوع شهری، دسترسی به خدمات شهری و عدالت اجتماعی بیان می کند. وی در

شهر دانش را تکنولوژی و ارتباطات، خالقیت و نوآوری، سرمایه انسانی، وجود نیروهای خالق و نوآور، هماهنگی میان بخش های 

 مختلف توسعه فضایی شهری را معرفی می کند.

و معماری می داند که متفاوت با پتانسیل  توسعه ی شهرهای دانش را وابسته به پتانسیل های شهری (2013)5خالد یوسف محمد

های شهرهایی است که متکی بر تولید می باشند. از دیدگاه او این پتانسیل ها عبارتند از: زیرساخت های اصلی، موسسات دانش 

 هری.،زیرساخت های فرهنگی و خالق و تسهیالت ش6محور مانند پارک های دانش، زیرساخت های تکنولوژی ارتباطات و اطالعات
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هم پارک های دانش را در کنار عوامل دیگر) رویداد، موزه، کتابخانه، دانشگاه و غیره( موتور نوآوری شهری  (2004)2و پاشر 1دویر

دانسته و اذعان می دارند که اکثر برنامه های استراتژیک موفقیت شهرهای دانش بر نقش این پارک ها تکیه دارند. از نظر آنان پارک 

انگر این موضوع هستند که کارکرد موثر موتورهای شهر دانش در گرو تعامالت متمرکز و غنی بین ذی نفعان متعدد های دانش نمای

 می باشد. 

نیز با مقایسه ی سه پارک دانش مستقر در سه شهر پکن، شانگهای و شیان که حرکت خود را به سمت شهر دانش (2006) 3چن 

ها انگیزه های مختلفی را در سیاست ها و خط مشی ها ایجاد می کنند که موجب تشویق  آغاز کرده اند، بیان می کند که این پارک

به سرمایه گذاری و تاسیس شرکت های جدید در این پارک ها می شود. او در پژوهش خود معافیت دو ساله از مالیات بر درآمد 

در تولید کاالهای صادراتی را از جمله ی این انگیزه ها سازمانی و نیز معافیت از مالیات واردات مواد خام و قطعات مورد استفاده 

 برمی شمارد.

( در پژوهش خود به بررسی عوامل حیاتی موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران پرداخته اند و 1390سالمی و همکارانش)

نزدیکی به دانشگاه و مراکز تحقیقاتی  چندین عامل حیاتی را در زمینه های مختلف شناسایی کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

از نظر مکان یابی برای پارک ها، ایفای نقش رابط بین صنعت و دانشگاه و به جریان درآوردن مدیریت فناوری و دانش، وجود جو 

 شخص.سیاسی حامی پارک و اهداف آن و توجه به آن به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت، داشتن راهبرد، اهداف و برنامه های م

( مساله ی اساسی پارک های علم و فناوری را عدم توجه به تمام مراحل فرایند نوآوری می داند. او معتقد است 1391حاجی زاده)

در پارک های علم و فناوری مستقر در ایران، مراحل اولیه نوآوری مورد توجه کافی قرار می گیرند اما به مراحل پایانی که همان 

سازی ایده ها می باشد توجه نمی شود. این مساله باعث می شود در طوالنی مدت همان مراحل اولیه هم مراحل تولید و تجاری 

 دچار مشکالت جدی شده و کارکرد خود را از دست بدهند.

ی شهرهای دانش از طریق گسترش و بهبود همکاری دانشگاه و  در پژوهش خود با موضوع توسعه (2013)و همکاران 4خوارزمی

ن می کند که ساختارها و امکانات خوبی در پارک علم و فناوری به وجود آمده است اما به دلیل بوروکراتیک بودن این صنعت، بیا

 ساختارها، استفاده از امکانات، مشکل و فرایند تجاری سازی ایده های نوآورانه، کند است. 

 

 روش پژوهش

می ری موجود در این ضمینه در جهت طراحی مدلی مفهومی تحلیلی بر اساس اسناد و مبانی نظمطالعات  ،حاضرروش تحقیق 

در این راستا ابتدا به بیان مفاهیم پایه ی شهر دانش  .مشهد در این خصوص ارایه خواهد شدکالنشهر و در نهایت تجربه  باشد

رگذار بر کارکرد این عوامل اثسپس با بیان اهمیت کارکردهای پارک علم و فناوری در توسعه ی شهر دانش، به بررسی  پرداخته،

با بررسی ادبیات موضوع و نمونه های موفق پارک علم و فناوری، عوامل اثرگذار استخراج شده و به این ترتیب می پردازد.  پارک ها

 باط آنها با یکدیگر بیان شده است.مدل مفهومی این پژوهش شکل گرفته است. در نهایت وضعیت این عوامل و ارت

 مبانی نظری پژوهش
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 یریت دانشمد

همانطور که گفته شد شهرها برای حفظ مزیت رقابتی خود نیازمند به هنگام نگه داشتن دانش خود هستند. نیل به این هدف تنها 

با ایجاد یک سیستم مدیریت دانش پویا امکان پذیر است. تعاریف گوناگونی برای مدیریت دانش وجود دارد که هر یک ابعادی از این 

. مدیریت دانش، طیف وسیعی از فعالیت ها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا (1393)دهقانی,  ی دهندموضوع را نمایش م

ارتقای سرمایه های فکری در سطح کالن به کار می رود. مدیریت دانش، طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزارها، ساختار و... با قصد 

نش است که در هر کدام سه عنصر سرمایه فکری، انسانی و اجتماعی نمایان می افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دا

شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطالعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی 

اندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت محسوب شده و معموال به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازم

)بلوچ,  سازمان ها را برای حل مسائل، یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد

راد مناسب در ایجاد و توسعه استراتژی هایی است که دانش مناسب را در اختیار اف دانش، . در واقع مفهوم اصلی مدیریت(1390

و به فرایند تسخیر تخصص های جمعی و به کارگیری  (Nonaka, 1994) زمان مناسب و به موقع، در مکان مناسب قرار می دهد

 ,Quinn) هوشمند آنها در سازمان و استفاده از آنها برای پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر اشاره دارد

Anderson, Finkelstein, 1996). 

مدیریت دانش ضمنی به مراتب مشکل تر از دانش عینی است اما ارزش آن در کسب مزیت رقابتی در سازمان بیشتر می باشد، به 

گونه ای که اگر دانش ضمنی به مدت طوالنی در اختیار افراد یا گروهی از افراد باقی بماند، سازمان نمی تواند بر ارزش خود بیافزاید. 

ش سنتی، عمدتا در پی تسخیر دانش صریح و آشکار به صورت رسمی و نظام مند بوده و در باز کردن قفل سیستم های مدیریت دان

های دانش ضمنی و پنهان موجود در ذهن افراد، موفق نبوده اند. امروزه سیستم مدیریت دانش جدید نشات گرفته از فناوری 

ت، تشریک مساعی و تعامل بین افراد، سعی در تسخیر بزرگ ترین اطالعات و ارتباطات با رویکرد اجتماعی سازی، همکاری، مشارک

 .(1393)دهقانی,  و ارزشمندترین پایگاه دانش توزیع شده سازمانی داشته که همانا دانش ضمنی و نهان می باشد

 

 مفهوم شهر دانش

ثر مدیریت شود تا بتوان از آن به عنوان امروزه دانش یکی از مهم ترین و ارزشمندترین دارایی هایی است که باید به صورت کارا و مو

. نفوذ اقتصاد دانش محور که با تغییرات سریع (Dvir & Pasher, 2004) مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور استفاده کرد

فناوری در زمینه های علمی، اطالعات، ارتباطات و حمل ونقل همراه بوده، منجر به تغییر عصر صنعت به عصر دانش شده 

و توانایی ایجاد نظرات، مفاهیم، محصوالت و خدمات جدید، فاکتورهای  (Yigitcanlar, Velibeyoglu, Baum, 2008)است

همچنان که جوامع بیش از پیش به سمت دانش محور شدن پیش می روند، . (Farhangi, 2013) اصلی در این انتقال بوده اند

شوند و نیاز به شرایط و محیطی دارند که  تر می های دانش مهم در بخشها  کند زیرا فعالیت ی شهرها تغییر می طبیعت توسعه

در عصر دانش، مفاهیم دانش، نوآوری و خالقیت، فاکتور های مقدماتی مهم . (Knight, 1995) متفاوت با وضعیت پیشین است

تگی قوی را بین مکان های . پژوهش های اخیر پیوس(Durmaz, Yigitcanlar, Velibeyoglu, 2008) تولید و توسعه گشته اند



 

این . خالق و رشد اقتصادی نشان می دهد. به بیان دیگر موفقیت شهرها در عصر دانش به اینکه چقدر خالق هستند، بستگی دارد

امر موجب افزایش روزافزون رقابت بین شهرها در عرصه های بین المللی شده است. در این راستا شهرها نیازمند زیرساخت های 

تمرکز افراد تحصیلکرده،  مدیریت دانش کارا و هدفدار میان ذی نفعان، ر) مانند دانشگاه ها و موسسات تحقیق و توسعه(،دانش محو

زیرساخت های فنی به خصوص الکترونیکی و ارتباط با اقتصاد جهانی) مانند کارخانه های بین المللی و موسسات مالی برای مبادله 

 .(Yigitcanlar T. , 2009) و سرمایه گذاری( می باشند

را قرن شهرهای دانش می خواند زیرا مناطق خالق شهری و شهرهای دانش، تبدیل به کانونی برای رشد دانش،  21قرن  1کاریلو

. او بیان می کند که در شهرهای دانش، بخش خصوصی و دولتی (Carrillo F. , 2006a) اقتصاد و توسعه ی دانش محور شده اند

هم برای تولید کاال و خدمات،  ئل بوده و برای نوآوری ها، اکتشافات و اختراعات هزینه صرف می کنند. در نهایتبرای دانش ارزش قا

در مقایسه با دیگر شهرها در اقتصادهای توسعه یافته، شهرهای  .(Carrillo F. J., 2006b) را تحت کنترل خود درمی آورنددانش 

 ,Gonzalez Ovalle, Marquuez) تحصیل، آموزش و پژوهش می کنند دانش میزان بیشتری از درآمد جامعه را صرف

Salomon, 2004) این شهرها از منابع، امکانات و توانایی های محسوس و نامحسوس خود کمال استفاده را کرده و بین آنها .

 . (Martinez, 2006)ارتباط معناداری برقرار می کنند

و تقویت دانش جمعی مانند سرمایه فکری، به عنوان ظرفیتی برای شکل دهی به  شهر دانش به شکل هدفمندانه ای برای تشویق

. شهرهای دانش در کنار اقتصاد قوی، (Edvinsson, 2006) فعالیت های موثر و پایدار مرتبط با تامین اجتماعی طراحی شده است

اجتماعی و فرهنگی، دارایی های غنی طبیعی،  ظرفیت های سازمانی، زمینه های دانش برای استعداد و سرمایه گذاری، پویایی های

 ,Baum, Yigitcanlar) فیزیکی و دانشی، نیازمند درک و دیدگاهی جدید در توسعه فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی هستند

Horton, Gleeson, 2007).  باید توجه داشت که شهرهای دانش تنها بر اطالعات و اقتصاد دانش محور استوار نیستند بلکه بر

موضوعات دیگری مانند فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با حفظ محیط طبیعی غنی، چگونگی ایجاد محیط های مصنوع، 

وجود حس پذیرش وضعیت چند ملیتی بودن، دولت دموکرات با عملکرد شفاف و سرمایه انسانی غنی شده، نیز به عنوان موضوعات 

در تمامی دیدگاه ها، رویکردها و استراتژی ها برای شهرهای دانش، دانشگاه . (Yigitcanlar et al, 2008)کلیدی تاکید می کند

های محلی نقشی سودمند را بازی می کنند. اگرچه تنها پرورش مزیت آموزشی کافی نمی باشد. ارتباط چندسطحی و چندوجهی 

دانشگاه را از یک مرکز آموزشی و پژوهشی به  ،(بین دانشگاه و شهروندان شهر) بچه ها، معلمین، تاجرین، هنرمندان، صنعتگران و...

. اما باید در نظر داشت که شهر دانش محصول عملکرد یک ارگان نیست (Dvir & Pasher, 2004) موتور نوآوری تبدیل می کند

ن را در ی تمامی ذی نفعاکه توسط یک معمار ساخته شود بلکه خروجی فرایندهای مشارکتی است که استعداد، بینش و دیدگاه ها

 .برمی گیرد

مدیریت دانش موجود در شهر، یکی از مهم ترین اهداف شهر دانش فراهم کردن محیط و شرایطی است که پرورش و خلق دانش، 

تبادل و انتقال موثر دانش و نوآوری را برای شهروندان امکان پذیر سازد. موتورهای نوآوری مانند پارک های علم و فناوری موجب 

د. بنابراین باید به صورت متمرکز تقویت شوند. این موتورهای نوآوری نباید مانند برج ن شرایط به واقعیت تبدیل شوکه اید نمی شو
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عاج هایی بشوند که جدا و دور از هم قرار دارند بلکه باید به شکل مداوم با هم در ارتباط باشند و به این طریق در تمامی جریان 

 . (Dvir & Pasher, 2004) های شهر قرار گیرند

 

 عوامل موفقیت شهردانش

برای هر مجموعه ای زمینه هایی از فعالیت وجود دارد که باید آنها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد تا بتواند به اهداف خود نائل 

سازی  یت پیادهعوامل موفق .(1391علم الهدایی,  &)بهاری, مودی, یعقوبی,  شود. این عوامل را عوامل کلیدی موفقیت می نامند

 : (Ergazakis et al, 2004)شهر دانش عبارتند از

 ی این مفهوم است. ناگفته  ترین عامل در خلق و توسعه ترین و اصلی سیاسی: تمایل دولت برای ایجاد شهر دانش، مهم

 .(Gonzalez Ovalle et al, 2004) نماند که فضای قانونی شهر هم نقش به سزایی در این میان دارد

 انداز و استراتژی این  رو خواهد شد اگر یک چشم به اتژیک: هر گونه تالشی برای ایجاد شهر دانش با شکست رواستر

 فرایند را هدایت نکند.

 های  مالی: قبل از هر گونه عملیات اجرایی نیازمند یک منبع مالی قابل اتکا و تضمینی هستیم. از طریق فعالیت

 های خارجی را جذب کنیم. گذاری توانیم سرمایه تجاری و بازاریابی می

 های  های جدید، از اهمیت باالیی برخوردار است. زیرساخت آوری تکنولوژیک: آشنایی و دسترسی شهروندان به فن

 ی باالیی برخوردار باشد. بایست از رتبه فناوری اطالعات و ارتباطات می

 ی مناسبی را در  باشد زیرا زمینه ل توجه میاجتماعی: سطح باالی تحصیالت و استانداردهای زندگی از عوامل قاب

 کند. شهروندان برای تطابق خویشتن با مفاهیم جدید شهر دانش، فراهم می

 ی اجرا،  محیطی: محیط تجاری و نیازهای بازار از عوامل قابل توجهی است که باید کامال تحلیل شوند. در مرحله

ی استراتژیک و حمایت آنان از  است. تعهد آنان به برنامه بسیار پررنگ 1های غیردولتی نقش بخش خصوصی و سازمان

 .های اجرایی به حرکت شهر به سمت شهر دانش، کمک خواهد کرد پروژه

 

 دستاوردهای شهر دانش

شهرهای دانش، فایده منحصر به فردی در دنیای امروز به عنوان مراکزی پویا که دانش جدید در آن خلق شده و مورد استفاده قرار 

رو به رو شده و فرصت های جدید ایجاد کنند زیرا تند که با چالش ها و مشکالت دنیای امروز یرد، دارند. این شهرها قادر هسمی گ

 ,Monnavarian, Mosakhani, Akbari) بر روی سرمایه انسانی، زیرساخت ها و کارآفرینی برای خلق راه حل تمرکز دارند

به گونه ای است که موجب عملکرد بهتر دموکراسی از طریق تسهیم دانش به صورت . عالوه بر این، ساختار شهر دانش (2012
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آنالین در بین تمامی شهروندان، تدارک اطالعات به روز و مداوم به صورت ارزان و به موقع، پشتیبانی مناظرات آنالین و غیره می 

 . (Metaxiotis & Ergazakis, 2008) گردد

اما در  (Carrillo F. , 2006a) دستاورد شهر دانش، بنا به تعریف، توسعه دانش محور استدر واقع می توان گفت مهم ترین 

 :(Metaxiotis & Ergazakis, 2008) مقیاس محلی تر، دستاورهای شهر دانش عبارتند از

 پویایی بسیار نوآوری در کلیه بخش های فعالیت های اقتصادی و اجتماعی (Amidon & Davis, 2004) 

  زشی بهترخدمات آمو 

 .خلق اجتماعات دانش محور که می توانند دانش مورد نیاز و به روز را به هنگام نیاز فراهم کنند 

 اقتصاد پایدارتر 

 پیشرفت صنعت توریسم 

 ایجاد استخدام بیشتر و با حقوق بهتر (SGS Economisc, 2002) 

 ایجاد جامعه ای آزاد که پذیرای اقلیت ها و مهاجرین است 

 ر برای اشتراک ثروت از طریق سرمایه گذاری در خدمات عمومی) پارک ها و باغ ها، حمل و نقل فرصت های بیشت

 عمومی، تسهیالت فرهنگی و...( 

 

 نقش پارک علم و فناوری در توسعه شهر دانش

اکید کرده و به های علم و فناوری وجود دارد که هر یک، به نحوی، بر یک یا چند جنبه از این مفهوم ت تعاریف مختلفی برای پارک

های تحقیق و توسعه را از دانشگاه به بازار وصل  این مراکز را رابطی می داند که خروجی 1چن پردازند. توضیح کارکرد این مراکز می

ها این است که باید یکپارچه سازی نوآوری فنی و تولید صنعتی را پوشش دهند. یک  کنند. بنابراین یک ویژگی کلیدی این پارک می

های تحقیق و توسعه و  ها و موسسات تحقیقاتی توسعه دهد تا شایستگی علم و فناوری باید ارتباطات نزدیکی را بین دانشگاهپارک 

نوآوری را پوشش دهند. همچنین باید ارتباط نزدیکی با صنایع محلی برقرار کند تا تحقیق و توسعه را به محصوالتی که از نظر 

. پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای (Chen & Choi, 2004) اقتصادی کارا هستند، تبدیل کند

اداره می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان 

می کنند. برای دستیابی به این هدف، پارک از ایجاد شرکت ها و موسساتی است که متکی بر علم و دانش بوده و در پارک فعالیت 

انگیزه و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی و بازار و حمایت 

وکارهایی گسترش شرکت های متکی بر نوآوری از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی استفاده می کند. در این پارک ها ساز

سرداری,  و)حاجی زاده  اندیشیده شده که تالش دارد از ابتدای شکل گیری ایده تا تجاری سازی کامل آن را تحت حمایت قرار دهد

، افراد مستعد و نوآور را به (1382 و بی رنگ،)سلطانی  های نوآوری در کشورها ساخت ز زیر. این مراکز به عنوان بخشی ا(1391

نیاز این اتصال و ارتباط، شناخت  کند. پیش ها را به عهده دارند، متصل می که کار تجاری سازی ایده هایی صنایع و شرکت

در اولین . (1392ندایی,  و)خوارزمی   باشد های اصلی نوآوری شامل عوامل قانونی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی می زیرساخت
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، هدف از تشکیل این مراکز (Westhead & Batstone, 1998) 1های دانش مانند پارک علمی کمبریج های پارک نمونه

 تمامی صنایع درگیر در این حوزه بود ها و گرفتن بازخور ات و کتابخانهی حداکثری از مزایای تمرکز متخصصین، امکان استفاده

(Tweddle, 2007) .ت مداران نقش پارک های علم و فناوری به عنوان موتور نوآوری ملی، منطقه ای و شهری توسط سیاس

شناخته شده است و بیشتر برنامه های استراتژیک برای شهرهای دانش بر نقش آنها تاکید می کند. تجارب نشان می دهند که 

عملکرد موتور های نوآوری به تعامالت غنی و متمرکز بین تعداد زیادی از ذی نفعان نیازمند است. در یک پارک، دولت، شرکت های 

 & Dvir) ی و آموزشی، موسسات تحقیقاتی، صندوق های مالی و متخصصین بومی درگیر هستندبین المللی، موسسات علم

Pasher, 2004) اما تنها تعامل بین ذی نفعان کافی نیست. برای اینکه پارک های علم و فناوری بتوانند مکانی مناسب برای .

بازیگرانی مثل شرکت های مستقر در دیگر پارک ها ایجاد توسعه نوآوری باشند، باید شبکه های ارتباطی غیرمحلی و غیرمتمرکز با 

کرده و با آنها در موضوعات مرتبط با تحقیق و توسعه همکاری کند. همچنین الزم است برنامه ریزان به پیش بینی نیازهای 

 .(Philips & Yeung, 2003) اجتماعی ابتدایی و در حال تغییر بپردازند و آنها را در برنامه های خود در نظر داشته باشند

باید در نظر داشت که هر شهری ویژگی های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد. بنابراین مجموعه ی موتورهای نوآوری 

و شکل و نوع عملکردی که دارند، برای هر شهر متفاوت است که به شرایط، مزیت ها، فرصت ها و چالش های آن شهر برمی گردد. 

ها در پارک های سنگاپور بیشتر روی محیط اجتماعی و اقتصادی تاکید دارند در حالیکه پارک های دانش  برای مثال شرکت

 .(Muthusamy, 1988) انگلستان بر مسائل انتزاعی دیگری مانند اعتبار تاکید دارند

ی و افزایش قدرت رقابت در هدف اصلی پارک های علم و فناوری، افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآور

میان شرکت های مستقر است. فراهم آوردن زیرساخت های الزم برای بنگاه های تازه تاسیس که برای ورود به بازارهای رقابتی 

نیازمند حمایت هستند، از دیگر اهداف عمده پارک های علم و فناوری می باشد. اگرچه مدل های متفاوتی از پارک های علم و 

ر سراسر دنیا وجود دارد، همه آنها عموما در دو حوزه حمایت های کسب و کاری و مکانیزم های انتقال فناوری فعال می فناوری د

 باشند و به تشویق و حمایت از کسب و کارهای دانش محور متکی بر نوآوری می پردازند که پتانسیل رشد سریع را دارا هستند

(Phan, Siegel, Wright, 2005)(1389)فرامرزپور,  لی اهداف پارک های علم و فناوری عبارتند از. به طور ک: 

 کمک به ارتقا دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه های خارجی 

 (1386ریاحی,  و)فرجادی  افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش 

  زمینه های موردنیاز واحدهای فناوریکمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در 

 (1386ریاحی,  و)فرجادی  کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی 

 شبکه سازی و کمک به روندهای کسب و کار 

 

 تجربیات موفق پارک های علم و فناوری در جهان

                                                           
1
 Cambridge Science Park 



 

ری بررسی تجربیات موفق پارک های علم و فناوری در یکی از راه های شناخت عوامل تاثیرگذار در عملکرد پارک های علم و فناو

 می باشد. 1سطح جهان می باشد. یکی از این نمونه ها پارک شینچو

های علم و فناوری با هدف ایجاد شهر  ی پارک های موفق توسعه باشد از نمونه پارک شینچو که واقع در کشور تایوان و شهر تایپی می

فرایند را محور فعالیت خود قرار  3های دانش محور،  بر نقش دانش ضمنی و عملکرد آن در شهر باشد. این پارک با تاکید دانش می

تبدیل آن دانش به ، ه تایپیب 2ی سیلیکون انتقال دانش ضمنی از دره، تولید دانش محلی :(Chen & Choi, 2004) داده است

 .امکانات تولیدی برای ایجاد یک سیستم یادگیری پایدار

حمایت بخش دولتی تشکیل و سپس از موسسات موجود در این پارک برای انتقال دانش و تکنولوژی به بخش  این پارک با

های  خصوصی استفاده شد. یکی از نکات طالیی عملکرد این پارک این بود که مدیران شهری، نوآوری صنعتی را تنها در قالب شرکت

دید بلکه یک قدم فراتر رفته و نوآوری صنعتی را در قالب انتشار  ؛ نمیدهند جدیدی که فرایندها یا محصوالت جدید را توسعه می

 ها تعریف کرد و این مفهوم را به عنوان سیستم نوآوری رسمی خود قرار داد.  دانش فرایند و محصول جدید به دیگر شرکت

قیقاتی تایپی آغاز کرد. هدف از این برای رسیدن به هدف خلق دانش محلی، پارک شینچو همکاری خود را با دو دانشگاه و مراکز تح

ی سیلیکون( بود تا هنگامی که به کشور  های جدید و اعزام دانشجویانی به خارج از کشور) به ویژه دره همکاری تولید ایده

. سپس ی تحقیقاتی پارک را تقویت کنند های خود بتوانند پشتوانه گردند، بتوانند تجارت جدیدی را آغاز کنند یا با پژوهش بازمی

کردند را به بازگشت به  ها و مزایا، افرادی را که در خارج از کشور کار یا تحصیل می ی فرصت برای انتقال دانش ضمنی، دولت با وعده

ی اقتصادی سریع به بازگشت جذب شدند. برای سهولت رفت و  ی دولت و توسعه خانه دعوت کرد. افراد هم به خاطر استخدام فعاالنه

المللی در نزدیکی پارک احداث شد تا آنها بتوانند در هر دو مکان به صورت  ی سیلیکون، فرودگاه بین اغل در درهآمد مهندسین ش

بین این دو شهر سفر کنند. همچنین زمینه را برای کارآفرینان به طرق مختلف مانند مسکن با کیفیت باال و موثر فعالیت کرده و 

های واجد شرایط فراهم کرد. در نهایت با تاسیس این پارک در نزدیکی موسسات تحقیقاتی  گذاری های مالیاتی برای سرمایه تشویق

های  و با کمک همین موسسات دولتی شکل گرفته بود( موجب جذب بیشتر شرکتدولتی تایوان) که در ابتدا اشاره شد پارک شینچ

های افراد متخصص بین جوامع و  شود که اگر جابجایی ها موجب انتقال دانش ضمنی می ها و مکانیزم آمریکایی شدند. این شبکه

ها و همچنین  همچنان که تولید ایده تر صورت خواهد پذیرفت. اعتماد موجود بین جوامع تقویت شود، انتقال دانش ضمنی سریع

های تولید برای  هایی برای تبدیل دانش ضمنی این افراد به فرایند جذب افراد از اهمیت باالیی برخوردار است، به وجود آوردن زمینه

چو با جذب خورند. پارک شین ها به دلیل ضعف در همین فرایند شکست می تولید ثروت نیز، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از پارک

های تولیدی توانست این فرایند را به خوبی در خود تقویت کند و به این ترتیب توانست  های دارای تکنولوژی برتر و کارخانه شرکت

 هم در خلق دانش و هم در تبدیل این دانش ضمنی از منابع خارجی و داخلی به تولید، موفق عمل کند.
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 کشور ایران روند توسعه پارک های علم و فناوری در 

با پروژه ایجاد اولین شهرک علمی ایران تحت عنوان  1379روند توسعه پارک های علم و فناوری در کشور ایران از اوایل سال 

)پارک های علم و  پارک علم و فناوری در کشور ایران وجود دارد 33شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز شد. در حال حاضر 

ینه های مختلف پژوهشی و صنعتی در حال فعالیت هستند. با بررسی پیشینه مطالعات انجام شده در که در زم (1393 فناوری،

ارتباط به عملکرد پارک های علم و فناوری در ایران این نتیجه حاصل می شود که این پارک ها دارای مشکالت زیرساختی و 

ز می شود. برخی از این مشکالت عبارتند از: توجه کم به ساختاری فراوانی هستند که موجب ناکارامدی و کارایی کم این مراک

صنعتی سازی تولیدات در پارک های علم و فناوری، نبود قوانین روشن و واضح، ناکارامد بودن واحدهای مستقر، ارتباطات نامناسب 

د واحدهای مستقر، وجود این مراکز، نبود حیطه کاری مشخص برای این مراکز، وجود فساد مدیریتی، نظارت نامناسب بر کارکر

به دلیل کم  .(1391 و سرداری،)حاجی زاده  برخی موازی کاری ها و در نهایت بی استفاده ماندن زیرساخت ها و امکانات ایجاد شده

و  بودن تعداد مراکز حمایتی دولتی) به دلیل هزینه های بسیار باال و تعلق گرفتن آنها به دستگاه ها و موسسات دارای بودجه باال(

عدم وجود مراکز حمایتی خصوصی) به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر( اغلب مراکز حمایتی کشور ناگزیر 

هستند در بیش از یک یا دو حوزه خاص دانش و فناوری فعالیت کنند. از سوی دیگر عدم وجود امکانات و منابع مالی و غیرمالی 

ز تمام این فعالیت ها به نحوی شایسته حمایت کند؛ همچنین عدم وجود مرزهای مشخص بین کافی در دولت برای اینکه بتواند ا

 فعالیت های آنان در هر حوزه تخصصی، باعث می شود که تنوع در فعالیت پارک ها بازدهی را به شدت کاهش دهد

سات دانش بنیان مانند حمایت از . این در حالی است که در بسیاری از پژوهش ها، عوامل حمایتی از موس(1389)فرامرزپور،

موسسات به جهت کسب و کار دانش بنیان، ارائه تسهیالت مشاوره ای در زمینه های مختلف، حمایت از تجاری سازی نتایج 

 تحقیقات و حمایت در جهت فروش در بازار هدف، اولویت اول در موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران به شمار می رود

 .(1391 ، یعقوبی، علم الهدایی،یمود )بهاری،

 

 وری در جهت توسعه شهر دانش عوامل اثرگذار بر فعالیتهای پارک علم و فنا

عوامل گوناگونی برای موفقیت پارک ها ذکر شده است. به طور مثال، محققان در بررسی دره سیلیکون، دالیل موفقیت پارک ها را 

ر شبکه عظیم عرضه کنندگان، منابع عظیم استعدادهای فنی، دسترسی به عواملی همچون دسترسی به زیرساخت های موجود د

سرمایه گذار ریسک پذیر، دسترسی به تسهیالت آموزشی مناسب و موسسات تحقیقاتی، دسترسی به شبکه های اطالعاتی توسعه 

و  )بهاری می دانند یافته، وجود کارشناسان فنی، پویایی شغلی و شرکت های کوچک زاییده شده از دل شرکت های موجود

با بررسی عوامل مذکور و دیگر عوامل ذکر شده در پژوهش های مختلف، عوامل اثرگذار بر فعالیت های پارک در . (1391 ،همکاران 

 عامل زیر تقسیم شده اند که عبارتند از: 5این پژوهش به طور کلی به 

ان های مختلف فرق می کند اما آنچه شرکت ها را اساس جذب شرکت های بالقوه حاضر در محل، در مک: عوامل سازمانی .1

 جذب می کند، اغلب مسائلی مانند صرفه اقتصادی، تسهیالت، نزدیکی به بازار و تامین کنندگان و تسهیم دانش می باشد

(Philips & Yeung, 2003) توسعه در پارک به عنوان یک سازمان و در شرکت های زیرمجموعه آن، . بنابراین



 

ازمانی به گونه ای که بتوانند این عوامل را تقویت کنند، می تواند تاثیر بسزایی در عملکرد پارک داشته ساختارهای س

 باشد. 

های مربوط به کشورهای در حال توسعه برای نوآوری، نبود قوانین و  توان گفت از موانع اصلی در شهر می: ونیعوامل قان .2

 ,Kharazmi, Nedaei, Javadi Nejad) وانین موجود استهای مناسب برای اجرای ق مقررات و نبود مکانیزم

از مهمترین عوامل  و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری در کسب و کارهای دانش مدار .حقوق مالکیت فکری(2013

 قانونی تاثیرگذار بر نحوه فعالیت پارک ها و بنگاه های مستقر در آن و مکانیزمی مناسب جهت تشویق نوآوری در جامعه

 . (1392 و ندایی،)خوارزمی  می باشد

نقش دولت ها به خصوص در کشورهایی همچون ایران، در توسعه و موفقیت پارک : سیاست گذاری هاعوامل مربوط به  .3

. دولت می تواند با ایجاد سیاست های الزم و نظارت بر (1391)سلیمانی,  های علم و فناوری بسیار موثر و حیاتی است

، محیطی یکپارچه را برای (Felsenstein, 1994) همچنین توسعه سیاست های حمایتی از پارک هاحسن انجام آنها، 

. مشارکت دولت محلی از طریق سیاست گذاری، یکی از مهم ترین و (Zhao, 2010) مشارکت موثر به وجود بیاورد

ل دانش یکطرفه از مشتری به تاثیرگذارترین فاکتور های دخیل در فرایند خلق دانش است. برخالف مشارکت و انتقا

سازمان ها، که موجب خلق محصول و خدمات جدید و توسعه تجارت می شود ، انتقال دانش بین ذی نفعان و دولت 

محلی دوطرفه می باشد. این انتقال دانش دوطرفه به دولت کمک می کند تا مشارکت و تسهیم دانش بیشتری با ذی 

 Metaxiotis) ی دوطرفه نشان دهنده ی میزان پاسخگویی عمومی دولت استنفعان داشته باشد. همچنین این همکار

& Ergazakis, 2008) . 

اگر پارک علم و فناوری را به صورت یک سازمان در نظر بگیریم، برای عملکرد کارا و موثر : عوامل مربوط به مدیریت دانش .4

یریت دانش برقرار باشد. در منابع مختلف، آن الزم است بین بنگاه های مستقر در پارک به عنوان اجزای آن، مد

زیرساخت های متفاوتی برای فرایند مدیریت دانش بیان شده است. یکی از این زیرساخت ها فرهنگ موجود بین 

که شاید بتوان آن را مهم ترین مانع در اثربخشی مدیریت دانش به حساب آورد. برای موفقیت  است واحدهای مستقر

ر پارک علم و فناوری به عنوان یک سازمان، وجود فرهنگ تسهیم دانش، فرهنگ مشارکتی، فرایند مدیریت دانش د

 ,Damodaran & Olphert, 2000; Ajmal, Kekale, Takala) اعتماد و فرهنگ نوآوری ضروری به نظر می رسد

نی مرتبط هم باید مانند فناوری اطالعات و ارتباطات و ساختارهای سازما دیگرهمچنین وجود زیرساخت های . (2009

 مد نظر قرار بگیرد.

های اصلی مثل حمل و نقل، مسکن و ارتباطات سعی در  ریزان شهری با بهبود زیرساخت در گذشته برنامه: عوامل فرهنگی .5

 جذب تجارت داشتند اما امروزه تمرکز بر روی ایجاد سازگاری اجتماعی و بهبود اجتماعات برای جذب افراد کلیدی است

(Chen & Choi, 2004) ،عوامل فرهنگی، عواملی هستند که محیط استقرار پارک ها را برای پذیرش عملکرد آن .

و ترویج کارآفرینی آماده  (1392)ریاحی, قاضی نوری, حاجی حسینی,  همکاری موثر با آن، گسترش خالقیت و نوآوری

 ,Ergazakis et al) فرهنگ تسهیم دانشمی کند. عواملی مانند وجود جو اعتماد در جامعه، همکاری و رقابت موثر، 



 

از جمله عوامل فرهنگی هستند که تاثیر زیادی بر عملکرد پارک های  (1389)فرامرزپور,  ، فرهنگ ریسک پذیری(2004

 علم و فناوری دارند. 

 (:1بر این اساس، مدل مفهومی این پژوهش ارائه می گردد) شکل شماره 

 

 نگارندگان( ) منبع:: مدل مفهومی پژوهش(1)شکل 

 تحلیل مدل بر اساس تجربه کالنشهر مشهد

اگرچه بسیاری از شهرهای  های علم و فناوری دارند. ها هستند که تاثیر به سزایی در پارک ترین بازیگران شهر دانش، دولت از مهم

ی در حال توسعه متفاوت است. کشورهای توسعه یافته در زمینه ایجاد شهر دانش موفق بوده اند، اما این امر برای شهرهای کشورها

در کشورهای در حال توسعه حرکت به سمت جهانی شدن یک ضرورت انکارناپذیر است اما برآیند اثرات آن در این کشورها چندان 

 مثبت نبوده و مسائل قابل تاملی را به وجود آورده است. این مسائل باعث شده اند که پارک های علم و فناوری نتوانند نقش خود را

 .(1382بی رنگ,  و)سلطانی  به شکل موثر بازی کنند



 

موارد اهداف پارک های علمی به درستی و وضوح برای مدیران واحدهای مستقر تبیین نشده که این مساله موجب  در اکثر

عی, )سالمی, به گزین, شفی ناهماهنگی بین واحدهای مذکور شده و پارک را در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل کرده است

نبود فضای روشن  دهد در مشهد نشان میو مراکز رشد پارک علم و فناوری های مرتیط با مطالعات در خصوص تجربه  .(1390

برای شرکت ها باعث شده است که شرکت ها به درستی ندانند که هدف از استقرار در پارک چیست و تحت چه شرایط و 

دم همسویی بین اهداف پارک و اهداف کالن کشور در زمینه توسعه شهری از سوی دیگر عساختارهایی می توان به آن رسید. 

موجب شده است که پارک های علم و فناوری حرکتی ناموفق به سوی توسعه شهرهای دانش و توسعه شهری دانش بنیان داشته 

های  پذیر، سیاست اران ریسکگذ های مناسب جهت تشویق نوآوری مانند حقوق مالکیت معنوی، سرمایه مکانیزمدر بعد ملی باشند. 

ها بر کارکرد مراکز مذکور اثر گذاشته  . عدم وجود این مکانیزم(1392 ندایی، و)خوارزمی  های مالیاتی وجود ندارد تشویقی و معافیت

د، فرایند ی مالکیت معنوی، نیز نبود پشتیبانی اجرایی قوانین موجو شود. عدم وجود حقوق یکپارچه و مانع از فعالیت موثر آنها می

پذیرش حقوق مالکیت فکری منجر به ایجاد فضای این در حالی است که  .(Kharazmi et al, 2013) کند سازی را کند می تجاری

امن برای کارآفرینان و نوآوران در جهت استفاده از منافع کارشان می شود. این موضوع موجب ایجاد و رونق روحیه کارآفرینی و 

. همچنین منجر به جو (1390 ،و همکاران )سالمی دد و امکان برقراری رقابت سالم را فراهم می کندنوآوری در جامعه می گر

در  های نوآورانه آمار دستاورد این قوانین باعث شده است که نبود اعتماد شده و فرهنگ مشارکت و تسهیم دانش را تقویت می کند. 

 .(1392 ی،ندای و)خوارزمی  باشد پایین  کالن شهرها مانند مشهد

ور و کارآفرین شود. به طور کلی های الزم، موجب جذب افراد مستعد، نوآ تواند با به وجود آوردن زیرساخت ها و حمایت دولت می

در حمایت از کارآفرینان  دولتهای الزم برای قوانین حمایتی وجود دارد اما ضمانت اجرایی مناسب ندارد.  زیرساختمی توان گفت 

 کند پذیر دچار ضعف است و نبود شفافیت، ثبات قوانین و دید کیفی و مشارکتی این ضعف را دو چندان می ریسک گذاران و سرمایه

(Kharazmi & Valipourerami, 2013) . 

های بوروکراتیک مانع  سیستم شود. های علم و فناوری می مانع موثر بودن پارکدر پارک از طرف دیگر، ساختارهای بوروکراتیک 

گذاران  . این مساله مانع انگیزش کارآفرینان و سرمایهکند تجاری شدن را ناکارا میهای نوآورانه شده و فرایندهای  یدهشناسایی ا

از ها نقش خود را به شکل موثر انجام ندهند.  شود پارک کند بلکه باعث می ریسک پذیر و نه تنها نوآوری و کارآفرینی را تشویق نمی

 اختارها، استفاده از امکانات را مشکل و فرایند تجاری سازی ایده های نوآورانه را کند می کندبوروکراتیک بودن سسوی دیگر 

(Kharazmi et al, 2013). .در بسیاری از مواقع به دلیل وجود فرایندهای اضافه، ایده به فعالیتی ارزش آفرین تبدیل نمی شود

 .ای خودانگیخته می تواند به نوآوری کمک شایانی کندبنابراین اصالح این ساختارها و ایجاد ساختارها و فراینده

ها و مراکز  ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع هستند. کیفیت تحقیقات انجام شده در دانشگاه از دیگر بازیگران اصلی این عرصه دانشگاه

اصلی این ضعف، نبود اهداف  باشد. طبق تحقیقات انجام شده، یکی از دالیل ها با صنایع بسیار ضعیف می تحقیقاتی و ارتباط آن

 ,Kharazmi & Valipourerami) های صنعت نیستند مشترک است. به این معنا که تحقیقات دانشگاهی در راستای نیاز

. همچنین صنایع نیز به دلیل فقدان جو رقابتی، خود را ملزم به استفاده از تحقیقات جدید انجام شده و بهبود عملکرد خود (2013

های پژوهشی به  پژوهشی، همچنین اتصال خروجی -ها در برقراری ارتباط بین صنعت و مراکز علمی ه همین دلیل پارکبینند. ب نمی

گذاری در بخش تحقیق و توسعه کافی نیست بنابراین یک کارخانه توانایی جذب  شوند. از طرف دیگر، سرمایه بازار دچار مشکل می



 

های مشترک تحقیق و توسعه و قراردادهای تحقیقاتی دچار  ها هم در بیشتر پروژه دهد و دانشگاه تکنولوژی جدید را از دست می

 . (Kharazmi et al, 2013) شوند مشکل می

نبود دستور العمل مدون برای مدیریت دانش در بین شرکت ها از یک سو و نبود فرهنگ تسهیم دانش و ضعف روابط بین واحدها از 

. (1391 ،و همکاران )بهاری مشارکت منجر به مدیریت دانش ضعیف در پارک ها شده استسوی دیگر، در کنار نبود اعتماد و 

فناوری اطالعات نیز یکی از عوامل اثرگذار دیگر بر مدیریت دانش در پارک است که به عنوان ابزاری برای مدیریت ذخایر اطالعات و 

. این Yigitcanlar et al, 2008) ، به کار گرفته می شوددانش و تسهیل در دسترسی به آنها، همچنین بهبود روابط بین واحدها

 و)حاجی زاده   زیرساخت در اکثر پارک ها ایجاد شده اما به دلیل نبود هدف و ساختار مشخص، کارکرد موثری در پارک ها ندارند

 .(1391سرداری, 

تواند  ای می که به گونه می شود اشارهشد مشهد پارک علم و فناوری و مراکز ر مختلف دردر تجربه  های در انتها  به عامل فرهنگ 

هایی  در کنار تمامی دالیل و عوامل مذکور قرار بگیرد و تاثیر قابل توجهی بر تمامی آنها دارد. فرهنگ اعتماد و مشارکت جزء شاخص

گردد.  اختارهای قانونی برمیشود. نبود فرهنگ اعتماد به ضعف و یا عدم وجود س ها و افراد دیده می هستند که کمتر در بین سازمان

های علم و فناوری دشوار  عدم وجود جو اعتماد بین دانشگاهیان و صنایع مانع از ارتباط موثر این دو بخش شده و کار را برای پارک

، در (Kharazmi et al, 2013) ها است ی آن نیازمند همکاری و مشارکت افراد و سازمان های جدید و توسعه کند. آزمایش ایده می

های  های تجاری در بین شرکت حالیکه نبود مشارکت بین بازیگران مختلف این عرصه انتقال دانش، تکنولوژی و همچنین مهارت

شعاع اعتماد در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در موجود در پارک را دچار مشکل کرده است. 

عف بعضی از عوامل قانونی مثل فقدان حقوق مالکیت معنوی و قانون کپی رایت، فضای اعتماد کشورهای در حال توسعه به دلیل ض

. این در حالی است که وجود جو اعتماد بین (Salami & Goodarzi, 2006) در شهرهای این کشورها به سختی شکل می گیرد

یافتن فعالیت های نوآورانه به این مراکز می شود. این  شهروندان و پارک علم و فناوری منجر به همکاری بیشتر با این مراکز و سوق

مساله بر عملکرد پارک های علم و فناوری که در این محیط قرار دارند و بخش بزرگی از منابع انسانی خود را از آن دریافت می 

نتوانند نقش خود را در فرایند  تمامی این مسائل باعث می شوند که سازمان های واسطه مانند پارک علم و فناوری کند، تاثیر دارد.

 .تبدیل به شهر دانش، به شکل موثر بازی کنند

 

 نتیجه گیری

در راستای سیاست ها و اهداف کالن کشور باشد. هنگامی که سیاست های مدیریت پارک در  هاالزم است اهداف و برنامه های پارک

تسهیل می شود. بدین منظور الزم است اهداف پارک های علم راستای اهداف کالن کشور باشد، توسعه شهری دانش بنیان تسریع و 

و فناوری پیش بینی و تبیین شده و این اهداف برای مدیران پارک مشخص و روشن باشند. کلیه اقدامات حمایتی از طرف مدیریت 

یرساخت های ارتباطی و پارک مانند ایجاد زیرساخت های مالی، ایجاد فضای رقابتی موثر بین شرکت های دانش بنیان و توسعه ز

می توانند بر عملکرد و کیفیت خروجی پارک تاثیر به سزایی داشته باشند. تدوین قوانین الزم برای افزایش امنیت  فناوری اطالعات

ن سرمایه گذاری برای حمایت از سرمایه  گذاران ریسک پذیر نیز عاملی است که در نحوه عملکرد پارک تاثیر بسزایی دارد زیرا آنچنا



 

که گفته شد ناامنی در محیط سرمایه گذاری موجب می شود ایده های نوآورانه به مرحله بهره برداری و تولید نرسند و فرایند 

نوآوری ناقص بماند. بنابراین دولت محلی باید موانع بالقوه موجود بر سر راه انتقال و تسهیم موثر دانش و محدودیت های موجود را 

 م را جهت ایجاد سیاست های مورد نیاز برای رفع آن طراحی کند. شناسایی و اقدامات الز

عالوه بر وجود قوانین کلی در اداره امور پارک ها، تعیین قوانین شفاف و رسمی کنترل فعالیت ها در پارک منجر به ایجاد فضایی 

ه شرکت های حاضر در پارک اجازه می روشن برای شرکت های مستقر در پارک شده و عملکرد آنها را بهبود می دهد. این قوانین ب

 دهد برای فعالیت های خود شاخص هایی تعیین کرده و فعالیت خود را به وسیله آن شاخص ها ارزیابی کنند. 

بر اساس یافته های موجود تعامل بین شرکت های مستقر در پارک برای تسهیم دانش بسیار ضعیف می باشد. همچنین ساختارهای 

دانش بین آنها وجود ندارد. بنابراین الزم است تعامل بین واحدها چه به شکل رسمی و چه به شکل غیر رسمی الزم برای مدیریت 

تشویق شود، به طوری که واحدها دیدگاه ها و دانش خود را به اشتراک بگذارند. اما از آنجا که بین واحدهای مستقر فضای رقابتی 

بع با ارزشی از دانش دسترسی دارند، نخواهند که دانش خود را به اشتراک بگذارند هم وجود دارد، احتمال اینکه شرکت هایی که من

زیاد است. پس باید با ایجاد فرهنگ تسهیم دانش، اعتماد) که به فرایند تسهیم دانش کمک شایانی می کند( و مشارکت، احساس 

اضر در پارک ها انتقال دانش، فناوری و همچنین نبود مشارکت بین بازیگران مختلف ح ریسک آنها از این فرایند را کاهش داد.

های تجاری در بین آنان را دچار مشکل می کند. همچنین ساختار سازمانی پارک نیز باید به گونه ای باشد که به دور از  مهارت

توسط مدیران  در نظر گرفتن پاداش هایی مدیریت دانش را به شکل موثر حمایت کند. سلسله مراتب سازمانی، پیچیدگی و رسمیت

پارک، مانند معافیت از پرداخت اجاره برای مدتی، برای شرکت های حاضر در پارک که قدمی در راه توسعه شهری دانش مدار برمی 

دارند، می تواند موجب انگیزش شرکت ها برای فعالیت موثرتر در پارک شود. همچنین این مساله باعث می شود که مدیریت پارک 

 تری بر اقدامات شرکت ها داشته باشند و عملکرد آنها برای مدیریت شفاف تر گردد.نظارت و کنترل بیش

درک روابط شرکت های مستقر و ارتباطات آنها در پارک علم و فناوری به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نحوه عملکرد آن 

عات و بهره برداری موثر از آن یکی از ابزارهایی است که در ساختار پارک در نظر گرفته می شود. استفاده اثربخش از فناوری اطال

می تواند این ارتباطات را بهبود دهد. ناگفته نماند که پشتیبانی و تعهد مدیریت پارک علم و فناوری نسبت به مدیریت دانش در بین 

 . واحدهای مستقر در پارک ضروری است. پشتیبانی باید مستمر باشد و در حد کالم باقی نماند

در صورتی که این عوامل به شکل موثر و کارا توسعه پیدا کنند، عملکرد پارک بهبود یافته و به اهداف خود نزدیک خواهد شد. در 

در پارک این صورت بهره وری، کارایی در استفاده از منابع، اثربخشی، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان پارک و تولید دانش 

می توان گفت که پارک در توسعه شهر  توسعه خواهد یافت. در این صورت ارتباط با مشتریان خارجی با افزایش پیدا کرده و متعاق

دانش موثر عمل کرده و توانسته است با حمایت از ایجاد شرکت های کوچک و متوسط در شهر، جذب شرکت های نوآور خارجی 

به شهر، بهبود کیفیت زندگی، اطالع رسانی به شهروندان در  برای فعالیت و سرمایه گذاری در شهر، جذب دانش کاران و متخصصین

و تبدیل علم  ارتباط با فعالیت های دانش مدار خود برای جلب اعتماد آنان، ایجاد فضای رقابتی سازنده بین دست اندرکاران صنعتی

  به ارزش افزوده و توسعه صنعتی، مشارکت شایسته ای در توسعه شهری دانش بنیان داشته باشد.
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