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چكیده
توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی ،موضوع جدیدی نیست و در نظریات اقتصادی گذشته نیز ،دانش و فناوری همواره
مبحث مهمی در نظریات مربوط به رشد اقتصـادی بـوده است .فناوری از دیرباز بهعنوان یكی از عناصر اساسی تولید و توسعه مطرح
و همواره با رشد دانش بشر در حال تغییر بوده است .میتوان فنآوری پیشرفته و مدرن را مبنای پیشرفت اقتصاد ملی دانست .تا
آنجا که امروزه دیگر فناوری بهعنوان عامل استراتژیك برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح است  .بر اساس تعاریف بینالمللی،
"پارك فناورى" سازمانى است که بهوسیله متخصصان مدیریت میشود و هدف اصلى آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاى
فرهنگ نوآورى ،همكارى میان شرکتهای حاضر در پارك و مؤسسات متكى بر علم و دانش است .نخستین پارك فناورى ،پارك
تحقیقاتى "استانفورد" آمریكا بوده که در سال  1952افتتاح شد .ازلحاظ تاریخی نیز پیدایش "پارك مثلث پژوهشی" در کارولینای
شمالی و "دره سیلیكون" در کالیفرنیا درهمسایگی دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالی ،طلیعه ایجاد پارك هاو شهركهای علمی و
فناوری و نیز تحقق مدلهای اولیه آنان بوده است .در حال حاضر بیشتر از  800پارك علمی و فناوری در بیش از  55کشور جهان
وجود دارند که تقریباً  290مورد از آنها فقط در ایاالتمتحده آمریكا واقع است  .تكیه اصلی در این پاركها پژوهشهایی است که
در جهت "توسعه" ،سازمان دادهشدهاند.

هدف این مقاله تعیین بازتابهای توسعهای مناطق ویژه علم و فناوری با تأکید بر توسعه اقتصادی است  .بر اساس نتایج مقاله برای
پیشبرد توسعه در عصر حاضر دستیابی به فناوریهای علم محور از الزامات اولیه است .یافتههای تحقیق حـاکی از آن اسـت کـه،
رابطـه معنیداری میـان توسعه اقتصادی و پاركهای علم و فناوری وجود دارد.

کلمات کلیدی
مناطق ویژه علم و فناوری ،توسعه علم محور ،توسعه اقتصادی ،دانش ،شهركهای علم و فناوری

 -1مقدمه
اگر نگوییم تنها عامل ،اما میتوان اذعان داشـت کـه امـروزه مهمترین
و مؤثرترین عامـل در توسـعه و بخصـوص توسعه اقتصادی جوامع،
تحول و توسعه فناوری است ،آنچنانکه میتوان بیان داشت که جهان

به مراحل اولیه یـك انقالب دیگر وارد شده است .مناطق ویژه علم و
فناوری با توجه به وسعت و تنوع فعالیتهایشان بانامها و اصطالحات
مترادف بسیاری خوانده میشوند ،مانند ؛پارک علمی ،سوپرکریدور،
پارک فناوری ،پارک صنعتی علم محور ،آنتی پولیس ،مناطق فناوری
برتر ،شبکه فناوری پیشرفته ،قطب فناوری ،مراکز فناوری برتر ،پارک
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فناوری و تحقیقاتی ،شهر فناوری و تکنو پولیس ،تکنوویل و قطب
فناوری یا تکنوپل( .نقی زاده)1387،
آنچه مفهوم اصلی این مجموعههاست ،عالوه بر هدایت علوم ،توسعه،
انتقال و یا تجاریسازی فناوری است .نوع عملکرد این مراکز با توجه
به تفاوتهای نامهای آنها با یکدیگر متفاوت است .بعضی از این مراکز
تکیه بر چگونگی شکلگیری و ایجاد فناوریهای جدید دارند .بعضی
دیگر بهکارگیری و اشاعه گسترده اینگونه فناوریها را محوری تلقی
میکنند .بعضی از آنها در سطح منطقهای و برخی دیگر در سطح ملی
و حتی جهانی فعالیت میکنند .برخی از مقیاس باال در بودجه و وسعت
جغرافیایی کوچك برخوردارند و برخی مراکز نسبتاً روی فعالیتهای
مشخص متمرکزشدهاند( .نقی زاده)1387،
یکی از مهمترین بخشهای برنامه چهارم توسعه ایجاد فصلی تحت
عنوان "توسعه مبتنی بر دانایی" اسـت کـه نقـش انسان و توانایی
علمی آن را در فرایند توسعه در کانون توجه اصلی خود قرار میدهد.
سیاستهای کلی و مضامین دوازدهگانه برنامه چهارم توسعه مواردی را
همچون "بسترسـازی بـرای رشـد سـریع اقتصادی"" ،حفظ
محیطزیست"" ،ارتقای سـالمت و بهبـود کیفیـت زنـدگی"" ،توسـعه
فرهنگـی"" ،توسـعه فضایی"" ،توسعه مبتنی بر دانایی" و ...را عنوان
کرده است که تأمین همه موارد مذکور مبتنی بر توسعه مبتنی بر
دانش است و توسعه مبتنی بر دانش از اهم وظایف ،کارکردها و
مأموریتهای بخش علمی کشور است .بهبیاندیگر میتوان گفت که
دستیابی به اهداف مذکور بهطور مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد
بخش علمی و فناوری مربوط است.
در کشور ما پس از انقالب اسالمی ،و بهخصوص پس از جنگ تحمیلی،
بیشازپیش به اهمیـت توسـعه اقتصـادی چه به جهت رفاه ملی و چه
به جهت امنیت اقتصادی در عرصـه جهـانی و درنهایت کـاهش شـکاف
خـود بـا دیگـر کشورها پی برده شد .بنابراین در سالهای اخیر شاهد
تالشهای متعددی در این راستا بودهایم که در برخی موارد با موفقیت
و گاهی نیز با شکست همراه بوده است .بههرحال امید است این مقاله
ارتباط و اهمیت مناطق ویژه علم و فناوری در توسعه اقتصادی را برای
کاهش شـکاف توسعهای میان کشورمان با دیگر کشورها بیابد .

 -2مبانی نظری
 -1-2دانش
دانش بهعنوان یکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و
اجتماعی به شمار میآیـد و بـهعنـوان یـك کـاالی عمـومی محسـوب
میگردد؛ زیرا میتوان دانش را بدون کـاهش و اسـتهالک با دیگران به

مشارکت گذاشت .درعینحال ،اینیك مشخصـه منحصـربهفـرد بــرای
ایـن کـاالی عمومی محسوب میشود که برخالف سایر کاالها فیزیکی
(مثل سـرمایه ،داراییهای مـادی و منـابع طبیعـی ) اسـتفاده از آن از
کمیت آن نمیکاهد و میتـوان از آن بارهـا اسـتفاده کـرد( .ناظمـان و
اسالمی فر )1389،
بهاینترتیب ،دانش بـا مشـارکت مکـرر در فرآینـدهای گونــاگون
تولیـدی و خــدماتی ،ســبب افــزایش مزیـتهـای رقــابتی و ایجـاد
ارزشافزوده میشود که این امرمی تواند سبب گسترش رفاه اجتمـاعی
و عامل کاهش فقرو بیعـدالتی و موجـب ارتقـای رونـدهای توسـعهای
گردد .ازاینرو میتـوان چنــین اســتنباط کــرد کــه نقـش دانـش و
آموزش در تحقق اهداف توسعه بسیار بارز بوده و ارتباط آن بـا توسـعه
اجتنابناپذیر است.

 -2-2تعريف اتحاديه بینالمللی پارکهای علمی و
فناوری
این تعریف تمامی انواع مختلف پارکها را شامل میشود متفاوتهای
ناچیزی بین این فضاها قائل شده و همگی را مجموعهای از یك
مفهوم میداند .همانند تعاریف دیگر ،اولین و مهمترین نتیجه این
تعریف این است که پارکهای علمی و فناوری ابزاری برای تولید
ثروت میباشند و هدف اجتماعی دارند)Sarmento,2008 ).

 -3-2دستهبندی پارکها
پارکها مکانی هستند بسیار وسیعتر از مراکز رشد که در یك یا چند
زمینه تخصصی بهصورت همزمان میتوانند با دو هدف همافزایی و
ارتقاء سطح علمی و اطالعاتی شرکتهای مستقر در واحدهای
تحقیقاتی به فعالیت بپردازند .پارکها ازنظر نوع فعالیت به سه دسته
زیر تقسیم میشوند .نکته قابلتوجه در این دستهبندی ایـن اسـت کـه
مـرز کامالً مشخصی برای تعیین نوع پارکها وجود ندارد بلکه عمده
تمرکز فعالیتها در یك پارک و نوع رویکـرد آن (علمـی ،فناوری و
اقتصادی) را میتوان مبنای این دستهبندی در نظر گرفت .عمده تمرکز
فعالیتها در یك پارک و نوع رویکـرد آن (علمـی ،فناوری و اقتصادی)
را میتوان مبنای این دستهبندی در نظر گرفت • .پارک علمی • پارک
فناوری • پارک بر اساس نیاز بازار (پارکهای فناوری و پارکهای
تجاری) (دودل)1384،
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 -4-2شهرك فناوری
شهرک فناوری یك پارک جامع و بسیار بزرگ است که عالوه بـر
دارا بـودن مجمـوع خصوصـیات پارکهای علمـی ،پارکهای فنـاوری،
پارکهای از روی نیاز شامل مجموعه شهری برای محققـین خـود نیـز
میباشد .شهرکهای فنـاوری معموالً از حمایتهای ملی برخوردار بوده
و وظایف آنها نیز معموالً در حد فرا منطقهای تعریـف میشود .اهـداف
و وظایف شهرکها از بعـد علمـی و فنـاوری مشـابه اهـداف و وظـایف
پارکها است بهاضافه اینکه شهرکها فضای مسکونی و خدمات شهری
مناسب را نیز تأمین مینمایند (.رضوی  )1382،همچنـین پـژوهش در
این مجتمعها برای رفع نیازهای صنایع مشخصـی انجــام مـیگیـرد و
البتـه ایـن مجتمعها محـل تمرکز مجموعهای از فعالیـتهـای مهمـی
هستند که باهم ارتباط تنگاتنگ دارند و در صورت لـزوم بـه یکــدیگر
خـوراک علمی میدهند .این مراکز که عموماً از مقیـاس نسـبتاً بـاالیی
برخوردارند ،قسمت وسیعی از فعالیتها ،از دانشگاه گرفتـه تـا تولیـد و
تجــارت و اســکان کارکنــان را دربرمــی گیرنــد .همچنــین نیــاز بــه
سرمایهگذاری وســیع بــرای جــذب بعضــی از دانشـگاههـا و مراکـز
تحقیقــاتی و مراکــز تولیــدی در ایــن شــهرکهــا وجــود دارد(.نقــی
زاده)1387،
واقع امر این اسـت کـه وا ه شـهرکهـا فنـاوری نـوین یـك وا ه
مصــطلح در تمــامی کشــورها نیســت و در برخ ـی کشــورها  ،مجتمــع
تکنولو یکی تحت عنوانهایی دیگـر شناخته شده اسـت مـثالً مجتمـع
علمـی را در آمریکـا دره و در فرانسـه تکنوپل ،در اپن تکنوپـولیس و
در آلمان مراکز نوآوری مینامند.
پارکهای علم و فناوری که معموالً در مجاورت قطبهای صنعتی
ایجاد میشوند با نیت گسترش ارتباطات فنـاوری صــنایع موجــود در
منطقه با واحدهای فناوری و دانشگاههای منطقـه شـکل مـیگیرنـد و
هـدف اصـلی از کـارکرد آنها ارتقـاء فنـاوریهـای مبتنـی بـر دانـش
است .شهرها یا کشورهای مختلف دالیل هرچند احتماالً متفاوتی بـرای
ایجـاد پـارکهــای فنـاوری دارنــد ،ولـی هـدف اولیــه ،افـزایش تعــداد
شرکتهای کوچك و عموماً متوسط دانشمحور و کارآفرین است تا در
یك محیط اقتصادی به فعالیت بپردازند .کشورهای درحـالتوسـعه کـه
تجربه چندانی درزمینه فناوری ندارند ،از ایـن پـارکهـا جهـت جـذب
سرمایهگذاریهای خارجی ،ایجاد شغل و افـزایش درآمـدهای مالیـاتی
استفاده مینمایند(.خالقیان.)1387(. ،

 -5-2توسعه اقتصادی
اقتصاد توسعه ،شاخهای از علم اقتصاد است که فراینـد تخصـیص

مناطق کمرشد را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و از ایــن طریــق
به ارائه توصیههای عملی برای نیل به پیشرفت و رفاه مادی و معیشـتی
می پردازد .مطالعـات مـدون در این مبحث بعـد از جنـگ جهـانی دوم
باکار تحقیقاتی آرتور لوئیس شـروع میشود ،که بــه تشــریح مراحـل
توسعه و تحول اقتصاد میپردازد ( ( Lewis,1954توسعه اقصـادی بـه
زبان ساده ،به رشد اقتصادی همراه با تغییـرات و تحــوالت کیفــی در
زندگی مادی و معیشتی تعریفشده است که البته در این تعریف ابعـاد
معنوی تکامل و تعالی انسانی نادیـده گرفتـه مـیشـود؛ بنـابراین یـك
مفهوم کامالً فیزیکی ومـادی اسـت .بنـابراین اگـر بـه همـان تعریـف
محـدود مـادی بسـنده کنـیم ،توسـعه اقتصــادی ،هــدف و آرمــانی
بزرگ برای تمامی کشورهایی است که هنوز به دالیلی نتوانسـتهانـد در
این مسیر گام بردارند .توسـعه را بایـد جریـانی چندبعـدی و فراینـدی
مرکـب و پیچیـده تلقـی نمـود؛ فراینــدی کـــه تحقــق آن مســـتلزم
تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامه مردم و نهادهـای
ملی همـراه بـا تسـریع رشـد اقتصادی ،کـاهش نـابرابری و ریشـهکـن
کردن فقر مطلق میشود ) ,Taylor & Chenery1968(.

 -3طرح مساله
اگر نگوییم تنها عامل ،اما میتوان اذعان داشـت کـه امـروزه مهمتـرین
و مؤثرترین عامـل در توسـعه و بخصــوص توسـعه اقتصـادی جوامـع،
تحول و توسعه فناوری است ،آنچنانکه میتوان بیان داشت که جهان
به مراحل اولیه یـك انقالب دیگر واردشده است( .نقی زاده)1387،
با تغییر و تحول زندگی بشر از عصر صنعت به فناوری نیاز به ملزومات
متناسب با این دوران احساس میشود؛ مهیاکردن و تولید ابزار مناسب
این عصر نیازمند تفکر ،تأمل و نیز نیازمند تولید دانش جهت ارتقای
کیفی تغییرات است( .حسین رضوی)1389،
در دهههای اول قـرن بیسـت و یکـم ،شـاهد تجلـی انـواع فناوریها و
بهخصوص فناوریهای پیشـرفته نظیـر بیوتکنولو ی ،نانوتکنولو ی،
مواد نو و هوافضا و امثال آنها در زنـدگی روزمـره خودخواهیم بـود.
ازاینرو کشورها و اندیشمندان بایستی به ابعاد مختلف این فناوریها
توجه ویژهای مبذول دارند .بنابراین میتوان گفـت کـه اگر جامعهای
که در مسیر توسعه گام برمیدارد ،از گسترش انفجارگونهی نوآوریها و
فناوریهای پیشـرفته درزمینه اطالعات ،غذا ،دارو و امثال آن روی
بازگرداند ،خود را درخطر به حاشیه رانده شدن قرار داده است .از طرف
دیگر ،کشورهای درحالتوسعه نیز برای توانمندسازی مردم خویش و
مبـارزه واقعـی بـا فقـر ،بایـد خـود را وارد تونلها و مسیرهای
فناوریهای پیشرفته کنند تا فاصله خود را با جهان توسعهیافته و نوآور
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کمتر کـرده وزندگی بهتری را برای ملت خویش به ارمغان آورند( .نقی
زاده)1387،
ازاینرو امروزه فرآیند دستيابی به تكنولوژی و بررسی تغييرات آن در
کشورها موردتوجه قرارگرفته است .هـر کشوری برای دستيابی به
فنّاوریهای جدید باید برنامهریزیهای مشخصی را طراحی و به اجرا
گذارد .ایـن مهـم از طریق نظام ملی نوآوری در کشورها ميسر میشود.
از سال  1980طراحی نظام ملی نوآوری بهعنوان هسـته نظام ملی
نوآوری در کشورهای درحالتوسعه موضوع بسيار جدیدی است کـه بـه
آن کمتـر توجـه شـده اسـت و کشورهای درحالتوسعه بهمنظور
دستيابی به توسعه همهجانبه نياز به طراحی دقيق این نظامدارند.
نقـش دولتها طراحی ،سازماندهی و مدیریت این نظام است .دولتها
باسياست گذاریهای خـود بـر عملكردهـای بنگاههای اقتصادی
بهویژه بنگاههای اقتصادی خصوصی تأثير گذاشته و روابط بين نهادهای
نظـام ملـی نـوآوری را تسـهيل مینمایند( .نوحی )1382،
اگر در نیمه قرن گذشـته دسترسـی بـه یـك دانـش گسـترده علـوم و
تکنولو ی یك امتیاز بـرای اقتصـاد ،صـنایع ملــی و محلـی محسـوب
میشد ،اینك به یك ضرورت تبدیلشده است .بـه عبـارتی بایـد گفـت
فناوریهـای پیشــرفته امــروز تکنولـو یهـای عـادی فـردا هسـتند.
درنتیجه نپرداختن به آنها یقیناً عقبماندگی فرداسـت .ایـن ضـرورت
و فرصـت بخصوص درزمانی بیشتر میشود که هنوز فناوریهای بالنده
عمق زیادی نیافتـه و فاصـله کشـورهای توسعهیافتـه و درحـالتوسـعه
خیلی زیاد نشده است و میتوان با تصمیمگیری درست و قاطع زمینـه
جبـران عقبماندگی و جهش را فراهم آورد .بنابراین یکی از مقتضـیات
نوین و ضروری در قرن اخیر وجود فضاهایی جهت رفـع نیازهـای فوق
است .به عبارتی ایجاد و تولید محصوالتی منطبـق بـا نیازهـای خـاص
جهت پاسخگویی بـه مسـائل روزمـره ایـن فضاها و مکانها میتواننـد
به شکلهای مختلف ظـاهر و پدیـدار شـوند .یکـی از مشـخصتـرین و
بارزترین چهرههای آن پارکها و شهرکهای علم و فنـاوری اسـت کـه
میتوانند فضای مناسبی را جهت شکوفایی ایـن فناوریها بــه وجــود
آورد( .سنتز)1381،
همچنين با نيمنگاهی بهنظام ملی نوآوری که ضرورت آن در توسعه
فنّاورانه و اقتصادی کشـور پيشازاین آمد ،میتوان مشاهده نمود که
اگرچه در تمامی کشورها بسياری از اجزاء نظام ملی نوآوری وجود دارد
اما آنچه حائز اهميت است ،تكميل عناصر تشكيلدهنده این نظام و
برقراری ارتباطات مؤثر بين اجزاء آن است .اخيراً افزایش روزافزون
فاصله بخشهای اقتصادی با دانشگاهها و مؤسسات فناوری موجب
پيدایش چنين سازمانهای جدیدی در چند دهه اخير باهدف کاهش
این فاصله و عينيت بخشيدن به نتایج تحقيقات در جامعه گشـته است.

این سازمانها که در ابعاد مختلف و با طيف گستردهای از شرح وظایف
ایجادشدهاند همگی یك هدف مشـترك یعنی کمك به تكميل
حلقههای واسط مابين بخشهای اقتصادی جامعـه (صـنایع،
کشـاورزی و خـدمات) و بخشهای علمی و آموزشی جامعه (دانشگاهها
و مؤسسات پژوهشی) را تعقيب مینمایند .عالوه بر این افزایش ضریب
موفقيت واحدهای فناوری از طریق اجتماع آنها در یك محل و کاهش
هزینههای آنها به کمك ارائه خدمات پژوهشـی متمرکـز از دیگر
اهداف اصلی این سازمانها به شمار میروند .موفقيت این سازمانها،
که در بسياری کشورها نقش اساسی در رشد و توسعه علمی ـ اقتصادی
داشته ،موجب تكثير سریع این الگو در کشورهای مختلف شده است.
بسته به ظرفيت علمی ـ اقتصـادی ،ایـن سازمانها بـه لحـاظ حجـم
فعاليت در سه رده مختلف - :مراکز رشد واحدهای فناوری -
پاركهای فناوری  -شهركهای فناوری شكلگرفتهاند.
گرچه تحقق ایده اصلی در پارکهای فناوری عینیت یافته اما امروزه
تعداد قابلتوجهی از مراکـز رشـد واحـدهای فناوری بهصورت مستقل
نیز در نقاط مختلف ایجادشده و حتی بعضی کشـورهای پیشـرفته
نظیـر اپـن اقـدام بـه ایجاد شبکههایی از این مراکز رشد نمودهاند .از
سوی دیگر در برخی کشـورهای جهـان تعـدادی پـارک فنـاوری در
مقیاس وسیع ،با امکانات ویژه شهری و با سرمایهگذاری کالن دولتی
ایجادشده است .این نوع پارک معموالً به نـام شهرک فناوری شناخته
میشود( .نقی زاده)1387،

 -1-3تاريخچه پارکهای علمی و فناوری
دره سیلیکون (ایاالت متحده آمریکا) را میتوان نخستین پـارک علمـی
دنیا دانست که منشأ آن به پارک علم دانشگاه استنفورد در اوایل دهـه
 1950برمیگردد ،پسازآن "سوفیا آنتی پلیس" (فرانسـه) در اروپـا در
دهه  1960و شهر علم  (Tsukubsاپن) در آسیا در اوایل دهه 1970
تأسیس شدند که قدیمیترین و مشهورترین پارکها در جهان محسوب
میشوند)Ettelaat,1395) . .
در زمان حاضر بیش از  400پارک علمی و فناوری در جهان وجود دارد
که البته شمار آنها رو به افزایش است که در صدر آنها آمریکا با بیش
از  150پارک علمی قرار دارد ،اپن با  111پارک در رتبه بعدی است و
چین که از اواسط دهه  1980به توسعه پارکهای علم خود پرداخته
است ،اکنون حدود  100پارک علمی دارد که  52پارک توسط دولت
مرکزی و بقیه توسط دولتهای محلی تأییدشدهاند.
))Ettelaat,1395
انجمن بینالمللی پارکهای علمی) ،(IASPشبکهای جهانی برای
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پارکهای علم و فناوری محسوب میشود و با توجه به گستردگی
مناطق جغرافیایی اعضا 6 ،منطقه آفریقا ،اروپا ،شمال آمریکا ،آمریکای
التین ،اقیانوسیه (آسیا پاسیفیك) و غرب آسیا در این انجمن
تعریفشده است .این انجمن بینالمللی اکنون بیش از  270عضو قطعی
از  73کشور دارد و  21پارک علم و فناوری ایران هم عضو این انجمن
هستند) Ettelaat,1395).
ایجاد اولین شهرک علمی و تحقیقاتی در ایران مربوط به سال 1371
است که پیشنهاد تهیه گزارش بررسی مقدماتی آن را شرکت سهامی
ذوبآهن مطرح کرد و پیگیری کلیت کار به معاونت پژوهُشی دانشگاه
صنعتی اصفهان واگذار شد و در همین سال موضوع توسط شورای
پژوهشهای علمی کشور تصویب شد .پارکهای علم و فناوری
استانهای آذربایجان شرقی ،سمنان ،خراسان ،فارس ،گیالن ،مرکزی و
یزد هم در سال  1381با انحالل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
استانها و تبدیل آن به پارک ایجاد شدند.
درحالیکه تا سال  1380تنها یك پارک علم و فناوری در کشور فعال
بود ،در سال  1389تعداد این پارکها به  28و در آبان 1394به 39
پارک رسید و آمار مراکز رشد علم و فناوری مستقر در پارکها هم در
سال  1389به  178افزایشیافته است .آمارهای ارائهشده در تحقیق
مرکز پژوهشهای مجلس مربوط به سال  1394است و اطالعات
مربوط به  2پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی ایران و دانشگاه شهید بهشتی که اخیراً به جمع
پارکهای علم و فناوری استان تهران پیوستهاند ،در این تحقیق لحاظ
نشده است) Ettelaat,1395).

 -2-3روش تحقیق
پایه هر علمی ،روش شناخت آن است ،اعتبار و ارزش قوانین هر علمـی
بـه روششناختی کــه در آن علــم بـه کــار مـیرود مبتنــی اســت
(عزتـی(.) 1376 ،روش تحقیق را میتوان یك فراینـد نظـام انـد بـرای
یافتن پاسخ یك پرسش یا راهحل یك مسـلله دانسـت .ایـن تحقیـق را
میتوان بر مبنای هدف ،روش(متد) ،شیوهی جمعآوری و تولید دادهها،
طبقهبندی نمود.
تحقيق حاضـر بـا توجـه بـه ماهيـت موضـوع و اهـداف ،ازجملـه
تحقيقات کاربردی است زیرا نتایج تحقيق قابليـت کـاربرد مسـتقيم در
اصالح فرایند برنامهریزی را دارا میباشـند .در ایـن پـژوهش عمومـاً از
دادههای از پيش موجود برای انجام تحقيق استفادهشده است ،لذا روش
تحقيق را میتوان تحليل ثانویه دانست .در بخـش مرور متون و تـدوین
چارچوب نظری از روش تحقيق بازنگری پژوهش اسـتفادهشـده اسـت.

ایــن پــژوهش برمبنــای روش جمــعآوری اطالعــات ،تحقيــق ترکيبــی
بهحساب میآید که از هر دو روش کيفی و کمی در بخشهای مختلـف
استفاده مینماید .یكـی از تكنيـكهـای سـنجش سـ ت توسـعه روش
تقسيمبر ميانگين است .ازآنجهت که این تكنيك نسبت به سایر فنها
به دليل آنكه دارای خ اهای کمتری است و مقادیر اصلی شاخصها را
تحت تأثير قرار نمیدهد کارآمدتر است  ،در این پژوهش مورداسـتفاده
قرارگرفته است .در این روش برای بـه دسـت آوردن شـاخص ترکيبـی
ابتــدا م ـیبایســت مقــادیر هــر شــاخص بــر ميــانگين همــان شــاخص
تقسيمشده و مقادیر  xx2,xx1و  xx3به دست آید .از مجموع مقـادیر
رفع اختالف مقياس شده برای هر شاخص ،شاخص ترکيبی آن حاصـل
می شود و از طریق رتبه بندی مقادیر حاصله رتبه منـاطق موردبررسـی
مشخص میگردد .با توجه به نتـایج بـهدسـتآمـده از تحليـل دادههـا
(جدول شماره  )1و نظر به رتبهبندی حاصله ،ایاالتمتحـده امریكـا بـا
مقدار شاخص ترکيبی  ، 4.03ژاپن با  ، 3.573ایران با  2.218و چـين
با  ،2.171به ترتيب رتبههای اول تا چهارم توسعه را دارا هستند.

جدول شماره – 1تحليل سنجش س ت توسعه

 -4نتیجهگیری
اگر در نیمه قرن گذشته دسترسی به یك دانش گسترده علوم و
تکنولو ی یك امتیاز بـرای اقتصـاد ،صـنایع ملـی و محلی محسوب
میشد ،اینك به یك ضرورت تبدیلشده است .به عبارتی باید گفت
تکنولو یهای پیشـرفته امـروز تکنولو یهای عادی فردا هستند.
درنتیجه نپرداختن به آنها یقیناً عقبماندگی فرداسـت .ایـن ضـرورت
و فرصـت بخصوص درزمانی بیشتر میشود که هنوز فناوریهای بالنده
عمق زیادی نیافتـه و فاصـله کشـورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
خیلی زیاد نشده است و میتوان با تصمیمگیری درست و قاطع زمینه
جبـران عقبماندگی و جهش را فراهم آورد .بنابراین یکی از مقتضیات
نوین و ضروری در قرن اخیر وجود فضاهایی جهت رفـع نیازهـای فوق
است .به عبارتی ایجاد و تولید محصوالتی منطبق با نیازهای خاص
جهت پاسخگویی بـه مسـائل روزمـره ایـن فضاها و مکانها میتوانند
به شکلهای مختلف ظاهر و پدیدار شوند .یکی از مشخصترین و
بارزترین چهرههای آن پارکها و شهرکهای علم و فناوری است که
میتوانند فضای مناسبی را جهت شکوفایی ایـن فناوریها بـه وجـود
آورد .بررسی تجربه عملی مناطق علم و فناوری موفق جهان حاکی از
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نقش غیرقابلانکار آنها در توسعه منطقه ،کشور و حتی کل جهاناند و
بهنوعی موتور محرک توسعه جهانی اقتصاد دانشمحور میباشند.
(سنتز)1381،
با توجه نتایج حاصل از مرور تجربههای جهانی و همچنين نتایج حاصل
از تحليل سنجش س ت توسعه درمییابيم که ایران بستر بسيار
مناسبی برای پيشرفت و توسعه علم محور خصوصاً توسعه اقتصادی
دارد .فاصله س ت توسعه ایران با کشورهای پيشرو در این زمينه زیاد
است ولی با توجه به مدتزمان کوتاهی که به این حي ه گام نهاده
شاهد پيشرفت خوبی هستيم که این نشان از احساس نياز به
توسعههای نوین و علم محور در کشور و تمایل و همكاری مناسب
دانشگاهيان ،برنامه ریزان و مجریان مرتبط با این حوزه است .این
شواهد اميدوارکننده است ،اما درعينحال برای نيل به س ت
توسعهیافتگی در س ت کشورهای توسعهیافته جهان کافی نيست.
فناوریهای نوین و علم محور در کشور نيازمند تصميمسازیهای
هدفمند و اتخاذ هوشمندانه سياستهای اجرایی و اراده و عزم ملی
برای شكوفایی توسعه است.
مراجع
.1رضوی ،محمد .جایگاه و مأموریت شهرکهای فناوری و رویکرد
شرکت شهرکهای صنعتی ایران1382،
.2نوحی ،مرتضی ،محسن بانك،ضرورت طراحی نظام ملی
نوآوری(.شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)1382،
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