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Abstract: 
The conception of technology parks is employed with different meanings in 

scientific and practical categories, but the primary purpose of this is to create an 

Intermediate loop among the government, the Business and the university in order to 

act as a catalyst guiding the innovation. In this process, regarding internal and 

external effective factors, technology parks experienced various structural changes. 

One of these changes was change in innovation models, which parks need their 

assistance to perform their mission. Because of this, stakeholders, software and 

hardware infrastructures and also human factors changed. 

The goal of this study is to extract the maturity pattern of technology parks with 

centrality of innovation historical evolution. Determination of Iran’s parks position in 

maturity pattern of technology parks and their evolution extent after years of activity 

is another goal of this study. In this paper, in the beginning, the historical evolution of 

parks are evaluated. Then, the maturity pattern of technology parks are studied 

regarding sevenfold innovation generations as parks’ innovation viewpoint, which 

resulted to five generations of technology parks. Based on this, during interviews 

with managers and experts of technology parks, Iran parks’ position in maturity 

pattern of technology parks was determined which can be classified among first and 

second generations. 
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 چکيده

رار ق مورداستفادههای فناوری در مباحث علمی و عملی با معانی و تعابیر مختلف مفهوم پارک

و دانشگاه  وکارکسبدولت،  گانهسهاسط میان وکارگیری آن، ایجاد حلقه به گیرد، اما هدف اصلیمی

های فناوری با ند پارکرواینر نوآوری عمل کند. د کنندههدایتیک کاتالیزور  عنوانبهاست، تا بتواند 

اند، های اخیر تغییرات ساختاری متعددی داشتهدر دهه تأثیرگذارتوجه به عوامل داخلی و خارجی 

ها برای انجام مأموریت خود نیازمند های نوآوری است که پارکیکی از این تحوالت تغییر مدل

ی، همچنین افزارسختی و ارافزنرمی هارساختیز، نفعانیذهمراهی با آن هستند و در این جهت 

 هایرکپاگوی بلوغ هدف از انجام این مطالعه استخراج ال. اندشدهعوامل انسانی نیز دستخوش تغییر 

 هایپارک ی نوآوری بوده است، همچنین مشخص شدن جایگاههانسلفناوری با محوریت سیر تکامل 

داف این فعالیت از دیگر اه هاسالپس از  هاآنفناوری و میزان تکامل  هایپارکایران در الگوی بلوغ 

غ است، سپس الگوی بلو شدهبررسی هاپارکتحقیق است. در این مقاله، ابتدا سیر تکامل تاریخی 

 هاپارکدیدگاه نوآوری  عنوانبهنوآوری  گانههفتی هانسلفناوری با در نظر گرفتن  هایپارک

ساس است. بر این فناوری شده ا هایپارکنسل از  ، که منتج به استخراج پنجقرارگرفته موردمطالعه

ایران در  هایرکپافناوری جایگاه  هایپارکی صورت گرفته با مدیران و کارشناسان هامصاحبهطی 

 ی است.بنددستهل ی اول و دوم قابهانسلکه در میان  شدهمشخصفناوری  هایپارکالگوی بلوغ 
 

چابکی،  وی بلوغفناوری، شهرک فناوری، مناطق نوآوری، نوآوری، الگ پارک فناوری، پارک علم و واژگان كلیدی:

  .چابکی استراتژیک، رونق پایدار تولید، صنعت خودروسازی
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 مقدمه  -1

یکی از  عنوانبهمختلف اقتصاد،  یهاو نفوذ مناسب آن در بخش یاز چند دهه گذشته نوآور

وده است و ب موردتوجهمحور دانش یکشورها در اقتصادها یدالیل اصلی رشد و پیشرفت اقتصاد

فناوری  هایپارکان ، در این میکنندیمختلفی را جهت پیشبرد آن اجرایی م یهااستیس مرداندولت

از  یافتهوسعهتکشورهای در .آیندمیبه شمار  هااستیساز ابزارهای کلیدی تحقق و اجرای این 

ی سازیتجارتوسعه و  ور در تحقیق ابزاری جهت حفظ موقعیت برت عنوانبههای فناوری پارک

 ی برای بهبود ظرفیتالهیوسها را پارک توسعهدرحالکنند. کشورهای های پیشرفته استفاده میفناوری

رقابت  افزایش تدرنهایی که در آن قرار دارند و امنطقهتوسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری 

ایفا  اینقش ویژه توانندمی ایمنطقه یز توسعه اقتصادا یبانیدر پشتهای فناوری دانند. پارکملی می

 ،دیمشاغل جد یصاد محلهستند که در اقت ینوآور ستمیهای اکوساز معدود قسمت یکیها آن کنند،

 .(Rowe 2014, 12) انددوانده شهیر یداخل گذارانهیو سرما ینوآور یتحت رهبر

ه اما اخیر موفق بود یهادر سال علم و دانشدر گسترش و تولید های فناوری ایران نیز پارک

ایجاد ثروت  و منجر به شدهجذبصنعتی کشور  یهامتأسفانه دانش حاصله نتوانسته است در بخش

تی در و مراکز تحقیقا یهای فناوردر پارک یافتهتوسعه یهایکی از دالیل اصلی عدم جذب دانش شود.

وجه که ت در شرایطی ،در کشور دانست یضعف کارکرد نظام ملی نوآور توانیصنعت ایران را نیز م

اتی مراکز تحقیق ،یهای فناوردولتی از پارک یهاتیاست حما تولیدشدهصنعت و  یبه نیازها یکمتر

تحقیق و توسعه  نهیدرزم یهمکار یجاب ذکرشده یها موجب شده است صنعت و نهادهاو دانشگاه

 جاد ثروتو ای یبه دنبال اخذ منابع بیشتر از دولت باشند و نگاه همکارایجاد ثروت در جامعه  یبرا

 ن شدهشیوه تخصیص منابع، موجب ایجاد دو قطب متفاوت صنعتی در ایرا ینکمتر مطرح باشد. ا

چکی را نیز هستند که بخش کو یهای فناورمستقر در پارک های فناور عمدتاًشرکت قطبیک. است

که های صنعت هستند، درحالیعلمی باالیی نسبت به سایر بخش یوآورن یدهند و داراتشکیل می

مشکالت  ینبوده و حتی دارا ینوآور یاز صنعت دارا ایعمدهشدن بخش  شامل باوجودقطب دیگر 

ران جب گردیده است که مدیاین اختالف مو های موجود است.مناسب از فناوری یفراوانی در کاربر

 هایپارک اشند.مناسبی با یکدیگر داشته ب یکی نبوده و نتوانند همکارزبان مشتر یاین دو بخش دارا

 یر اجزاء بازنسبت به سای ینقش ممتاز یاصلی نظام ملی نوآور ییکی از اجزا عنوانبه یفناور

گی الزم میان با ایجاد هماهن، یافتهتکامل و ساختار توانند در صورت داشتن عملکردکنند و میمی

ا ر یهای اجرایی نظام ملی نوآوربخشی از نقاط ضعف و نقصنوآوری،  سازیتجاریدر  مؤثربازیگران 

 .پوشش دهند

گیری الگوی بلوغ ، تکامل ساختار و شکل1951تأسیس اولین پارک فناوری در سال از زمان 

ن عوامل مبتنی بر زمان و مکااین  عمدهها با طیف وسیعی از عوامل ارتباط مستقیم داشته است. پارک
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ای کنند و رابطههای اجتماعی و تجاری که در آن فعالیت میفناوری غالب، محیط تأثیرکه تحت بوده 

. اما در انواع مختلف ردیگیماست شکل  ایجادشدهها و دولت، ها، دانشگاهکه بین کارآفرینان، شرکت

ی سازادهیپای ثابت است. نوآوری گزینه یافتهتکاملهای ها، حفظ مزیت رقابتی با استفاده از مدلپارک

در سراسر جهان، میزان موفقیت و یا عدم  هاآنها همیشه موفق آمیز نیست و علیرغم توسعه پارک

، محوردانشها در اقتصاد های نوپا و فناور همچنین اثرگذاری آنها در حمایت از شرکتموفقیت آن

 رویکرد نوآوری با محیط خارجی است.ی و سازادهیپتناسب الگوی  ازجملهوابسته به عوامل متعدد 

 یتجارت و صنعت براهای فناوری و عنصر اصلی ی پارکریگشکلاز عوامل اثرگذار  ینوآور 

د وکار نیست، بلکه خو. نوآوری دیگر فقط ابزاری برای کسباست یرقابت تیو حفظ مز یابیدست

ندگی زوکاری قدرتمند است. تشویق نوآوری در میان دسته کوچکی از افرادی که در نزدیکی هم کسب

نگ، )هوااشند کنند کافی نیست، امروز نوآوران باید با دنیا در ارتباط بو عمل می فکرهمکرده و مانند 

ی نوآوری هامدلاست.  پذیرتحققهای فناوری که این مهم در چارچوب پارک (351، 1397 ت،یهورو

در هفت  هاآنکامل که روند ت شدهارائهتا به امروز  1930متعددی با بررسی دوره زمانی ابتدای دهه 

یک  هر. ((Preez, Louw 2008, 3)و (Preez, Niek, Louw, Essmann 2006, 3))است بندیطبقهقابلنسل 

عملکرد  ا توجه بهبنقاط ضعف و قوت خاص خود را داشته و در نوع خود معتبر است، اما  هامدلاز این 

 تناسب با عواملمفناوری، انتخاب رویکرد نوآوری  هایپارکی موفق سازادهیپکلیدی نوآوری در 

 ی برخوردار است. اژهیوداخلی و خارجی از اهمیت 

وغ فناوری، الگوی بل هایپارکدی رویکرد نوآوری در تکامل در این مقاله به دلیل نقش کلی

های هر دوره در ابعاد و ویژگی قرارگرفته موردمطالعهنوآوری  گانههفتهای ها در بستر نسلپارک

ی آن در هاویژگیرفتن فناوری ایران با در نظر گ هایپارکاست. در ادامه جایگاه  شدهمعرفیمختلف 

 است.  شدهبررسیور چارچوب الگوی بلوغ مذک
 

 فناوری هایپارکنظریه و تاریخچه  -2

 تعاریف -2-1

شکل نگرفته است.  هااز آنفناوری، تعریف واحدی  هایپارکفعالیت  هفتادسالحدود  باوجود

در آسیا پارک فناوری، در اروپا  مثالعنوانبهنیز در مناطق مختلف متفاوت است،  هاپارکی گذارنام

 Benny, Rianne, Cloodt, Arentze)شود پارک علمی و در آمریکا و کانادا پارک تحقیقاتی نامیده می

های علم، فناوری و توسعه در سراسر جهان وابسته به سیاست هاپارک. توضیح مفهومی (8 ,2019

های فناوری با اهداف و دهد. پارکگذاران را تغییر میمتفاوت است و اهداف، بازیگران کلیدی و سرمایه

تر شدن ادبیات موضوع به سه تعریف اند اما برای روشنتعاریف متفاوتی مورداستفاده قرارگرفته

ای در کنیم که بر اساس مطالعهاختصار اشاره می صورتبه IASPو  UKSPA ،AURPهای انجمن

و به  (Gyurkovics, Lukovics 2014, 5)اند بیشترین استفاده را در پیشینه تخصصی داشته 2010سال 
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 (.1) جدول  دهندها را پوشش میاز پارک برداریبهرهرسد ابعاد اصلی نظر می

 (,2014s Lukovic Gyurkovics ,5) های مختلفتوسط انجمنهای فناوری تعریف پارک: 1 جدول

                                                      
1 www.iasp.ws  علمی یهاپارکانجمن بین المللی  
2 www.ukspa.org.uk  انگلستان یهاپارکانجمن علمی  
3 www.aurp.net  تحقیقاتی یهاپارکو  هادانشگاهانجمن  

 انجمن تعریف

عه های علم و فناوری مناطق نوآور در باالترین سطح تخصصی هستند که نقش کلیدی در توسپارک

ها، ها، برنامهو نوآورانه از سیاست ایپو بیترک ککنند. این مهم از طریق یاقتصادی جامعه خود ایفا می

 پذیرد:همچنین موارد زیر صورت می امکانات و خدمات باارزش افزوده باال ی،کاف یفضا

ها، شرکت نیارتباط ب لیتسه/  هاها و شرکتدانشگاه نیدانش و فناوری ب انیجر تیریو مد کیتحر

کز تمر/  تیفیک و تیخالق ،یفرهنگ نوآور جهت افزایشهایی محیط/ ایجاد  هانیو تکنس نانیکارآفر

 جادیا لیتسه/  انشو کارگران د نانی: کارآفری مانندافراد نیو همچن یقاتیو مؤسسات تحقها بر شرکت

های کوچک تبه رشد شرک دنیو سرعت بخش ونیانکوباس یهاسمیمکان قیاز طر دیجد یوکارهاکسب

در  یقاتیهای نوآور و مؤسسات تحقکه هزاران نفر از شرکت یشبکه جهان کیکار در /  و متوسط

 ودواحدهای فناور مستقر در خالمللی کردن بین لیتسه همچنین کندآوری میان را جمعسراسر جه

1
IA

S
P

 

 شده است:ناوری طراحیفوکار و انتقال پارک علمی جهت پشتیبانی کسب

وکارهای محور، با رشد باال و کسبها و انکوباتورهای دانشاندازی استارت آپتشویق و پشتیبانی از راه

کند، المللی ایجاد میوکارهای بزرگ و بینمحور / محیطی جهت تعامالت خاص و نزدیک کسبدانش

 یاتیلو عم یرسم ا و ارتباطاتوندهیپمرکزی است با محوریت تولید دانش در راستای منافع مشترک / 

 دارد یقاتیهای تحقسازمان و یها، مؤسسات آموزش عالدانش مانند دانشگاه جادیبا مراکز ا

2
U

K
S

P
A

 

 دارایی است که: گذاری مبتنی بری دانشگاهی یک سرمایهقاتیتحقپارک 

ی / قاتیها و مؤسسات تحقمشارکت با دانشگاه جادیاشده است / سازی طراحیبر مبنای تحقیق و تجاری

 محورصاد دانش/ انتقال فناوری / رهبری توسعه اقت کندمی قیرا تشو دیهای جدرشد شرکت

3
A

U
R

P
 



 1399تابستان ( 48 )پیاپی 2 شماره 14 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

97 

انی است که سازم رانیا فناوریعلم و  پارکو اساسنامه  تأسیس نامهآیین درپارک فناوری 

 ءشود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاای مدیریت میمتخصصین حرفه وسیلهبه

نش بر علم و دا یمتّک یاههحاضر در پارک و مؤسس هایشرکتمیان  سازندهفرهنگ نوآوری و رقابت 

-ه، موسسهااهپارک علمی جریان دانش و فناوری را در میان دانشگ ،است. برای دستیابی به این هدف

کند و رشد های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت میتحقیق و توسعه، شرکت یاه

ها کند. پارکرا از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می نوآوری بر یمتّک یهارکتش

 .نمایندمیفراهم  تسهیالت باکیفیت باال همراه فضاهای کاری و هدیگری ب مناسبهمچنین خدمات 

 یهامیکه با ت هستند یمحور استیس یهاهای فناوری تشکلپارکدر یک نگاه اجمالی، 

 کنندیکت ممستقر در خود مشار یهاشرکت در یو رشد نوآور جادیفعال در ا طوربه یتیریمد

(Albahari, Salvador, AndrésBarge 2016, 1 )هایپارک یدینقش کل شدهبیان فیوجه مشترک تعار 

 تیکه با محور دهد،یمنشان  وکارهاکسبو  یامنطقه ،یسطوح مختلف مل یرا در رشد اقتصاد یفناور

و  یهمکار ازمندیو ن شودیمحاصل  ،دارند سازیتجاری تیقابل که ییهایفناورو  یدانش، نوآور

فناور نوپا و  هایشرکتگیری های فناوری با تسهیل شکلپارک مختلف است. گرانیباز سازیشبکه

به  هادانشگاهدولتی و  هایبخش، وکارکسبنتقال فناوری در سطح گسترده با ایجاد مشارکت میان ا

 . کنندمیتوسعه اقتصادی و ایجاد رفاه در منطقه و یا در سطح ملی کمک 

ختلف مورها و مناطق دارند که در کش یمتفاوت یساختارها شدهارائه فیتعاربا توجه به  هاپارک

 هستند و ایپو یتیموجود یفناور هایپارک، شوندمی یطراح هانیازمندیو  یمتناسب با عوامل خارج

 یاردر هر پارک انحص توانندیعوامل م نیاها مؤثر است که در عملکرد آن یمتعدد اثرگذارعوامل 

وت منتج لق ثراست که به خ یو نوآور یفناور تیورو مح گرانیساختار باز نیوجه مشترک ا اماباشند، 

نوآوری،  هایکارخانههای پژوهشی و تحقیقاتی، مناطق نوآوری و فناوری، در این میان پارک .شودیم

 ، تولید،مانند پژوهش هاییاولویتدر هر منطقه و  شدهبیانفناوری و... با توجه به نیازهای  هایشهرک

 . اندگرفتهشکلصنعت و سایر نیازها  نیازهایبه  گوییپاسخ

 تاریخچه -2-2

در منطقه دره  پارک نیدانشگاه استنفورد تأسیس شد. ا در 1951 سال درپارک فناوری  نیولا

ی مال ،فناوری یمرکز جهان کیامروزه به  که بود واقع متحدهاالتیمناطق ا نیرتریاز فق یکی کونیلیس

عنوان پارک فناوری طی یک دهه تنها چهار منطقه در آمریکا بهاست.  شدهلیآموزش و پژوهش تبدو 

 کردند دایپ یاندهیفزارشد  80داشتند اما از دهه  یروند رشد اندک 70دهه  تامعرفی شدند و 

(Committee on Comparative Innovation Policy 2009, 70)های فناوری در گیری پارک، سیر شکل

 تأسیس اروپا هیاتحاد در عوامل متعدد روند متفاوتی داشته است، مناطق مختلف جهان با توجه به

 یکند آغاز شد و ابتدا در کشورها روندکیبا  70تا اواسط دهه  60اواسط دهه  ازفناوری  هایپارک
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شد  تأسیسانگلستان  جیدر کمبر ییپارک اروپا نیاول 1960. در سال شدیم دهیانگلستان و فرانسه د

(Henriques, Sobreiro, Kimura 2018, 4)، 80در دهه  زیفناوری اروپا ن هایپارک یاما رشد واقع 

 80یی که تا انتهای دهه هاپارک ،اتفاق افتاد 1990آن از دهه  داریصورت گرفت و رشد پا یالدیم

 دارا بودن هاپارکی کردند، ویژگی شاخص این گذارنامفناوری  هایپارکشدند را نسل اول  تأسیس

 زیرساخت مناسب و ارتباط با حداقل یک دانشگاه جهت عرضه فناوری بود.

. ندرادارهای فناوری در منطقه جنوب شرق آسیا نیز کشورهای زیادی تجربه موفق احداث پارک

ود، این یوان بپارک فناوری در این منطقه کرد کشور تا تأسیسیکی از اولین کشورهایی که اقدام به 

های کوچک و با الگوبرداری از پارک دره سیلیکون جهت حمایت از شرکت 1980پارک در سال 

ذکر است که های جهان است، شایانترین پارکای شروع به کارکرد که امروزه از مهممتوسط منطقه

 ی دولتی از سالهاتیحما باوجودک فناوری کشور تایوان پار نیترمهم عنوانبهمدیریت این پارک 

  .(Henriques, Sobreiro, Kimura 2018, 2)به بخش خصوصی واگذارشده است  1990

-Deog)در اتحادیه اروپا و آمریکا  ویژهبههای مرکزی های دولتبا اعمال سیاست 1990در سال 

Seong 2014, 33)، ها صعودی بود. در این دوره محور روند رشد پارکمبنی بر حمایت از اقتصاد دانش

 تأسیسهای نسل قبل با ورود صنعت و دولت در های نسل دوم معرفی شدند، که عالوه بر ویژگیپارک

ها پیش رفتند. پارک تقاضامحوریها به سمت همچنین تغییر رویکرد نوآوری در آن هاپارکو مدیریت 

های بزرگ وارد قرار گرفتند و شرکت موردتوجهبوم نوآوری در منطقه بخشی از زیست عنوانبه

فناوری اروپا به دو برابر  هایپارک تعداد بعد، به 2000 سال از های فناوری شدند.مجموعه پارک

 85و  هستندکوچک و متوسط  هاپارک نیمستقر در ا هایشرکتدرصد از  90حدود  که افتهیشیافزا

 ,Steruska)است  شدهسیتأسهستند که پارک در آن  یامنطقهمتعلق به  هاشرکت نیا درصد

Simkova, Pitner 2019, 3.) کایبا آمر سهیمقا دراروپا هرچند  هایپارککه  دهدیمنشان  هایبررس 

اند و سرعت رشد در اشتغال و انتقال فناوری داشته یتوجهاما سهم قابل هستند معدودتر یلیخ

 .(Koha, Winston, Feichin, 2005, 3) است توجهقابلها در آن انیبندانش هایشرکت

. است یانطقهمو  یتوسعه اقتصاد یبرا فناوریهای پارک یاصل کاربراناز  یکی نیز نیچ کشور

 یالمللنیرشد و رقابت ب یشور براک نیا یدهنده عزم قونشان نیو فناوری چ یعلم ی،های صنعتپارک

وع بر دانش است. موض ینبتم یدر توسعه اقتصاد یاو منطقه یتوجه ملقابل یهایگذارهیبا سرما

 اسیدر مق فناوریهای فناورانه است و پارک شرفتیبر پ یمبتن نیچ یتوسعه اقتصاد یهاطرح یاصل

 54نها و تسرآمد بوده  هاپارککشور در تعداد و اندازه  نیهدف است. ا نیا تحقق یبرا یمکان ع،یوس

 (.Guo, Verdini 2015, 2)دولت احداث کرده است  یهااستیس شبردیپ یبرا عیوس یپارک دولت

پارک فناوری  کیحداقل  انهیخاورم یکشورها یدر تمام 2015تا سال  ونسکویاساس آمار  بر

 سرانه شیبا افزا متناسب باًیمراکش و مصر، تقر ر،یکشورها مانند الجزا یبعض در است. شدهسیتأس

 شیافزا نیرا در ا هاپارکنقش  توانیداشته که م شیافزا زین فناوریهای ، تعداد پارکیعلم انتشارات
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با  سهیفناوری در مقا هایپارکدر تعداد  یادیز رییتغ تیدانست. در مقابل، لبنان تونس و کو مؤثر

تعداد  شیافزا دهدیمان پارک فعال دارند. مطالعات نش کی صرفاًنداشته و  یانتشارات علم شیافزا

 یایمزا گریکشورها نقش خواهند داشت اما از د نیعلم در ا دیتول شیفناوری در افزا هایپارک

 یقانون یهاتیحما ،یانرژ ،یبه منابع مال یدسترس توانیکشورها را م نیپارک فناوری در ا یسازادهیپ

 هایپارکی طورکلبه. (Mansour, Kanso 2018, 5) صنعت و دانشگاه دانست انیارتباط م یو برقرار

بیشتر  هاتیحما، این رادارندی نوپا هاشرکتنقش حمایتگر برای  توسعهدرحالفناوری در کشورهای 

 .شودیمآوردن سهم بیشتر از بازار انجام  به دستدر زمینه رشد و 

های فناوری سراسر جهان همواره درحال تکامل هستند، ، پارکشدهبیانبا توجه به سیر تاریخی 

های فناوری یعنی آخرین نسل از پارک 2006آغاز شد و تا سال  1970این تغییرات از ابتدای دهه 

ها برای های نسل دوم در تدارک ایجاد زیرساختاست. این نسل با حفظ ویژگی شدهمعرفینسل سوم 

سازی در چارچوب تغییر رویکرد . این آماده(72، 1397)عباسی های پیشرفته تعریف شدفناوری

تر میان صنعت، دولت و دانشگاه گسترده سازیشبکهنوآوری به تعامل میان عرضه و تقاضا همچنین 

تنها به تغییرات ساختاری محدود نبود و  1990فناوری از دهه  هایپارکتعریف شد. توسعه و تکامل 

فناوری از  هایپارک یافتهگسترشک فناوری و مناطق نوآوری شد که نوع منجر به تعریف مفاهیم شهر

های مختلف )پارک، شهرک و های فناوری در مقیاسجهت اندازه و مقیاس هستند. پتانسیل پارک

 ,Kanhukamweاست  شدهاشارهبه آن  1منطقه نوآوری( با یکدیگر متفاوت است، که در شکل 

Chanakira 2011, 36)) . 

 

 
 ((Kanhukamwe, Chanakira 2011, 36 های فناوری: عناصر کلیدی در توسعه پارک1شکل 

ها است روند رو به رشد احداث آن دهندهنشانها در نقاط مختلف جهان بررسی تجارب پارک

های پارکند کند شده است اما رواینهای زمانی مختلف با توجه به رکودهای اقتصادی در بازه هرچند
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توسعه آن در از  ندهیطور فزابه ی است کهابزار بوده وسرعت در حال رشد به دهیپد کی فناوری

سنگاپور، هند و فرانسه  ن،یمانند چ ییامروزه کشورها .شوداستفاده می ایو منطقه یمل یاقتصاد

 اسیدر مق فناوریهای توسعه پارک یرا برا یادیز یهای ملهستند که تالش یازجمله کشورهای

 دارند. یو نوآور یعلم لیو پتانس توجهقابل
 

 های نوآوریسير تکامل نسل

 یابرنوآوری ابزاری است جهت حفظ مزیت رقابتی در یک محیط پیچیده و در حال تغییر، 

 ا فرآیندامتالش کنند.  داریازگار و پاس یای به سمت نوآوراست که به طرز فعاالنه یها ضرورسازمان

هایی دارند. در این های گوناگونی دارد که هر یک در نوع خود ویژگیمدیریت نوآوری اشکال و مدل

 است.  شدهبررسیبخش هفت نسل نوآوری 

م و های نوآوری در نسل اول و دوم ساده و خطی هستند که در نسل اول بر اساس فشار علمدل

ی بازار های فناورانه و نیازهاوانمندیت تأثیراند. در نسل سوم در نسل دوم مبتنی بر نیازهای بازار بوده

های خطی در لشود. برای بهبود عملکرد ادغام مدهای فناور دیده میدر کنار هم و در قالب شرکت

 (. Žižlavský, 2013, 3)نسل سوم، نسل چهارم نوآوری با رویکرد تعاملی تدوین شد 

 بیننقششکل گرفت، که در آن ارتباط و  1990های مبتنی بر شبکه در دهه نسل پنجم یا مدل

 د.دیده ش آفریناننقشمحیط داخلی و خارجی با توجه به اهمیت ایجاد پیوند میان همه  نفعانیذ

 یدهانی، فرآ یطور سنتبه و ای از نوآوری هستندهای بستهشبکه عمدتاًهای نسل پنجم نوآوری مدل

در  گرفت.میشرکت صورت  یدر مرزها دیمحصوالت جد یابیو بازار وکارکسبتوسعه  دیجد

 دهندمی توسعه ینپنها صورتبهها را در داخل و بسته، کارکنان سازمان ایده یهای نوآورسیستم
(Preez, Niek, Louw, Essmann 2006, 4). 

 ای از فرآیند نوآوری هستند، اماها شبکهنسل ششم نوآوری مبتنی بر نوآوری باز است. این مدل

 نیچنو هم یو خارج یداخل یهاتوان ایدهمیبر تولید و توسعه ایده داخلی متمرکز نبوده و  صرفاً

 نند. ک بیرکت گریکدیبا  دیجد یهابرد توسعه فناوریشیپ یبه بازار را برا یو خارج یداخل یرهایمس

 یوآورن یایمزا نیراز بارزت یکیشد.  یگذاربار توسط چسبرو نام نینخست یبرا باز یمفهوم نوآور

اده استف یلرشد داخ یتوان از آن برااست که می ییهاها و فناوریایده عیوس اریو اساس بس هیباز ، پا

 یهارصتکشف ف یبرا بردیراه یبزارا عنوانبهباز را  ینوآور شرویپ یهاکرد. اما فراتر از آن، شرکت

کرده  رییغت یو همکار سازیشبکه قیاز طر ینوآور طی. محشناسندیکمتر م سکیرشد با ر دیجد

نوآوری ما نسل هفتم ا ،است دیهنوز نسبتاً جد 2010در دهه باز  یهای نوآورمدلو نسل ششم . است

 لیرا تشک ینوآور کپارچهیشبکه  کیتا  شده استبینیپیشای باز و شبکه یهای نوآورمدل بر اساس

 .(Preez, Louw 2008, 7)دهند
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 ساده به یهای خطدلاز م یو همکار سازیشبکه قیاز طر ینوآور طیطور خالصه، محبه

 ،ستا دیمنطق جد کی بیانگرباز  آوریکرده است. نو رییتغ کپارچهیتر شبکه های پیچیدهمدل

سل هفتم ندر  و هستند باز ینوآور میمفاه یاستقرار عمل از الزاماتوب  ایاجتماعات تحت شبکه 

 ارتباطات جدید در عین رقابت نیاز دارند. بازتعریفها به شرکت
 (Preez, Niek, Louw, Essmann 2006, 3)ینوآور ندیهای فرآهای مختلف مدلتکامل نسل: 2جدول 

 مشخصه نسل مدل سال

 بر علم و تحقیق و توسعه تأکیدفرآیند خطی متوالی ساده،  اول فشار علم 1930

 دوم کشش بازار 1960
های جدیرد بررای فرایند خطی متوالی ساده، تأکید برر بازاریرابی، برازار منبرع ایرده

 تحقیق و توسعه

 سوم ترکیبی 1970
ها ، تأکید برر ادغرام آن نیهای بازخورد بعناصر مختلف و حلقه نیشناخت تعامل ب

 یابیو توسعه و بازار قیتحق

 یخارج رتباطاتاتأکید بر با ،  بنگاهادغام در  وکشش  ،های فشاراز مدل یبیترک چهارم تعاملی 1980

 پنجم ایشبکه 1990
سرازی ها و شبکهسیستمسازی یکپارچه، یخارج ارتباطاتتأکید بر انباشت دانش و 

 گسترده

2000 

 تاكنون

 ششم نوآوری باز
و  یو خرارج یهای داخلرایردهتروان هرای جدیرد میفناوری توسعهبرای پیشبرد و 

 را برای ورود به بازار ترکیب کرد  یو خارج یداخل یرهایمس نیهمچن

شبکه نوآوری 

 بسط یافته
 ای و نوآوری بازهای شبکهترکیب مدل هفتم

روند  تفاده ازهای فناوری، با اسدر ادامه مقاله با توجه به اهمیت رویکرد نوآوری در عملکرد پارک

است.  شدهیبررسهای فناوری ، تغییر نسل پارک3و جدول  2های نوآوری، در شکل تکامل نسل

انی زم هایدورهدر  هاپارکگیری مختلف بر روی سایر عوامل شکل هایمدل تأثیرهمچنین میزان 

 است.   شدهبیانمرتبط 
 

 های فناوریاستخراج اتلگوی بلوغ پارک  -3

 شناسی استخراج الگووشر -3-1

ت تحقیقات ی اطالعاگردآوری چارچوب مفهومی پژوهش و ریگشکل منظوربهدر مقاله حاضر 

ی و مقاالت داخل ی اطالعاتی،هابانک، هاکتابی، اکتابخانهاز مطالعه بخش اول پژوهش  و پیشین

ن، فناوری ایرا هایپارکی اطالعات در زمینه گردآوردر بخش دوم ابزار  است. شدهاستفادهخارجی 

 ها با بیش ازاحبهاین مص اغلب است. شدهگرفتهبهره  افتهیساختارمصاحبه بوده، که از مصاحبه نیمه 

ی زمان با سی و پنجمین کنفرانس جهانهمهای فناوری پارکنفر از مدیران و کارشناسان  پانزده

 صورتبه 1398ل صورت گرفته است و برخی دیگر در سا 1397فناوری در سال های علم و پارک

 است.  شدهانجامحضوری و یا الکترونیکی 
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 در منبع شدهارائهمحوری در مصاحبه موارد زیر بوده که با استفاده از چارچوب  سؤاالت

(Gyurkovics, Lukovics, 2014) است: شدهطراحی 

ی، های فناوری، پست سازمانمشخصات فردی، میزان تحصیالت، سابقه کار در زمینه پارک .1

 رشته تحصیلی و...

 مربوطهو فعالیت پارک فناوری  گیریشکلاهداف اختصاصی  .2

 ساختار مدیریت پارک .3

 پارک تأسیساحتمالی از زمان  راتییو تغ ینوآور کردیرو .4

 لیاتی دستیابی به اهداف پارکمکانیزم عم .5

 هادانشگاهنحوه و میزان ارتباط پارک فناوری مربوطه با  .6

 صنعتی واحدهاینحوه و میزان ارتباط پارک فناوری مربوطه با  .7

 دولتی هایبخشنحوه و میزان ارتباط پارک فناوری مربوطه با سایر  .8
 

 شوندگانمصاحبه: مشخصات 3جدول  

 مدرک تحصیلی سابقه كار سازمانیپست  نام پارک فناوری ردیف

 ارشد یکارشناس سال 5از  شتریب مرکز رشد ریمد سمنان علم و فناوریپارک  1

2 
 جانیآذربا یپارک علم و فناور

 یشرق

و امور  یروابط عموم ریمد

 المللبین
 ارشد یکارشناس سال 15از  شتریب

 ارشد یکارشناس سال 5از  شتریب ینتقال فناورا - سازیتجاری دانشگاه تهران یپارک علم و فناور 3

 یدکتر سال 5تا  VC 0 ییاجرا ریمد سیپرد یپارک علم و فناور 4

 ارشد یکارشناس سال 5از  شتریب ینوآور یکارشناس شتابده سیپرد یپارک علم و فناور 5

 یخراسان شمال یپارک علم و فناور 6
 مؤسساتمراکز رشد و  ریمد

 یابیو بازار
 یدکتر سال 5از  شتریب

 ارشد یکارشناس سال 5از  شتریب مرکز رشد ریمد یخراسان شمال یپارک علم و فناور 7

 یدکتر سال 5تا  0 یو نوآور یمعاون فناور پارک علم و فناوری فارس 8

 ارشد یکارشناس سال 10از  شتریب مؤسسات ریمد پارک علم و فناوری فارس 9

 النیگ یپارک علم و فناور 10
 یمرکز رشد واحدها ریمد

 یفناور بندرانزل
 ارشد یکارشناس سال 10از  شتریب

 یدکتر سال 10از  شتریب سیرئ مازندران یپارک علم و فناور 11

 ارشد یکارشناس سال 15از  شتریب مرکز رشد ریمد یمرکز یپارک علم و فناور 12

 یدکتر سال 5از  شتریب یامور فناور ریمد همدان یپارک علم و فناور 13

 کارشناسی سال 5از  شتریب یابیکارشناس نظارت و ارز همدان یپارک علم و فناور 14

15 
 انیبندانشهای پردیس شرکت

 وزارت دفاع
 یدکتر سال 5از  شتریب سیرئ
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 های نوآوریبلوغ نسل موازاتبه فناوری هایپارکالگوی بلوغ  استخراج -3-2

ال های نوآوری اشاره شد که  نسل اول نوآوری در سو نسل فناوری هایپارکدر مرور تاریخچه 

، تا دهه سالهبیستزمانی  تأخیراین تأسیس گردید.  1951اولین پارک در سال اما  شدتعریف  1930

به ا خود ر تأسیس زمانبارویکرد نوآوری منطبق  اندنتوانسته فناوری هایپارکگذشته ادامه داشته و 

دی دوعی تعداد مریگبهرهایی کنند، در دهه گذشته این فاصله کمتر شده و با اجرشکلی بالدرنگ، 

با  فناوری هایپارک گیریشکلاهد های نوآوری باز شپارک از نسل ششم نوآوری و استفاده از مدل

 و فناوری هایپارکساختارهای جدیدی هستیم. در نمودار زیر مقایسه خط زمانی و روند تاریخی 

 ی رسم شده است.های نوآورنسل

 
 های نوآوری )نویسندگان مقاله حاضر(های پارک فناوری در تطابق با بلوغ نسل: سیر بلوغ نسل2شکل 

 

 ازه زمانی، در چهار بتاکنونولین پارک ا تأسیسهای فناوری، از زمان این مقاله روند بلوغ پارکدر 

 است: شدهبررسیهای نوآوری به شرح زیر و در تطابق با نسل

ها شکل های فناوری با محوریت دانشگاهدر این دوره پارک :1980تا انتهای دهه  1951های سال

 Zhang)ند فزاینده بود رواین 1980روند رشد آرامی داشتند اما در دهه 1970گرفتند و تا انتهای دهه 

. دیدگاه غالب نوآوری در این دوره فشار علم است که بر اساس مدل خطی عرضه )نسل اول (5 ,2005

ها بر اقتصاد بود. این در دانشگاه تولیدشدهو هدف از آن گسترش نقش دانش  گرفتهشکلنوآوری( 

 رونددربر اقتصاد،  مؤثربا سایر نهادهای  سازیشبکهشدند و  تأسیسها ها غالبا در کنار دانشگاهپارک

های با محیط صرفاً و ارتباطات پویا  تیفیباکی هارساختیزبود. اغلب دارای  نشدهفیتعرها کار آن
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بستگی کامل یی وادرآمدزا، همچنین از جهت مکان استقرار و محل (71، 1397ی)عباسآموزشی بودند 

 .(Gyurkovics, Lukovics 2014, 8) به دانشگاه مؤسس داشتند

های رکی فناور مستقر در پاواحدهاهای فناوری نسل اول هستند. اغلب های این دوره پارکپارک

در این واحدها با  یعلمئتیهدرصد(، و اعضای  40این نسل، انشعابی و یا نوپا بوده )بیش از 

 .(4 ،1395 ی)براتاند های مختلف )مدیرعامل، مشاور، شریک و...( مشغول به کارشدهجایگاه

 تأثیر رونی، ازااست شدهفیتعرها کمتر مجموعه نیبزرگ در ا یهابا صنعت و شرکت سازیشبکه

  .نیستبر صنعت محسوس  یفناوری و نوآور یخروج

در  ویژهبههای فناوری و نوآوری موج جدیدی از سیاست 1990در دهه  :2006تا  1990های سال

، 1397یس)عباداشتند  یتوجهقابلن دهه روند رشد های فناوری نیز در ایاروپا شکل گرفت، پارک

شدن نقش  پررنگ دهندهنشانشد که  تأسیسپارک در جهان  900نزدیک به  2000، تا سال (72

 به کشش ها از فشار علمارکپسازگان نوآوری بود. در این بازه زمانی، رویکرد نوآوری ها در بومپارک

ی مؤثرترها نقش گیری پارکوکار در شکلهای کسببازار )نسل دوم نوآوری( تغییر یافت و سازمان

ه ن دوره به شکل عمده بر عهدی پارک در ایهارساختیز تأمینها ایفا کردند. نسبت به دانشگاه

ها تند. این پارکداش ها هم نقش حداقلیوکار دولتی و خصوصی بود و البته دانشگاههای کسبسازمان

ها حمایت از واحدهای گیری پارکاغلب در شهر اما نه در مرکز آن احداث شدند. هدف از شکل

اساس  انشجویان به سمت کارآفرین شدن بردبود. در این دوره  شدهفیتعروکار مبتنی بر نوآوری کسب

انی با ن دوره زمهایی که در ایکتوجه به اهمیت نیاز بازار و اقتصاد، در تولید فناوری هدایت شدند. پار

 دوم هستند. های فناوری نسلشکل گرفتند پارک دشدهیقهای ویژگی

ی فناوری در اروپای هاشهرک، 1990ز دهه های فناوری نسل دوم، اگیری پارکبا شکل زمانهم

 ها مطابق باگیری بودند اما رویکرد فناوری در آنژاپن در حال شکل ویژهبهغربی آمریکا و شرق آسیا 

 .(Deog-Seong 2014, 15) شدندیمی احداث تربزرگی هااسیمقها بود با این تفاوت که در پارک

های فناوری تعریف شدند که از جهت نسل سوم از پارک 2006در سال  :2012تا  2006های سال

ه و میان عرض ها بر مبنای تعاملرویکرد نوآوری و نقش بازیگران با دو نسل قبل متفاوت بود. این پارک

وکار، های کسبتقاضا )نسل سوم و چهارم نوآوری( طراحی شدند که در آن هر سه گروه، سازمان

ای از سه گروه ها نقش مؤثری دارند و مدیریت پارک بر عهده گروهی حرفهانشگاههای محلی و ددولت

 نفعان اصلی است.ذی

تر، بهبود رفاه جامعه محلی متصور شده که در بستر ها در نگاهی کالنهدف از ایجاد این پارک

شهرها و دستیابی است. این مجموعه اغلب در مراکز شده قابل سازیتجاریهای نوآوری و فناوری

مناسب را داشته باشند.  سازیشبکهمناطق پرازدحام احداث شدند تا قابلیت ایجاد ارتباطات پایدار و 

دارای  (Gyurkovics, Lukovics 2014, 8)های فناوری هستند های این دوره که نسل سوم پارکپارک

از  یادانشگاه، صنعت و دولت جهت ارائه مجموعه گسترده انیاز روابط و تعامالت م تیحمامکانیزم 
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 سطح محلی هستند.در  ینیو توسعه فرهنگ کارآفر یخدمات نوآور

های فناوری اما با تمرکز های فناوری همچنان با رویکرد نوآوری مشابه پارکدر این دوره شهرک

برخی  ،((Kanhukamwe, Chanakira 2011, 36توسعه بودند های سطح باال و پیشرفته درحالبر فناوری

های فناوری تغییر دادند، این مقیاس خود را به شهرک هارساختیزهر چه بیشتر  تأمینها برای پارک

به مناطق نوآوری های فیزیکی و اقتصادی مناسبی داشت تغییرات در مناطقی که پتانسل و زیرساخت

 ,Bellini)ریزی نشده بود اغلب حاصل یک تصادف تاریخی برنامه ذکرشدههای تبدیل شدند. زیرساخت

Jukka, Ylinenpää 2012, 4)، ها در تجمیع گیری از این پتانسیل منوط به استراتژی دولتاما بهره

 استعداد، فناوری و نوآوری در یک منطقه، تحت عنوان مناطق نوآوری بود. 

و نوآوران بیشتر  نانیکارآفرها، توجه شرکت نونتاک 2012: از حدود سال تاکنون 2012های سال

به دنبال یک محیط  یالمللنیب یهاشرکت ویژهبهها معطوف شده و در پارک گرفتهشکلبر تعامالت 

های ها، دولتتوسط دانشگاه دهند در فضایی کههستند و ترجیح میبسیار مبتکرانه برای نوآوری 

 ,Rowe 2014)فعالیت کنند  گرفتهشکلارزشمندی در آن  افزارنرمو شود ای هدایت میمحلی و منطقه

 سرعتبهها در دهه اخیر پارک شدهگرفتههای بکار های نوآوری و مدلفاصله میان نسل ،(11

در حال رشد هستند اما  های گوناگونهای فناوری در مقیاساین در حالی است که پارک افتهیکاهش

های پارک تأسیسشاهد  زمانهمکند و های مختلف نوآوری تبعیت میها از نسلرویکرد نوآوری در آن

ای و نوآوری باز های گذشته، همچنین شبکهفناوری با رویکرد عرضه، تقاضا، تلفیقی، تعاملی از نسل

 یعنی نسل ششم نوآوری هستیم.

، که (76، 1397ی)عباسی را تعریف کرده گذاراستیسنج حوزه اتحادیه اروپا پ 2012در سال 

د که ری دارن. از این میان سه مورد اهمیت بیشتشودیمباعث توسعه نوآوری باز در مناطق نوآوری 

 از: اندعبارت

 عال فاری با شرکای جهت یافتن و ارتباط مناسب ک هاشبکهو مشارکت با فرآیندها و  سازیشبکه

 در حوزه نوآوری

  دانش،  ی نوآوری و مدیریتهانهیزمسرمایه انسانی و فرهنگ کارآفرینی با سطح باالی مهارت در

ی در زنجیره ارزش اشبکهی مالی و هامهارتی مختلف، هافرهنگمدیریت مشارکتی در میان 

 نوآوری

  ی هاشرکتانش مخاطره پذیر و افزایش د گذاریسرمایهدسترسی به منابع مالی با حمایت از

 کوچک و متوسط.

 موردنیاز سازیشبکه وبوده و همکاری  زیآمتیموفقی آزمایشی این پروژه در چهار پارک سازادهیپ

از در ت جدید نوآوری باست، این پروژه نقطه آغازی جهت گسترش و توسعه اقداما گرفتهشکل یخوببه

 شده است. هاپارک
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ی اخیر در هاهدهفناوری ناشی از تحوالت  یهاپارکروند رشد کمی و مقیاس  تکامل الگوی بلوغ:

 زمانهم 2010ا ت 1990ی اقتصادی، اجتماعی و نیروی کار نیز بوده است. در بازه زمانی بین هابخش

یروی ندر نسل دوم و سوم داشتند، در ساختار  یتوجهقابلهای فناوری رشد کمی با دورانی که پارک

میلیارد  1.7ز بیش ا 2010گذاشت، تا سال  تأثیرکار هم تغییراتی ایجاد شد که بر بازارهای جهانی 

 245المللی شدند، با ورود ها وارد بازار کار بینکارگر با تغییر محل کار خود از مزرعه به کارخانه

هایی ها و همچنین فرصتبرای دولت یتوجهقابله بازار کار، چالش ب کردهلیتحصمیلیون کارگر جدید 

 نیا ردر براب. (Bellini, Jukka, Ylinenpää 2012, 2)شد  های فناوری درزمینه نوآوری ایجادبرای پارک

 یالش برا. در تتمایل شدندم ینوآور یبه سطوح باال ندهیطور فزابزرگ اجباراً به یها، شرکتراتییتغ

 تریفقا یاتیتار عملبه ساخ یعمود کپارچهیساختار  کیها از از شرکت یاریهدف، بس نیبه ا یابیدست

عه و توس قیتحق یاز استراتژ یبخش عنوانبه باز ینوآور رشیمنجر به پذ . این تحولاندشدهمنتقل

ها هستند، از پارک شدهفیتعرل سوم که آخرین نسل های فناوری نساما پارک .ه استها شدشرکت

مستلزم ایجاد  هادر آنوآوری اند و تغییر رویکرد نشدهطراحیهای قبل متناسب با رویکرد نوآوری نسل

 است. مؤثرتحول در سایر عناصر 

یازمند نو حمایت ملی  ترگبزرهایی با مقیاس برای دستیابی به سطوح باالی نوآوری، به پارک

ر این دری دارد، فناوری و یا مناطق نوآوری قابلیت اجرایی بیشت هایهستیم که این توان در شهرک

اه و )صنعت دانشگ رگذاریتأثلیل مجاورت جغرافیایی عناصر مختلف های فناوری به ددسته از پارک

پذیر است. همچنین سایر ابعاد آن نیز نسبت به های افقی امکانوکارها( امکان ایجاد شبکهکسب

در  یهای نوآورست که شبکهشده ا افتی هاهد بود. در برخی بررسیهای قبل متفاوت خوانسل

و  یعمود تیموقع یرادا اغلبباشد،  ایجادشده یوندیاگر پ و وجود دارد ندرتبه نسل سوم هایپارک

 طنین ارتباهمچها در منطقه و ناسازم یا ها وشرکت است، که باعث ایجاد انزوا در برابر سایر ینه افق

 که این ساختار توان (Steruska, Simkova, Pitner 2019, 12) شودمی یصنعت محل امحدود ب

 ی جدید نوآوری را نخواهد داشت.هانسلی سازادهیپ

 (Preez, Niek, Louw, Essmann 2006, 3) دهد که نسل آینده نوآورینشان می هاینیبشیپ

های بسط یافته خواهد بود، اجرای این مدل و نوآوری باز تحت عنوان شبکه سازیشبکهترکیبی از 

افقی از  سازیشبکهای است. با تولید انبوه در سطح ملی و منطقه مندنظامنیازمند ایجاد شبکه نوآوری 

و ورود به بازار از دیگر الزامات آن است. مناطق نوآوری و یا  سازیتجاریگیری ایده تا نقطه شکل

توان تحقق این نسل از  شهرهااز چند پارک و شهرک فناوری در کنار شهرها و کالن یاموعهمج

در  ی نوآوریهامدلجهت اجرای  موردنیازنوآوری را خواهند داشت. بر این اساس و با توجه به الزامات 

و پنجم فناوری تحت عنوان نسل چهارم  هایپارکی پنجم تا هفتم، در این مقاله دو نسل از هانسل

 است.  شدهارائه 4ی جدید نوآوری و بیان ویژگی هر نسل در جدول کردهایروبا در نظر گرفتن  هاپارک
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 ((47، 1397 زادهیعل ،یقنبر ،ی)مرتضو، (71، 1397ی)عباس، (Gyurkovics, Lukovics 2014, 8)مقاله حاضر با استفاده از  نیمؤلففناوری ) هایهای مختلف پارکتکامل نسل :4جدول 

های نوآوری ها بر اساس نسلی ما از تحوالت آینده آنبینهای بعدی، پیشدهند و ستونها را نشان میآن های فناوری، روند تاریخی گذشتههای اول تا سوم پارکهای مربوط به نسل)ستون

 هستند.(
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در  هایباسیاستو فناوری همس هایپارک، 2012از رویکرد نوآوری باز از سال  هادولتبا حمایت 

یازمند اشاره شد، ن قبالًکه  طورهمان هاپارک، این کارکردندبه شکل آزمایشی آغاز به  شدهگرفتهنظر 

وآوری عال در حوزه نفو ارتباط مناسب کاری با شرکای  هاشبکهو مشارکت با فرآیندها و  سازیشبکه

آوری و ی نوهانهیزمهستند، همچنین به سرمایه انسانی و فرهنگ کارآفرینی با سطح باالی مهارت در 

ی در زنجیره اهشبکی مالی و هامهارتی مختلف، هافرهنگمدیریت دانش، مدیریت مشارکتی در میان 

 ایشبکهدل ی باز و مدر نسل بعد نوآوری یعنی ترکیب نوآور هانیازمندید، این ارزش نوآوری نیاز دارن

 خواهد بود. ترگسترده قطعاً

در سطح یک پارک  هانیازمندی، این 1فناوری در شکل  هایپارک گیریشکلبا توجه به عناصر 

ی هادولت گذاریهسرمایهمکاری و  رونیازاشود،  تأمین تریبزرگبرآورده نشده و باید در مقیاس 

ر نسل پنجم از داست. و  موردنیازتجاری  هایشرکتفناوری در کنار  هایشهرک تأسیسمرکزی جهت 

 گروهیک  صورتبه هاپارکخواهد بود. از نسل سوم، مدیریت  گسترشقابل ایمنطقهسطح ملی به 

چهارم این  است که در نسل شدهفیتعر هادانشگاهترکیبی از متخصصان بخش خصوصی، دولتی و 

تشکل می به ملی، پارک از سطح محل تأثیرگذاریی مرکزی و تغییر دامنه هادولتترکیب به دلیل ورود 

 است.  ایمنطقهاز متخصصان در سطح ملی است و در نسل پنجم نیازمند مدیریت ملی و یا 

وی پاسخ گ هاویژگیایر نسل چهارم با توجه به سطح باالی مهارت نیروی انسانی و س هایپارک

ر د وردنیازملیه عناصر نوین خواهند بود. و در نسل پنجم با توسعه ک هایفناورینیازهای ملی در زمینه 

. به کنندمیی را ایجاد او منطقه یانبوه در سطح مل دیبا تول مندنظام یشبکه نوآورسطح بسیار قوی، 

کز و ستقرار در مرااری و مناطق نوآوری(، امکان فناو هایشهرک) هاپارکاین  موردنیازدلیل وسعت 

ظر نپنجم با در  و در نسل شوندمیوجود نداشته اما در محدوده شهر مستقر  شهرها پرازدحاممناطق 

 شهرهانکالدر کنار شهرها و  یاز چند پارک و شهرک فناور یامجموعه، موردنیازگرفتن وسعت 

ه ر مقیاس انبودمناسب، تولید  یهالیپتانسبا دارا بودن فضا و  هاپارکهستند. از نسل چهارم 

و  یعتصن دیتول یاستامحور در ر ینوآور و فناور یهااز شرکت تیحماو مکانیزم عملیاتی  گرفتهشکل

 مختلف خدمات و محصوالت هایجنبهمناسب که  طیمح جادیا، در نسل پنجم با شودمیتعریف  انبوه

 هد شد.کامل خوا سازیتجاری، چرخه کندیمرا فراهم  یو شبکه ارتباط سازیتجاریتا  دهیفناورانه از ا
 

 های فناوری در ایرانالگوی تاریخی بلوغ پارک -4

اصفهان و  آهنذوبپیشنهاد شرکت به  1371در ایران از سال  فناوری هایپارکپروژه احداث 

 تأسیسهدف از  وهای علمی کشور آغاز توسط شورای پژوهش 1372پس از تصویب موضوع در سال 

یکی از . (29و9، 1395 ی)براتدر نظر گرفته شد محور ها حرکت به سمت اقتصاد دانشاین پارک

 وریفناهای موجود تا آن زمان عدم وجود ارتباط میان صنعت و دانشگاه جهت رفع نیازهای چالش

بنیان بود که هیچ نهاد و های دانشسازی محصوالت شرکتمحور کشور و همچنین نبود راهکار تجاری
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ی دولت که به هاچالشیکی دیگر از نشده بود. گذاری کارآمدی در این زمینه تعریفیا ابزار سیاست

ی بود که اکردهلیصتحیی برای نیروی کار زااشتغالفناوری انجامید، نیاز به جذب و  هایپارکتوسعه 

گویی به این نیازها و حرکت به سمت در راستای پاسخ. شودیمساالنه صدها هزار نفر به آن اضافه 

عنوان متولی اصلی آغاز به فناوریها توسط وزارت علوم تحقیقات و اندازی پارکمحور راهاقتصاد دانش

 شد. 

ور فنااحد و 17مرکز رشد و با استقرار شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در قالب یک  1379سال  از

است احداث شد، که وابسته به نهاد ری 1380همچنین پارک پردیس در سال  ،شروع به کارکرد

ی هااستان فناوری هایپارک ایران دارد. هایپارکجمهوری است و ساختاری متفاوتی با دیگر 

ل سازمان با انحال 1381در سال آذربایجان شرقی، سمنان، خراسان، فارس، گیالن، مرکزی و یزد 

 ازآنپس، (2، 1391)سلیمانی  و تبدیل آن به پارک ایجاد شدند  هااستانی علمی و صنعتی هاپژوهش

 آغاز شد. هاپارکاحداث  هااستانو  شهرهادر سایر 

رها آما 2017ایران در سال  فناوریدر گزارش منتشرشده از سوی وزارت علوم تحقیقات و 

گذاری کالن صورت گرفته در باوجود سرمایهاست،  فناوری هایپارکسرعت رشد کمی  دهندهنشان

ی و عوامل کیف هاپارکفناوری، آمار مدونی مبنی بر موفقیت و شکست  هایپارکسطح ملی بر روی 

بازارها و  به میزان درآمد، حجم صادرات، فروش محصول،حاضر نیز گزارش است،  منتشرنشدهتاکنون 

 41مار رسمی . در این گزارش آ(Ahmadi 2017, 34)است  ای نداشتهشده، اشارههای ثبتتاد پتنتعد

توان به اجرای ها میک، که با توجه به پراکندگی استقرار این پارشدهاعالم 2017ک فناوری تا سال پار

ات حقیقعلوم ت وزارتاست که  ذکرانیشا اشاره کرد. فناوریسیاست هر مرکز استان حداقل یک پارک 

 صرفاً  شدهارائهی آمارها وبه شکل انحصاری بوده  فناوری هایپارک تأسیسدر ایران متولی  فناوریو 

  است. فناوریدر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و  فناوری هایپارکمربوط به 

ها ههایی خارج از ساختار وزارت علوم توسط سایر وزارتخانمجموعه تأسیسدر دهه اخیر شاهد 

ستفاده اوآوری و... ن، شهرک فناوری، کارخانه انیبندانشکه از عناوین دیگری مانند پردیس  میابوده

ها برای اند. این مجموعهنداشته یتوجهقابلوزارت علوم توسعه کمی  هایپارکاما در مقایسه با  اندکرده

از ا ضه به تقاضعراند و در مواردی با تغییر رویکرد نوآوری از شدهطراحیرفع نیازهای صنعت خود 

ه مکانیزم عملیاتی خود را ب هامجموعهاین  کنند،نسل دوم و یا سوم تبعیت می هایپارکالگوی 

دمات از خ یادانشگاه، صنعت و دولت جهت ارائه مجموعه گسترده انیاز روابط و تعامالت م تیحما

این  مه اجزاء درهاما تعامل مناسب  ،اندداده، تغییر در منطقه ینیارآفرکو توسعه فرهنگ  ینوآور

 ها نیز ایجاد نشده است. مجموعه
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 (Ahmadi 2017,34) های فناوری در ایرانپارک : روند توسعه3 شکل

 

 رانیدر ا یفناور یهاپارک تحليل وضع موجود -1-4

 چیو لوکوو چیورکوویگکه بر مبنای مدل  4های ایران از جدول تحلیل وضعیت موجود پارکجهت 

(Gyurkovics, Lukovics 2014, 8) عامل اصلی  6جود و با توجه به و شدهاستفادهشده است طراحی

 شدهذفحنابع و برخی به دلیل امکان دسترسی از طریق سایر م سؤالبعضی موارد با استفاده از چند 

ی هادادهس سؤاالت محوری مصاحبه شامل موقعیت مکانی پارک نبوده است. بر اسا رونیازاست، ا

 4در شکل  یفناور یهاپارک گانهپنج یهادر نسل رانیا یفناور یهاپارک، موقعیت 5جدول 

 است. شدهمیترس

دانشگاهی  هایپارکاول  نسل ثابت ، غالبا با الگویهای گذشتهسالفناوری ایران طی  هایپارک

ین در حالی اخطی و عرضه محور است.  هاآن، رویکرد نوآوری در شدندمشغول به فعالیت و  تأسیس

 شد. تأسیسان در جه فناوری هایپارکنسل دوم  گیریشکلاست که اولین پاک در ایران پس از 

 سبب شده فناوریها و وزارت علوم تحقیقات و توسط دانشگاه فناوری هایپارکمالکیت و راهبری 

رد وکارها و بازار نقش مؤثری در عملکی دولتی، کسبهابخشسایر  ازجملهاست که دیگر بازیگران 

 های بعدی بودهبه نسلاز نسل اول ها د، این مسئله مانع اصلی تغییر الگوی پارکها نداشته باشنپارک

  محدودی تغییر وضعیت داده است. در ابعاد صرفاًاست و 

وزارت  هایپارکدر نسل پنجم دارند،  شدهفیتعر هایپارکی با توجهقابلایران فاصله  هایپارک

ی اقتصادی هافرصتگسترش  هاآن، سازوکار عملیاتی در رندیگیمعلوم غالبا در نسل اول قرار 

. شودیمدر واحدهای فناور انجام  هاگاهدانشی علمئتیهاست، که با جذب دانشجویان و  هادانشگاه

نزدیک به دانشگاه و یا مستقل بوده اما حضور در مراکز شهرها در اولویت  هاپارکموقعیت مکانی این 

، رویکرد نوآوری در شودیمانجام  هادانشگاهی علمئتیهی نیز توسط دهسازماننبوده است. مدیریت و 

و رشد  جادیاز ا تیحمایعنی،  به نسل دومی گذارهدففشار علم و عرضه است و تنها در  هاپارکاین 
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موقعیت  5و  4با استفاده از جدول  4. شکل انددادهتغییر موقعیت  یبر نوآور یوکار مبتنکسب

 .دهدیمنشان  ابعاد مختلف را در فناوری هایپارک گانهپنج یهادر نسلفناوری ایران  هایپارک
 

 صورت گرفته یهاهمصاحبهای فناوری ایران با توجه به : وضعیت موجود پارک5جدول 

 محوری در مصاحبه: سؤاالت

 گیری و فعالیت پارک فناوری مربوطهاهداف اختصاصی شکل 1

ا یملی و  نیازهایبه  گوییپاسخ باهدفوزارت دفاع که  انیبندانشهای دو مورد پارک پردیس و پردیس شرکت جزبه

 .اندبودهفناور متمرکز  یواحدهاها بر روی حمایت از صنایع دفاعی مشغول به فعالیت هستند، سایر پارک

 ساختار مدیریت پارک 2

 ها شاهد مدیریت دولتی وابسته به صنعت هستیمهای وزارت علوم مدیریت دانشگاهی بوده و در سایر پارکدر پارک

  احتمالی از زمان تأسیس پارک راتییو تغ ینوآور کردیرو 3

ایجاد  هاآنر های وابسته به وزارت علوم با توجه به وابستگی به دانشگاه رویکرد عرضه محور داشته و تغییری دپارک

 هستند. محورتقاضاگرفته و شکل صنعت و یا صنایع وابسته نیازهایها در راستای تأمین نشده است، سایر پارک

 تیابی به اهداف پارکمکانیزم عملیاتی دس 4

ب ایده و جذ معموالًی است، دانشگاه قاتیتحق جیتاناز  یاستفاده اقتصادهای وزارت علوم مکانیزم عملیاتی در پارک

ی ها مکانیزم عملیاتارک. در سایر پردیپذینمصورت  یعلمئتیهفناور وابسته به دانشجویان و  واحدهایفناوری خارج از 

 یوآوراز خدمات ن یاگستردهارائه مجموعه  میان دانشگاه، صنعت و دولت جهت سازیشبکهاز روابط و  تیحمابر مبنای 

 است. شدهمیتنظ ینیتوسعه فرهنگ کارآفر و

 هانحوه و میزان ارتباط پارک فناوری مربوطه با دانشگاه 5

فناور  واحدهایها بوده و پذیرش دانشگاه یعلمئتیهشامل اعضا  صرفاًهای فناوری وزارت علوم ساختار مدیریتی پارک

اطی خواهد شد. در این میان راهکار ارتب شرکت تسهیل رهیمدئتیهدر  یعلمئتیهها در صورت حضور اعضا در پارک

 کنند و با یکدیگر ارتباط و تبادل اطالعاتعمل می یارهیجزصورت های فناوری نیز بهدیگری تعبیه نشده و حتی پارک

 است.   ترپررنگفناور  واحدهایندارند، این مسئله در سطح دانشگاه و مدیریت پارک همچنین 

 صنعتی واحدهاینحوه و میزان ارتباط پارک فناوری مربوطه با  6

 در صرفاًباط ا مراکز صنعتی ندارند و این ارتب یاافتهیسازمانهای فناوری وزارت علوم غالبا ارتباط مدیریت پارک

باطات ها باید به شکل مستقل ارتفناور مستقر در پارک واحدهای، ردیپذیمصورت  هاشگاهینماچارچوب بازدید و یا 

ی صنعت واحدهایبا  یترمنسجمها با توجه به ارتباط با یک یا چند صنعت ارتباط موردنیاز را ایجاد کنند. سایر پارک

 رند.دا

 دولتی هایبخشنحوه و میزان ارتباط پارک فناوری مربوطه با سایر  7

های جامع ، در پارکندارند دولتی هایبخشسایر با  یاافتهیسازمانوزارت علوم غالبا ارتباط  یهای فناورپارک تیریمد

ستند. ه رفعالیغ معموالًکه  شدهدادهمرتبط دفاتری در محل پارک اختصاص  یهاسازمانجهت برقرار ارتباط به برخی 

 ابسته در ارتباط هستند.وی از دولت و صنایع هایبخشها به دلیل دولتی بودن با سایر پارک
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 بعاد مختلفافناوری از  هایپارک گانهپنجی هانسلفناوری ایران در  هایپارک: موقعیت 4شکل

 

 یريگجهينت -5

شوند و محل مناسبی سازی در نظر گرفته مینوآوری و تجاریهای فناوری پلی میان امروزه پارک

ا بیستند که نها به شکل یک اتفاق برای عبور از دره مرگ میان اختراع و بازار خواهند بود، اما پارک

ز زمان ا. سازی مناسب دارندوقوع خود اثرات مثبت بالفعلی داشته باشند و نیاز به طراحی و پیاده

ییر در های نوآوری ایجادشده است که در کنار تغاکنون تحوالت زیادی در مدلتأسیس اولین پارک ت

های فناوری را کی زمانی مختلف الگوی بلوغ پارهادوره... در وهای نوآوری، نیروی کار، بازارها سیاست

 .اندکردهایجاد 
ت و ضعف اند که هر یک نقاط قوشدهمختلف معرفی هایها با ویژگیتاکنون سه نسل از پارک

سل چهارم نی نوآوری تا هامدلمشخصی داشته و در جایگاه خود معتبر هستند، در این سه الگو 

های فناوری با شده پارکهای معرفی. این مقاله با توجه به عدم انطباق نسلاندشدهی سازادهیپ

 هاآنرائه الگوی بلوغ های بعدی و اها در نسلهای موردنیاز پارکهای اخیر نوآوری، به بیان ویژگینسل

 ی چهارم و پنجمهانسلی نسل پنجم تا هفتم نوآوری پرداخت، که در غالب هامدلی سازادهیپجهت 

 شده است.فناوری بیان هایپارک

های فناوری، یعنی با رویکرد ی نسل ششم و هفتم نوآوری در طراحی پارکسازادهیپجهت 

دولت، صنعت، دانشگاه و بازار )جامعه(، محور اصلی در نظر سازی میان نوآوری باز و بسط یافته، شبکه

 ،ی)شاوردسازی خواهد بود ای قابل پیادهی جغرافیایی در سطح ملی و منطقهجوارهمکه با  شدهگرفته

هدف

مکانیزم عملیاتی

موقیت مکانی

موسس

مدیریت

دیدگاه نوآوری

پارک های فنّاوری وزارت علوم

سایر پارک های فنّاوری
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های الزم در یک های پیشین و ایجاد زیرساخت. این امر مستلزم طی کردن نسل(14 ،1398 یسلطان

های فناوری با رویکرد نوآوری باز بسیار محدود است اما با سیر تکاملی است. در حال حاضر تعداد پارک

های بر پایه فناوری انیبندانشها مبنی بر تقویت اقتصاد توجه به روند سریع تغییرات و استراتژی دولت

الزامات  نیترمهمها متصور است. های نسل چهارم و پنجم پارککارگیری وسیع مدلپیشرفته، به

سازی قوی افقی، حضور فعال تمامی های فناوری، شبکهی رویکرد نوآوری باز در پارکسازادهیپ

. این مهم با المللی استای، ملی و بینبازیگران، یعنی دولت، صنعت، دانشگاه و بازار در سطوح منطقه

 ، نیروی انسانی و منابع نوآوری ارتباط مستقیم دارد. افزارنرم، افزارسختتوسعه 

ی جغرافیایی به شکل حداکثری در نظر جوارهمهای فناوری مشارکت و تا نسل پنجم پارک

سنتی  و نوآوری است، اما برخی مطالعات نزدیکی جغرافیایی را ابزاری در مناطق صنعتی شدهگرفته

سازی مجازی وری اطالعات و شبکهی آتی، فاصله فیزیکی را با فناهانسلهای سازیدانسته و در شبکه

های . این شیوه در شرکت(Salvador, Ilaria, Conicella 2013, 2)جایگزین کرده است

سعه و حقیق و توی هر منطقه دفاتر تهالیپتانسی که در نقاط مختلف دنیا جهت استفاده از تیچندمل

یز حال حاضر ن هرچند که در ی خواهد داشت.توجهقابلاند کاربرد خطوط تولید خود را دایر کرده

سازی کنند و یا ترکیبی از ساختار مجازی و فیزیکی را پیادهصورت مجازی فعالیت میها بهبرخی پارک

سطح ملی و  سازی گسترده درشبکه ها قرارگرفته وبندی سه نسل اول پارکاند اما در دستهکرده

 اند.ای نداشتهمنطقه

 کنندهرفمصوکارها و در ایران بازیگران اصلی نوآوری دولتی هستند و ارتباط میان نوآوری، کسب

به  ت، در صنایعصنعو تحوالت فناوری  ینوآور یبرا یمحرک اصل عنوانبه رقابت ایجاد نشده است.

 فناوری باعث شده است هایپارکو ساختار داخلی  دستنیازاعوامل خارجی . وجود ندارد مؤثرشکل 

ها پارک سازی نوآوری عملکرد موفقی نداشته باشند.عنوان ابزاری جهت تجاریایران به هایپارککه 

اند ستهکنون نتوانتااما اند، قرارگرفته یدولت تیفناورانه و نوآورانه کشور موردحما یازهایباهدف تأمین ن

 یهاتیکنند. حما فایامعه اجثروت در  جادیتبع آن کمک به اصنعت و به ازیدر تأمین ن ینقش مؤثر

 ت. فته اسصورت گر ینوآور تیو موفق هافناوری یسازیدولت بدون در نظر گرفتن نرخ تجار میمستق

طور که در های فناوری در سطح جهان، همانباوجود تأکید بر تحوالت سریع دهه گذشته پارک

جز موارد های فناوری در ایران اشاره شد، روند بلوغ، در کشور ما بهرکبخش الگوی بلوغ پا

های ر سالدفناوری ایران  هایپارکطور کامل متوقف مانده است. بررسی ها بهی از پارکشمارانگشت

ها در بخش ی نسبت به الگوی نسل اول ایجاد نشده و تنریگچشمکه تغییرات  دهدیمگذشته نشان 

 یهاگسترش فرصت ی جایگزینبر نوآور یوکار مبتنو رشد کسب جادیاز ا تیحمای، گذارهدف

گیری ر شکلد مؤثرو ابعاد  هابخششده است، که به دلیل عدم تناسب با سایر  دانشگاه یاقتصاد

 نداشته است. هاپارکی بر رشد عملکرد ریگچشم تأثیرساختار یک پارک، 

ی هارساختیزاً توسعه کمی یافته و حتی از جهت های ایران در چارچوب نسل اول صرفپارک
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ی مجلس هاپژوهشو گزارش مرکز  منتشرشدهاند. با استناد به آمارهای فیزیکی رشد مناسبی نداشته

ی هاچالشهای فناوری از جنبه اقتصادی نیز با گفت، ساختار فعلی پارک توانیم 1395در سال 

های فناوری کشور در حد انکوباتور یا مرکز رشد پارک کثرجز تعداد معدودی، ابه اساسی مواجه است و

ها، با پارکاین  اغلب، ها انتظار داشتتوان عملکردی در حد پارک فناوری از آنو نمی اندماندهیباق

پارک رساختیاین در حالی است که توسعه ز ،خصوص بودجه عمرانی مواجه هستندمشکل بودجه به

 .ضروری است نیاز و نیترییابتدا مطلوبها برای تحقق بازدهی 

اد های خطی است که فاصله زیدر ایران غالبا بر مبنای عرضه و مدل هاپارکرویکرد نوآوری 

 تنهانهد. ویژه در دهه اخیر داردر سایر نقاط دنیا به شدهبکار گرفتههای یک قرن را با مدل حدوداً

سازی عمودی نیز تجربه موفقی ته بلکه در شبکههای ایران شکل نگرفسازی افقی در پارکشبکه

 نیترییابتدای است. یکی از ارهیجز امالً کها و واحدهای فناور در آن و عملکرد پارک میانداشته

وکارها و دولت به ، تعامل و مشارکت صنعت، کسبها در هر نسلجهت تکامل پارک موردنیازتغییرات 

وب های خارج از چارچی پارکسازادهیپریت است. در الگوی همراه دانشگاه در نقش راهبری و مدی

اما این  میابودهویژه مکانیزم عملیاتی سازی و بهوزارت علوم شاهد تحوالتی در رویکرد نوآوری، شبکه

ده شواجه تغییرات هم در مواردی به دلیل عدم توازن با عوامل خارجی و داخلی پارک با شکست م

و نیازهای  نفعانیذهای فناوری، کرد که تعریف دقیق و صحیح جایگاه پارکاست. در آخر باید اشاره 

های های بعدی پارکغ به نسلتغییر الگوهای بلو سازنهیزمی آن در ایران افزارنرمی و افزارسخت

 فناوری خواهد شد. 
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