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 چکیده 

 ،کارها به همراه داشته استوکسبهای متنوعی را برای شهرها وتتغییرات اساسی و فرص نوآوریاقتصاد مبتنی بر 
ر نی بمبت نوآوریشان به مدل ها و صنایعناوری مورد نیاز شرکتگونه ای که امروزه شهرها برای جذب نسل جدید فبه

های شهری را نیز سبک زندگی و فعالیت در محیط نیاز آناستعدادهای موردکه اند، جایینزدیکی و مجاورت روی آورده
ن اهداف ایتحقق  جهت، نوآور و دارای مسئولیت اجتماعی یکی از ابزارهای کلیدی های کارآفریندانشگاه و ترجیح می دهند

 های دانشگاه کارآفرینحقق سیاستمنظور تبهدانشگاه تهران  نوآوریناحیه  ارائه الگوی، خواهندبود. هدف پژوهش حاضر
ا ون و مصاحبه بها بررسی متانجام شده و ابزار گردآوری دادهاین پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا است. 

 نوآوریناحیه  نمونه مطرح جهانی در زمینه ایجاد 1۰، همین منظور پس از بررسی مطالعات پیشینبه خبرگان بوده است.
 های حاصل از بررسیکشور صورت گرفت. با کدگذاری دادهدر  نوآوریهایی با خبرگان حوزه پس مصاحبهس هبررسی شد

 یو نظارتیریتی مد ،گذاریسیاست یتی،حاکم عنصر 1۰برای دانشگاه تهران شامل  نوآوریالگوی ناحیه  ،متون و مصاحبه ها
 یهاخوشه، نوآوری یهو توسعه ناح یاندازموانع راه، نوآوری یهناح یهایژگیو، نوآوری یهناح یکارکردها، نوآوریدر ناحیه 

زهای و تمای هایدها یسازیتجار  نوآوری یهناح یمال ینتام، نوآوری یهارتباطات ناح ،نوآوری یهناح یگرانباز، نوآوری یهناح
دانشگاه  ورینوآمنظور ایجاد و توسعه ناحیه پیشنهادهایی بهها، مبنای یافتهدر نهایت برو ارائه  دانشگاه تهران نوآوریناحیه 

 تهران بیان شد. 
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 مقدمه .1

اقتصاد افت و این یدانش بنیان تغییر تدریج به سوی اقتصاد صنعتی به-میالدی اقتصاد سنتی 1۹۹۰از آغاز دهه 
صلی محرک اسابقه اینترنت ایجاد شد. رشد بی افزایش اشتغال در بخش خدمات ونوظهور به دلیل جهانی شدن، 

اد های در حال توسعه به سوی اقتصاین نوع اقتصاد، دانش و خدمات مبتنی بر دانش است. در عصر حاضر اگر کشور
.  [۲۹] ابندی توانند به رشد اقتصادی مطلوبی دستحتی با وجود منابع طبیعی غنی نمیدانش بنیان حرکت نکنند 

جانبه همههای مبتنی بر آن در توسعه قیت شهرها اتکا به دانش و فناوریترین عامل برای موفدر قرن حاضر، مهم
اخیر مورد  هایطی سال  ۲نوآوریو  ناحیه  1نوظهور  شهر دانش مفاهیمبه همین دلیل . [۰۰] شناسایی شده است

 [۲4]های مدیریت دانش و توسعه دانش محور قرار گرفته استمینهگذاران و محققان در زتوجه بسیاری از سیاست
شکل  نوآوری. ناحیه وجود ندارد  هاو تعریف واحدی از آن بودهم در ابتدای تعریف خود اما همچنان این مفاهی

هدف که یک ناحیه معین با تیم مدیریتی خاص خود است  و   [1۰]تر شهر دانش است تر و جدیدگسترده، تریافتهتوسعه
م فراهای ها خدمات ویژهو برای هرکدام از آنکارهای نوآور منتخب است وتصادی از طریق ارتقا و جذب کسبآن توسعه اق

لور یابد. مکانات تبتواند شامل نواحی فرهنگی یا مسکونی باشد یا در فضاهای شهری دارای این امیاین ناحیه  . کندمی
یک بعدی بودن شان نیاز به تحلیل سیستماتآیند که به دلیل ماهیت چندار میروندی نوظهور و نوپا به شم نوآورینواحی 

امکانات با کاربری  ،هاآپ، استارتهامله مدارس و دانشگاهاز ج های آموزشینهاد ،متشکل از کارآفرینان. این نواحی دارند
دوچرخه و نهادهای مالی جهت نقل و انتقاالت بانکی در  اشتراکی از جمله نقلوحمل سیستمهای پزشکی، نوآوری، مختلط

قل عمومی و مسیرهای پیاده به یکدیگر متصل شده و از انرژی ونیکدیگر است به گونه ای که همه از طریق حملکنار 
 .  [1۰] شودپاک و فناوری دیجیتال در آن استفاده می

رای جدید فناوری بهای نسل، است به گونه ای که با استقرار آنهای مختلفی برای شهرها کرددارای کار نوآوریناحیه 
د وجود خواهبه آندر نخبگان و استعدادهای برتر و زمینه ای برای جذب و به کارگیری شد فراهم خواهد  هاصنایع و شرکت

را دادها استع، کارآفرینان و خالقیا آهنربا صنایع دلیل اهمیت دارند که مانند مگنت  این این نواحی به. [۲۰] مدآ
 وظایفدر اقتصاد و رفاه اجتماعی، نقش و  نوآوریبنیان و اهمیت روزافزون با ظهور اقتصاد دانش کنند.جذب می
 آموختگان دانش ونوآور تغییر جهت داده  به سمت دانشگاه کارآفرین و هادانشگاه، عالی نیز تغییر یافته استآموزش 

ها، کارآفرینی و خروجی آن که هستند اینوآوران و صاحبان ایده بلکه نیستند کار جویای ها دیگر صرفاآن
و وظایف آن در راستای  است اجتماعی مسئولیت، های امروزییکی دیگر از کارکردهای دانشگاه زایی است.اشتغال

 برخورداری، هادانشگاهاین  مایزت ترینمهمیکی از  . [۲۱] خواهد بودارتقای کیفیت و استاندارد زندگی شهروندان 

ی کارآفرین هادانشگاه ،بنابراین .دهد شکل فعال صورت به را خود زیست محیط تواندمی است که راهبردی رویکرد از
 کننداجتماعی نقش موثری ایفا میساز، خالق و پیشرو دارند و در حل مشکالت ماهیتی کارآفرین، فرصت و نوآور
ه می سعتحول و تومنجر به ای دارند و منطقه-توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی تاثیر قابل ای کهبه گونه

سعه ساز توایجادکننده و فرصتعمل کرده و  تر از آموزش، پژوهش و کارآفرینیفرااین دانشگاه ها در واقع  .شوند
بنیان که پایه اقتصاد مقاومتی م در حوزه اقتصاد دانشبا توجه به تأکیدات نظا.  [۲۰] محلی و منطقه ای هستند

ند کارآفرین، سبز و هوشمو باید به دانشگاهی استاست ضرورت ورود دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی کشور 
 . ۰است ناپذیر بودهاجتناب نوآوریبه عرصه تبدیل شود 

انش دطرح مشترکی در خصوص ایجاد شهر  تهراندانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی در سالیان گذشته 
 هدف آن تبدیل دانشگاه به دانشگاه ارائه نموده که در محدوده دانشگاه و با هدف توسعه فضاهای علمی و پژوهشی 

                                                                                                                                                 
1 Knowledge City 
۲ Area of Innovation (AOI) 
۰ https://ut.ac.ir/fa/news/5805 



 ۲12  ر/ مهین رحیم پونیدانشگاه کارآفر یهااستیمنظور تحقق سبه یدانشگاه ینوآور هیناح یالگو
 

تری از شهر دانش است بنابراین پژوهش حاضر به شکل تکامل یافته نوآوریکه ناحیه جاییاز آن .1کارآفرین است
ین ارائه های دانشگاه کارآفردر راستای تحقق سیاستدانشگاه تهران  نوآوریناحیه  که الگویی برایدنبال آن است 

 قرار خواهد گرفت و بررسیهای جهانی مورد نمونه بدین منظور در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و نماید.
اه دانشگ نوآوریه الگویی برای ناحی ها ارائه وتشریح خواهد شد، در نهایت یافته شناسی پژوهشدر ادامه روش

   شود. تهران تدوین می

 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 کارکردها ها و : ویژگینوآوریناحیه 

چشم سال اخیر،  2۰به وجود آمده است. طی  نوآوریمالی اخیر، به تدریج تغییراتی در جغرافیای  پس از بحران
د که بوده ان –ها ای متشکل از شرکتکریدورهای حومه -دره سیلیکون ون هایی چتحت تاثیر مکان نوآوریانداز 

و تمرکز محدودی بر کیفیت زندگی یا  [۰۰] نقل چون اتومبیل میسر بودهوها از طریق وسایل حملدسترسی به آن
ی مشاغل، لحالی که امروزه استعدادها عالوه بر مزایای مادر یکپارچکی کار، سکونت و سرگرمی و تفریح داشته اند

ه عبارتی محیط کار  استعدادها که ببهدهند. میشان اهمیت فعالیت به کیفیت زندگی و امکانات موجود در محدوده
ان در یک نآکار، زندگی و تفریح نند گذشته نخواهد بود و باید محلآنان طبقه خالق نیز گفته می شود دیگر ما

 نوآورینواحی  ه از آن با عنوانجدیدی در حال ظهور است ک مدل مکمل شهری به همین دلیل .[۰] محدوده باشد
رشد راکزها، مپآا و موسسات محرک پیشرو با استارته، نواحی جغرافیایی هستند که شرکتشود. این نواحییاد می
یایی و جغراف کیمذکور از نظر فیزیدهند. عناصر ارها ارتباط برقرارکرده و تشکیل خوشه میکودهندگان کسبو شتاب

 .  [1۹]، [۲1د ]هستنراحتی قابل دسترسی متراکم بوده و به
عمدتا بر ایجاد ناحیه فیزیکی  اندعلمی که حصار دورشان است و منزویهای پارک برخالف نوآورینواحی 

به جای  رینوآو. همچنین نواحی هستندکند متمرکز میهسته آن بوده و خلق دانش را تقویت  ،پویایی که نزدیکی
های های جدید و راه حلوشمندانه بر خلق محصوالت، فناوریتمرکز بر صنایع گسسته و مجزا، به طور هدفمند و ه

ی، تمانند فناوری اطالعات، علوم زیس های مختلفصصهای متفرقه و تخوین از طریق تقارب و همگرایی بخشن
مشارکت شهروندان، حائز اهمیت است  نوآوری در مدل ناحیهآن چه  .[11] دنانرژی و آموزش تاکید می ورز

آمیزترین دستاوردهای مالکیت که دارای موفقیت نوآورینواحی [. 14] استتوانمندسازی و ایجاد اشتغال برای آنان 
کارهای نوپا وشوند که برای کسبشناخته می کارآفرینانه اغلب با یک محیط  کمیت و کیفیت هستند فکری از نظر

کند و بدین منظور این یک جزء بدون جزء دیگر کار نمی ای هستند کهها به گونهدر واقع این محیط اند.مهیا شده
، اهآپاندازی استارتراه براینیاز هستند؛ دانشمندان برای ایجاد ابداعات و اختراعات، کارآفرینان ، موردعناصر

قرار دادن  دسترسسازی و با قابلیت درتجاری به منظورو صنعت  ندگان خدمات برای پشتیبانی از فرآیندکنارائه
 [. 1۰] روندبه شمار می نوآوریر کلیدی ناحیه از عناص محصوالت برای جامعه

 ،نوآوریتحریک ، ین الملل قویبرقراری روابط ب نوآوریعالوه بر توجه به محیط داخلی و محلی نواحی 
 محلی، نواحی مقیاس در .[4] هستنددر سراسر دنیا  رینوآونواحی بنیان از اهداف دانش جامعهایجاد کارآفرینی و 

 نوآور هایشرکت و خالق انسانی، کارآفرینان سرمایه حفظ یا جذب، ایجادبه در شهرها می توانند منجر نوآوری
 تبدیل برای نوآورانه خدمات و محصوالت طریق از را رقابتی شان مزایای و کنند احیا را غیرمولد شهر بخش، شده

 که چرا است مهم نوآوری ناحیه یک توسعه و ایجاد .کنند تقویت نوآوریمرکز  یک به عنوان ماندن باقی و شدن

                                                                                                                                                 
1 https://ido.ut.ac.ir/fa/page/1327 
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 استاندارد و اقتصادی تثبیت رشد در راستای اجتماعی و اقتصادی هایچالش برخی بر غلبه این نواحی منجر به

 .دنمی شو زندگی

 برده و بهره زاییاشتغال و اقتصادی رشد برای کلیدیعناصر مثابه به  کارآفرینان از توانندمی نوآوری نواحی 

همچنین  این نواحی [. 14] به وجود آورند را تریدسترسقابل و بهتر هایشغل ،اجتماعی نابرابری و فقر زمان در
 نهایت درکنند و می جلوگیری آلودگی هوا مورد در بیشتر نگرانی از و شده کربناکسیددی گاز انتشارمنجر به کاهش 

 افزایش به توانندمی نوآوری کنند. سرانجام، نواحیمیزیست کمک پایدار در راستای حمایت از محیط به توسعه

به زعم کتز و واگنر نواحی [. ۱] کنند افول هستند، کمک به رو هالتدو که زمانی در هاترازنامه تعدیل و درآمد
 گیرند: قرار میبراساس محرک ایجاد آن در سه دسته  نوآوری

عمدتا در مرکز شهر یا  نوآورینواحی ، در این مدلد. شوشناخته می 1آهنربا یا آنکور پالس دسته اول به مدل
 هاازجمله دانشگاه حول نهادهای محرک ۰ها جانبه و مختلط کاربریهیجاد شده و توسعه هما ۲در اطراف مرکز شهر
 وآوریندهد. امروزه سازی رخ میهای زایشی فعال در تجاریو شرکت های مرتبط، کارآفرینانو پایگاه غنی شرکت

بسیاری از شهرهای  ،در طی دهه اخیر به گونه ای که [۲۰] شوداز حومه شهر به سمت مراکز شهر سوق داده می
در  وموسسه فناوری ماساچوست  با محوریتمیدان کندال در کمبریج  جمله از اندایجاد کرده نوآوریبزرگ نواحی 

 از جمله بیمارستان عمومی ماساچوست شکل گرفته است. شهر دانشگاهی فیالدلفیاآن  وابسته بهنهادهای کنار سایر 
اند. بوده4ریکا در آم -اولین و بزرگترین شهر دانش دانشگاهی - دانشگاه درکسل نیا وکه محرک آن دانشگاه پنسیلوا

نشگاه سنت لوییس، و بیمارستان بارنس نهادهای محرک بوده نگتن، داسنت لوییس، دانشگاه واش نوآوریدر ناحیه 
اغلب در نزدیکی یا  شوندمعرفی می 2اند. دسته دوم که تحت عنوان  مدل مناطق شهری مجدداً توسعه داده شده

یزیکی تخوش تغییر اقتصادی و فکه نواحی صنعتی یا انبارها دساند جاییخی شکل گرفتههای تاریامتداد اسکله
نقل وییر با فراهم کردن دسترسی به حملاند تا مسیر جدیدی را برای رشد نوآورانه طی کنند. بخشی از این تغشده

و مرکز شهر در شهرهای با هزینه اجاره باال ایجاد شده و سپس با استقرار نهادهای پژوهشی و نزدیکی به 
 اند. های محرک پیشرو تکمیل شدهشرکت

 توان در بوستون و سیاتل و تورنتو یافت. بسیاری از این نواحی براساس تجاربمیهایی از این مدل را نمونه

ام مدل به ن نوآوریاند. نوع سوم نواحی طراحی شده ،نعتی قدیمی در مرکز شهر ایجاد شدبارسلون که در ناحیه ص
ارج از شهر ایجاد ای و خعموما در نواحی حومه نوآوریواحی اند. این نوع نمطرح شده 1های علمی شهریپارک

نواحی پراکنده و منزوی از طریق افزایش تراکم و تزریق  . بنابرایناندبوده از شهرشده، جایی که به طور سنتی جدا 
با ا شده ی با امکانات کافی تبدیل شهریخود به فروشی و رستوران( های جدید)از جمله خردهات و فعالیتنامکا

رار رغ از اینکه در کدام نوع قفا نوآورینواحی  شوند.واحی شهری متصل میبه ننقل وهای پیشرفته حملزیرساخت
های محیط شهری متمرکز، حضور استعدادتراکم و نزدیکی به دلیل استقرار در های مشترکی چون گیرند ویژگیمی

ضور ح های محلی و فرهنگی،اری و اجتماعی، ارتباط با فعالیتفضاهای شهری اختصاص یافته، حمایت تج برتر،
 نوآوریو  پژوهشهای پیشرو در سطح جهانی در نزدیکی مرکز بخش شهری، میزان و شدت باالی شرکت

های مختلف و حضور دد در زمینههای متعآپاستقرار استارت، جامعه-صنعت-ارتباط قوی دانشگاه دانشگاهی،
  [.۲1] دارند نوآوریدانشگاه )های( با استاندارد جهانی در ناحیه 

                                                                                                                                                 
1 Anchor-plus model 
۲ DownTown or Midtown 
۰ Mixed-use development 
4 University science city 
2 The “re-imagined urban areas” model 
1 Urbanized Science Park” 
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توانند نقش مهمی در تقویت یک همگی میگذاران دهندگان و سیاستگذاران، صاحبان امالک، توسعهسرمایه 
یاز نصر و اجزای مرتبط و پشتیبان موردعناوجود ، نوآوریبه منظور ایجاد یک ناحیه [. 1۰] داشته باشند نوآوریناحیه 
ندگان کنهای استارت آپی، تامینهای چندملیتی، شرکتبه طورکلی شامل شرکت نوآوریعناصر ناحیه است. 

تکنیک گردند. در پژوهشی که دانشگاه پلیشوند که از تبادل ایده منتفع میها و نهادهای دولتی میسرمایه، دانشگاه
شدی است که امکانات، شامل مراکز ر نوآوریعناصر مشترک انواع نواحی ، انجام داده است ۲۰11ویرجینا در سال 

ه تی و سرمایهایی که خدمات حمایکنند، شتاب دهندهرت آپ ارائه میمنتورینگ و آموزش را در مرحله اولیه استا
 [. 11]نمایند میها را ارائه مورد نیاز استارت آپ

ریت مدی با دفتری است که در دوره زمانی کوتاه مدت همراهفضای آزمایشگاهی/، نوآوریناحیه  از دیگر عناصر
هایی که شبکه سازی و همکاری در میان افراد مختلف را تسریع بخشند، انواع برنامه در مکان قابل اجاره باشد،

های بزرگ های شرکتارائه امکاناتی که نیاز، و گیگیاسکان اقتصادی و مقرون به صرفه برای کارکنان دانشی 
ر کنار مراکز پژوهشی که د ها،حضور دانشگاهرا تامین کند،  هستند نوآوریعالقه مند به دسترسی به منابع نواحی 

ی و طراحی ومفروشی، نواحی عمهای خردهیت داشته باشند، استقرار فروشگاههای مختلف به طور مستمر فعالبرنامه
نواحی  .تندهس نوآوریای که تعامل غیررسمی میان اجزا را تشویق کند از دیگر عناصر ناحیه مناسب زندگی به گونه

 توانندب کنند که کسب و کارهای دانش بنیان با طی مراحل مختلف توسعهموفق، اکوسیستمی را فراهم می نوآوری
وجود دارند که  نوآوریهای خرده فروشی و امکانات تفریحی نیز در درون ناحیه مسکن، فروشگاه[. 12] رشد کنند

را  نوآوریعناصر ناحیه به طور کلی،  های دیگرگزارش در ها هستند. مهمی در حفظ و ادامه فعالیت شرکتعوامل 
دهندگان زمین و زیرساخت، ، موسسات آکادمیک، دولت، بخش خصوصی، توسعهیپژوهششامل موسسات 

  .[۲1] دانندشبه دولتی مینهادهای  ارآفرینان، نهادهای غیر انتفاعی وگذاران خطرپذیر، کسرمایه
ادی های کلیدی توسعه اقتصتوانند به عنوان یکی از محرکها میدانشگاه چه در باال تشریح شدباتوجه به آن

، های شغلیبستری برای خلق فرصت نوآوریدر اقتصاد دانش بنیان مطرح باشند و از طرفی دیگر نواحی و اجتماعی 
های الر سجایی که دوثر باشند. از آنتوانند منمندسازی شهروندان و خلق ثروت میارتقای کیفیت زندگی، توا

ا ب نوآوریگیری نواحی یکی از انواع شکلاز طرفی گذشته طرح شهر دانش دانشگاه تهران مطرح شده است و 
 نوآوریه حیتری در قالب ناود شهر دانش به صورت توسعه یافتهشپیشنهاد می ،و راهبری دانشگاه استمحوریت 

نشگاه تهران به منظور دا نوآوریالگوی ناحیه سوال کلیدی پژوهش حاضر این است که منظور اجرا شود. بدین
ت؟ ا و عناصری تشکیل شده اساز چه اجز نوآوریهای دانشگاه کارآفرین به چه صورتی است؟ ناحیه تحقق سیاست

 پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟آثار و چه  نوآوریناحیه 
 
 شناسی پژوهشروش .3

 از روش که بودههای کیفی از نوع پژوهش رویکردمبنای پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر
 ده شد.استفا های جهانینمونه مروربا استفاده از ابزار مصاحبه و ها و متون علمی تحلیل محتوای کیفی مصاحبه

ها ه آنکه در توسع یابعاد و عناصر مشترک، پژوهش یندر ا نوآوری ینواح یجهان یهانمونهمتون و  یبا بررسابتدا 
 نوآوریجهانی شامل نواحی  نوآورینمونه ناحیه  1۰براساس بهترین الگوهای جهانی  شد. ییاند شناسانقش داشته

س بررسی شدند رتکبارسلون، روتردام، ادلرشف برلین، مونیخ، چاتانوگا، یاچای، تورنتو، سائوپاولو، وست دوبلین و کو
ها برای کشور بر مبنای گزارش ترین نمونهمیان متناسب ها و هم ازها هم از میان بهترین نمونهکه این نمونه

های را براساس تنوع خوشه نوآوری. شورای علمی پژوهش، نواحی می پروژه پژوهش حاضر انتخاب شدندشورای عل
های جهانی را جهت مطالعه انتخاب نمودند. های موفق برمبنای گزارشو نمونه نوآوری، سطح بلوغ نواحی فعالیت

دند توسعه یافته انتخاب ش نوآورینوپا و هم نواحی  نوآوریتخب جهت مطالعه تطبیقی هم از میان نواحی نواحی من
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های موفق و آگاهی از اقدامات و نیازهای جدید در نواحی در حال ترکیب بهره مندی از تجارب نمونه و هدف از این
 توسعه بوده است. 

ها، گر در انتخاب نمونهاندک بوده و همین امر برای پژوهشدر جهان  نوآوریالزم به ذکر است که تعداد نواحی 
بخش در  اند وی مختلف طی این مطالعه بررسی شدهدر کشورها نوآوریناحیه  1۰هایی ایجاد کرد. محدودیت

ی رهای موثر در توسعه این نواحی اشاره شده است تا بتوان مقایسه بهتها، امکانات و سیاستبه زیرساختدیگری 
 دهد.رسی شده در این پژوهش را نشان میبر نوآوریلیست نواحی  1 با شرایط موجود در ایران داشت. جدول

 
 نواحی نوآوری مورد مطالعه پژوهش. 1 جدول

 منابع بررسی شده شهر کشور ردیف

 [1] ,[۲] ,[2] ,[1] ,[۲۰] ,[۲۲] بارسلون @۲۲ نوآوریناحیه  اسپانیا 1

 [۰1] ,[۰۲] ,[1۰] ,[1۰] ,[1۱] روتردام نوآوریناحیه  هلند ۲

 [11] ادلرشف برلین نوآوریناحیه  آلمان ۰

 [1۰] ,[۲2] مونیخ نوآوریناحیه  آلمان 4

 [۰] چاتانوگا نوآوریناحیه  ایاالت متحده آمریکا 2

 [1۰] یاچای نوآوریناحیه  اکوادور 1

 [1۰] 1تورنتو نوآوریناحیه  کانادا ۰

  ۲سائوپائولو نوآوریناحیه  برزیل ۱

 [11] ۰وست دوبلین نوآوریناحیه  ایاالت متحده آمریکا ۹

 [1۰] 4کورتکس نوآوریناحیه  ایاالت متحده آمریکا 1۰

 
سازی مدل جهت شور ایران و بومیو شناخت از آن در بافت ک نوآوریبه منظور فهم بیشتر ناحیه  سپس

شامل افراد جدول زیر مراجعه شد که  نوآوری کلیدی در حوزهاندازی و توسعه آن به مدیران و متخصصان راه
ها انتخاب شدند. در انتخاب نها از میان آبوده و نمونه نوآوریجامعه هدف این پژوهش خبرگان حوزه  .شوندمی

 بودند :از معیارهای زیر را دارا حداقل سه معیار ورد نظر بوده که هر کدام معیار زیر م 2خبرگان نیز 

  فناوری های علم وفعالیت اجرایی در پارکسابقه 

 نوآوریفناوری و ، کار، علموهای کسبتحصیالت دانشگاهی در حوزه 

  اندازی پارک علم و عنوان مثال راه) به نوآوریو  فناوری ،علم گذاریسیاستدارای سابقه فعالیت در
 فناوری(

  نوآوریسابقه فعالیت پژوهشی گسترده در حوزه علم، فناوری و 

 سابقه فعالیت اجرایی در حوزه مدیریت شهری 
 هایرکجامعه خبرگی شامل مدیران و روسای پا، با توجه به معیارهای فوق برای انتخاب جامعه هدف و نمونه

ن هوشمند، کارکنا ، مدیران شهرداری به ویژه دپارتمان شهرنوآورین علم، فناوری و گذارا علم و فناوری، سیاست
نفر به صورت  1که در نهایت بودند  نوآوریبرجسته در زمینه فناوری، پژوهشگران و استادان  وهای علمپارک

س راساب، نمونه آماری پژوهش حاضر بنابراین ها به اشباع نظری رسید.داده ،ششمدر نفر  وهدفمند انتخاب شدند 

                                                                                                                                                 
1 http: //marsinnovation.com/ 
۲ Z. Henry, “Inc.,” 21 Sep 2015. .Available: https: //www.inc.com. / , “An Innovator’s City Guide to São Paulo, Brazil,” 

Singularity Hub, 2018. .Available: https: //singularityhub.com., S. P. I. P. Agency, “Innovation, Science and Technology _ 

InvesteSP.“American Cities of The Future 2017/18 Winners,” www.fDiIntelligence.com, 2017. 
۰ http: //communityplan.dublinohiousa.gov/special-area-plans/west-innovation-district 
4 www.cortexstl.com 
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ام شده با افراد های انجمه داشت یعنی تا زمانی که مصاحبهظری اداگیری نظری بوده و تا زمان اشباع ننمونه
ها آن ی درها شده و داده جدیدشدن مصاحبهشباهت داشتند که منجر به تکراری ای به همدیگرمتخصص به اندازه

مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق  های گردآوری داده شامل، روشدر این پژوهش. ادامه یافت ،وجود نداشت
ده بوکشور  نوآوریگذاران حوزه فناوری و پژوهشگران و دانشگاهیان و سیاست، با فعاالن [۲1] نیمه ساختاریافته

 فهرست خبرگان مورد مصاحبه در پژوهش آمده است. ۲در جدول اند که 
 

 فهرست خبرگان و مصاحبه شوندگان پژوهش .۲ جدول

 پست سازمانی شوندهکد مصاحبه 

1P ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 

۲P یتوسعه ا یهادانشگاه تهران در امور طرح یاستمشاور ر و شهر دانش دانشگاه تهران ییاجرا یرمد 

۰P قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم 

4P  و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری گذاریسیاستمعاون 

2P تهراندانشگاه  یپارک علم و فناور ریاست 

1P  پارک پردیس نوآوریکارشناسان امور 

 
 1۰های جهانی و مصاحبه با خبرگان شامل براساس مطالعه نمونه نوآوریاحیه عناصر و ابعاد ن، در نهایت

 اند. بیان شده ۰جدول  شناسایی شد که در 
 

 نوآوری هناحی ابعاد و عناصر .۰جدول 

 الگوبرداری و بررسی نمونه ها کیفی  مصاحبه شرح
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                 مدیریت چند بخشی

                 نوآوریکارکردهای ناحیه 

: نوآوریهای ناحیه ویژگی
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بازیگران و عناصر ناحیه 
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                 موانع راه اندازی و توسعه

های پیشنهادی خوشه
دانشگاه  نوآوریناحیه 

 تهران

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

اقدامات تجاری سازی 
 هاایده

                

                 نوآوریارتباطات ناحیه 

                 دسترسی به سرمایه

 



 14۰1ـ بهار   4۹مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۲۲۰

 

اده های مناسب با آن استفکه از نوع پژوهش کیفی بود از روشروایی و پایایی پژوهش حاضر با توجه به این 
ده ومنتخب ب نوآوریهای پژوهش شامل مصاحبه و متون مرتبط با نواحی گردآوری دادهابزار از آن جا که . دش

اس بر اس نوآوریراهنمای مصاحبه متشکل از سواالت مرتبط با نواحی ، پژوهش برای روایی بدین منظور ،است
ه حوز اساتیدنظران و توسط چندتن از صاحبو نظر شورای علمی پروژه تهیه و و پیشینه پژوهش  مبانی نظری

یی نیز به معنای تکرار و ثبات در نتایج پژوهش است که در تایید قرار گرفت. پایامطالعه و مورد نوآوریفناوری و 
ها توسط و در این پژوهش پاسخو همکاران تایید شود  نوآوریتواند توسط متخصصین حوزه های کیفی میپژوهش
یل تحلشیوۀ  خالصه نتایج مصاحبه با افراد ذکر شده با  .[11] فتقرار گر بحثمورد مجددا پس از مصاحبه،  خبرگان

  ها آمده است.تنی بر محورهای بحث شده در یافتهدهی شده مبصورت سازمانه ی کیفی و بامحتو
 
 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده .4

ا رگان از همگرایی الگوهبررسی و مصاحبه با خبالگوهای مورد، نوآوریوزه ناحیه توجه به مبانی نظری در ح با
 هیناح ی، کارکردهایبخشچند ، مدیریتو مقررات ینو قوان ینظارت یکارهاسازو یت،حاکمعناصر ، هاو مصاحبه

 موانع ،وآورین یهو عناصر ناح یزیکی، بازیگرانفیرو غ یزیکیف یهایژگیوشامل  نوآوری یهناح یها، ویژگینوآوری
 ، ارتباطاتهایدها یساز یتجار ، اقداماتدانشگاه تهران نوآوری یهناح یشنهادیپ یهاخوشه، و توسعه یراه انداز

ل شناسایی و استخراج شدند که در جدو نوآوریبه عنوان اجزای کلیدی ناحیه یه به سرما دسترسی و نوآوری یهناح
در ادامه باتوجه به مبانی نظری در حوزه ناحیه  نمایش داده شده است.ها، شاره به مراجع اشاره کننده به آنباا ۰

بر  مبتنی نوآوریمصاحبه با خبرگان چارچوب ناحیه همچنین ، الگوبرداری از نمونه ها و الگوهای جهانی و نوآوری
 یهناح یهایژگیو، نوآوری یهناح یکارکردها، نوآوریی در ناحیه و نظارتیریتی مد ،گذاریسیاست یتی،حاکمعناصر 
 یهارتباطات ناح، نوآوری یهناح یگرانباز، نوآوری یهناح یهاخوشه، نوآوری یهو توسعه ناح یاندازموانع راه، نوآوری
 ، تهیه و تدویندانشگاه تهران نوآوریو تمایزهای ناحیه  هایدها یساز یتجار نوآوری یهناح یمال ینتام، نوآوری

دهی شده صورت سازمان به 4 در جدولو اقدامات پیشنهادی استخراج شده است که  ابعاد، شد و برای هر عنصر
 آمده است.

 
 دانشگاه تهران نوآوریعناصر و ابعاد ناحیه  .4جدول

 اقدامات پیشنهادی ابعاد عناصر کلیدی

یتی، اکمح
 ،گذاریسیاست

 یو نظارت  یریتیمد

 گذاریسیاستو  یتیحاکم

ادی، های اقتصسازی فعالیتبه بازارهای بین المللی، متنوع اقتصاد باز و اتصال
توجه به  یه،ریزی برندسازی ناحهای رقابتی برای ناحیه، برنامهسیاست خلق هزینه

اری بز و معمزیست )آلودگی هوا، صوتی، محیطی، فضای ستوسعه پایدار و محیط
فرآیندهای دولت و شهروندان، تسهیل -دانشگاه-صنعتپایدار(، ارتباط قوی 

 .صدور مجوزها و  مجوزدهی و تاییدها

 یریتی و نظارتیمد

 یهاحن، نوپا یهاوکارجذب کسب یبرا نوآوری یهناح یریتمد فعال یکردرونیاز به 
است و هرچه بخش  یتیمالکچند یهناح بخشی و، دارای مدیریت چندنوآوری
هماهنگ . محرک و داشته باشد بهتر استبیشتر مشارکت  یو مردم یخصوص

ست و ا تهران دانشگاه با شهر دانش مدیریت. ، دانشگاه استنوآوری کننده ناحیه
 یامسه یهاشرکت مانندتواند  یحاضر است و م ینفعانجامعه و ذ یهناح یتمالک

تی یی و نظاراجرا یریتی،مد یمتدارای  نوآوری، ناحیه شود یینتع یرهمد یاتعام ه
و نهادهای درگیر  دانشگاه یعال یرانمد یتو حما یمتفهاست.  یهناح ویژه خود

 ضروری است.

 یهناح یکارکردها
 نوآوری

 درآمد سرانه یشافزایی، زااشتغالی، عدالت اقتصاد یجادا، ثروت یدتول توسعه اقتصادی

 ، گفتگوها و اعتماد اجتماعیتعامالت ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگی -توسعه اجتماعی 
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 اقدامات پیشنهادی ابعاد عناصر کلیدی
 ها، تجاری سازی ایدهو خلق ارزش مشترک ینیآفرهم کارآفرینی و کسب و کارتوسعه 

 های فردیی، ارتقای مهارتتقویت خودشناس توسعه و توانمندسازی فردی

 کردن ، کاریادگیریو فراغت،  یحتفروندان، بهبود وضعیت شهر یهایازمندیرفع ن بهبود زندگی

 یهایژگیو
 نوآوری یهناح

 

، فیزیکی و سخت یهایژگیو
 ملموس

 یو دوچرخه سوار یرویادهپ یهاساخت یرز ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه:
و  یتجار یدیاتصال به نقاط کلیشرفته و پ یقل عمومنو ملح، مه متصل به

سبز و توجه به  نوآوری، ناحیه ساخت بزرگراه و مترو یقبا شهر از طر یصنعت
 یهاییژگو توجه به و یسبز عموم یفضا، زباله یافتبازیطی و محیستز یلمسا
ستفاده و اهوشمند بودن  نوآوری یهناحیه، زیرساخت فناوری پیشرفته، ناح یبصر

های کنترل متمرکز جدید گرمایش ارتباطات از راه دور جدید: سیستمهای از شبکه
اده از استفو سرمایش سیستم جمع آوری زباله پنوماتیک، شبکه جدید انرژی و 

های اسکان اجتماعی، اقامت گاهقانه )های اسکان خالگزینه پاک، یهایانرژ
موقت اشتراکی با هزینه رقابتی، هاستل، مسکن مدرن با متراژهای کوچک و 

، ساخت یک نماد مختص ارزان، هتل و هاستل یهاگاهوجود اقامتمتنوع( و 
ار ک یفضاایجاد ، نوآوری یهمختص ناح یبصری هاجلوهمانند یک برج(: ناحیه )

اماکن عمومی و فضای مختص استراحت و ، ایجاد فضاهای تعامل )یاشتراک
کیلومتری ناحیه  2دهنده خدمات تا های پشتیبانی ارائهساختگفتگو (، زیر

اد ، ایجکارهاومناسب جهت استقرار کسب یزیکیف فضای کردن ، فراهمنوآوری
 ،(یانهماه ی،منعطف )هفتگ یشگاهیو آزما یتجار ی،ادار یپلت فرم اجاره فضا

مراکز  ی،ها، مراکز هنراستقرار رستورانچندگانه ) یامکانات متنوع با کاربر
 یمراکز مدرن برگزار، (یحیمراکز تفر ی،و فرهنگ یمراکز آموزش ی،تجار

جهت  یمیقد ینمادها یایو اح یخیحفظ آثار تاریشگاه، و کنسرت و نما یوالفست
و به  یشگاهیو آزما یادار یفضاها یعتجمیه، جذب گردشگر در ناح

برداشتن موانع استفاده از ی، و اشتراک یجاریاست به صورت یگذاراشتراک
 نیمراکز رشد ب یجادا، ها توسط عموم شهروندانو امکان استفاده از آن یشگاهآزما

 یشوهاستقرار مراکز پژیه، در ناح یالملل ینبرتر و ب یهااستقرار دانشگاهی، الملل
 کییزیبرداشتن حصار ف، نوآور یشروپ یهاحضور شرکتی، و در سطح جهان یعال

اث ربا در نظر گرفتن ضوابط وزارت می ها و امکان ارتباط آن با شهرونداندانشگاه
دان ارتباط تنگاتنگ با شهرون، گردشگری و صنایع دستی: محرکی برای فرهنگی

ت به نسب یترچابک یهناح نوآوری یهناح، و جامعه یهناح ینب یوارو جامعه / نبود د
 ییزیکف یهاییبه تملک کردن امالک و دارا یازیاست و ن یپارک علم و فناور

د ، وجویو گردشگر ی، فرهنگیخیتار یو بناها یراثم یایاح، را ندارد یهکل ناح
انان و فضاها و امکانات ویژه برای مشارکت و آموزش کودکان و نوجوانان، جو

مهم  یممحدوده و حرها، ها و کافه کتابها و رستوراند هایپر مارکتبانوان، وجو
ها تانها، بیمارسمراکز بهداشتی، درمانی و کلینیک ، وجودنوآوری یهناح یاست برا

، و یو ورزش یهنر ی،فرهنگ ، وجود مراکزنوآوری یهدر ناحها و آزمایشگاه
نما، یاستخر، س ی،سالن ورزش: ناشرین، نوآوری یهدر ناحها تفریحی و نیازمندی

 موزه

نرم، ناملموس و  یها یژگیو
 یزیکیفغیر

ور حضیک، و ارگان یعیبر رشد طب ، تاکیدنوآوری یهاز مفهوم ناح یحدرک صح
 برگزاری ،به باال و مشارکت جامعه یینرشد از پا، ها در اطراف آناستعداد

ه صبحان یبرگزار، نوآوری یهها در ناحجشنواره یوال،فست یدادها،رو ها،یشگاهنما
 یبرگزار، و شهروندان یهمستقر در ناح یهاها، شرکتدانشگاه یانم یکار

ها و انجمن یجادا، با حضور شهروندان یشیاندها و همها، نشستکارگاه
 یهایتفعال یاجتماع یهاپلت فرم یجادا، از افراد مختلف جامعه یریعضوگ

مردم نهاد در  یهاسازمان یجادا، سالمندان آموزان،داوطلبانه جهت کمک به دانش
هیل ، تسنوآوری یهناح یدیکل یگرانباز یانم یهمکار یومکنسرس یجادایه، ناح

، هاهیارانجذاب و  یاتیمال یهاطرحی، مال ینتام یهاینهو گز یهبه سرما یدسترس
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 اقدامات پیشنهادی ابعاد عناصر کلیدی
آموزش یم، مستق یخارج یگذار یهجذب سرما یهاها و مشوقارائه برنامه

محرک  یبرا و توسعهتحقیقدر  یگذاریهسرما، و متناسب با صنعت یاحرفه
و  هیدر ناح یالملل یناستقرار مدارس ب، در آموزش یگذاریهسرما، جذب استعدادها

 یآموزدانش یهاوجود مدارس و باشگاهیی، آموزش در صنعت از مقاطع ابتدا
 ،کار آسان( یزای)وها آپجذب مهاجر و استارت، یابیو استعداد ینخالق و کارآفر

ی، و فرهنگ یتیتنوع جمع، هادانشگاه و یادر آموزش حرفه یگذار یهسرما
 ی،ماعاجت یهسرما، توجه به نوآوری یهنوآورانه ناح یهایتزنان در فعال یریکارگبه

 یه، وضعآن در ناح یها و ارتقاافراد و شرکت یانم یو خلق شبکه ساز یتقابل
سازی ، فرهنگنوآوری یهمختص ناح  یو مقررات و شفاف بودن مجوزها قوانین
، ترویج نگرش نو یهاایده و خدمات –آشنا کردن مردم با محصوالت و 

 ، تدویننوآوریها برای حضور در ناحیه ، وجود مشوقنوآوریینی در ناحیه فرآکار
 یهانبهج، توجه نوآوری یهاپلتفرم یاشبکه ها، بستر، آیندها، مکانیزمو استقرار فر

ناحیه  یمقررات و سازکارهاوینقوان ی،فکر یت، ناملموس، حقوق مالکیرفیزیکیغ
ابد، ایشی توسعه یطور آزمههای غیرفیزیکی و سازوکارها در ابتدا و ب)جنبه نوآوری

ها برای حضور در ، وجود مشوقنوآوریها در ناحیه ها و جشنوارهبرگزاری رویداد
 .نوآوریناحیه 

 موانع
 هیناحاندازی و توسعه راه

 نوآوری

 ادراکی و شناختی

از  یتعدم حما، نوآوریعدم شناخت و نبود درک صحیح از مفهوم ناحیه 
 صرفا توجه به توسعه فیزیکی ناحیه، نوآوری یستمو عدم توسعه اکوس ینهادساز
 ی،فکر یت، ناملموس، حقوق مالکیرفیزیکیغ یهاجنبهو عدم توجه به  نوآوری

 و مقررات و سازکاروها ینقوان

 مدیریتی و اجرایی

دانشگاه و ها و نهادها، عدم حمایت مدیران عالی مانعدم هماهنگی میان ساز
، قوانین و مقررات و صدور مجوزها ، ابهام در وضعنهادهای دولتی و عمومی

هایی چون سازمان یریتمدساالری به ویژه در وزارت علوم،  یاد و دیوانز یترسم
کاهش  یلبه دل ، میراث فرهنگی و گردشگریی، شهرداریپارک علم و فناور

 هاو سیستمی نبودن فعالیت یراندر ا یریتعدم ثبات مدیارات، اخت

 ارتباطی و اطالعاتی
، مقاومت مردمی در صورت فقدان آموزش نوآوری یهعدم مشارکت شهروندان ناح

 رسانی مزایای ناحیهو عدم اطالع

 یرانگذاران در ایهسرما / ریسک پذیر نبودننبودن یرپذخطر فرهنگیمحیطی و 

 نوآوری یهناح یهاخوشه

 - فناوری اطالعات

 - های نوفناوری انرژی

های سالمت و نوآوریفناوری و 
 پزشکی

- 

، های رسانهو فناوری نوآوری
 فرهنگ،  هنر و نشر

- 

 - / زیست فناوریفناورییوب

 - های نو ورزشفناوریها و نوآوری

 - دسنجی تعیین شومبتنی بر نیاز

 نوآوری یهناح یگرانباز

دانشگاه تهران و علوم پزشکی 
 تهران، مدیریت شهر دانش

 نوآوریمحرک ناحیه 

 - مراکز رشد

 - پارک علم و فناوری

 تسهیل مجوزها وزارت عتف

 تسهیل مجوزها یجمهور یاستر یمعاونت علم

 تسهیل مجوزها و استانداریوزارت کشور 

شهرداری تهران و شهرداری 
 منطقه

 تسهیل مجوزها



 ۲۲۰  ر/ مهین رحیم پونیدانشگاه کارآفر یهااستیمنظور تحقق سبه یدانشگاه ینوآور هیناح یالگو
 

 اقدامات پیشنهادی ابعاد عناصر کلیدی
 تسهیل مجوزها یوزارت راه و شهر ساز

 یهمهندسان  مشاور آشنا با ناح
 نوآوری

 طراحی ناحیه

و  یفرهنگ یراٍثوزارت م
 یدست یعو صنا یگردشگر

 صدور مجوزهابرداری از آثار تاریخی ناحیه و حفظ و بهره

 ها و همکاری صنایعصدور مجوز وزارت صمت

 وکوچک و متوسط  هاشرکت
 نوپا کارهای و کسب

- 

 - های پیشروصنایع بزرگ و شرکت

کسب و کارها و  یع،صاحبان صنا
 بازار

- 

شهروندان و شهروندان ، جامعه
 نوآوریساکن ناحیه 

 مشارکت در ناحیه

 وکارهای جدیداندازی کسبو راه به منظور آموزش یاندانشجو

 - یعلم یاته یاعضا

 کارهاواندازی کسببه منظور راه نوآوریو متخصصان  ینانکارآفر

 - یرپذگذاران خطریهسرما

و وقف   یرینخسازمان اوقاف، 
 کنندگان

 استفاده از امالک

 یهناح یی ویژهو اجرا یریتیمد یمت
 نوآوری

- 

 یدانشگاه و نهادها یعال یرانمد
 یردرگ

 حمایت مدیران و تسهیل

 کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان
 

 سازی بازیگرانمنظور متنوعبه

، معادن و ، صنایعیاتاق بازرگان
 کشاورزی

 منظور مشارکت بخش خصوصیبه

 - ییو شکوفا نوآوریصندوق 

ی غیر عموم یها و نهادهاسازمان
مردم نهاد، های دولتی، سازمان

 های خصوصیسازمان
 بخش خصوصی و شهروندان افزایش مشارکت منظوربه

 نوآوری یهارتباطات ناح

 ارتباطات بین المللی
کارها وادها، مراکز، نهادها، صنایع، کسباستعدسازی ناحیه و استفاده از بین المللی

 المللیهای بینو دانشگاه

 ارتباطات داخلی
سب کیع،استعدادها، مراکز، نهادها، صناگیری کارهکشور و ب ستفاده از توان داخلا

 داخلی یهاو دانشگاه رهاو کا

 یهناح یمال ینتام
 نوآوری

 - یرپذگذاران خطرسرمایه

 - و شکوفایی نوآوریصندوق 

 - تامین مالی جمعی

 - های مالینوآوری

 هاسازی ایدهتجاری

 هانوآوریها و شدن ایدهاد و نهادها برای تجاریافرای از روابط میان خلق شبکه سازیشبکه

 نوآوریسازی ی مبتنی بر فناوری برای تجاریفرم ها و بسترهاایجاد پلت بسترسازی

 خلق  و تدوین فرآیندها برای حل اختالالت ارتباطی فرآیند محوری

 نوآوری یهناحیزهای تما
موقعیت جغرافیایی استراتژیک و 

 دسترسی به جامعه
هیل تسو  قرار گرفتن در مرکز شهر()ناحیه دانشگاه تهرانبه سی مناسب دستر

 ، درگیری و مشارکت شهروندانهاافراد و شرکت یانم یسازو خلق شبکه یتقابل
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 اقدامات پیشنهادی ابعاد عناصر کلیدی

 امکان رشد ارگانیک / طبیعی
های فرهنگی، هنری، ها، سازمانبیعی ناحیه به دلیل وجود دانشگاهامکان رشد ط

 اطراف آن دراقامتی  ،تفریحی
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 تحوالت اساسی دچار عالی آموزش وکارکرد پایدار، نقش توسعه به اقتصادی توسعه از توسعه پارادایم تغییر با

 از جدیدتر انتظارات و های جدیدگذاریهدف به عالی، منجر های آموزشسیاست به های نویندیدگاه. است شده

 و یافته نظام توسعه جهانی، برای و ملی نهادهای ترینمهم از عالی یکیآموزش است. نظام ها شدهدانشگاه نقش
در حال  همواره پیدایشدانشگاه مدرن از بدو  . است کارآفرینی و نوآوریدانش، مهارت، فناوری، خالقیت،  هدفمند

عه برابر جام های کارآفرین و مسئول درهای اخیر بیشتر به سمت دانشگاهدر سال تحول نقش خود بوده است و
 عمل کرده و نقش خود را به  اتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینیفرها دانشگاهدر واقع  ،تغییر جهت داده است

نوان چه بیان شد دانشگاه تهران به عباتوجه به آن. اندتغییر دادهه ای ساز توسعه محلی و منطقایجادکننده و فرصت
ه این می تواند در دستیابی ب نوآوریاست و ناحیه  های کارآفریناهداف دانشگاهدانشگاه مادر کشور به دنبال تحقق 

  .هدف موثر باشد
انشگاه های دمنظور تحقق سیاستبه دانشگاه تهران نوآوری ناحیه الگوی ارائه ، بهپژوهش حاضربدین منظور 

ی موفق هانمونهسپس  ،مورد بررسی قرار گرفت نوآوریاحی در خصوص نو مبانی نظریابتدا و  هپرداخت کارآفرین
با تحلیل  .هایی انجام گرفتو فناوری مصاحبه نوآوریگان حوزه تن از خبردر ادامه با چند و جهانی مطالعه شد

 دههای استخراج شبا کدگذاری دادهقرار گرفت و های جهانی مورد بررسی نمونه، نمتو ومحتوای کیفی مستندات 
یه نتایج نشان داد عناصر کلیدی مدل ناح دانشگاه تهران ارائه شد. نوآوریکلیدی ناحیه و عناصر ابعاد، هااز مصاحبه

 یکارکردها( ۲ی، و نظارت مدیریتی ،گذاریسیاست یتی،حاکم( 1 به شرح عنصر ۹دانشگاه تهران شامل  نوآوری
، نوآوری یهناح یهاخوشه(  2، نوآوری یهو توسعه ناح یاندازراه موانع(  4، نوآوری ی ناحیههایژگیو( ۰ نوآوری یهناح
 .شودمی هایدها یسازیتجار( ۹، نوآوری یهناح یمال ینتام( ۱، نوآوری یهارتباطات ناح( ۰، نوآوری یهناح یگرانباز(  1

 یمتنوع ساز ی،الملل ینب یبه بازارها نوآوریناحیه  اقتصاد باز و اتصالبه  باید گذاریسیاستیتی و حاکمدر بعد 
توجه به  ه،یناح یبرندساز یزیربرنامه یه،ناح یبرا یرقابت یهاینهخلق هز یاستس ی ناحیه،اقتصاد یهایتفعال

-عتصن ی(، ارتباط قویدارپا یمعمارسبز و  یفضا یطی،مح ی،هوا، صوت ی)آلودگ یستزیطو مح یدارتوسعه پا
 ینظارت و یریتیمدصورت گیرد. در بعد ها و تاییدیهصدور مجوزها  یندهایفرآ یلو شهروندان، تسه تدول-دانشگاه

با  تییمالکچند یهو ناح یبخشچند یریت، مدنوپا یهاوکارجذب کسب یبرا نوآوری یهناح یریتفعال مد یکردرو
 شود. توصیه می یو مردم یبخش خصوص مشارکت بیشتر

 یو م ودهب دانشگاه تهران با این ناحیه یتمالکبنابراین  ، دانشگاه استنوآوری یهمحرک و هماهنگ کننده ناح
 یارتو نظ ییاجرا، یریتیمد یمت یدارا نوآوری یهناح باشد. یرهمد یاته، دارای عام یسهام یهاشرکت مانندتواند 

 یهناح یکارکردها است. یضرور یردرگ یدانشگاه و نهادها یعال یرانمد یتو حما یمتفهو  است یهخود ناح یژهو
، توسعه (درآمد سرانه یش، افزایی، اشتغال زایعدالت اقتصاد یجادثروت، ا یدتول، توسعه در ابعاد اقتصادی )نوآوری
و  ی(، توسعه کارآفرینی، گفتگوها و اعتماد اجتماعتعامالت یارتقا ی،اجتماع یهسرما یارتقای )فرهنگ-یاجتماع
 یتتقوی )فرد یتوسعه و توانمندساز(، هایدها یسازیو خلق ارزش مشترک، تجار ینیآفرهمکار )وکسب

و  یحتفر یتشهروندان، بهبود وضع یهایازمندیرفع نبهبود زندگی )ی( و فرد یهامهارت یارتقا ی،خودشناس
 به دو دسته نوآوری یهناحی هایژگیوی می توان گفت به طور کل . خواهند بود( ، کار کردنیادگیریفراغت، 



 ۲۲2  ر/ مهین رحیم پونیدانشگاه کارآفر یهااستیمنظور تحقق سبه یدانشگاه ینوآور هیناح یالگو
 

 یهاگییژو د.نشویزیکی تقسیم میفیرنرم، ناملموس و غ یهایژگیوو  و ملموس یزیکیسخت، ف یهایژگیو
هم، حمل ه متصل ب یو دوچرخه سوار یرویادهپ مربوط به هایزیرساخت یجاداشامل  ملموس و یزیکیسخت، ف

 شود. یم ساخت بزرگراه و مترو یقشهر از طر یو صنعت یتجار یدیو اتصال به نقاط کل یشرفتهپ یو نقل عموم
به  وجهو ت یسبز عموم ی، فضازباله یافتو باز یطیمحیستز یلتوجه به مساسبز و  نوآوری یهناح همچنین

ارتباطات  یهابکههوشمند بودن و استفاده از ش نوآوری یهناح یشرفته،پ یفناور یرساختز یه،ناح یبصر یهایژگیو
شبکه  ک،یزباله پنومات یآورجمع یستمس یشو سرما یشگرما یدکنترل متمرکز جد یهایستمس ،یداز راه دور جد

 یراکموقت اشت یهاگاهاقامت ی،اسکان اجتماعخالقانه ) سکانا یهاینهپاک، گز یهایو استفاده از انرژ یانرژ یدجد
 ،ارزان، هتل و هاستل یهاگاهکوچک و متنوع( و وجود اقامت یهاستل، مسکن مدرن با متراژها ی،رقابت ینهبا هز

 کاریفضا یجاد، انوآوری یهمختص ناح یبصر یهاها و المانجلوه ،برج( یک)مانند  یهنماد مختص ناح یکساخت 
ارائه  بانییپشت یهایرساختمختص استراحت و گفتگو(، ز یو فضا یاماکن عموم) تعامل یفضاها یجاد، ایاشتراک

 یجادها، اکارومناسب جهت استقرار کسب یزیکیف یفراهم کردن فضا ،نوآوری یهناح یلومتریک 2دهنده خدمات تا 
دگانه چن ی، امکانات متنوع با کاربر(یانهماه ی،منعطف )هفتگ یشگاهیو آزما یتجار ی،ادار یفرم اجاره فضاپلت

 ی(، مراکز مدرن برگزاریحیمراکز تفر ی،و فرهنگ یمراکز آموزش ی،مراکز تجار ی،ها، مراکز هنراستقرار رستوران)
ع یتجم ه،یجهت جذب گردشگر در ناح یمیقد ینمادها یایو اح یخیحفظ آثار تار یشگاه،و کنسرت و نما یوالفست

ه از استفادبرداشتن موانع  ی،و اشتراک یجاریاست به صورت یگذارو به اشتراک یشگاهیو آزما یادار یفضاها
برتر  یهانشگاهاستقرار دا ی،الملل ینمراکز رشد ب یجادها توسط عموم شهروندان، او امکان استفاده از آن یشگاهآزما
داشتن نوآور، بر یشروپ یهاحضور شرکت ی،و در سطح جهان یعال یاستقرار مراکز پژوهش یه،در ناح یالملل ینو ب

 ی، گردشگریفرهنگ یراثآن با شهروندان با در نظر گرفتن ضوابط وزارت م ها و امکان ارتباطدانشگاه یزیکیحصار ف
از  جامعه و یهناح ینب یوارنبود دباط تنگاتنگ با شهروندان و جامعه/ارت یبرا یمحرک به عنوان یدست یعو صنا
ک علم نسبت به پار یترچابک یهناح نوآوری یهناحهای فیزیکی این ناحیه خواهند بود. های مهم زیرساختویژگی
، یخیتار یو بناها یراثم یایرا ندارد، اح یهکل ناح یزیکیف یهاییک امالک و دارایبه تمل یازیاست و ن یو فناور
مشارکت و آموزش کودکان و نوجوانان، جوانان و بانوان،  یبرا یژهوجود فضاها و امکانات و، یو گردشگر یفرهنگ

و  یدرمان ی،وجود مراکز بهداشت، مهم است یمها، محدوده و حرکافه کتاب ها وها و رستورانمارکت یپروجود ها
و  یحیو تفر یو ورزش یهنر ی،وجود مراکز فرهنگ ،نوآوری یهها در ناحیشگاهها و آزمایمارستانها،  بینیککل
  است.موزه  و ینمااستخر، س ی،سالن ورزش ین،ناشر شامل نوآوری یهها در ناحیازمندین

ز مفهوم ا یحدرک صحاست که بر  نوآوریهای ناحیه یزیکی از دیگر ویژگیف یرنرم، ناملموس و غ یهایژگیو
رکت به باال و مشا یینرشد از پا، ها در اطراف آنحضور استعدادیک، و ارگان یعیبر رشد طب ، تاکیدنوآوری یهناح

 یانم یصبحانه کار یبرگزار، نوآوری یهناح ها درجشنواره یوال،فست یدادها،رو ها،یشگاهنما برگزاری از طریق جامعه
با حضور  یشیاندها و همنشست ها،کارگاه یبرگزار، و شهروندان یهمستقر در ناح یهاشرکت و هادانشگاه

نه داوطلبا یهایتفعال یاجتماع یهافرمپلت یجادا، از افراد مختلف جامعه یریها و عضوگانجمن یجادا، شهروندان
 یانم یهمکار یومکنسرس یجادایه، مردم نهاد در ناح یهاسازمان یجادا، آموزان، سالمندانهت کمک به دانش ج

جذاب و  ییاتمال یهاطرحی، مال ینتام یهاینهو گز یهبه سرما یدسترس، تسهیل نوآوری یهناح یدیکل یگرانباز
 ،و متناسب با صنعت یاحرفهآموزش یم، مستق یخارج یگذاریهجذب سرما یهاها و مشوقارائه برنامه، هایارانه
 یالمللیناستقرار مدارس ب، در آموزش یگذار یهسرما، جذب استعدادها به منظور و توسعه تحقیقدر  یگذاریهسرما

و  ینخالق و کارآفر یدانش آموز یهاوجود مدارس و باشگاهیی، و آموزش در صنعت از مقاطع ابتدا یهدر ناح
 تنوع، هاو دانشگاه یاهدر آموزش حرف یگذاریهسرما، کار آسان( یزایها )وآپجذب مهاجر و استارتیابی، استعداد

و  یتابلق ی،اجتماع یهسرما، توجه به نوآوری یهنوآورانه ناح یهایتزنان در فعال یریبه کارگی، و فرهنگ یتیجمع
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 یو مقررات و شفاف بودن مجوزها قوانین یه، وضعآن در ناح یها و ارتقاافراد و شرکت یانم یسازخلق شبکه
ترویج نگرش ، نو یهاایده و خدمات –آشنا کردن مردم با محصوالت ، فرهنگ سازی و نوآوری یهمختص ناح

ها، ، تدوین و استقرار فرآیندها، مکانیزمنوآوریاحیه ها برای حضور در ن، وجود مشوقنوآوریینی در ناحیه فرآکار
و مقررات  ینوانق ی،فکر یتناملموس، حقوق مالک، یرفیزیکیغ یهاجنبه، توجه نوآوری یهافرمپلت یاشبکه بستر، 
 ایشی توسعه یابد، برگزاریطور آزمههای غیرفیزیکی و سازوکارها در ابتدا و ب)جنبه نوآوریی ناحیه هاکاروو ساز
اندازی راه موانعتاکید دارد.  نوآوریها برای حضور در ناحیه و وجود مشوق نوآوریها در ناحیه ها و جشنوارهرویداد

و موانع  یو اطالعات یارتباط، موانع ییو اجرا یریتیمدموانع ی، و شناخت یادراکشامل موانع  نوآوری یهناحو توسعه 
در جهت حل آن بر آن تاثیر د یا ها را کاهش دابایست تا جایی که امکان دارد آنی است که میو فرهنگ یطیمح

ز ا یتعدم حما، نوآوری یهاز مفهوم ناح صحیح درک نبود و شناخت راکی و شناختی شامل  عدمموانع اد گذاشت.
 یهانبهو عدم توجه به ج نوآوری یهناح یزیکیصرفا توجه به توسعه ف، نوآوری یستمو عدم توسعه اکوس ینهادساز

 است.  هاو مقررات و سازکارو ینقوان ی،فکر یتناملموس، حقوق مالک، یرفیزیکیغ
 حمایت مدیران عالی دانشگاهضعف ، ها و نهادهاهماهنگی میان سازمانناگیرنده  یی در برو اجرا یریتیمدموانع 

 ویژهساالری بهیاد و دیوانز یترسم، ابهام در وضع قوانین و مقررات و صدور مجوزها، ولتی و عمومیو نهادهای د
 لیبه دل ی، شهرداری، میراث فرهنگی و گردشگریرفناوپارک علم وهایی چون سازمان یریتمددر وزارت علوم، 

ها است. از دیگر موانع کلیدی، موانع و سیستمی نبودن فعالیت  یراندر ا یریتعدم ثبات مدیارات و کاهش اخت
در صورت فقدان آموزش و عدم  یمقاومت مردمو  نوآوری ناحیه شهروندان مشارکت عدمی و اطالعات یارتباط
 یرپذ سکینبودن/ ر پذیری است و بر خطرو فرهنگ یطیمحیه است. مانع کلیدی دیگر مانع ناح یایمزا یرساناطالع

 یناورفتهران، خوشه  دانشگاه نوآوری یهناح ی پیشنهاد شده برایهاخوشهیران تاکید دارد. گذاران در ایهنبودن سرما
 یاهیو فناور نوآوریی، خوشه و پزشکسالمت  یهانوآوریو  ، خوشه فناورینو یهایانرژ ، خوشه فناوریاطالعات

ته است و الب ورزشدر نو  یهایها و فناورنوآوری ،یفناور یست/ زفناوری ، خوشه بیوفرهنگ،  هنر و نشر، رسانه
 نوآوری یهناح یگرانباز های جدید شناسایی شود.بندی و خوشهها اولویتی خوشهسنجیازبر ن یمبتنشود توصیه می

راکز م، نوآوری یهمحرک ناحبه عنوان دانش شهر یریتمدو  تهران یدانشگاه تهران و علوم پزشک، دانشگاه تهران
 ی، شهرداریکشور و استاندار ی، وزارتجمهور یاستر یمعاونت علم، وزارت عتفی، پارک علم و فناورو  رشد

 و یفرهنگ یراٍثم ، وزارتنوآوری یهمشاور آشنا با ناح ی، مهندسانسازراه و شهر ، وزارتمنطقه یتهران و شهردار
و  بزرگ ، صنایعنوپا یکارهاوکوچک و متوسط و کسب یها، شرکتصمت ی، وزارتدستیعو صنا یگردشگر
، نوآوری یهشهروندان و شهروندان ساکن ناح، ، جامعهکارها و بازارکسب و یع،صنا یشرو، صاحبانپ یهاشرکت

 رینیاوقاف، خ یر، سازمانپذگذاران خطر، سرمایهنوآوریمتخصصان و  ی، کارآفرینانعلم یاته دانشجویان، اعضای
 ان،یر، کودکدرگ یدانشگاه و نهادها یعال ، مدیراننوآوری یهناح یژهو ییو اجرا یریتیمد ، تیمکنندگانو وقف

و  هایی و سازمانو شکوفا نوآوری ی، صندوق، معادن و کشاورزیعصنا ی،بازرگان ، اتاقنوجوانان، جوانان و زنان
، نوآوری یهارتباطات ناحی هستند. از جنبه خصوص یهامردم نهاد، سازمان یهاسازمان ی،دولت یرغ یعموم ینهادها

ب وکارها و کس، یعو استفاده از استعدادها، مراکز، نهادها، صنا یهناح یسازیالملل ینب ی شاملالملل ینارتباطات ب
ز، نهادها، استعدادها، مراک یریگکارهستفاده از توان داخل کشور و بای شامل ارتباطات داخلو ی الملل ینب یهادانشگاه

 ی مدنظر باشد. داخل یهاکارها، و دانشگاهوکسب ،یعصنا
 ینتام، ییو شکوفا نوآوریصندوق یر، پذگذاران خطریهسرمااستفاده  نوآوری یهناح یمال ینتامهای در برنامه

و  ی، بسترسازیسازشبکهبه  هایدها یسازیتجارریزی شود. برای برنامهی  مال یهانوآوریی و جمع یمال
 یاییغرافج یتموقعدانشگاه تهران تمایزهایش را بر مبنای  نوآوریی توجه شود. ضمنا سعی شود ناحیه محورفرآیند

 هد. قرار د هااستعدادها/ به استعداد یدسترسیعی و طب/یکرشد ارگان، به جامعه یو دسترس یکاستراتژ
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 دانشگاه تهران نوآوریمدل مفهومی ناحیه  .1شکل 

 

 بازیگران

میراث شهرسازی، و راه صمت، بهداشت، ، علوم های وزارتخانه 

 سایر و مرکزی بانک اقتصاد، ارتباطات، فرهنگی،

هایصندوق رشد، مراکز فناوری، و علم هایپارک ها،دانشگاه  

 سایر و جمهوری ریاست علمی معاونت کارآفرینی، و نوآوری

عمومی ینهادها ها،آپاستارت صنایع، شهر، و ناحیه نشهروندا 

   نهاد مردم هایسازمان ها،شهرداری غیردولتی،

 محرک ها/موانع و پیشایندها

اجرایی هایشناختی و ادراکی های محرک 

اطالعاتی و ارتباطی های محرک 

فرهنگی و محیطی های محرک 

 

 ناحیه نوآوری دانشگاه تهران

 
  )سخت نوآوری ناحیه هایویژگی -

 نرم( و

 نوآوری ناحیه تمایزهای -
 نوآوری ناحیه هایخوشه -

 راهبردها
 

 سازیتجاری راهبردهای-

 مالی تامین راهبردهای-
 پیامدها و کارکردها انسانی و ارتباطی راهبردهای-

 فرهنگی و اجتماعی کارکردهای-

    اقتصادی کارکردهای-
 کار و کسب و کارآفرینی کارکردهای-
 فردی توانمندسازی و توسعه-
 زندگی بهبود-

 حاکمیت ، مدیریت و مالکیت

گذاریسیاست و حاکمیتی رویکردهای 

نظارتی و مدیریتی رویکردهای 

چندبخشی مالکیت رویکرد 
 

 متغیرهای مداخله گر
 قانونی-سیاسی محیط -
 فرهنگی-اجتماعی محیط-
  اقتصادی محیط-
  فناوری محیط-
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ع تاکنون به این موضو به طور جامع و یکپارچه بوده که در ایران نوآوریپژوهش حاضر، ارائه مدل ناحیه  نوآوری
 نیز مدلی جامع با متغیرهای مورد نظر تاکنون ارائه نشده است.دنیا در همچنین ، پرداخته نشده

 پیشنهادها
شود توصیه می است و منتخب پرداخته  نوآوریی ها و عناصر نواحویژگی سی همگراییپژوهش حاضر به برر

ان آتی گرشود پژوهشپیشنهاد میهمچنین پرداخته شود.  نوآوریهای نواحی های آتی به بررسی تفاوتدر پژوهش
 د.ردازنها بپو سنجش آن نوآوریپیامدهای ناحیه ، پیشایندها و نوآوریهای کمی در حوزه ناحیه به بررسی مدل

 تقدیر و تشکر
. ضروری است از شده است حاضر با حمایت مالی و معنوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام پژوهش

دکتر هاشم آقازاده  محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وجناب آقای دکتر زارعی هنزکی رییس همکاری 
ر انجام این های ارزشمندشان ما را دهو مشاور هاه با حمایتک محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران معاون

 مطالعه یاری رساندند تشکر و قدردانی به عمل آید. 
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