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 چكیده

همواره  یگذشته نیز، دانش و فناور یات اقتصادینیست و در نظر ی، موضوع جدیدیتوجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصاد

تولید و توسعه مطرح  ییكی از عناصر اساس عنوانبهاز دیرباز  یفناور ه است.بـود یدر نظریات مربوط به رشد اقتصـاد همیمبحث م

دانست. تا  یپیشرفت اقتصاد مل یپیشرفته و مدرن را مبنا یآورفن توانیمو همواره با رشد دانش بشر در حال تغییر بوده است. 

، المللیینب تعاریف بر اساس  .استکشورها مطرح  یعامل استراتژیك برای توسعه اقتصاد عنوانبه یآنجا که امروزه دیگر فناور

و هدف اصلى آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاى  شودیممتخصصان مدیریت  یلهوسبهسازمانى است که  "فناورى پارك"

 فناورى، پارك نخستین پارك .ستاحاضر در پارك و مؤسسات متكى بر علم و دانش  یهاشرکتفرهنگ نوآورى، همكارى میان 

 ینایدر کارول "یپژوهش مثلث پارك" تاریخی نیز پیدایش ازلحاظافتتاح شد.  1952آمریكا بوده که در سال  "استانفورد"ى تحقیقات

و  یعلم یهاشهركهاو  پارك ایجاد یعهطل، یآموزش عال هاو مؤسسات دانشگاه یگیدرهمسا یفرنیادر کال "دره سیلیكون"و ی شمال

کشور جهان  55در بیش از  یو فناور یپارك علم 800ان بوده است. در حال حاضر بیشتر از آن هاولی یهامدلو نیز تحقق  یفناور

است که  ییهاپژوهش هاپاركدر این  یاصل هتكی است . آمریكا واقع متحدهیاالتافقط در  هاآنمورد از  290 یباًتقردارند که  وجود

  .اندشدهداده، سازمان "توسعه"در جهت 

برای نتایج مقاله  بر اساسبر توسعه اقتصادی است .  یدتأکمناطق ویژه علم و فناوری با  یاتوسعه یهابازتابین هدف این مقاله تعی

از آن اسـت کـه،  یتحقیق حـاک هاییافته الزامات اولیه است. محور ازعلم  هاییفناورپیشبرد توسعه در عصر حاضر دستیابی به 

 .وجود دارد علم و فناوری یهاپاركو  یمیـان توسعه اقتصاد دارییمعنرابطـه 

 کلمات کلیدی

 علم و فناوری  یهاشهرك دانش، ،مناطق ویژه علم و فناوری، توسعه علم محور، توسعه اقتصادی
 

 مقدمه -1

 ینترمهماذعان داشـت کـه امـروزه  توانیماگر نگوییم تنها عامل، اما 

جوامع،  یعامـل در توسـعه و بخصـوص توسعه اقتصاد ینمؤثرترو 

بیان داشت که جهان  توانیم کهچنانآناست،  یتحول و توسعه فناور

مناطق ویژه علم و  است. شده واردبه مراحل اولیه یـك انقالب دیگر 

 اصطالحاتو  هابانام هایشانیتفعالبه وسعت و تنوع  وجهبا ت یفناور

 یدور،سوپرکر ی،، مانند ؛پارک علمشوندیمخوانده  یمترادف بسیار

 یمناطق فناور یس،پول یعلم محور، آنت یپارک صنعت ی،پارک فناور

برتر، پارک  یمراکز فناور ،یقطب فناور یشرفته،پ یبرتر، شبکه فناور
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و قطب  یلتکنوو یس،و تکنو پول یشهر فناور یقاتی،و تحق یفناور

 (1387زاده، یتکنوپل. )نق یا یفناور

هدایت علوم، توسعه،  ، عالوه برهاستمجموعهاین  یآنچه مفهوم اصل

است.  نوع عملکرد این مراکز با توجه  یفناور سازییتجارانتقال و یا 

از این مراکز  یبا یکدیگر متفاوت است. بعض هاآن یاهنام یهاتفاوتبه 

جدید دارند. بعضی  هاییفناورو ایجاد  یریگشکل یچگونگ بر یهتک

 یتلق یرا محور هایورفنا گونهیناو اشاعه گسترده  یریکارگبهدیگر 

 یدیگر در سطح مل یو برخ یامنطقهدر سطح  هاآناز  ی. بعضکنندیم

از مقیاس باال در بودجه و وسعت  ی. برخکنندیمفعالیت  یجهان یو حت

 هاییتفعال یرو نسبتاً مراکز یکوچك  برخوردارند و برخ یجغرافیای

 (1387زاده، ی.  )نقاندمتمرکزشدهمشخص 

تحت  یبرنامه چهارم توسعه ایجاد فصل یهابخش ینترمهمیکی از 

 یاسـت کـه نقـش انسان و توانای "یتوسعه مبتنی بر دانای"عنوان 

. دهدیمخود قرار  یآن را در فرایند توسعه در کانون توجه اصل یعلم

را  یبرنامه چهارم توسعه موارد گانهدوازدهو مضامین  یکل هاییاستس

حفظ "، "یرشـد سـریع اقتصاد یبـرا ـازیبسترس"همچون 

توسـعه "، "یارتقای سـالمت و بهبـود کیفیـت زنـدگ"، "زیستیطمح

و... را عنوان  "یتوسعه مبتنی بر دانای"، "ییتوسـعه فضا"، "یفرهنگـ

بر  یمبتن توسعهبر  یکرده است که تأمین همه موارد مذکور مبتن

رکردها و بر دانش از اهم وظایف، کا یدانش است و توسعه مبتن

گفت که  توانیم دیگریانببهکشور است.  یبخش علم هاییتمأمور

مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد  طوربهبه اهداف مذکور  یدستیاب

 مربوط است. یو فناور یبخش علم

 ی،پس از جنگ تحمیل خصوصبهو  ی،کشور ما پس از انقالب اسالم در

و چه  یه جهت رفاه ملچه ب یبه اهمیـت توسـعه اقتصـاد ازپیشیشب

کـاهش شـکاف  یتدرنهاو  یدر عرصـه جهـان یبه جهت امنیت اقتصاد

اخیر شاهد  یهاسالبرده شد. بنابراین در  یخـود بـا دیگـر کشورها پ

موارد با موفقیت  یکه در برخ یمابودهدر این راستا  تعددیم یهاتالش

مقاله است این  امید هرحالبه است. نیز با شکست همراه بوده یو گاه

 یرا برا یدر توسعه اقتصاد فناوریعلم و  یژهمناطق و یتو اهمارتباط 

 . یابدمیان کشورمان با دیگر کشورها ب ایتوسعهکاهش شـکاف 

 مبانی نظری -2

 دانش -2-1
و  یدر تحوالت اقتصاد مؤثربسیار  یاز نیروها ییک عنوانبهدانش 

محسـوب   یومعمـ  ییـك کـاال   عنـوان بـه  و آیـد یمبه شمار  یاجتماع

دانش را بدون کـاهش و اسـتهالک با دیگران به  توانیم؛ زیرا گرددیم

 یبــرا  فـرد منحصـربه  مشخصـه  یكینا، حالیندرعمشارکت گذاشت. 

ی فیزیک  سایر کاالها برخالفکه  شودیممحسوب  یعموم یایـن کـاال

از ( اسـتفاده از آن   یو منـابع طبیعـ   یمـاد هایییدارامثل سـرمایه، )

و  ناظمـان ) .از آن بارهـا اسـتفاده کـرد    تـوان یم و کاهدینمآن  یتکم

 (1389، فر یاسالم

گونــاگون   یدر فرآینـدها  بـا مشـارکت مکـر ر    ، دانشترتیبینابه

و ایجـاد   یرقــابت  هـای یـت مز، ســبب افــزایش   یو خــدمات  یتولیـد

 یتواند سبب گسترش رفاه اجتمـاع ی که این امرم شودیم افزودهارزش

 یاتوسـعه  هایرونـد  یو موجـب ارتقـا   عـدالتی یبعامل کاهش فقرو و 

چنــین اســتنباط کــرد کــه نقـش دانـش و        تـوان یم روینازاگردد. 

آموزش در تحقق اهداف توسعه بسیار بارز بوده و ارتباط آن بـا توسـعه   

  .است یرناپذاجتناب

و  یعلم یهاپارک  المللیینبتعريف اتحاديه  -2-2
  یفناور

 یهامتفاوت شودیمرا شامل  هاپارکانواع مختلف  یتمام این تعریف

از یك  یامجموعهرا  یبین این فضاها قائل شده و همگ یناچیز

نتیجه این  ینترمهم. همانند تعاریف دیگر، اولین و داندیممفهوم 

تولید  یبرا یابزار یو فناور یعلم یهاپارکتعریف این است که 

 (Sarmento,2008 (دارند. و هدف اجتماعی باشندیمثروت 

  هاپارک یبنددسته -2-3

از مراکز رشد که در یك یا چند  تریعهستند بسیار وس یها مکانپارک

و  ییافزابا دو هدف هم توانندیزمان مصورت همبه یزمینه تخصص

 یمستقر در واحدها یهاشرکت یو اطالعات یارتقاء سطح علم

ازنظر نوع فعالیت به سه دسته  هابه فعالیت بپردازند.  پارک یتحقیقات

ایـن اسـت کـه  یبندتوجه در این دسته. نکته قابلشوندیزیر تقسیم م

ها وجود ندارد بلکه عمده تعیین نوع پارک یبرا یمـرز کامالً مشخص

و  یفناور ی،در یك پارک و نوع رویکـرد آن )علمـ هایتتمرکز فعال

عمده تمرکز  در نظر گرفت. یبنداین دسته یمبنا توانی( را میاقتصاد

( یو اقتصاد یفناور ی،در یك پارک و نوع رویکـرد آن )علمـ هایتفعال

 پارک •پارک علمی  • در نظر گرفت. یبنداین دسته یمبنا توانیرا م

  یهاو پارک یفناور یها)پارک بازار نیاز اساس بر پارک • فناوری

 ( 1384)دودل، (یتجار
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 یشهرك فناور -2-4

یك پارک جامع و بسیار بزرگ است که عالوه بـر   یورشهرک فنا

 ی،فنـاور  یهاپارک ی،علمـ یهاپارکدارا بـودن مجمـوع خصوصـیات 

محققـین خـود نیـز     یبرا ینیاز شامل مجموعه شهر یاز رو یهاپارک

برخوردار بوده  یمل هاییتحمااز  معموالً یفنـاور یهاشهرک. باشدیم

. اهـداف شودیمتعریـف  یامنطقهر حد فرا د معموالًنیز  هاآنو وظایف 

مشـابه اهـداف و وظـایف     یو فنـاور  یاز بعـد علمـ   هاشهرکو وظایف 

 یو خدمات شهر یمسکون یفضا هاشهرکاینکه  اضافهبهاست  هاپارک

( همچنـین پـژوهش در   1382، ی.)رضو نمایندیم ینتأممناسب را نیز 

و  گیـرد یمـ انجــام   یصنایع مشخصـ  یرفع نیازها یبرا هامجتمعاین 

 یمهمـ  هـای یـت فعالاز  یامجموعهمحـل تمرکز  هامجتمعالبتـه ایـن 

لـزوم بـه یکــدیگر   در صورتارتباط تنگاتنگ دارند و  باهمهستند که 

 یبـاالی  نسـبتاً از مقیـاس   عموماً. این مراکز که دهندیم یخـوراک علم

رفتـه تـا تولیـد و    از دانشگاه گ ،هایتفعالاز  یبرخوردارند، قسمت وسیع

ــان را   ــکان کارکن ــارت و اس ــتج ــه   یدربرم ــاز ب ــین نی ــد. همچن گیرن

و مراکـز   هـا دانشـگاه از  یجــذب بعضــ   یوســیع بــرا   گذارییهسرما

ــات ــد یتحقیق ــز تولی ــن  یو مراک ــهرکدر ای ــاش ــ ه ــود دارد.)نق  یوج

 (1387زاده،

نـوین یـك وا ه    یفنـاور   هـا شـهرک واقع امر این اسـت کـه وا ه   

کشــورها ، مجتمــع  یکشــورها نیســت و در برخــ یتمــامدر مصــطلح 

اسـت مـثالً مجتمـع  شدهشناختهدیگـر  ییهاعنوانتحت  یتکنولو یک

را در آمریکـا دره و در فرانسـه  تکنوپل، در  اپن تکنوپـولیس و   یعلمـ

 . نامندیم یدر آلمان مراکز نوآور

 ینعتص یهاقطبدر مجاورت  معموالًکه  یعلم و فناور یهاپارک

صــنایع موجــود در    یبا نیت گسترش ارتباطات فنـاور  شوندیمایجاد 

و  گیرنـد یمـ منطقـه شـکل    یهادانشگاهو  یفناور یواحدهامنطقه با 

بـر دانـش    یمبتنـ  هـای یفنـاور ارتقـاء  هاآناز کـارکرد  یهـدف اصـل

 یبـرا  یمتفاوت احتماالً هرچندمختلف دالیل  یشهرها یا کشورها است.

هـدف اولیــه، افـزایش تعــداد    یدارنــد، ولـ  یفنـاور  یهــاکپـار ایجـاد  

و کارآفرین است تا در  محوردانشمتوسط  عموماًکوچك و  یهاشرکت

کـه   توسـعه درحـال  یبه فعالیت بپردازند. کشورها ییك محیط اقتصاد

جهـت جـذب    هـا پـارک  یـن از اندارند،  اوریفن ینهدرزم یتجربه چندان

 یمالیـات  یدرآمـدها  یشو افـزا شغل ایجاد  ی،خارج هایگذارییهسرما

 .(1387.)خالقیان، .)نمایندیماستفاده 

 یتوسعه اقتصاد -2-5
  از علم اقتصاد است که فراینـد تخصـیص یاشاخهاقتصاد توسعه، 

قرار داده و از ایــن طریــق    وتحلیلیهتجزرا مورد  رشدکم مناطق

 یشـتی مع و ینیل به پیشرفت و رفاه ماد یبرا یعمل هاییهتوصبه ارائه 

دوم  یمـدون در این مبحث بعـد از جنـگ جهـان    ات. مطالعـپردازدیم

، که بــه تشــریح مراحـل    شودیمآرتور لوئیس شـروع  یتحقیقات باکار

بـه    ی)  توسعه اقصـاد  Lewis,1954) پردازدیمتوسعه و تحول اقتصاد 

در  یهمراه با تغییـرات و تحــوالت کیفــ   یزبان ساده، به رشد اقتصاد

است که البته در این تعریف ابعـاد   شدهیفتعر یو معیشت یماد یگزند

؛ بنـابراین یـك   شـود یمـ نادیـده گرفتـه   یانسان یو تعالتکامل  یمعنو

اسـت.  بنـابراین اگـر بـه همـان تعریـف        یومـاد  یفیزیک کامالًمفهوم 

 یهــدف و آرمــان   ی،بسـنده کنـیم، توسـعه اقتصــاد  یمحـدود مـاد

در  انـد نتوانسـته  یلیاست که هنوز به دال یورهایکش یتمام یبزرگ برا

 یو فراینـد  یچندبعـد این مسیر گام بردارند. توسـعه را بایـد جریـانی    

ــ   کـــه تحق ــق آن مســـتلزم   ینمـود؛ فراینــد   یمرک ـب و پیچیـده تلق 

 ینهادهـا طرز تلق ی عامه مردم و  ی،در ساخت اجتماع یتغییرات اساس

 کـن یشـه رو  یکـاهش نـابرابر   ی،صادهمـراه بـا تسـریع رشـد اقت ی مل

 , (1968Taylor & Chenery.) شودیم فقر مطلقکردن 

 طرح مساله  -3
 ینتـر مهماذعان داشـت کـه امـروزه  توانیماگر نگوییم تنها عامل، اما 

جوامـع،   یعامـل در توسـعه و بخصــوص توسـعه اقتصـاد    ینمؤثرترو 

بیان داشت که جهان  توانیم کهچنانآناست،  یتحول و توسعه فناور

 (1387زاده، یاست. )نق واردشدهبه مراحل اولیه یـك انقالب دیگر 

نیاز به ملزومات  یفن اوربا تغییر و تحول زندگی بشر از عصر صنعت به 

و تولید ابزار مناسب  یاکردنمه؛ شودیممتناسب با این دوران احساس 

ش جهت ارتقای و نیز نیازمند تولید دان تأملاین عصر نیازمند تفکر، 

 (1389)حسین رضوی، .استکیفی تغییرات 

و  هایفناورانـواع  یاول قـرن بیسـت و یکـم، شـاهد تجلـ یهادههدر 

، ی، نانوتکنولو یپیشـرفته نظیـر بیوتکنولو  هاییفناور خصوصبه

بـود.  یمخودخواهروزمـره  یدر زنـدگ هاآنمواد نو و هوافضا و امثال 

 هایفناوربه ابعاد مختلف این  یاندیشمندان بایست کشورها و روینازا

 یاجامعهگفـت کـه اگر  توانیممبذول دارند. بنابراین  اییژهوتوجه 

و  هاینوآور یانفجارگونه، از گسترش داردیبرمکه در مسیر توسعه گام 

 یاطالعات، غذا، دارو و امثال آن رو ینهدرزمپیشـرفته  هاییفناور

است. از طرف  به حاشیه رانده شدن قرار داده درخطررا ، خود بازگرداند

مردم خویش و  یتوانمندساز ینیز برا توسعهدرحال یدیگر، کشورها

 یو مسیرها هاتونلبـا فقـر، بایـد خـود را وارد  یمبـارزه واقعـ

و نوآور  یافتهتوسعهپیشرفته کنند تا فاصله خود را با جهان  هاییفناور



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ان، ایران، تهر1396، اردیبهشت ماه، 3

)نقی . ندملت خویش به ارمغان آور یرا برا یبهتر یوزندگکمتر کـرده 

 (1387زاده،

تغييرات آن در  یو بررس یبه تكنولوژ یامروزه فرآیند دستياب روینازا

به  یدستياب یبرا یاست. هـر کشور قرارگرفته موردتوجه کشورها

و به اجرا  یرا طراح یمشخص هاییزیربرنامهجدید باید  هاییفنّاور

. شودیمدر کشورها ميسر  ینوآور یگذارد. ایـن مهـم از طریق نظام مل

 ینظام مل هسـته عنوانبه ینوآور ینظام مل یطراح 1980از سال 

است کـه بـه  یموضوع بسيار جدید توسعهدرحال یدر کشورها ینوآور

 منظوربه توسعهدرحال یآن کمتـر توجـه شـده اسـت و کشورها

. دارندنظامدقيق این  ینياز به طراح جانبههمهبه توسعه  یدستياب

 هادولت. استو مدیریت این نظام  یدهسازمان، یطراح هادولتنقـش 

 یاقتصاد  یهابنگاه یخـود بـر عملكردهـا هاییگذار ياستباس

 ینهادهاگذاشته و روابط بين  يرتأث یخصوص یاقتصاد یهابنگاه یژهوبه

 (1382، ینوح). نمایندیمرا تسـهيل  ینـوآور ینظـام ملـ

بـه یـك دانـش گسـترده علـوم و       یاگر در نیمه قرن گذشـته دسترسـ  

محسـوب   یو محلـ  یاقتصـاد، صـنایع ملــ  ییك امتیاز بـرا یتکنولو 

بایـد گفـت    یاست. بـه عبـارت   شدهیلتبد، اینك به یك ضرورت شدیم

ا هسـتند.  فـرد  یعـاد  هـای یتکنولـو  پیشــرفته امــروز    هـای یفن اور

فرداسـت. ایـن ضـرورت  یماندگعقب یقیناً هاآندرنتیجه نپرداختن به 

بالنده  هاییفن اورکه هنوز  شودیمبیشتر  یدرزمانو فرصـت بخصوص 

 توسـعه درحـال و  یافتـه توسعه ینیافتـه و فاصـله کشـورها یعمق زیاد

نـه  درست و قاطع زمی گیرییمتصمبا  توانیمزیاد نشده است و  یخیل

از مقتضـیات   یو جهش را فراهم آورد. بنابراین یک یماندگعقبجبـران 

فوق  یجهت رفـع نیازهـا ییفضاهادر قرن اخیر وجود  ینوین و ضرور

خـاص   یمنطبـق بـا نیازهـا    یایجاد و تولید محصوالت یاست. به عبارت

 تواننـد یم هامکانو  فضاهابـه مسـائل روزمـره ایـن  یجهت پاسخگوی

و  ینتـر مشـخص از  ی. یکـ وندمختلف ظـاهر و پدیـدار شـ    یاهشکلبه 

اسـت کـه    یعلم و فنـاور  یهاشهرکو  هاپارکآن  یهاچهره ینبارزتر

بــه وجــود    هایفناورایـن  یرا جهت شکوفای یمناسب یفضا توانندیم

 (1381آورد. )سنتز،

که ضرورت آن در توسعه  ینوآور یمل نظامبه نگاهیيمنهمچنين با 

مشاهده نمود که  توانیمآمد،  ازاینيشپکشـور  یو اقتصاد هفنّاوران

وجود دارد  ینوآور یاز اجزاء نظام مل یکشورها بسيار یاگرچه در تمام

این نظام و  دهندهيلتشكحائز اهميت است، تكميل عناصر  آنچهاما 

 روزافزونافزایش  يراًاخ. استبين اجزاء آن  مؤثرارتباطات  یبرقرار

موجب  یفناور مؤسساتو  هادانشگاهبا  یاقتصاد یهابخشفاصله 

کاهش  باهدفدر چند دهه اخير  یجدید یهاسازمانپيدایش چنين 

این فاصله و عينيت بخشيدن به نتایج تحقيقات در جامعه گشـته است. 

از شرح وظایف  یاگستردهکه در ابعاد مختلف و با طيف  هاسازماناین 

کمك به تكميل  یك یعنیك هدف مشـتر یهمگ اندیجادشدها

جامعـه )صـنایع،  یاقتصاد یهابخشواسط مابين  یهاحلقه

 هادانشگاهجامعه ) یو آموزش یعلم یهابخشو خـدمات( و  یکشـاورز

. عالوه بر این افزایش ضریب نمایندیم( را تعقيب یپژوهش مؤسساتو 

در یك محل و کاهش  هاآنموفقيت واحدهای فناوری از طریق اجتماع 

متمرکـز از دیگر  یبه کمك ارائه خدمات پژوهشـ هاآن هایینهزه

، هاسازمانموفقيت این . روندیمبه شمار  هاسازماناین  یاهداف اصل

 یـ اقتصادی در رشد و توسعه علم یکشورها نقش اساس یکه در بسيار

مختلف شده است.  یداشته، موجب تكثير سریع این الگو در کشورها

بـه لحـاظ حجـم  هاسازمان، ایـن یـ اقتصـادی مبسته به ظرفيت عل

 -  یفناور یمراکز رشد واحدها - : فعاليت در سه رده مختلف

  .اندگرفتهشكلی فناور یهاشهرك  - یفناور یهاپارك

عینیت یافته اما امروزه  یفناور یهاپارکدر  یگرچه تحقق ایده اصل

مستقل  صورتبه یاورفن یاز مراکـز رشـد واحـدها یتوجهقابلتعداد 

پیشـرفته  یکشـورها یبعض یو حت یجادشدهانیز در نقاط مختلف 

. از اندنمودهاز این مراکز رشد  ییهاشبکهنظیـر  اپـن اقـدام بـه ایجاد 

در  یپـارک فنـاور یجهـان تعـداد یکشـورها یدیگر در برخ یسو

 ین دولتکال گذارییهسرماو با  یمقیاس وسیع، با امکانات ویژه شهر

شناخته  یبه نـام شهرک فناور معموالًاست. این نوع پارک  یجادشدها

 (1387)نقی زاده،. شودیم

  های علمی و فناوریتاريخچه پارک -3-1

 یپـارک علمـ   یننخست توانیم( را یکاآمر متحدهیاالتا) یلیکوندره س

دهـه   یلدانست که منشأ آن به پارک علم دانشگاه استنفورد در اوا یادن

)فرانسـه( در اروپـا در    "یسپل یآنت یاسوف" ازآنپس، گرددیبرم 1950

 1970دهه  یلدر اوا یا) اپن( در آسTsukubsو شهر علم  1960دهه 

ها در جهان محسوب پارک ینو مشهورتر ترینیمیقدکه  دندش یستأس

 ((Ettelaat,1395. . شوندیم

جود دارد در جهان و یو فناور یپارک علم 400از  یشدر زمان حاضر ب

 یشبا ب یکاآمر هاآناست که در صدر  یشرو به افزا هاآنکه البته شمار 

است و  یپارک در رتبه بعد 111قرار دارد،  اپن با  یپارک علم 150از 

علم خود پرداخته  یهابه توسعه پارک 1980که از اواسط دهه  ینچ

پارک توسط دولت  52دارد که  یپارک علم 100حدود  نوناست، اک

 . اندییدشدهتأ یمحل یهاتوسط دولت یهو بق یرکزم

Ettelaat,1395)) 

 جهانی برای یاشبکه، (IASP)های علمیپارک المللیینبانجمن 
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و با توجه به گستردگی  شودیمهای علم و فناوری محسوب پارک

منطقه آفریقا، اروپا، شمال آمریکا، آمریکای  6مناطق جغرافیایی اعضا، 

ه )آسیا پاسیفیك( و غرب آسیا در این انجمن التین، اقیانوسی

عضو قطعی  270اکنون بیش از  المللیینباین انجمن . است شدهیفتعر

پارک علم و فناوری ایران هم عضو این انجمن  21کشور دارد و  73از 

 ( ,1395Ettelaat(.هستند

 1371مربوط به سال  یراندر ا یقاتیو تحق یشهرک علم یناول یجادا

 یآن را شرکت سهام یمقدمات یگزارش بررس یهته یشنهاداست که پ

دانشگاه  یکار به معاونت پژوهُش یتکل یگیریمطرح کرد و پ آهنذوب

 یسال موضوع توسط شورا یناصفهان واگذار شد و در هم یصنعت

 یعلم و فناور یهاپارک ب شد.یکشور تصو یعلم یهاپژوهش

و  یمرکز یالن،فارس، گ سمنان، خراسان، ی،شرق یجانآذربا یهااستان

 یو صنعت یعلم یهابا انحالل سازمان پژوهش 1381هم در سال  یزد

 شدند. یجادآن به پارک ا یلها و تبداستان

در کشور فعال  یپارک علم و فناور یكتنها  1380تا سال  کهیدرحال

 39به 1394و در آبان  28ها به پارک ینتعداد ا 1389بود، در سال 

ها هم در مستقر در پارک یمار مراکز رشد علم و فناورو آ یدپارک رس

 یقدر تحق شدهارائه یاست. آمارها یافتهیشافزا 178به  1389سال 

است و اطالعات  1394مجلس مربوط به سال  هایمرکز پژوهش

و خدمات  یدانشگاه علوم پزشک یپارک علم و فناور 2مربوط به 

به جمع  یراًاخکه  یبهشت یدو دانشگاه شه یرانا یو درمان یبهداشت

لحاظ  یقتحق ین، در ااندیوستهپاستان تهران  یعلم و فناور یهاپارک

 ((Ettelaat,1395 .نشده است

 روش تحقیق  -3-2
 

 یهر علمـ  ینروش شناخت آن است، اعتبار و ارزش قوان ی،هر علم یهپا

اســت   یمبتنــ  رودیمـ کــه در آن علــم بـه کــار      یشناختروشبـه 

 یبـرا  انـد نظـام  ینـد فرا یك توانیمرا  یق.)روش تحق( 1376 ی،)عزتـ

را  یـق تحقایـن  دانسـت.   مسـلله  یك حلراه یاپرسش  یكپاسخ  یافتن

، هاداده یدو تول یآورجمع ییوهش)متد(، وشهدف، ر یبر مبنا توانیم

 نمود. یبندطبقه

 ازجملـه تحقيق حاضـر بـا توجـه بـه ماهيـت موضـوع و اهـداف،        

در ت زیرا نتایج تحقيق قابليـت کـاربرد مسـتقيم    اس یتحقيقات کاربرد

. در ایـن پـژوهش عمومـاً از    باشـند یمرا دارا  یزیربرنامهفرایند  اصالح

لذا روش  است، شدهاستفادهانجام تحقيق  یاز پيش موجود برا یهاداده

در بخـش مرور متون و تـدوین  . تحليل ثانویه دانست توانیمتحقيق را 

اسـت.   شـده اسـتفاده پژوهش  یحقيق بازنگراز روش ت یچارچوب نظر

اطالعــات، تحقيــق ترکيبــی  یآورجمــعروش  یبنــابرمایــن پــژوهش 

مختلـف   یهابخشکه از هر دو روش کيفی و کمی در  آیدیم حساببه

سـنجش سـ ت توسـعه روش     یهـا تكنيـك . یكـی از  نمایدیماستفاده 

 هافنیر نسبت به سا تكنيكکه این  جهتازآنميانگين است.  بريمتقس

را  هاشاخصبه دليل آنكه دارای خ اهای کمتری است و مقادیر اصلی 

 مورداسـتفاده است ، در این پژوهش  کارآمدتر دهدینمقرار  يرتأثتحت 

آوردن شـاخص ترکيبـی    بـه دسـت  است. در این روش برای  قرارگرفته

مقــادیر هــر شــاخص بــر ميــانگين همــان شــاخص  بایســتیمــ ابتــدا

به دست آید. از مجموع مقـادیر    xx3و  xx2,xx1یر و مقاد شدهيمتقس

رفع اختالف مقياس شده برای هر شاخص، شاخص ترکيبی آن حاصـل  

 یموردبررسـ مقادیر حاصله رتبه منـاطق   یبندرتبهو از طریق  شودیم

 هـا دادهاز تحليـل   آمـده دسـت بـه . با توجه به نتـایج  گرددیممشخص 

امریكـا بـا    متحـده یاالتاحاصله،  یبندرتبهو نظر به ( 1)جدول شماره 

و چـين   2.218، ایران با  3.573، ژاپن با  4.03مقدار شاخص ترکيبی 

 اول تا چهارم توسعه را دارا هستند. یهارتبه، به ترتيب 2.171با 

 

 
 تحليل سنجش س ت توسعه – 1جدول شماره                

 

  گیرییجهنت -4
دانش گسترده علوم و به یك  یاگر در نیمه قرن گذشته دسترس

محسوب  یو محل یاقتصـاد، صـنایع ملـ ییك امتیاز بـرا یتکنولو 

باید گفت  یاست. به عبارت شدهیلتبد، اینك به یك ضرورت شدیم

فردا هستند.  یعاد هاییتکنولو پیشـرفته امـروز  هاییتکنولو 

ورت فرداسـت. ایـن ضـر یماندگعقب یقیناً هاآندرنتیجه نپرداختن به 

بالنده  هاییفن اورکه هنوز  شودیمبیشتر  یدرزمانو فرصـت بخصوص 

 توسعهدرحالو  یافتهتوسعه ینیافتـه و فاصـله کشـورها یعمق زیاد

درست و قاطع زمینه  گیرییمتصم با توانیمزیاد نشده است و  یخیل

از مقتضیات  یو جهش را فراهم آورد. بنابراین یک یماندگعقبجبـران 

فوق  یجهت رفـع نیازهـا یدر قرن اخیر وجود فضاهای یو ضرور نوین

خاص  یمنطبق با نیازها یایجاد و تولید محصوالت یاست. به عبارت

 توانندیم هامکانبـه مسـائل روزمـره ایـن فضاها و  یجهت پاسخگوی

و  ینترمشخصاز  یمختلف ظاهر و پدیدار شوند. یک یهاشکلبه 

است که  یعلم و فناور یهاشهرکو  هاارکپآن  یهاچهرهبارزترین 

بـه وجـود  هایفناورایـن  یرا جهت شکوفای یمناسب یفضا توانندیم

از  یموفق جهان حاک یمناطق علم و فناور یتجربه عمل یآورد. بررس



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ان، ایران، تهر1396، اردیبهشت ماه، 3

و  اندجهانکل  یدر توسعه منطقه، کشور و حت هاآن انکاریرقابلغنقش 

 .باشندیم محوردانشاقتصاد  یموتور محرک توسعه جهان ینوعبه

  (1381)سنتز،

جهانی و همچنين نتایج حاصل  یهاتجربهبا توجه نتایج حاصل از مرور 

که ایران بستر بسيار  یابيمیدرماز تحليل سنجش س ت توسعه 

توسعه اقتصادی  خصوصاًمناسبی برای پيشرفت و توسعه علم محور 

شرو در این زمينه زیاد دارد. فاصله س ت توسعه ایران با کشورهای پي

کوتاهی که به این حي ه گام نهاده  زمانمدتاست ولی با  توجه به 

که این نشان از احساس نياز به  هستيمشاهد پيشرفت خوبی 

نوین و علم محور در کشور و تمایل و همكاری مناسب  یهاتوسعه

دانشگاهيان، برنامه ریزان و مجریان مرتبط با این حوزه است. این 

برای نيل به س ت  حاليندرعاست، اما  يدوارکنندهامهد شوا

جهان کافی نيست.  یافتهتوسعهکشورهای  در س ت یافتگیتوسعه

 هایسازیيمتصمنوین و علم محور در کشور نيازمند   هاییفناور

اجرایی و اراده و عزم ملی  هایياستسهدفمند و اتخاذ هوشمندانه 

 برای شكوفایی توسعه است.
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