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 چکیده

 ناوری باک علم فپار، یتوسعه اقتصادموتور محرکه به عنوان  یروز افزون شهرها به نوآور ازیتوجه به ن اب

 قیحقت مین راستادر ه نوآوری شهری دارد.ها نقشی مستقیم در ارتقاء سازی آنهای خالقانه و تجاریجذب ایده

. ام شدانج مشهد ی در کالنشهرشهر ینوآور ارتقاءدر خراسان رضوی  یحاضر با تمرکز بر نقش پارک علم و فناور

نین ست. همچاها، از نگرش استنتاجی و نظریات نوآوری استفاده شده در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه

ای با چهار بر همین اساس پرسشنامه بوده که کیفی(-متوالی کمیه )ی و آمیختتحلیل -روش تحقیق پیمایشی

 ارک علم ومتغیرهای وابسته( و پت )های نوآوری، شبکه تعامالگذاریهای نوآوری، سیاستشاخص زیرساخت

رضوی خراسان  نفر از کارکنان پارک علم و فناوری 82شاخص تدوین و توسط  زیر 48متغیر مستقل( و ) یفناور

ارک علم و فناوری و پبرای تبیین روابط علی بین و  SPSSافزار نرم ها از. به منظور تجزیه و تحلیل دادهپر شد

های روش یریکارگبههمچنین در مرحله بعد و با استفاده شده است.  PLSمدل مسیری ابعاد نوآوری شهری از 

نفر از کارشناسان و مدیران  8با ( Semi-Structured Interviewsه )یافتساختار با مصاحبه های نیمه  کیفی

 یندکد بوعی و بدست آمد که از طریق آنالیز موض ییهادادهمربوطه که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، 

صلی پویای چهار عامل ا هاییستمستحلیل شده است. سپس با اطالعات بدست آمده از مطالعات کمی و کیفی، 

لم و عو پارک  پژوهش بین پارک علم و فناوری و نوآوری شهری رابطه معناداری بودهبر طبق نتایج کامل شد. 

ارک بر پبت وجود های نوآوری داشته که این امر ناشی از تأثیر مثگذاریفناوری بیشترین تأثیر را بر سیاست

الب قو نتایج در  یدها تایها، پویایی آنها در سیستمچرخه وجودهمچنین به دلیل باشد. های دولتی میسیاست

 هکارهاییضوی رابه منظور تقویت پارک علم و فناوری خراسان ر یک مدل کلی نوآوری شهری ارائه شد. در نهایت

 پیشنهاد شده است.

 ویایی سیستم، پارک علم و فناوری، شهر مشهد، پPLSنوآوری شهری، مدل مسیری  :کلمات کلیدي
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 فصل اول: کلیات پژوهش

 بیان مسئله -1-1

 به منظورو  شدن یجهانها، رفع تهدیدات ناشی از ریزی شهری در پی جذب حداکثری فرصتامروزه برنامه

واقع نیروهای خالق و باشد. در بقا در رقابت شهرها، به دنبال ایجاد و کسب مزیت رقابتی پایدار برای شهر می

شود. با توجه به توسعه روز افزون جوامع و به دنبال آن نوآور یک مزیت رقابتی پایدار برای شهرها محسوب می

ایجاد نیازهای جدید، توجه به نوآوری در شهر برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان باعث ایجاد بازارهای جدید 

کند، که این رقابت به نوبه خود منجر به رشد فزاینده ختلف را تشدید میشود و رقابت میان شهرها و مناطق ممی

های خالقانه نوآوری فرآیند پیچیده تبدیل ایده (.Athey et al, 2007)شود های مختلف میتولیدات در زمینه

در  جذب و نگهداری نیروهای خالق و نوآور به منظور. (Hoindle, 2008) باشدبه محصوالت و خدمات نو می

ها و سازوکارهایی متناسب با این نیروها باید در شهر ایجاد شود تا خالقیت این نیروها به منصه شهر، زیرساخت

عنوان یک محصول پیچیده و چندوجهی فرض ظهور رسیده و به نوآوری منجر شود. در واقع زمانی که شهر به

در  (.Shearmur,2012:237)شوند نجر میشود، فرآیندهای مرتبط با نوآوری به مدیریت و بهبود یک شهر م

باشند(، های نو و بدیع میعنوان جایگاه طبقه خالق که دارای ایدههمین راستا مفاهیمی مانند شهرهای خالق )به

بنیان باشد( و دانشتوسعه اقتصادی می به منظورهای افراد خالق سازی ایدهشهرهای نوآور )مکانی برای تجاری

باشد( به ادبیات گذاری اطالعات و دانش از طریق تحقیق و تکنولوژی میبرای به اشتراک)جایگاه متخصصان 

تر در برخی برای توضیح علت وجود فضای نوآوری جذاب 90ی ریزی شهری وارد شد. محققان از دههبرنامه

سطح ملی بود ولی هایی ارائه کردند که ابتدا در مناطق که موجب ارتقاء سطح خالقیت و تشویق آن شود، نظریه

عنوان مثال جهت کنند. بهای، محلی و شهرها نیز نقش اساسی را بازی میبعدها مشخص شد که سطوح منطقه
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مطرح  3و محلی 2ایتوسط نلسون در سطح ملی و سپس منطقه 1رسیدن به شهرهای نوآور، سیستم ملی نوآوری

(. Etzkowitz & Leydesdorff,2000:114; Saad & Zawdie, 2005:92; Inzelt,2004:983)شد 

 & Rezazadeh mehrizi) 4گانهی مارپیچ سهدر کنار این نظریات، نظریه

Pakneiat,2008:78;Brown,2000:25; Clancy et al,2001:159) 5و الماس پورتر 

((Sharif,2006:250، ،که نوآوری در یک منطقه را منوط به تقریب جغرافیایی 187:1390رضوی و اکبری )

دانند، متمرکز شد و در اینجاست که پیوندی جدانشدنی بین جغرافیا و بازیگران اصلی در آن منطقه میبین 

(. برای فرآیند نوآوری Cohdent et al,2011:153)آید ریزی شهری و شهرهای نوآور به وجود میبرنامه

هایی بوده که امکان تولید و کانها، فضاها و مرسد که شهر نوآور مجهز به یک گروه از پروژهضروری به نظر می

ها و فضاها نقش اصلی در تعریف های متفاوت محیط محلی را دارا باشد و این مکانانتشار دانش در سراسر الیه

های نوآورانه این تقویت فضاهای شهری از طریق تدوین و اجرای پروژه آن کهکیفیت نوآوری در شهر دارند. حال 

های علم و فناوری( ممکن بوده که نوآوری محلی را در حوزه جهانی از جمله پارکهای واسطه )به دست سازمان

 ;Cohdent et al.,2011: 15; Brown,2000: 32; Clancy & et. al,2001: 160) کندمطرح می

Sharif, 2006: 255.) دهد موفقیت شهرهای نوآور و تقویت فضاهای شهری به وسیله نتایج مطالعات نشان می

 ی یاد شده قابل ارزیابی است.های واسط بر اساس سه نظریهماناین ساز

اند و سعی داشتند در این زمینه گام بردارند. در واقع شهرهای زیادی در دنیا به سمت نوآوری حرکت کرده

یافته )مانند بارسلونا، مونترال، هلسینکی، ملبورن، آستین، دلفت و آیندهوون( و تمامی شهرهای کشورهای توسعه

که با استفاده از  مثال کشورهایی مانند ترکیه و مالزی به طورتوسعه )تعدادی از شهرهای کشورهای درحال

 المللی و ارتقاء وضع موجود خود دارندنوآوری در حوزه شهری سعی در وارد شدن به رقابت بین

(Oz,2002:503)) و سنگاپور که  کشورهایی مانند سوئیس، سوئد 2011. بر طبق گزارشات جهانی در سال

نوآورترین شهرهای جهان در آن کشورها قرار دارند و سایر کشورهایی که در آنها نوآوری در سطح باالیی قرار دارد 

های تکنولوژیکی، محیط سیاسی، قانونی و کسب و کارشان در وضعیت مناسبی قرار دارد و با داشتن زیرساخت

                                                      
1
 National System of Innovation  

2
 Regional  System of Innovation 

3
 Local  System of Innovation 

4
 Triple Helix 

5
Porter's Diamond Model   
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ریزی مستمر در راستای آموزش نیروی ت و دانشگاه و با برنامهداران ریسک پذیر، پیوند مناسب بین صنعسرمایه

کنند. در این فرآیند کشورهای کار خود و تبدیل آنها به کارگران دانش زمینه را برای نوآوری مهیا می

اند )مانند کواالالمپور و های بسیار زیادی جهت تبدیل شدن به شهرهای نوآور انجام دادهتوسعه تالشدرحال

هر  ((.Yigitcanlar,2009:230)و سنگاپور  (Bunnell & Barter, 2002: 370)آن  2020انداز چشم

اند. شهرهای های مطلوبی در جهت دستیابی به شهر نوآور لحاظ نمودهکدام از این شهرها در آینده خود موفقیت

نوآورترین کشورهای جهان  95ست مثل ایران که در رده کشورهای در حال توسعه که نوآوری در آنها کمتر ا

گذاران ریسک پذیر، پیوند های دولتی، سرمایههستند باید مانند کشورهای توسعه یافته محیط قانونی امن، حمایت

وجود آورند تا خالقیت و نوآوری در آن کشورها  مناسب بین صنعت و دانشگاه را مطابق با شرایط محلی خود به

ایجاد و پرورش نوآوری، ناقص بودن روابط  به منظور. در ایران عدم وجود جو الزم (Dutta, 2011)شود پدیدار 

ها رقم همکاری را در میان آن یبه جاها رقابت ها، بوروکراسی شدید و مرز قوی بین سازمانای بین سازمانشبکه

گونه نوآوری شورهای غربی بوده و هیچزده است. سیستم قانونی و اداری کشور وابسته به الگوهای تقلیدی ک

های واسطه در شهرهای کشور از جمله . در حال حاضر در سازمان(Kharazmi et al, 2013:5)نداشته است 

شود و با وجود تخصیص های تحقیقاتی داده نمیها و پروژهمشهد اجازه ورود افراد جدید به فرآیند تدوین طرح

ها را شده، مشاوران توان نوآوری در طرحه دلیل چهارچوب از پیش تعیینمنابع غنی مالی به بخش پژوهش ب

گیرند. بنابراین برای رسیدن به شهر نوآور، ها و موضوعات نو در حاشیه قرار مینداشته و افراد خالق با ایده

منظور تقویت ها در فضا و مکان به های واسط از جمله پارک علم و فناوری به کار بردن پروژهی سازمانوظیفه

 های صنعتی و افراد خالق است.تعامالت بین فعالیت

شهر مشهد نیز با توجه به پتانسیل انسانی و داشتن مراکزی که مولد نوآوری هستند مانند دانشگاه ها، پارک 

به با توجه هایی در جهت توسعه نوآوری برداشته است. هرچند علمی و فناوری، مراکز رشد و مراکز کارآفرینی گام

اند در راستای نوآوری ها، نهادهای نوآور نتوانستهنوپا بودن نهادهای نوآور در این شهر و عدم تعامل مستمر بین آن

-مکانیزم یریکارگبهها و . البته با وجود این، برای تقویت این مراکز لزوم توجه ویژه به بخشدر شهر گام بردارند

-تمام ظرفیت یریکارگبهرسد تا شهر مشهد با شهری ضروری به نظر میهای موثر برای پیشبرد اهداف نوآورانه 

های انسانی، تکنولوژیکی و اطالعاتی خود عالوه بر ارتقاء نوآوری و کارآفرینی در سطح شهر عاملی برای باال بردن 



 

154 

 

 المللی باشد.های این شهر در مناسبات بینتوان ملی و استانی در استفاده از ظرفیت

که  باشدمی ن شهرمل اثرگذار در ارتقاء نوآوری در شهر مشهد، پارک علم و فناوری فعال در ایاز جمله عوا

های کتجود شربه دلیل وسعت، حمایت وزارت علوم و فناوری و فضای رقابتی موجود در این پارک و به ویژه و

 ی فعالیتسب براد محلی مناای برخوردار است.  پارک علم و فناوری در شهر مشهد با ایجافعال از اهمیت ویژه

ه و در ایش دادها را افزهای مختلف در حوزه ارتباطات، داروسازی، برق، شیمی و... توان رقابتی شرکتشرکت

 دهد.نهایت نوآوری را در شهر مشهد ارتقاء می

د ین فرآیناروجی کند. خدر واقع پارک علم و فناوری نقشی ارتباط دهنده بین افراد خالق و جامعه ایفا می

 این شهر ح آمایشمؤثر انجام شود شهر مشهد را به سمت جایگاه شهر نوآور بر اساس چشم انداز طر به صورتاگر 

رایط ش(. هدف کلی در این تحقیق بررسی 135:1390رهنمون خواهد ساخت )مطالعات آمایش خراسان رضوی،

د. باشد میهای افراد خالق در مشهتجاری سازی ایدهموجود پارک علم و فناوری خراسان رضوی در راستای 

توسط  جام شدههای انها و پروژههمچنین بررسی نحوه عملکرد پارک علم و فناوری مشهد )از طریق بررسی طرح

از شهر اندوجه به چشمباشد. با تیابی به نوآوری شهری میهای افراد خالق در دستجذب ایده به منظورها( آن

ی در باشد( و همچنین ضعف سیستم نظام نوآورر اساس تقویت نوآوری و دانایی محوری میمشهد )که ب

هری در شتوسعه مانند ایران، این تحقیق به دنبال شناخت عوامل اصلی پویایی سیستم نوآوری کشورهای درحال

 باشد.رابطه با پارک علم و فناوری شهر مشهد می

ای هور روشریزی شهرهای نوآت رسیدن به این مهم در برنامههای نوین جهدر همین راستا یکی از روش

وصیه شده کارگیری آن تریزی مبتنی بر پویایی سیستم بوده که به دلیل دیدی سیستمی و همه جانبه، بهبرنامه

خیر ای ر دههدریزی که دیدی تک بعدی داشته متفاوت است. این روش های سنتی برنامهاست. این روش با روش

 رتباط باامل در اقرار گرفته است. در این روش عو مورد استفادهریزی شهرهای دنیا تخصصی در برنامه رتبه صو

جه به زوم تولیکدیگر در یک سیستم جامع و پویا در نظر گرفته شده و موضوع با رقابت جهانی بین شهرها و 

 مفهوم شهرهای نوآور نمود بیشتری پیدا کرده است. 
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 پژوهش ضرورت اجراي -1-2

ت از های اصلی برای حمایعنوان یکی از اولویتیافته ارتقاء سیستم نوآوری بهدر بسیاری از کشورهای توسعه

همی در های نوآوری نقش م(. اجرای موفقیت آمیز سیاست370:1390باشد )رضوی و اکبری،تولید ملی می

د اقتصادی نوآوری کلید رش (.Salami & Soltanzade, 2012: 212)شکوفایی هر ملت در بازار جهانی دارد 

شود داری یاد میعنوان موتور توسعه سرمایهاز آن به یگربه عبارت دو ( Shearmur, 2012: 510)باشد می

(Viotti, 2002: 11)وری ر واقع نوآباشد. دکننده رشد اقتصادی می. سطح دیگر نوآوری، محلی بوده که هدایت

ادها و حل دارای نهمهای نوآورانه است. هر ی محلی مربوط به شرکتو این زمینهزا و محلی بوده ای درونمقوله

اصلی در  کند. یکی از مسائلآفرینی میا نقشعنوان رابط بین نهادهباشد و نوآوری بههای خاص خود میفرهنگ

تالش  وشناسایی توسعه ارتقاء زیرساخت در نوآوری شهری در کشورهای درحال به منظورایجاد و تشویق نوآوری 

های دیت: محدودر جهت حل موانع در این شهرهاست. موانع اصلی نوآوری که در این شهرها ذکرشده است اعم از

ای ها ایدههای مناسب جهت ترغیب و حمایت افراد بزیرساخت، عدم وجود قوانین و همچنین فقدان مکانیسم

 (. Shearmur, 2012: 515) باشدخالقانه می

حل کوتاه عنوان یک راهتوسعه نباید انتقال تکنولوژی و سرمایه بهیز مانند سایر کشورهای درحالدر ایران ن

عنوان بخشی از یک استراتژی بلندمدت برای نوآوری و افزایش تولید و امکانات باشد بلکه باید به به منظورمدت 

ها بوروکراسی و مرز جدید ازمان. در سطح س(Saad & Zawdie, 2005: 89)آوری باشد ای فنیادگیری ریشه

گیری های واسط مانند پارک علم و فناوری شده و تصمیمتکه شدن و رقابت بین این سازمانها باعث تکهبین آن

باشد. شهر مشهد با توجه به داشتن مراکز ها همچنان وابسته به دستورات از باال میدر بین و سطح سازمان

هایی در بهبود سیستم علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز کارآفرینی پیشرفت ها، پارکنوآوری مانند دانشگاه

های خالقانه در داخل مناطق و نوآوری کرده است. ولیکن یکی از مشکالت عمده فقدان ظهور و توزیع ایده

 بسیاری از مشکالتی که در شهرهای فعلی وجود داردهمچنین ارتباط ضعیف بین جوامع مختلف است. همچنین 

ای است و های شهری و منطقههای شدید سیستمریزان در رویارویی با مشکالت و پیچیدگیناشی از ناتوانی برنامه

گیران شهری ریزان و تصمیمها فاقد یک رویکرد سیستمی هستند. در همین راستا برنامهاز همه این که آن ترمهم

های تفکر ها و تکنیککارگیری روشپی استفاده و بههای شهری در برای رویارویی با این مشکالت و پیچیدگی
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در چشم انداز طرح آمایش استان خراسان رضوی، تبدیل شهر مشهد به مرکز نوآوری و  سیستمی برآمدند.

باشد. بر اساس این طرح خالقیت علمی و فناوری و استقرار خدمات مبتنی بر تولید دانش در اولویت می

های کیفی آموزش عالی و توسعه تحقیقات هد برای شهر مشهد ارتقاء شاخصراهبردهای توسعه شهرستان مش

 (.128-124:1390اند)رهنما و آقاجانی،بینی نمودهرا پیش یمحور ییداناکاربردی در زمینه 

شهر مشهد با توجه به موقعیت ژئوپولتیکش در استان و جذب بیست میلیونی ساالنه گردشگر، توان اقتصادی 

تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان خراسان رضوی و شرق سانی بسیار باال در استان میهای انو ظرفیت

کشور ایفا کند. با توجه به نیاز روز افزون شهرها به نوآوری به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و با علم به 

 ,Sharif)های در حال توسعه ای مانند پارک علم و فناوری در کشورهای واسطهعدم کارایی مناسب سازمان

، سیستم نوآوری (Nelson, 1993)این تحقیق درصدد برآمده تا با بررسی نظریه سیستم ملی نوآوری  (2006

( و الماس پورتر Clancy et al,2001:159)گانه ی مارپیچ سهنظریه (Athey et al,. 2007)شهری 

(Porter, 1990:158)  و فناوری شرایط ارتقاء نوآوری شهری در شهر مشهد گرفتن نقش پارک علم  در نظرو با

را تبیین نماید. الزم به ذکر است به دلیل پیچیدگی موضوع نوآوری شهری و عواملی که در آن دخیل هستند 

(Galanakis, 2006) یابد که از تفکر سیستمی استفاده گردد.ضرورت می 

دهد به درک بهتر بین عناصر مختلف را نشان میتفکر سیستمی نیز به عنوان یک نظام معنادار که ارتباط 

ریزی شهری است کند و پیش از این در مواردی که مربوط به حوزه مدیریت و برنامهمسائل مدیریتی کمک می

 ;Rehan et al, 2011)های جدید شهری ریزیها و برنامههمچون پسماندهای شهری ، آبرسانی، زیرساخت

Anomanyo, 2004توان به الگوها و ارتباطات بین عوامل ه شده است و با به کار بردن آن می( به کار گرفت

. الزم به ذکر است که تفکر سیستمی در (Senge, 1996)اصلی و موثر تشکیل دهنده یک سیستم واقف شد 

های مختلف موضوع نوآوری و نوآوری شهری در تحقیقات مختلفی به کار رفته است که بیشتر نیز به بیان بخش

ولی تحقیق حاضر با تمرکز بر نقش پارک علم و  (Galanakis, 2006)وثر بر نوآوری پرداخته شده است م

فناوری در ارتقاء نوآوری شهری انجام خواهد شد. با توجه به عوامل ذکر شده محقق بر آن است تا نسبت به 

وری در جهت ایجاد نوآوری در طراحی مدلی بر مبنای تفکر سیستمی برای تبیین ارتباط و نقش پارک علم و فنا

 شهر اقدام نماید.
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 و فرضیات سؤاالت -1-3

  ه ستفاداوضعیت پتانسیل شهر مشهد برای حرکت به سمت شهر نوآور با محوریت پارک خراسان رضوی با

 ها و فضاهای شهری چگونه است؟ها در مکانسازی آنهای خالقانه و تجاریاز جذب ایده

  ر پارکببر شکوفایی نوآوری شهری به طور کلی و همچنین با تمرکز  یریتأثپارک علم و فناوری چه 

 ها چگونه قابل بررسی است؟آن ریتأثو درجه  خراسان رضوی دارد

 ه بر مطالع توان ارتباط بین پارک علم فناوری و شهر نوآور را به صورت کلی و همچنین با تمرکزچگونه می

 نمود؟ یسازمدلموردی در پارک خراسان رضوی با استفاده از روش پویایی سیستم 

 در راستای پاسخ به سؤاالت فرضیاتی تدوین شده که عبارتند از:

  ا و هدر مکان هاسازی آنهای خالقانه و تجارینوآوری شهری و جذب ایدهشهر مشهد از لحاظ وجود ابعاد

 فضاهای شهری وضعیت مطلوبی ندارد.

  است. یرگذارتأثپارک علم و فناوری بر شکوفایی نوآوری شهری 

 .ارتباط معنادار و یک سیستم پویا بین پارک علم فناوری و شهر نوآور وجود دارد 

 

 اهداف طرح -1-4

باشد. شهد میارزیابی نقش پارک علم و فناوری به منظور ارتقاء نوآوری شهری در شهر مهدف اصلی تحقیق 

 : کندیمهمچنین تحقیق حاضر اهداف زیر را نیز دنبال 

 جذب  ده ازتعیین وضعیت پتانسیل نوآوری شهری با محوریت پارک علم و فناوری خراسان رضوی با استفا

 ها و فضاهای شهری ؛ها در مکانسازی آنتجاریهای خالقانه و ایده

  طالعه مکز بر پارک علم و فناوری بر شکوفایی نوآوری شهری به صورت کلی و همچنین با تمر یرتأثبررسی

 موردی در پارک علم و فناوری خراسان رضوی؛

ارتباط بین پارک علم فناوری و نوآوری شهری بر مبنای روش پویایی سیستم به صورت کلی و با  یسازمدل
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 تمرکز بر پارک علم و فناوری خراسان رضوی.

 

 ؟دهديمپاسخ  يشهر یازهاياز ن يکپژوهش به کدام نتايج  -1-5

، و پارک علم و فناوری دای ماننواسطه یهاسازماناز طرف  تواندیمزیر  یهابخشنتایج پژوهش حاضر در 

 های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و در صورت اجرا سودمند باشد:شرکت شهرک

 های خالقانه افراد در حوزه خدمات شهری؛ جذب ایده -

 ع.های بیشتر و دیده شدن در اجتماتشویق افراد خالق به فعالیت-

 

 جنبه نوآوري پژوهش -1-6

یت ر اولودهای خالقانه رهای دنیا از طریق جذب و تجاری سازی ایدهدر حال حاضر رقابت با سایر شه

ر ش اصلی دوری که نقهای واسطی چون پارک علم و فناها  بوده است. بنابراین در نظر گرفتن سازمانریزیبرنامه

ه کان ناوری ایرفهای علم و باشد. اما در پارکحرکت در این جهت می ینترمهمهای خالق جذب افراد و ایده

ه که ی نو بودنه بحثبیشتر تولیدات و محصوالت نوآورانه مدنظر است، ارتقاء نوآوری شهری از طریق خدمات نوآورا

 تا به حال مطرح نشده و در انزوا قرا گرفته است.

 

 سوابق موضوع از لحاظ علمي تجربي -1-7

نقش  1980ه نوآوری از اواخر دهنوآوری از انقالب صنعتی در هسته توسعه اقتصادی و رشد قرار گرفت. 

ر مرحله د . اولینهای دانشگاهی ایفاء کرد. که در پی چند مرحله مجزا بوجود آمدمهمی در محافل سیاسی و بحث

وم به دت. روند های بعد از جنگ بوده اسکه اجتماع کینزی که حاکم بر الگوی اقتصادی در طول سال 1970دهه 

ر حال توسعه پدید آمد که در نتیجه باال رفتن تولیدات در کشورهای د 1980و  1970طور کامل در بین دهه 

  ای مطرح شد.شهر نوآور در سطح محلی و منطقه 1990(. در دهه Shearmur, 2012: 510بوده است)
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طبق تحقیقی که برای کواالالمپور انجام داده اند بر این عقیده اند که در این  1بونل و بارتر 2002در سال 

اسیس دانشگاه چند رسانه ای و پرورش محیطی نوآورانه به منظور جذب سرمایه گذاری و طبقه خالق از شهر ت

در راستای تبدیل  1996در سال  MSCباشد. پروژه عوامل توسعه منطقه شهری کواالالمپور می ینترمهم

پیشنهاد شد که هدف آن  2020کواالالمپور به شهری با اقتصاد دانش بنیان و نوآورانه بر اساس چشم انداز 

 (. nitc.mosti.gov)باشدتقویت چهره کواالالمپور و اتصال به جهان شهرهای مهم دنیا می

یگیت کالنار و دیگران پژوهشی در مورد شهر ملبورن انجام داده اند.  2008و  در سال  2شاو 2003در سال 

زیربنای توسعه اقتصادی بر دانش و نوآوری بوده و توسعه منطقه شهری خالق با هدف تقویت  2030در ملبورن 

نزدیکی فضایی و  کسب و کار پایدار و حمایت از اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است. در این شهر تالش بر

 .باشدیمهای صنعت مکانی بین دانشگاه ها و خوشه

در تحقیق خود برای شهر آیندهوون که شهری مرکزی در منطقه صنعتی هلند  3ارگازاکیس 2004در سال 

دولتی به منظور توسعه این شهر، فن آوری دانش بنیان و  یهاسازمانکند که در این شهر باشد و عنوان میمی

مکانی برای پرورش افراد خالق  به عنوانه را پیشنهاد داده اند. دو بازیگر مهم در نوآوری آیندهوون دانشگاه)نوآوران

 .باشدیمو نوآور( و شهرداری)ایجاد پروژه ها در شهر( 

در پژوهشی با عنوان نوآوری و شهر به بررسی عوامل و دالیل قوت و ضعف  2007و همکاران در سال  4آتی

اطق مختلف در انگلستان پرداخت. این تحقیق با هدف تعیین عوامل موثر بر نوآوری در شهرها انجام نوآوری در من

های نوآورانه و عوامل تحریک شد و محققین در این پژوهش با بررسی و مقایسه این مناطق در اجرای سیاست

وآوری در شهرها که شامل کننده نوآوری در نهایت سیستمی را ترسیم کردند که در این سیستم عوامل اصلی ن

 داد.های شهری را نشان میهای شهری، بازارها و داراییها، شبکهشرکت

در مورد دو شهر مونترال و بارسلونا تحقیقی انجام  6کوهدنت و دیگران 2011و سال  5لئون 2008در سال 

ها به منظور پرورش مکان بارسلونا و مونترال، فضاها و 2001هایی که در سال دادند. در این دو پژوهش طرح
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خالقیت در مقیاس محلی سازماندهی شده را مورد بررسی قرار داده اند و دریافتند که این شهرها نه تنها در سطح 

و جوش هستند. ایجاد و توسعه نوآوری  پر جنبهای مختلف نوآوری المللی نیز در زمینهمحلی بلکه در سطح بین

 بارسلونا از طریق تقویت مراکز علمی و فناوری صورت گرفته است. و خالقیت در هر دو شهر مونترال و

مختلف  هاییژگیوبا عنوان ایجاد فرهنگ نوآوری انجام شد  2009در سال  1مقاله ای که توسط موریس

فرهنگ نوآوری مانند غیرقابل پیش بینی بودن، وجود ابهام، تمرکز بر خالقیت... تعیین شده و در نتیجه فرآیند 

، ترکیب هافرصت، قالب بندی و انتخاب بهترین هافرصتفرهنگ نوآوری که از نظارت محیطی برای کشف ایجاد 

 آنها با ایده های جدید و تجاری سازی این ایده ها تشکیل شده تبیین شده است.

انجام شد که در آن آستین یکی از اولین شهرهای ایاالت  2009در سال  2تحقیق دیگر توسط یگیت کالنار

در  هابخش ینترمهم. یکی از شناسدیممتحده معرفی و اهمیت اقتصاد نوآورانه و دانش بنیادانه را به رسمیت 

 . دباشیمنوآور شهری  یهاشرکترابطه با نوآوری شهری ایجاد جو نوآوری از طریق تقویت ارتباط دولت( و 

 2009در سال . داندیمهمچنین او شهر هلسینکی فنالند را شهری با توسعه مبتنی بر دانش و نوآوری 

 هاییتعالفی در یگیت کالنار و دیگران در پژوهش در شهر دلفت در هلند ادعا کردند که این شهر سابقه طوالن

ه مشکالت محلی در سه فاز ب . دولتشودیمصنعتی دارد و بیکاری مشکل اصلی برای دولت محلی محسوب 

شده  یگذارنامر دانش شه به عنوان( شهر دلفت 1990نشان داده اند. در فاز سه )اواسط دهه  العملعکسبیکاری 

کسب و کار  محلی مسئول حرکت دلفت به سمت یک شهر نوآور از طریق ارتقاء شبکه ارتباطات، یهادولتو 

قویت ر شهر دلفت تدبرنامه ها  ینترمهم. بدین ترتیب یکی از باشندیمتحقیقاتی  مؤسساتمحلی، دانشگاه ها و 

 .باشدیمالیه میانی بمنظور تبدیل شدن به یک شهر نوآور و رقابت با سایر شهرها در عرصه جهانی 

 از: که عبارت است شدهدر ایران نیز در چند شهر در رابطه با شهرهای نوآور تحقیقاتی ارائه 

شهر اصفهان را برای  هاییتقابلو  هایتمحدودموفقیت و  یهاشاخصعدادی از ت 2013فرهنگی در سال 

های دانش و شهرداری را ضرورتی برای دست . او همکاری خوشهکندیمتبدیل شدن به یک شهر نوآور مطرح 

اصلی  . همچنین ساختار سیاسی متمرکز و عدم همپوشانی نهادهای مختلف را از موانعداندیمیابی به شهر نوآور 

 شمارد.رسیدن به این مهم برمی
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ری را رابطه بین کلیدی برای رسیدن مشهد به نوآو هاییسممکانیکی از  2013خوارزمی و دیگران در سال 

ر ر سطح محلی دد. هدف پژوهش بررسی سیستم نوآوری ملی و منطقه ای در ایران و داندیمصنعت و دانشگاه 

وانع ا از مد، عدم توجه به حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری رشهر مشهد است. همچنین بوروکراسی شدی

 .دهدیممهم تبدیل مشهد به یک شهر نوآور مورد توجه قرار 

ور با در مشهد به بررسی خوشه های صنعتی و نقش آن در ایجاد یک شهر نوآ 2013خوارزمی در سال 

ای هشبرد فعالیتنشگاه نقش حیاتی را در پیدا کندیمپردازد. همچنین عنوان از تفکر سیستمی می استفاده

 تری در ایجاد موفقیت دارد.و اصلی ترمهمکند و نقش خوشه در یک منطقه خاص بازی می

 

 براي انجام پژوهش یازمورد نوسايل و ابزار  -1-8

، ها، افق زمانی، روشهایاستراتژها، برای انجام یک تحقیق باید مواردی مانند فلسفه تحقیق، نگرش

(. Saunders,2009)گرفت تا تحقیق از کیفیت مناسبی برخوردار باشد در نظرهای تحقیق را و رویه هایکتکن

-و نقش پارک علم  فناوری بر شکوفایی نوآوری شهر از فلسفه پراگماتیسم بهره می یرتأث یینتعاین تحقیق برای 

-استنتاجی استفاده بدین گونه که با بررسی نظریهبر اساس فلسفه تحقیق برای آزمون فرضیه ها، از نگرش  جوید.

گانه و الماس پورتر  انجام مطالعات میدانی، های ملی نوآوری، نوآوری شهری، مارپیچ سههای نوآوری مانند مدل

نقش پارک علم و فناوری بر نوآوری و میزان اهمیت آن مشخص خواهد شد و برای ایجاد و توسعه تئوری مبتنی 

این پارک و ابعاد نوآوری با استفاده از نظر کارشناسان، از نگرش استقرایی و برای عملیاتی کردن  یرتأثبر چگونگی 

شود. این پژوهش برای بررسی نوآوری در شهرها عوامل تحلیلی استفاده می -آن نیز، از روش تحقیق پیمایشی

یین خواهد شد. در ادامه سعی شده با ای تعی نوآور شهری با مطالعات کتابخانهاصلی و عوامل فرعی زیر مجموعه

بر مطالعات کمی و کیفی اهمیت و اولویت این عوامل تعیین شود. در روش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که 

موافقم( درجه بندی شده که  پایایی آن از طریق آلفای  کامالً)5مخالفم( تا  کامالً)1طیف لیکرت از  یمبنا

ضاوت کارشناسان و همچنین پوشش کامل مبانی نظری تایید خواهد شد. جامعه کرونباخ تعیین و روایی آن با ق

شود و اطالعاتی گرفته می در نظرآماری این تحقیق از مدیران و کارشناسان پارک علمی و فناوری خراسان رضوی 

و  Spssار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل و از نرم افز -که از آن به دست خواهد آمد از طریق آنالیز توصیفی
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Smart PLS شود. همچنین برای جمع آوری اطالعات کیفی، از مصاحبه های در تحلیل داده ها استفاده می

ها از مدیران و کارشناسان پارک علمی و فناوری خراسان استفاده خواهد شد. این مصاحبه یافتهساختار نیمه 

کد مده از آن نیز بر مبنای آنالیز موضوعی و انجام خواهد شد که اطالعات بدست آ 1رضوی به روش گلوله برفی

گیری نهایی و نشان دادن ارتباط بین این عناصر بر مبنای پویایی شود. در نهایت برای نتیجهتحلیل می یبند

 .شودیماستفاده و نتایج آن در قالب یک مدل کلی ارائه   2سیستم از برنامه ونسیم
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 فصل دوم: چارچوب نظري پژوهش

 مقدمه -2-1

ول ضرورت بخش ا منظور در بدین. باشدمی شهرهای نوآور با مرتبط تحقیق ادبیات مرور فصل، این هدف

جاد دی در ایمل کلینیاز شهرها به نوآوری به منظور رقابت در عرصه جهانی، معرفی نوآوری، مزایای نوآوری، عوا

بعاد شهر نوآور، ادر ادامه این بخش نیز . شودپرداخته می حوزه این مطرح شده در مختلف یهامدلنوآوری و 

ده است. ی بیان شهای شهری در ایجاد نوآورهمچنین نقش پروژهنقش نوآوری در ارتقاء اقتصادی شهر و منطقه و 

ری وآوری شهری در نهای مختلف در دنیا و نقش پارک علم و فناودر نهایت نیز تعاریف پارک علم و فناوری، پارک

 آمده و پویایی سیستم تشریح شده است. 

 

 ري شهريهاي نوآوارتقاء ظرفیت :راهبرد حرکت شهرها به سمت جهاني شدن -2-2

شدن مرزهای ملی کمرنگ شده و  معتقد است به سبب تغییرات محیطی از جمله جهانی 2006 1ادوینسون

ای مدیریت نقش شهرها دچار تغییر و دگرگونی اساسی شده است و لذا باید شهرها مطابق با این تغییرات، به گونه

 شدن و با تغییر نقش شهرها، سیستم جهانیتأثیر فرآیند  شوند که مناسب برای انسان عصر حاضر باشد. تحت

 جهان و شهرها کالن ارتباط شهری، مراتبسلسله شهری، اقتصادی هایسیاست شهرها، ریزی و مدیریتبرنامه

اند و رقابت بین شهرها جهت بقا در محیط پویای جهانی شدت دچار دگرگونی اساسی شده یکدیگر با شهرها

رقابتی برای شهر به منظور  مزیت کسب شهری، اقتصاد اولویت اساسی در به همین دلیل امروزه .گرفته است

 ملی، ناخالص تولید سهم میزان افزایش و خارجی مستقیم گذاریسرمایه رقابت با سایر شهرها در زمینه جذب
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 .(1389عباسی، و باشد)رضاییاشتغال می میزان افزایش و شهری فقر کاهش

کند )موسسه مطالعات تطبیقی شهرهای اروپا( بیان می 1موسسه یوریکورادوینسون  با استناد به تحقیقات 

که ایجاد مزیت رقابتی در یک مکان، به ساختار و طراحی آن مکان بستگی دارد و امروزه دانش و نوآوری به عنوان 

مکانی  شود که این مزیت رقابتی در هر ساختار وو شهرها محسوب می هاسازمانیک مزیت رقابتی پایدار برای 

 گیرد.شکل می

 منابع یسو از نگرش تغییر با یشهر یریتمدریزی و برنامه به منظور کسب این مزیت رقابتی، سیستم

 و نابعم حفظ با دارد شهر، سعی توسعه و رشد برای مبنای اصلی عنوان به انسانی منابع سوی به محیطی

 تولید باز و ولیدت که قرار دهند هاییپتانسیل و منابع را بر اساس شهر توسعه خود، طبیعی محدود هایپتانسیل

 وجود به هر راش برابری چندین توسعه و رشد زمینه محیطی اندک و محدود منابع همان با توانندمی و شوندمی

که ستون اصلی کسب  باشندمی نوآور و خالق نیروهای و انسانی و نیروها، پتانسیل منابع این (.1390بلوچ،)آورند

-یهای نوآور مبرینوآور، و کار و خالق نیروهای مبنای بر شهر شوند و توسعهرقابتی برای شهر محسوب میمزیت 

 باشد.

ت اما وده اسبگذاری در شهر بر روی صنایع ادوینسون معتقد است که در گذشته تمرکز استراتژی و سیاست

 هر محسوببرای ش ثروت و سرمایه پایدار های فکری و نیروهای خالق و نوآور یکبرخالف گذشته، امروزه سرمایه

یا  ون درگاه ن با عنواآها در نظر گرفت که از هایی را برای ورود این سرمایهشوند و باید در طراحی شهر مکانمی

ی جریان اید بر روبگذاری گذاری و سرمایهها و سیاستبرد و معتقد است استراتژیورودی نیروهای نوآور نام می

جام شده قیقات انا طبق تحها و ایجاد شهر نوآور متمرکز باشد. در این راستها و ورودیور در این درگاهنیروهای نوآ

ل بر حداق ه عالوهکشدن معرفی شده است. ابزاری  ایجاد شهر نوآور به عنوان ابزاری کارآمد برای نیل به جهانی

-یجاد میشدن را برای شهرها ا هانیهای نهفته در جنمودن تهدیدات ناشی از جهانی شدن، حداکثر فرصت

 .(Edvinson,2006;Yigitcanlar,2009;Chen & Choi,2004)کند

 نوآوري -2-3

قرار دادن سایر شهرها و همچنین رقابت و  یرتحت تأثدر عصر جهانی شدن شهرها به منظور بهبود و 
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های آورند و بسیاری از پروژهمی های اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه شهرها به نوآوری رویمواجهه با چالش

بخشند. شهر نیز به عنوان بزرگ متعدد به منظور رسیدن به این خواسته مشارکت و مدیریت را در خود بهبود می

یک سیستم باز که تعامل از باال به پایین و از پایین به باال است و تعامل کارکردی در بین اجزای آن وجود دارد 

تر و و پیچیده تربزرگکند، این اجزا واحدهای ی نوع مناسب نوآوری در شهر کمک میکه این اجزا به شناسای

های شهر، نیروی کار توریسم و غیره ناپذیر شهر هستند. مانند کسب و کار و صنعت و زیرساختهمچنین جدایی

  .(Briggs,2009:236)باشندهای تعاملی و جهانی میکه در تعامل با سیستم

بال به دن فشارهای داخلی و خارجی در اموری همچون نوآوری که در ذیل آمده یرت تأثتحبیشتر شهرها 

 های نوآوری هستند.اجرای طرح

 سطح غیرطبیعی رشد و کاهش جمعیت؛ 

 المللی؛ها و امکانات به منظور رقابت بیننیاز به ارتقاء زیرساخت 

 های جدید؛آوریاستفاده از فن 

  محیطی جهانی.زیستپاسخ به استاندارد اجتماعی و 

ر صنایع ا سایهمچنین صنعت به عنوان نیروی حیاتی یک شهر نیاز به نوآوری دارد زیرا صنعت در رقابت ب

گویی به رای پاسخبهای جدید باشد. در نتیجه برای رقابت نیاز به پیدا کردن راهالمللی میدر سطح ملی و بین

 .(Briggs,2009:239)مشکالت و مسائل هستند

آن ایجاد نیازهای جدید، توجه به نوآوری در محصوالت و  یدر پبا توجه به توسعه روز افزون جوامع و 

شود و رقابت میان مناطق و خدمات به منظور پاسخگویی به تقاضای مشتریان باعث ایجاد بازارهای جدید می

های اینده تولیدات در زمینهکند که این رقابت به نوبه خود منجر به رشد فزکشورهای مختلف را تشدید می

داری توسعه مبتنی بر گذاران به منظور رشد اقتصاد سرمایهمحققان و سیاست 1990اوایل دهه  .شودمختلف می

های اند. در این زمینه سیاستاند و نقش اصلی نوآوری را ایجاد و حفظ رقابت دانستهنوآوری را پیشنهاد داده

کند. جامعه ه به منظور ایجاد یک محیط نوآور برای کسب و کار تأکید میهای کیفی توسعمحلی بر روی جنبه

ها و بخصوص خدمات اطالعاتی یک نوع خاص از جامعه است که بر خالقیت انسانی و اطالعات گسترده و فعالیت
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لین گذاری شده است. سه خط فکری در مورد تأثیرات فضایی در گستردگی تکنولوژی اطالعات وجود دارد. اوپایه

تفکر معتقد است که این نوع جدید انتشار اشکال جدیدی از نابرابری بلندمدت را میان مناطق به جوامع و طبقات 

یابد اما در مراحل بعد این تفاوت اجتماعی ایجاد کرده است. دومین تفکر در مراحل اولیه میان مناطق افزایش می

مستقیمی بر فضا و فرآیندهای فضایی  یراطالعات تأثری آوکند که فنشود. سومین تفکر استدالل میتضعیف می

است که  یفرا صنعتکند. جامعه اطالعاتی یک فرم ندارد اما در برخی موارد فرآیند فضایی تقویت یا تضعیف می

 .(Athey et al, 2007: 10)این جامعه تغییراتی در اشتغال دارد و به سمت خدمات گرایش دارد

 تعريف نوآوري -2-3-1

 آمده است. 2-2ریف متعددی از سوی محققان برای نوآوری ارائه شده بود که در جدول تعا

 نظران مختلفتعاريف نوآوري از ديد صاحب :1-2جدول   

 تعاريف سال نظرصاحب

سایر  زار ونوآوری عبارت است از توانایی مدیریت خالق به نحوی که بتواند پاسخگوی تقاضای با 1934 1شومیپتر

 اجتماعی باشد.نیازهای 

 سازمان همکاري

 2توسعه اقتصادي

های فتپیشر شوند ونوآوری به عنوان فرآیندها و تولیدات جدیدی که به صورت فناورانه انجام می 1997

 باشد.گذارند، میفناورانه معناداری را در فرآیندها و تولیدات به جای می

برای  راهی ولوژی جدید به منظور برطرف کردن نیازهای جامعه بوده نوآوری در قالب آفرینش تکنو 1997 3توماس و اوريلي

-می نی شدنهای نو و کاربردی کردن آن در عصر جهامزیت رقابتی در شهرها از طریق ایجاد ایده

 باشد

د یا ی جدینوآوری خلق یک محصول، دانش یا خدمات جدید با استفاده از علم یا دانش تکنولوژیک 2005 4گاالنکیس

 .کندیمموجود است که درجه ای از تازگی را فراهم 

 باشد.نوآوری فرآیند پیچیده تبدیل ایده های خالقانه به محصوالت و خدمات نو می 2008 5هويندل 

ا ناوری بفانش یا های مختلف، تبدیل ایده و دفرآیند طرح نو کسب دانش الزم به روشنوآوری را باید  1390 رضوي و اکبري

 محصول یا خدمت جدید، ارائه آن به بازار مشتری و پذیرش آن از سوی مشتری دانست.

 1396های پژوهش،منبع: یافته
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ند. بر یدار شوتواند پدوجه نمیهای جدید انجام کسب و کار به هیچبدون نوآوری محصوالت، خدمات و روش

شهرهای  شهرهای کشورهایی مانند سوئیس، سوئد و سنگاپور نوآورترین 2011طبق گزارشات جهانی در سال 

 داشتن جهان هستند که در آنها محیط سیاسی، قانونی و کسب و کار در وضعیت مناسبی قرار دارد و با

ریزی برنامه مناسب بین دانشگاه و صنعت و با های تکنولوژیکی، سرمایه داران ریسک پذیر، پیوندزیرساخت

. کنندیمیا آوری مهها به کارگران خالق، زمینه را برای نومستمر در راستای آموزش نیروی کار خود و تبدیل آن

 65و  95های ها کمتر است مثل ایران و ترکیه که در ردهشهرهای کشورهای در حال توسعه که نوآوری در آن

ی، دولت هاییتحمانوآورترین کشورهای جهان هستند باید مانند کشورهای توسعه یافته محیط قانونی امن، 

د تا ود آورنگذاران ریسک پذیر، پیوند مناسب بین صنعت و دانشگاه را مطابق با فرهنگ خود به وجسرمایه

 (.Dutta, 2011: 38دار دست یابند)خالقیت و نوآوری در آن کشورها نهادینه شود و به توسعه پای

سازی پیاده -خالقیت ب -نوآوری در سطح کالن فرآیندی است با دو مرحله اصلی که عبارتند از الف

 نوآوری، که این دو مرحله پیش نیاز ایجاد و اشاعه نوآوری در یک شهر یا کشور است.

ش سازماندهی شده با ارزش اقتصادی خالقیت اقتصادی: هر نوع از خالقیت که منجر به ایجاد  دان -الف

(. خالقیت اقتصادی شامل تحقیق و Guerrero&Mcguire,2001:2بالقوه باشد را خالقیت اقتصادی گویند)

 Howellآید)پژوهش و توانایی ایجاد یک ایده جدید است که اغلب به دلیل تالش یک مخترع یا مبتکر پدید می

and Higgins, 1990; Thomas, 1994    .)                                                                                                                                                                               

ک نیاز ناخت یشهایی مثل پیشرفت در دانش علمی، این ایده نو بوسیله منابع اطالعاتی از مسائل و فرصت

ا رلوژیکی های خاص تکنوگیر فنی که ویژگیبرای محصول، خدمات و فرآیندهای تازه و حتی از پیشرفت چشم

یل دانش ضمنی توان گفت خالقیت اقتصادی به تبد(. در واقع میBraun,1997:15آید)دهد، بدست میارائه می

 (.Nonaka,1996کند)معه داللت میبه دانش عینی و در دسترس قرار دادن آن برای اعضای یک جا

های جدید با هدف بدست آوردن ارزش سازی نوآوری اقتباس ایدهسازی یا اجرای نوآوری: پیادهپیاده -ب

آید و در واقع (. بنابراین اجرای نوآوری بعد از خالقیت میGuerrero&Mcguire, 2001اقتصادی است)

تواند در یک موسسه، سازمان، شرکت یا از طریق یک آوری میسازی نوگسترش و کاربردی کردن آن است. پیاده

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی  هاییتحمااقدام کارآفرینانه در شهر واقع شود که این اقدام نیاز به 

 (.Gurteen,1998:7دارد تا نوآوری با موفقیت پیاده شده و در نهایت منجر به اعتالی اقتصادی شهر شود)
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یروی نخدام ل حاضر در سطح محلی و جهانی، نوآوری به عنوان عامل کلیدی در رشد اقتصادی و استدر حا

ننده و ها، روابط کاربر تولیدکان دانش و یادگیری بین بنگاهترین مسیرهای جریباشد. یکی از مهمکار می

نطقه عال در منایع فپایه دانش صپیوندهای افقی با رقبا است و تناسب و تنوع مرتبط محیط تولید و به بیان بهتر 

ری به پذیریسک اجتماعی نظیر فرهنگ –ها و توسعه نوآوری است. عوامل فرهنگی عامل مهمی در یادگیری بنگاه

یت و روز خالقامل و بگرایی و به ویژه اعتماد، نهادهای نرمی هستند که محیط را برای یادگیری تعفردگرایی/ جمع

 (.49:1392سازند)ریاحی و دیگران،نوآوری آماده می

 خالقیت، نوآوري -2-3-2

وری طالح نوآه در اصشود، اما اغلب محققان معتقدند کاگرچه واژه خالقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می

 ارد،ه وجود ده مرحلو خالقیت باید به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرند. خالقیت اشاره به آوردن چیزی جدید ب

 استقالل تنی بردر حالی که نوآوری داللت به آوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد. خالقیت فرآیندی مب

 ومیانه  کند. در صورتی که نوآوری در سطحفردی و خصوصی است که در سطح کوچک مقیاس و افراد عمل می

 (.65-68:1390کند)رضوی و اکبری،گروه و سازمان عمل می

ا نه در رکرد که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیشترین میزان نوآوری توان ادعا می 

یق و رسمی تحق هایگیرد که بسیاری از آنها مآخذ واحدها و فعالیتها صورت میها بلکه در بنگاهپژوهشگاه

 است گذارز نگاه سیانوآوری کشورهاست.  های نظامتوسعه هستند. تفاوت در یک قالب نوآوری، تنها یکی از تفاوت

 م نوآورینوآوری نیز در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت است. نظا هدف نظام

فناوری  رهبری کشورهای توسعه یافته، جا افتاده و یکپارچه شده هستند و هدف حفظ یا به چنگ آوردن موقعیت

-تدف سیاسوسعه، گسسته و در حال ظهور هستند و ههای نوآوری کشورهای در حال تاست. در حالی که نظام

ناوری فی ندهایجاد کن معموالًگذاری، ساخت و پیشبرد نظام نوآوری برای توسعه اقتصادی است. این کشورها 

ه های تحت کنترل کشورهای رهبر فناوری درک کلید مهم توسعنیستند و کسب و اقتباس از فناوری

 (.49:1392)ریاحی و دیگران،هاستآن

 حرکت به سوي رهیافت نظام ملي نوآوري -2-3-3

ها برای شناخت پویایی نوآوری در بین متخصصان نظریه نوآوری اجماع نظر وجود دارد که رهیافت نظام



 

170 

 

(. 150:1390کند)رضوی و اکبری،تر بوده و سیاست مفیدی را برای هدایت مدل خطی نوآوری ارائه میواقعی

 موج خالصه کرده که عبارتند از: 5موضوع نوآوری را در نیز سیر تکامل  1387نسیمی 

 موج اول: دیدگاه شومپیتر 

ن یک شومپیتر نوآوری را معرفی یک ترکیب جدید از عوامل تولید و شناخت یک محصول جدید، یافت

-مین جدید کارگیری منابع جدید و در نهایت طراحی یک سازمافرآیند تولیدی جدید، دستیابی به بازار جدید به

 داند. 

 موج دوم: نوآوری فناورانه 

ه است و دانشمندان و متفکران مختلفی در این زمینه اظهار مطرح شد 1950-1960هایی نوآوری بین سال

راع به اع و اخترحله انواند. در این ماند که به دو موضوع تولید و فرآیند نوآورانه توجه بیشتری داشتهنظر کرده

به   ن مرحلهسازی منجر شده و تأیید بسیاری در رشته اقتصادی کشورها داشته است. پس از ایمرحله تجاری

 توجه بیشتری شده است. گرا یندفرآنوآوری نظامند و 

 موج سوم: نوآوری صنعتی 

های مطرح شد. او از جمله ویژگی 1970-1980های بین سال 1نگرش نوآوری صنعتی توسط فریمن

کند که این موضوع به دلیل امکانات تولید بهتر در دوران ، فزاینده بودن آن اعالم مینوآوری در این دوره را

 کند.های جدید و نیازهای فزاینده جوامع شدن ایجاد میهای بیشتری برای خلق ایدهصنعتی، فرصت

 موج چهارم: نظام نوآوری 

ای که فریمن نظام گونههای نوآوری تأکید بیشتری شده است، به به نظام 1987-1997های در سال

نوآوری  OECD2 1992کند و در سال ها برای تحقیق فناورانه معرفی میای از سازماننوآوری را به شبکه

های علمی، فناوری، ای در فعالیتفناورانه را تولید و فرآیند جدید و تغییرات چشمگیر در نوآوری شامل مجموعه

نوآوری را شامل کسب دانش،   1997OECDمرحله بعد در سال کند. در سازمان، مالی و تجاری تعریف می

 یرغداند و آن را به سه نوع نوآوری فنی و فناورانه به نوآوری کسب تجهیزات، تدارکات و بازاریابی و غیره می
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، نوآوری سازمانی فناورانه یرغبندی منظور از نوآوری کند. در این تقسیمو نوآوری صنعتی تقسیم می فناورانه

 دیریتی است.م

  1993موج پنجم: نوآوری علمی 

های اهافتن بنگرتری یهای جدید به منظور بنوآوری علم عبارت است از ایجاد، ارزیابی، مبادله و کاربرد ایده

 (.1387نسیمی،شود)اقتصادی در بازار  کاال و خدمات که منجر به شکوفایی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی می

  

 توسعه نظام ملي نوآوري: مراحل 2-2جدول 

 عنوان مراحل

 تاکید بر جریانات و تعامالت فنی فناورانه نظام نوآوری فناورانه ملی

 تاکید بر جریان دانش و کارایی توزیع آن نظام نوآوری ملی

 تاکید بر نوآوری دانایی محور نظام نوآوری دانایی محور

 (.152:1390منبع: )رضوی و اکبری،

هایی  همچون شد و سپس رویکردها و نظریه مطرح(، ابتدا نظام ملی نوآوری 2006) 1طبق عقیده شریف

گانه یا تریپل هلیکس که بر اساس تعامالت دو جانبه دانشگاه و صنعت و ( و مارپیچ سه1990مدل الماس پورتر )

رد معروف ( شکل گرفت و همچنین رویک2000تا 1997در سالهای ) 2دولت است و توسط اتکویتز و لیدسدورف

های در ادامه نیز به مدل( ارائه شد به رقابت با آن ظاهر شدند. 1994)3محصول جدید دانش که توسط گیبونز

 نوآوری پرداخته شده است.       
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