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Abstract 
The deployment of innovation districts as a 
key driver for the design and implementation 
of regional development are widening, the 
university at its best structural, behavioral and 
functional form that could respond to the 
needs of innovation district to enhance 
regional development requires a 
comprehensive insight about elements, 
interactions, and behavioral design in the 
form of the fourth-generation university. This 
type of university interacts widely with all 
role players inside and outside of the area. 
This paper aims to provide an insight into the 
shaping process of the fourth-generation 
university in the innovation district. Based on 
reviewing 680 articles in the first step and 
finally 162 articles in the fourth step in a 
four-step screening approach, the 
methodological approach of the study utilizes 
a systematic review of the related literature 
and considers different global looks, 
dimensions, and multidisciplinary visions to 
make final results. The results reveal that in 
order to enhance regional development 
through innovation districts, the innovation 
district under anchor approach with the 
fourth-generation university must have five 
layers: (1) Institutional layer - fourth-
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generation anchorage aura (facilitation and 
acceleration)- (2) Social layer - based on the 
culture of innovation, media and open data – 
(3) Infrastructure and urban layer – (4) 
Geographical boundary layer of innovation 
district (5) Anchor Institute (University in 
Fourth Generation). This study also expands 
our information about the requirements, 
shaping process, and interaction of elements 
in the innovation ecosystem. This study 
finding prepare an overall insight for 
Business, Urban, HEIs, and Economy 
policymakers. 
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   يابا هدف توسعه منطقه ينوآور هیاستقرار ناح
 دانشگاه نسل چهارم یلنگرگاه افتیدر ره

  2ندوشن یاثیغ دیسع ،2طاسکوه يخورسند یعل، *1يعسگر ریام
  دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران -1

   دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران استادیار -2
  

  دهیچک
بــا  ينــوآور هیــاســتقرار ناح ،يبافتــار نیانــد. در چنــهمــراه بــوده يادیــبــا توســعه ز ،ياتوســعه منطقــه یاصل يهابه عنوان محرك ينوآور ینواحهاي اخیر، در سال

داشــته باشــد،  را يابــا هــدف توســعه منطقــه ينــوآور هیناح يازهایبه ن ییپاسخگو ییخود که توانا يو عملکرد يرفتار ،يفرم ساختار نیدر بهتر ،دانشگاه تیمحور
 يریــگشــکل ينــدهایدر خصــوص فرا را نانــهیزبیر یدارد تا نگرش یسع مقاله نیدارد. ا ازین یطراح يهاوهیبه اجزا و عناصر و ش قیو دق یچندجانبه، تعامل یبه نگاه

 چهــار نــدیفرا کیــدر  ،یانیــمنبــع در مرحلــه پا 162منبع در مرحله اول و  680پژوهش  نی(دانشگاه) فراهم آورد. در ا یموسسه لنگرگاه تیبا محور ينوآور هیناح
نیمطالعــه بــ کیــمختلــف در  يهــاابعاد و افق ،یو با در نظرگرفتن نگاه جهان مندنظام مورد استفاده از نوع مرور یقرار گرفت. روش پژوهش یمورد بررس يامرحله
 هیــال 5دانشــگاه نســل چهــارم،  یمــدل لنگرگــاه افــتیدر ره يابا هدف توســعه منطقــه ينوآور هیناح استقراردارد که به منظور یم انیپژوهش ب جیاست. نتا يارشته

بــاز  يو داده هــا يبــر فرهنــگ، نــوآور یجامعه مبتن-یاجتماع هیال-2)، يلگریو تسه ی(شتابده ینسل چهارم ی: هاله لنگرگاهينهاد -1شود. یمتصور م ریمختلف ز
 دیــافــق د بــه گســترده شــدن نیپــژوهش همچنــ نیــ). ای(دانشگاه نسل چهــارم یموسسه لنگرگاه -5 ينوآور هیناح ییایجغراف هیال -4 يو شهر یرساختیز هیال -3

 .دکنیکمک م دانشگاهیو  يتجار ،يمطالعات شهر ،يسازگان نوآوربوم ییاجرا انیپژوهشگران و متول

  .یدانشگاه نسل چهارم، موسسه لنگرگاه ،ينوآور هیناح ،ياتوسعه منطقه: هاکلیدواژه
 شود:میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد 
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Development under the Anchor Approach Using the Fourth Generation University. Journal of Science & 
Technology Policy, 12(3), 67-81. {In Persian}. 
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  1مقدمه - 1

در اهداف توسعه جهانی ایفا  مهماي نقشی توسعه منطقهمفهوم 
که فرآیند  يتاثیرگذار عوامل، راستادر همین  .]1[ دکنمی

دقت  ابایستی ب ،دهندثیر قرار میأتتحت اي را منطقه توسعه
هاي و مورد مطالعه قرار گیرند. نوآوري شده بررسی
گی بشري را در ابعاد مختلف ساختار زند ،گراي اخیرتحول

ثیر قرار داده و همین تغییرات سبب پذیرش أتحت ت
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و فراموشی بعضی عادتی نوین هاي جدید در زندگچالش
 همگام با ظهور نوآیندهاي . فناوري]2[ هاي پیشین شده است

هاي بسیار بزرگی در اقتصاد دانش، سبب ایجاد دگرگونی
ان و همچنین فرایند محتوا و ظاهر تعامالت بشري انس

کار، خدمات، فرهنگ، سیاست و عادات وکسبآموزش، 
هاي پیشین . بررسی پژوهش]3[ رفتاري وي نیز شده است

گرایانه در هاي تحولدهد که  بیشتر این شاخصنشان می
 وکار، آموزش و همچنین شهرنشینی عمدتًا باصنعت، کسب
وجهی و یکپارچه و تسهیل ایجاد تفرمی چندهدف ایجاد پل
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هانی بهتر براي اي و ایجاد جهاي منطقه1سازگاننوآوري در بوم
هی . در همین راستا، نگا]5-4[ اندزیستن صورت گرفته

هاي توسعه نوآوري در یک گرایانه به شاخصیکپارچه و کل
تواند منطقه جفرافیایی خاص به زعم بعضی از پژوهشگران می

. ]7-6[ اي تجمیع گرددبا نام نظام نوآوري منطقهدر مفهومی 
ري اي اولین بار از مفهوم نظام نوآومفهوم نظام نوآوري منطقه

هاي توسعه نوآوري در با تمرکز بر ایجاد و مدیریت شاخص
در همین . ]8[یک محدوده جغرافیایی خاص مشتق شده است 

راستا، نظام نوآوري و به تبع آن نظام نوآوري در یک محدوده 
هاي توسعه را بهبود بصورت عمیقی شاخصه ،فرافیایی ویژهج

از  با مفهوم بنیادین نوعی ،طی فرایندهایی ها راسازمانداده و 
تنها ابعاد ساختاري،  سازد که نهتحول در ابعاد مختلف آشنا می

. ]9[ دهدهاي زیسته آنان را نیز تحت تأثیر قرار میبلکه تجربه
هاي نوآورانه بشري در دل سازگاندر همین رابطه، توسعه بوم

-  4و شهر خالق 3، شهر علم2مفاهیمی همچون شهر هوشمند
خالقانه  بوم بشريبا هدف به تصویر کشیدن زیست که تالشی

در کنار مفاهیمی همچون اقتصاد دانش و  -و نوآورانه بودند
دانشگاهی به ایجاد و معرفی همچنین مفاهیم مرتبط با توسعه 

تواند تمامی ابعاد زندگی بشري شامل اي منجر شد که میپدیده
را تحت  مفاهیم اجتماعی، اقتصادي، فناوري، سالمت و غیره

 ازگانسسازي قابل توجهی را در این بومتأثیر قرار داده و بهینه
به  سازگان در مراجع نوآوري،ه بومواژ. ]12-10[ اعمال نماید

 با تعامل در ،پیوستههمبه بازیگران و عناصر از ايمجموعه
 مشخص وظیفه هریک نامشهود که یا مشهود یکدیگر بصورت

 مرزي شرایط با خاص منطقه یک در و دارند را متفاوتی ولی
 و کرده فعالیت فنی یا اجتماعی مختلف هايالیه در مشخص

  . ]10[ شوداطالق می ،نمایندمی دنبال را واحدي اهداف تحقق
یش مفاهیمی ور در پیدادر چنین محیطی، درگیري عوامل مذک

هایی از هاي فناوري یا نوآوري با زیرساختهمچون خوشه
گیري این پدیده م و سخت، از مواردي بودند که شکلجمله نر

د؛ عواملی که نه تنها در بعد سختنوظهور را تسهیل بخشی
توانند در شکلساز میفزاري، بلکه با نگاهی نرم و هویتا

. ]13[ گذار باشندتأثیرسازگان  نوآورانه شهري بومگیري یک 
هاي ذکرشده هعناصر سازنده مفاهیم و پدیدتر به نگاهی دقیق
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سازد که ناظر میهاي باالسري، مفهومی را متبه عنوان پارادایم
 ،ناحیه نوآوري. ]10[ شودیاد می 5از آن با نام ناحیه نوآوري

با تیم مدیریتی مخصوص به خود است که  مشخصیک ناحیه 
اقتصادي از طریق ترغیب و جذب هدف اصلی آن توسعه 

اي که در این کارهاي نوآور منتخب است؛ به شیوهوکسب
شده یا در دسترس آنان  هئاي براي آنان اراناحیه، خدمات ویژه

قرار دارد. در این تعریف، ناحیه نوآوري ممکن است خود از 
نواحی و تسهیالت اقامتی، فرهنگی و شهرنشینی برخوردار 

شهرهایی قرار گرفته باشد که از چنین  باشد یا در جوار
تسهیالت و امکاناتی برخوردارند. نواحی نوآوري در ابعاد 

  .]10[ آنان در تعامل است مختلف به خصوص اقتصادي  با
از چهار روش استفاده می براي ایجاد ناحیه نوآوري معموالً

با حضور و مدیریت  6رگاهیگها رویکرد لنشود که در بین آن
یک موسسه آموزشی یا پژوهشی با انباشتگی دانش و فناوري 

در رویکرد . ]10[باال از بسامد استفاده باالتري برخوردار است 
که از آن با نام ناحیه نوآوري مبتنی بر موسسه  لنگرگاهی

، نقش دانشگاه یا دانشگاهی هم یاد می شود هی عمدتاً لنگرگا
به عنوان یک عامل اصلی در ایجاد و  یدانشگاهموسسه 

اي در یک توسعه منطقهمدیریت نوآوري درناحیه، با هدف تحر
تر و ایجاد ناحیه نوآوري بسیار برجستههاي رهیافتبین سایر 

ویژگیدانشگاه در این ساختار بایستی از  .]4،10[ تمایز استم
هاي ر باشد که ضمن حفظ کارکردهاي نسلهایی برخوردا

خدمات و کارآفرینی، بعضی پیشین از جمله آموزش، پژوهش، 
اي همچون حل هاي توسعه منطقهمسائل موجود در مدل
اقتصادي را -و توسعه انسانی پذیريمسائل اجتماعی، رقابت

ترین نیز شامل شود؛ لذا دانشگاه نسل چهارم به عنوان مناسب
ن انتخاب هاي پیشیهاي حاصل از پژوهشنوع آن بنابر یافته

  هايبارقه نخستین که هرچند اساس، همین . بر]38[ گردید
 نسل دانشگاه به عالی آموزش ساختار در نوآوري نظام ایجاد
 و ظهور که دهدمی نشان اخیر هايپژوهش اما گرددبرمی سوم

 دانشگاه در عالی آموزش نظام ارکان تمامی در نوآوري حضور
است.  گرفته شکل بهتر و ترکامل مراتب به چهارم نسل

می ،پذیرتطبیق دانشگاه یک عنوان به چهارم نسل دانشگاه
 از سازد؛ جهتهم و راستاهم پیرامون دنیاي با را خود کوشد

                                                
5 Innovation District 
6 Anchor Institute 
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 با ارتباط در جدید هاي مسئولیت و وظایف بعضی رو این
 ]38[ه شد محول آن به نوآوري موضوع با و پیرامونی محیط

 و بازیگران ها،نقش بعضی عملکرد ،جدید وظایف این که
 و ارزش زنجیره چارچوب در پیشتر که را مختلفی عناصر
 قرار دانشگاه تعامالت دایره در ،اندنگرفته قرار دانشگاه تامین

 عنصر یک عنوان به دانشگاه که شودمی سبب و دهدمی
  شود. شناخته سازگاننده بومساز

 اي در قالبدیگر و از آن جا که فرایند توسعه منطقه از طرف
صورت میهاي توسعه آن سازگان و برنامهاستقرار یک بوم

گیري ناحیه نوآوري در مدل ، لذا درك فرایند شکل]8[ گیرد
ترین ان یکی از مرسومدانشگاه  به عنو رگاهی با حضورگلن
اي از اهمیت باالیی سازگان منطقهویکردهاي توسعه بومر

پژوهش مدونی در خصوص آن انجام برخوردار است که 
، بیان عناصر و فرایند مقالهنگرفته است. دستاورد مهم این 

اي نوان برنامه اصلی توسعه منطقهتشکیل ناحیه نوآوري به ع
با حضور یک دانشگاه نسل  است که در آن از مدل لنگرگاهی

هاي خاص دانشگاه ود.  به دلیل ویژگیچهارم استفاده می ش
سازگان، به نسل چهارم و نقش آن در ارتباط با توسعه بوم

که در پژوهش ه شدههایی پرداختتشریح و توصیف ویژگی
هاي بیان ویژگی .بودنگرفته  مورد توجه قرارهاي پیشین 

گیري منجر به هاي شکلروشمختلف این عناصر در کنار 
به  مقالهاین  ایجاد یک ناحیه نوآوري از عواملی بود که در

مسئله اصلی این لذا  .یمصورت جدي به توصیف آنان پرداخت
اي با هدف توسعه منطقهاستقرار ناحیه نوآوري بررسی  مقاله

عوامل مغفول در  و تعریف شده در رهیافت مدل لنگرگاهی
در خصوص چون فقدان اطالعات کافی هاي پیشین همپژوهش

یجاد ناحیه نوآوري در هاي اصلی اگیري و مولفهفرایند شکل
هاي اساسی موسسه لنگرگاهی به عنوان هسته کنار ویژگی

سواالتی  سعی شد مقالهدر این  .معرفی گردید پژوهشاصلی 
ایجاد ناحیه نوآوري و فرایند شکلنظیر عوامل و عناصر اصلی 

هاي اساسی یک موسسه لنگرگاهی به ویژگی گیري در کنار
   ده شود.یتصویر کش

  
  ينوآور ینواح یو توسعه مفهوم يریگشکل ندیفرا - 2

 در که هستند مفاهیمی و هاپارادایم از برآمده نوآوري نواحی
می یاد باالسري هايپارادایم عنوان به هاآن از پژوهش این

شکل در این خصوص و به منظور درك بهتر فرایند .کنیم
هایی را که راهبردهاي کالن و مدل گیري و توسعه مفهومی،

نماییم. بسیاري از معرفی می ،اندساز خلق این مفهوم بودهزمینه
احث مرتبط با افرادي که به مب ویژهمتخصصان نوآوري به 

به دو نگرش کلی در  ،دارند عالقه ايتوسعه نوآوري منطقه
 که راستاي طراحی، توسعه و استقرار نواحی نوآوري معتقدند

رسند، ولی بهرچند ممکن است در نگاه اول متفاوت به نظر 
 . گروه اول معتقدند که اصوالً ]16[مفهومی یکپارچه دارند 

عمدي با  سازي تصنعی وسازگانبوماري سنگین و گذسرمایه
هاي دقیق همچون پاركریزيبا برنامه توسعه نواحی اولیه و

هاي علم وفناوري با کیفیت باال در صورتی که با چارچوب 
، با درصد باالیی به شکلهاي استاندارد و کاملی همراه باشد

روه شود. در مقابل گمیگیري یک ناحیه نوآوري موفق منجر 
دوم، ایجاد ناحیه نوآوري را امري کارآفرینانه، آرام، مشارکتی 

دانند که اي میاصر پایه اجتماعی، انسانی و شبکهو مبتنی بر عن
 یشود و ماهیتریزي ایجاد نمیصورت تصنعی و با برنامههب

  . ]18-17[ خودرویاننده دارد
 توازيها بر ، نوعی دیگر از نگرششدهدرکنار مفاهیم یاد

رد نیاز هاي مونیاز به ایجاد زیرساخت باتوسعه اقتصاد محلی 
اي تاکید دارند. طرفداران این عقیده براي توسعه اقتصاد منطقه

معتقدند همپا با رشد و توسعه راهبردهاي جدید در حوزه 
همان میزان پذیري، به هاي رقابتت روشعلم اقتصاد و پیشرف

تر نیازمندیم که در دل ساختارهایی به زیرساخت هاي مناسب
. ]19[ فناوري در نسل جاري نمی گنجندوهاي علمظیر پاركن

که در پاركو ساختارهایی دارند دها نواحی نوآوري دستاور
 نیست؛هاي مشابه، موجود و سایر ماهیت فناوريوهاي علم

دگی فردي و اجتماعی و کار و زن نواحی نوآوري همپا بودن
ها و فرایندهایی را هاي اشتراکی در قالب برنامهایجاد محیط

فناوري و نوآوري،  -يکنند که عالوه بر بعد کارفراهم می
سیاسی، حکومتی، مقرراتی،  شهرنشینی، اجتماعی، ابعادي نظیر

را نیز در یک   ی، تعامالتی، آموزش پایه و تخصصیتربیت
نظیر که در سایر ساختارها  دهندپوشش می منطقه جغرافیایی

حی نوا ،فناوري قابل توصیف نیست. برخی دیگرپارك 
دانند که از نواحی ویژه اقتصادي مینوآوري را نسل جدید 

و تا  اندشروع شده فناوريوو سپس علم هاي صنعتیپارك
  اند. نواحی نوآوري امتداد یافته
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برخی پژوهشگران به تمرکز یک صنعت یا مجموعه از صنایع 
راستا در یک منطقه جغرافیایی خاص به دید ایجاد یک هم

نگرند که از آن به هاي منحصر به فرد میاحیه با ویژگین
 شودمی هاي نوآوري یادهاي صنعتی یا خوشهعنوان خوشه

تواند به ها می. این افراد معتقدند که تجمیع توانمندي]20[
کننده نوآوري و تنوع قلمداد شده و عنوان یک عامل تحریک

در نهایت به ایجاد ظرفیتی ویژه براي توسعه خالقیت  و در 
اقتصادي مبتنی بر مکان و عناصر خاص منجر نهایت توسعه 

هاي اصلی منجر به ایجاد ابرانگاره. یکی از ]21[ شود
یایی، نوآوري باز سازگان نوآوري در یک محیط جغرافبوم

یط محهمواره به عنوان مبناي ایجاد نوآوري در یک  است که
اي و در نظریات توسعه منطقه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته

مورد توجه   2رقابتیو هم 1آفرینیدر کنار مفاهیمی مانند هم
    .]21[ پژوهشگران است

همیت ز اتواند از دو جهت حائمی ايابرانگارهدرك چنین 
ومی بر استقرار یک که استفاده از چنین مفه نخست آن باشد:

کنندگان و از تاکید دارد که از یک طرف ارائه مینظام پلتفر
که  کند. دوم آنرسانی میبرداران را خدمتطرف دیگر بهره

 هاي مبادالت مبتنی برجریان دهیشکلختارهایی به چنین سا
یري و تسهیل همکاري پذارزش و در عین حال افزایش رقابت

آفرینی منجر میرقابتی و همایی همچون همهمشترك در مدل
شده، به نوعی در مدلتمامی رویکردهاي بیان. ]24-23[ شود

اند تا زیرساختها سعی داشتهاند و این مدلهایی ادغام شده
در نهایت مدلاي را تصریح نمایند. ایجاد توسعه منطقههاي 

گانه، شهر علم، شهر جایی همچون مارپیچ سه، چهار و پنه
چیز بر  شهر دانش به وجود آمدند که بیش از هر شمند وهو

یک بستر  سازي با هدف توسعه نوآوري درسازگانبوممفهوم 
   .]25[ نمودندخاص جغرافیایی تاکید می

در  هاي اصلی مفهوم ناحیه نوآوري عمدتاً در این فرایند، بارقه
تا  داشتندخورد که سعی هایی به چشم میوهشمحتواي پژ

هاي توسعه مفاهیم را در راستاي یکی از مدل حدودي این
... هموار واي منطقهم نوآوري ملی، نظام نوآوري همچون نظا

مفهوم ناحیه سبب شد تا نه تنها  امر.  این ]16[ سازند
ه همچون دهندهاي آن، عناصر شکلنوآوري، بلکه برنامه

                                                
1 Co-Creation 
2 Coopetition & Competitivness 

هاي آن مورد کنکاش بیشتري موسسه لنگرگاهی و برنامه
  ر گیرند.توسط پژوهشگران قرا

هاي پیشین ذکر رویکرد لنگرگاهی همانگونه که در پژوهش
به حضور یک موسسه آموزشی پژوهشی همچون  ،شده

ر ابعاد وسیع با انباشتگی دانشگاه یا بیمارستان یا شرکتی د
وپاي هاي نسیس شرکتافناوري به عنوان بستر تودانش

. لنگرگاه ]10[ نمایداشاره می نوآفرینو  محورفناوري
همچنین ممکن است به عنوان یک سازمان حمایتی در قالب 

سازگان نوآوري را بر عهده دارد دانشگاه که وظیفه ایجاد بوم
   .]26[ معرفی گردد

 سازگان نوآوريبوم ایجاد مرسوم و معروف هايمدل بین در
 نوآوري ناحیه عنوان با آن از که ویژه جغرافیایی منطقه یک در
 نوپا و هايشرکت همچون متفاوتی بازیگران ،شودمی یاد نیز

 هايصندوق و هادهندهشتاب اقامتی، تجهیزات ،نوآفرین
 تسهیلگر یا و واسط نهادهاي و خطرپذیر، گذاريسرمایه
 و پیوستههمبه تعامل یک در همگی که دارند وجود زیادي

 سایر براي موجود تعاریف رغم به .پردازدمی فعالیت به پویا
 فناوري،وعلم هايپارك همچون نوآوري هايسازگانبوم

 یکدیگر کنار در کار و زندگی از تلفیقی عمدتاً  نوآوري نواحی
 و است نیاز مورد زندگی براي که آنچه بنابراین .باشد می

همبه شبکه یک در طلبد می کاري هايفعالیت و کار که آنچه
   .]16،27،28[ گیرندمی قرار یکدیگر کنار در متداخل و پیوسته

را در یک سمت و سایر ن دانشگاه اغلب پژوهشگرا ،ترپیش
در سمت دیگر مورد  سازگان رادهنده بوماجزاي تشکیل

و  هاي ذاتیند و همین امر پیچیدگیدادبررسی قرار می
اي و توسعه منطقه هايمدلمفهومی زیادي را در خصوص 

. از طرف ]33-29[ آوردوجود میمورد نیاز به عناصرو  اجزا
سازگانی وسیع اي در بوممدل توسعه منطقهدیگر ایجاد 

کردن متغیرها و همچنین تعیین بهتر نقش محدود همواره با
همراه  آنان در کنار توصیف وظایف بازیگران اصلی آن منطقه

مدل  که در خصوص آنلذا در این فرایند مواردي ، بوده است
 عناصراجزاء و هایی است، رویکردیشنهادي برآمده از چه پ

 پردازند،با یکدیگر به تعامل میمورد نیاز چه هستند و چگونه 
  .یابندبه عنوان نکاتی مهم معنا می
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هاي هاي مختلفی را براي مدلهاي اخیر، رهیافتپژوهشدر 
سازگان هاي توسعه بومو مدل هااي در قالبتوسعه منطقه

. در همین راستا، ]34[ اندمبتنی بر دانشگاه آشکار ساخته
ها تبدیل به یکی از مهمترین مدل نواحی نوآوري نیز اخیراً

. با این وجود، این نقش به خوبی در ]10[ استشده
صورت واضح اجزا و فرایندهاي ه ساختارهایی که بتواند ب

حاضر به  مقالهاست. نیاز را تبیین سازد، شکل نگرفته مورد
دنبال نشان دادن آن است که به تصویر کشیدن این نقش باید 

هاي آن تنها اجزا و مولفهرت گیرد که نه سازگانی صودر بوم
ها هم به که فرایندها و روابط موجود در آنروشن باشد، بل

هاي سازگان بر اساس یافتهدرستی شکل گرفته باشد. این بوم
نام ناحیه اي با ر از بیان توصیفی و علی در پدیدهحاض

با عناوینی  یابد و بارها در نظر محققان قبلینوآوري تحقق می
 هاي نوآوري در کنار اجزايهمچون ایجاد زیرساخت

وکار و رهنگی و غیره با دو هدف عمده کسباقتصادي، ف
   شهرنشینی بحث شده است.

در این میان، بار اصلی این بازیگري برعهده نهاد محرك و 
یفه مدیریت ناحیه است و دانشگاه در مدل لنگرگاهی این وظ

ابعاد مختلف برعهده  اي درمنطقه را با هدف ایجاد توسعه
وآوري هاي پیشین نقش عواملی همچون ناحیه ندارد. پژوهش

ه اي را در ابعادي به تصویر کشیدیا دانشگاه در توسعه منطقه
ن مفهوم را اي مشخص از ایاند که هریک سعی دارند تا جلوه

صر مختلف سازي عملکرد عنابیان نماید اما هیچکدام در بهینه
 نگر به خوبی موفق نبوده اندن خصوص از منظر کلدر ای

 2ورثو بنه 1هاي جدید از جمله پژوهش نیت. یافته]15،35[
ري نیز به د در دهه گذشته، وظایف دیگدهنشان می ]17-18[

نشگاه اضافه هاي نوآوري مبتنی بر داسازگانوظایف سنتی بوم
هاي زیستتوان به توسعه شاخصکه از آن جمله می هشد

پذیري و ارضاي نیازهاي جوامع محاطی در قالب ایجاد یک 
   .اي اشاره کردازگان نوآوري با هدف توسعه منطقهسبوم

 
   پژوهش روش -4

در چــارچوب بررســی و  منــدنظــاماین پژوهش از نــوع مــرور 
و با بررسی سه پــارادایم اصــلی تاثیرگــذار مراتبی سلسله حذف

. اســتدر فرآیند ایجاد ناحیــه نــوآوري در رهیافــت لنگرگــاهی 
                                                
1 Nieth 
2 Benneworth 

تمامی منابع موجود در این پــژوهش بــا هــدف پاســخگویی بــه 
رد نیــاز هــاي مــوویژگــیفرایند استقرار و سوال اصلی در قالب 

فــت ) در رهیاو عناصــر جــزابراي ایجاد یک ناحیــه نــوآوري (ا
له ئ. مســاندگــردآوري شــده ،ايلنگرگاهی با هدف توسعه منطقه

ــاصــلی ایــن روش، ارا ــه ه دســئ تاوردهاي مناســب در پاســخ ب
اجزاي مورد نیاز در فرایند استقرار یــک ناحیــه نــوآوري اســت. 

بــه  1شده در این پژوهش در شــکل پاردایم هاي اصلی بیانلذا 
بنــدي، بررســی یدن به این طبقهبراي رس د.شومیتصویر کشیده 

ســطح اول زیرســاخت :سطح انجام گرفتهاي متعددي در دو 
در یــک ســیر تکــوینی بــا  هاي پایه موجود در ادبیات پــژوهش

هدف فهم پدیده ناحیــه نــوآوري را هــدف قــرار داده و ســطح 
که و اجــزاي تکمیلــی ایــن مفهــوم را دوم، توسعه مبتنی بــر شــب

جانبه، هــم مفهــوم اصــلی و تا در یک بررسی همه بررسی نمود
  .شوندناحیه نوآوري بررسی  هم مفاهیم مرتبط با موضوع

  3بسک این پژوهش، پیشتر توسط مندنظامروش خاص مرور 
یادشده  ، لذا این روش از سه مرحله]36[ بودگرفته شده کاربه

براي پاالیش منابع براي رسیدن به هدف  توسط این پژوهشگر
  .استفاده می نمایدپژوهش 

هدف پژوهش در کنار معیارهاي  در مرحله اول مرحله اول:
ین یابد. اهداف پژوهش در اپذیرش یا عدم پذیرش توسعه می

هایی است که فرایند استقرار و مولفه مرحله، رسیدن به اجزا
بر تسهیل توسعه منطقهیک ناحیه نوآوري دانشگاهی با تاکید 

  اي بدان نیازمند است.
هاي مناسب و مورد تایید فرایند انتخاب پژوهشمرحله دوم: 

ق و مناسب در این مرحله انجام میتا رسیدن به منابع موث
محورها، م از تاریخ، بندي منابع اعگیرد. در این مرحله خوشه

میزان تناسب محتوایی و نکات کلیدي پژوهش مورد بررسی 
  گیرد.میو سپس اقدام قرار 

ها در سازي یافتهدر این مرحله، فرایند خالصهمرحله سوم: 
 شوند. درذکر می ،شدهلب گزارش نهایی از منابع پذیرفتهقا

این مرحله همچنین بعضی محورهایی که ممکن است به 
هاي مرتبط عه نتایج پژوهشی براي سایر پژوهشمنظور توس

  گردند. ذکر می ،مفید باشند نیز

                                                
3 Bask 
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  هاي اصلی حاکم بر ایجاد مفهوم ناحیه نوآوريابرانگاره) 1شکل 

تحت وب  دادههاي ، از پایگاهیبراي رسیدن به اشباع محتوای
، 3، تایلور و فرانسیس2، ساینس دایرکت1همچون اسکوپوس

و کتابخانه مقاالت  5، کتابخانه دیجیتال وایلی4وب آو ساینس
همعلت انتخاب این تنوع، بهاستفاده گردید.  6دسترسی باز
اي از مفاهیم بود که همگی به نحوي سیر بکهپیوستگی ش

نموده بودند. در این  حیه نوآوري را تشریحتکوین مفهوم نا
ود به هاي مختلفی هر کدام از منظر خخصوص، رشته

شد اي پرداخته بودند که سعی توصیف این پدیده میان رشته
  رشتگی استفاده شود. از حداکثر اشباع محتوایی میان

 2شکل تا رسیدن به مقاالت نهایی در  حذففرایند پذیرش و 
و  مقاالت بر اساس عنوانابتدا  به تصویر کشیده شده است.

بر اساس  در صورت مرتبط بودن براي حصول اطمینان سپس
فرایند جستجو   بررسی شدندنیز  خالصهمحتواي مندرج در 

در مرحله بعد،  ادامه یافت.» یا« و» و«سپس با در نظر گفتن 
با در نظرگفتن متن  شدهخالصه هاي دادهجستجو در پایگاه

بودن آن با سواالت پژوهش ادامه  کامل مقاله و میزان مرتبط
 7دست آمده بود، استخريهچه بآن سپس با ترکیب هر .یافت

 هايشاخصآمد که توانستیم متناسب با  به وجوداز مقاالت 
ترین سطح ممکن از پذیرش، به باکیفیتپذیرش و عدم

در هر مرحله، به منظور حصول اطمینان  .مقاالت دست یابیم

                                                
1 Scopus 
2 Science Direct 
3 Taylor & Francis Online 
4 Web of Science 
5 Wiley Online Library 
6 Directory of Open Access Journals 
7 Pool  

با محورهاي پژوهشی، نوعی تحلیل  از مرتبط بودن مقاله
و مقاالت یا محتواي تکراري  محتواي دستی نیز انجام گرفت

  .شدحذف 
  
  هاي پژوهشیافته - 5

دهد که تحوالت  واقعبه صورت مشخص نشان می نتایج ما
اصلی باالسري نواحی  نوآوري هرچند  ابرانگارهشده در سه 

سو و ومتد اما همگی از یک سدهنبه صورت مستقل رخ می
جمله فوق بدین معناست که  گیري یکسان برخوردارند.جهت
 ،سازندنظام آموزش عالی را دچار تحول میعواملی که  تقریباً
اي براي هاي توسعه منطقههایی هستند که در نظریههمان

هایی هستند که نواحی مطرح شده و تقریباً  همان شهرها و
 آورند.دانش را فراهم میي توسعه اقتصاد الزم برا زیرساخت

زیادي منابع مقاله در این خصوص و متناسب با سواالت 
  د. شجهت حصول نتیجه بررسی 
آمده روشن دستها و اطالعات بهنتایج حاصل از پاالیش داده

سازگان  سهم بسیار زیادي در ایجاد بوم ،ساخت که موارد زیر
ریق استقرار ناحیه نوآوري در چارچوب رهیافت نوآوري از ط

ن میان، از تعداد دهند. در ایلنگرگاهی  به خود اختصاص می
منبع، منابع مرتبط  162شده و انتخاب نهایی منبع بررسی 680

 % 54منبع و  89با تعداد  گروهزیر 5(در  ش بنیانبا اقتصاد دان
 2(در  از کل منابع)، منابع مرتبط با نظام آموزش عالی

از کل منابع) و در نهایت  % 19منبع و  31با تعداد  گروهزیر
  منبع  42با تعداد  زیرگروه 3منابع مرتبط با توسعه شهري (در 
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  ) فرآیند پذیرش و حذف مقاالت2شکل 

ن استخر اطالعاتی این پژوهش از کل منابع)، به عنوا % 25و 
 این منابع اطالعاتی به صورت دقیقبررسی قرار گرفت. مورد

هاي مختلف از منابعی همچون نشریات مبتنی بر شاخص و
آوري، طراحی تخصصی حوزه مدیریت، مدیریت فناوري و نو

 هاي شهري و شهرنشینی وشهري، توسعه زیرساخت
و گرفته در خصوص توسعه هاي صورتپژوهش

   اند.سیاستگذاري آموزشی استخراج شده
  دانشگاه نسل چهارم به عنوان موسسه لنگرگاهی 5-1

سازگان  دهی به یک بومحضور یک دانشگاه با هدف شکل
نوآوري در قالب ناحیه نوآوري در رهیافت لنگرگاهی در 
منابع بسیاري مورد تاکید قرار گرفته است که همگی به رغم 

گذاران کفایت اطالعاتی الزم براي سیاست نو بودن از
تا ابتدا  تالش شد.  لذا ]10،37[ باشندنمی برخوردار

(نسل  هاي یک موسسه لنگرگاهی در قالب دانشگاهویژگی
ها و و سپس به بیان سایر مولفه کردهچهارمی) را استخراج 

ر این راستا، هر اجزاي دخیل و توصیف آنان بپردازیم. د
هاي یادشده براي پژوهشی داراي ویژگی- موسسه آموزشی

بایستی از از مشخصاتی برخوردار باشد که  ،موسسه لنگرگاهی
ساز در یک منطقه سازگانبومبتواند به عنوان یک عنصر 

 1این خصوص جدول  در جغرافیایی خاص فعالیت نماید.
از نوع نسل دانشگاهی هاي خاص یک موسسه بیانگر ویژگی
لنگرگاهی  سهتواند به عنوان یک موسکه می چهارم است

  را ایفا نماید. یسازي در ناحیه جغرافیایسازگانبوموظیفه 

  توسعه زیرساخت نوآوري در چارچوب اقتصاد دانش 5-2
سازگان هاي اصلی ایجاد و توسعه بومابرانگارهدومین مورد از 

اي، بر توسعه منطقهناحیه نوآوري با هدف نوآوري در قالب 
هاي محرك نوآوري استوار و از اجزا و محوریت زیرساخت

به تصویر  2 عناصر مختلفی برخوردار است که در جدول
این جدول تمامی موارد مورد نیاز در راستاي  د.نشوکشیده می

و توسعه منطقه سازي با هدف ایجاد ناحیه نوآوريسازگانبوم
  دارد.میبیان اي در مدل لنگرگاهی را 

  سازگان شهريهاي توسعه بومشاخص 5-3
هایی هستند که شاخص ،پذیري نواحیهاي رقابتشاخص

دن نواحی و اولویت قرار شده به انتخاب شمنابع بیان بنابر
ها بین شهروندان براي زندگی، کار و هرگونه گرفتن آن

 ندکننش، کمک میفعالیت زیستی در چارچوب اقتصاد دا
که نواحی نوآوري منطبق بر اصل رقابت  بیان شد قبال. ]10[

اکثر امکانات موجود در حوزه زیستپذیري و تولید، باید حد
پذیري شهري را براي شهروندان به ارمغان آورند. دانشگاه 

اند، ت پذیري بنا شدهبر اساس اصل رقابهاي نسل چهارم نیز 
دو اصل اساسی ناب  لذا هر عنصري درون ناحیه باید براساس

زیادي  هايذیري کل ناحیه قرار گیرد. پژوهشپبودن و رقابت
راج براي استخ کهپذیري انجام شده روي مبحث رقابت

هاي پژوهشی و گاهی به گاه خود بر اساس پیشینه ،شاخص
به رغم  مقالهاند. ما در این هاي استاندارد مراجعه نمودهمدل

  استخراج شاخص براي دو مفهوم
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  هاي اصلی موسسه لنگرگاهی در قالب دانشگاه نسل چهارمیویژگی )1جدول 

سته
د

  

منابع   ویژگی ها
  مرتبط

هی
شگا

 دان
امه

برن
  

  هاي مختلفهاي آموزشی از حیطهعلمی درون گروهسازي اعضاي هئیت متنوع - 
  سیاست گذاري اشتراکی و جمعی دانشگاهی با جذب حداکثري ذي نفعان - 
  مشارکت دانشگاه در همه حوزه هاي زندگی بشري از مسایل بنیادین تا فعالیت هاي حرفه اي وتخصصی در همه سطوح - 
  محلی)سیاست گذاري مبتنی بر داده و شواهد  (درون دانشگاهی و  - 
  حذف دیوارها و محدودیت هاي دسترسی به محیط هاي آکادمیک - 
  پژوهش و توسعه دانشی براي بخش هاي بیرونی از دانشگاه مربیانتربیت  - 
  سازگان بیرون از دانشگاهایجاد وظیفه مسئولیت و پاسخگویی در دانشگاه و ایجاد وظیفه مطالبه گري در بوم - 
  هدف ارتقاي فرهنگ عمومیبرگزاري دوره هاي آموزشی همگانی یا  - 
  تربیت اساتید آکادمیک و صنعتگر، آکادمیک و چالشگر اجتماعی - 
  سیاست هاي باز، شفاف و نوآور در دانشگاه - 
  ایجاد بسترهاي نوآوري اجتماعی درون دانشگاه - 
  ایجاد میان رشتگی و مدارك آزاد آکادمیک - 
  ایجاد نقش تسهیل گري در تاسیس و توسعه و مدیریت منطقه اي - 
  مدیریت سبز (دانشگاه سبز و ناحیه سبز) - 

]1[  
]37[  
]38[  
]39[  
]40[  

هی
شگا

 دان
فتار

و ر
تار 

ساخ
  

  رقابت پذیر بودن ساختار دانشگاه براي جذب نخبگان - 
  بازتعریف ساختاري و رفتاري دانشگاهتاسیس دفترهاي دانشگاه پژوهشی و  - 
  ایجاد نهادهاي تسهیلگر مسایل جامعه و صنعت جهت تحکیم ارتباط - 
  پلتفرم سازي دانشی و اجتماعی در محیط دانشگاه - 
  بعد استقالل دانشگاهی) 4استقالل دانشگاه در همه مولفه هاي کلیدي ( - 
  نرخ مشارکت اجتماعی (درگیرسازي) حمایت دانشگاه از گروه هاي به حاشیه رفته اجتماعی و افزایش - 
  بین المللی سازي و آموزش عالی - 
  فضاسازي مشارکتی و ایستگاه هاي آزاد در دانشگاه - 
  افزایش نرخ درگیري اجتماعی - 
  آموزش کار تیمی و فرهنگ کارگروهی - 
  تاسیس و توسعه نهاد هاي غیر انتفاعی و عام المنفعه - 
  دانشگاهیمدیریت مسولیت اجتماعی فردي و شرکتی و  - 
  مدیریت سرمایه هاي اجتماعی ناحیه - 

]4[  
]10[  
]33[  
]34[  
]37[  
]39[  

 

بوم
عه 

وس
ت

عی
تما

 اج
ي و

اور
، فن

ري
وآو

ی، ن
دانش

ن  
زگا

سا
  

  حمایت از انتقال فناوري و نوآوري - 
  حمایت از رویکرد نوآوري باز و نوآوري کاربر محور - 
  ایجاد نهادهاي تسهیل گري کارآفرینی درون دانشگاه و با مشارکت نهادهاي بیرونی - 
  نوآفرین و انشعابیایجاد هویت و برندینگ دانشگاه لنگرگاه براي توسعه شرکت هاي  - 
  ي محیطیفنی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی پدیدها تنظیم مقرراتمشارکت دانشگاه در  - 
  جذب منابع مالی غیردولتی از طریق مشارکت اقتصادي و خیریه ها - 
  به حداقل رسانی ریسک تاسیس و توسعه کسب و کار - 
  محوري و کاربردي بودن دوره هاي آموزشی مساله - 
  تعریف پروژه هاي واقعی و دوري از علم محض - 
  تسهیل دسترسی نهادهاي بیرونی به منابع علمی و نتایج پژوهش هاي دانشگاهی - 
  اجتماعی درون دانشگاه و فنیهاي تاسیس دفاتر پژوهش و توسعه و حل چالش  - 
  VCزنده و جذب سرمایه گذاري خارجی در ناحیه در قالب  تاسیس مراکز رشد، فناوري، نوآوري، آزمایشگاه - 
  مدیریت کسب و کار پسند دانشگاهی - 

]7[  
]13[  
]25[  
]27[  
]31[  
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 هاي اصلی نوسعه زیرساخت نوآوري با هدف ایجاد ناحیه نوآوريویژگی) 2جدول 

سته
د

  

منابع   ویژگی ها
  مرتبط

 اي
امه

برن
  

  تامین مالی هدفمند (تاکید بر خطرپذیر) - 
  منابع انسانی تحصیلکرده و کارگران دانشی - 
  فرهنگ مناسب و شاخص توسعه فرهنگی مبتنی بر دانش - 
  یادگیرندهجامعه یادگیرنده، منطقه  - 
  توسعه مفهوم رقابت پذیري منطقه اي - 
  توجه به توسعه صنایع خالق و فرهنگی - 
  انباشت دانش و فناوري و دسترسی به منابع توزیع شده - 
  مشارکت شهروندان و کاربران در توسعه نوآوري (نوآوري باز و نوآوري کاربر محور) - 
  سرمایه اجتماعی - 
  ازيهویت سازي، برندسازي، اعتمادسازي و شبکه س - 
  استقرار نوآوري در اقسام مدل ها (محصول، فرایند، خدمات ) در سطوح محتلف سازمانی - 
  توجه به آزادي بیان، آزادي هاي سیاسی و تفکر نقادانه - 
  توجه به ارزش سازي به خصوص ارزش هاي علمی، اجتماعی و فرهنگی در ناحیه - 
  هاي خطرآفرینایجاد فرایندهاي حمایت از نخبگان (فرد و نهاد) یا حذف گروه  - 
  عدالت طلبی و ایجاد بستر ارزش هاي اجتماعی - 
  نتیجه گرا و هدفگرایی در فعالیت ها - 

]3[  
]28[  
]29[  
]31[  
]35[  

ري
ختا

 سا
ی و

اخت
رس

زی
  

  داده هاي باز در منطقهدسترسی به  - 
  فضایی و فضاي مورد نیاز براي تعامل و همکاريکیفیت  - 
  بستر سازي و پلتفرم سازي در توسعه منطقه اي - 
  محیط زیست و توسعه پایدار - 
  زیرساخت هاي ارزان، اقتصادي و با کیفیت براي شهروندان - 
  ایجاد خوشه ها و بخش بندي هاي فناورانه و نوآورانه - 
  تسهیل رگوالتوري و سیاست توسعه نوآوري دولتی - 
  جاد زیرساخت هاي جذب و به کارگیري نخبگان و کارگران دانشی و مشوق هاي موجودای - 
  ارتباط معنی دار برنامه اي و سیاستی در سطح خوشه ها، نهادها و شهروندان با الیه هاي مختلف موسسه لنگرگاهی - 
  توسعه زیرساخت هاي فناوري اطالعات و شبکه سازي - 
  ه و تولید محتواتوسعه بسترهاي شبکه هاي اجتماعی، رسان - 
  ایحاد بسترهاي صادراتی و حمایت از معرفی محصوالت در خارج از ناحیه - 
  ایجاد فرصت درهم آمیختگی اطالعات، تخصصی، میان رشته گی و فرارشته اي به منظور توسعه نوآوري مبتنی بر حادثه - 
  توسعه بسترهاي کارگزاري و داللی نوآوري در منطقه و بیرون از آن (تسهیلگرها) - 
  ایجاد و بسترسازي حقوق مالکیت معنوي - 
  توجه به معماري، هنر، هویت بصري و ساختار توسعه محور ناحیه - 
  شدن مقیاس کمک به رشد و بزرگ  - 
  اشتراك گذاري و متصل شدن (درگیري اجتماعی) - 
  براي شرکت هاي نوپا) توسط بخش صنعت گريمربیتامین مشاوره هاي تخصصی ( - 

]3[  
]16[  
]18[  
]19[  
]21[  
]25[  
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دي
نها

  

  توسعه مراکز علمی و موسسه هاي پژوهشی - 
  ظرفیت بنگاه هاي موجود در منطقه - 
  ات موجود در منطقهمیزان بلوغ بنگاه ها و موسس - 
  توسعه نهادهاي مدنی و اجتماعی - 
  تعامالت بین منطقه اي و بین المللی - 
  توسعه نهادهاي تسهیلگري مانند مراکز رشد، شتابدهنده ها و... - 
  حمایت دولت در راهبردهاي ترکیبی (توسعه زیرساخت و کارآفرینانه) - 
  بري شده از دولت ولی با تاثیرگذاري دانشگاه در منطقهایجاد مکانیزم مدیریت قانونی، سیاستی، اقتصادي و فردي ارث  - 
  تنوع طلبی و تکثر در ایجاد نهادها و ابعاد فردي و اجتماعی - 
  رهبري کل نگر، رقابت پذیري منطقه اي و ارتباطات جهانی - 
  تاسیس واحدهاي نوآوري و پژوهش و توسعه صنایع، بانک ها و سایر بازیگران در درون ناحیه جغرافیایی - 

]10[  
]15[  
]16[  
]34[  
]35[  
]39[  

  
ارائه شد، قصد  پیشترزیرساخت و موسسه لنگرگاهی که 

 اندارد و موجود که ارتباط معناییهاي استداریم تا از شاخص
استفاده نمائیم. در دو  ،زیادي با اهداف این پژوهش دارند

استناد به منابع و پیوند آنان  اها ببخش یادشده کلیه شاخص
امد تکرارپذیري استخراج شده) و بسPCA(واریانس در مدل 

هاي مقبولیت عام دلیل وجود شاخصهاند؛ اما در این بخش به 
از بررسی پیشینه پژوهش و داده توانیم صرفاًنمی و استاندارد،

هاي متعدد ود شاخصی استخراج کنیم و به شاخصهاي موج
  .نیازمندیم هاي استاندارد نیزدر پژوهش

ي هاها که در پژوهشترین آنپس از بررسی این منابع، جامع 
 1همچون بلکلی و هو زیادي در حوزه اقتصاد دانش و نوآوري

به آن ارجاع داده شده و مورد استقبال همگان بود  ]10[
  شده است. بدان اشاره  3جدول که در  شداستخراج 

  استقرار ناحیه نوآوري دانشگاهی مدل مفهومی 4- 5
 هاي مختلفیبیان شد، ناحیه نوآوري از الیههمانطور که 

ت متداخل با یکدیگر در ها به صورتشکیل شده که این الیه
ه مدل در ئد، متاسفانه به دلیل محدودیت اراباشنارتباط می

بعدي، امکان به تصویر کشیدن مدل سه بعدي دوحالت 
سهها را در یک حالت شبه این الیه شدقدور نبود و سعی م

 این مدل برگرفته از عناصر ).1درآید (شکلبعدي به تصویر 
گانه است که در یک محیط 5دهنده مدل مارپیچ تشکیل

جغرافیایی با حدود مرزي مشخص، به بیان عناصر اصلی 
. در این مدل، همانطور که در پردازندنوآوري می سازگانبوم

ها و پیچ، بیان شده و در سایر مدلارهاي مرتبط به ممدل

                                                
1 Blakely & Hu 

نوآوري نیز  هاي بشري محركسازگانبوماستدالالت مرتبط با 
اند، جریان دانش مابین عناصر از الزامات تعامالتی ذکر نموده

گیرد. اه ارتباطی مورد استفاده قرار میاست که به عنوان درگ
ابل توان به قخصوصیاتی دارد که از آن جمله می جریان دانش

هاي موجود در الیه ذیرش و خوانا بودن توسط زیرسیستمپ
رش و قابل دریافت بودن در الیهنهادي و همچنین قابل پذی

هاي بیاننمود. در واقع همانطور که در مدلهاي باالیی اشاره 
سازگان نوآوري به عنوان شده ذکر گردید، دانش در هر بوم

گیرد. فاده قرار میاي ارتباطی مورد استبستر ارتباط و محتو
اي است که داده بستهدانش در این تعریف، زبان مشترك و 

ها را با یکدیگر مختلف و ارکان موجود در آن بسترهاي
سازد. بر این اساس، الیه نهادي به عنوان الیه مرتبط می

گیرد که وظیفه اصلی ی قرار میسازگانمرکزي در تبادل با بوم
براي الیه نهادي  سازي نوآوري راسازگانبومزیست پذیري و 
گانه، جشده از مدل پنسازد. این الیه برگرفتهممکن و مهیا می

ق و توسعه عنصر اجتماع و فرهنگ را به عنوان بستر خل
آورد. پذیري شهري فراهم مینوآوري در چارچوب زیست

همه این عناصر باید در راستاي پارادایمی استوار شوند که 
نوآوري را سازگان د دانش براي یک بوماساس ایجاد اقتصا

ر هاي شهایمسازد. در این چارچوب، روح کلی پاردمهیا می
تر، شهر خالق جاي گرفتههوشمند، شهر علم و به بیان کلی

است. لذا با همگرا نمودن و بیان نقاط کلیدي و اصلی پاردایم 
در این پژوهش، به  هاي حاکم در سه حوزه اصلی یادشده

مفهومی براي استقرار ناحیه نوآوري دانشگاهی نائل  بیان مدل
  آمدیم.
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  هاي اصلی توسعه زیرساخت هاي نوآوري شهريویژگی) 3جدول 
  شاخص هاي طالیی رقابت پذیري منطقه اي

  شده با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش)شده و اصالح(تجمیع
  هاي موجود) محیط کارآفرینانه براي شرکت ها و افراد (وجود زیرساخت

توجه به شکل، فرم، فرایند و طراحی عناصرشهري با توجه به روح نوآوري و 
  فناوري

  حفاظت از داراي هاي فکري و توسعه آن ها
  سیاست گذاري با توجه به حاکمیت نوآوري در منطقه

  دسترسی به اماکن و خدمات عمومی در منطقه
  موسسه لنگرگاهی (دانشگاه) در قالب نسل چهارم
  درصد جامعه با  تحصیالت یا تخصص نوآورانه

  پهناي باند کیفی و قابل دسترس
  امنیت داده و فضاي دیجیتال

  در محصوالت و خدمات و فرایندها فاوا تبلورتحول دیجیتال و 
  دسترسی آزاد به محتواي فضاي مجازي
  اینترنت اشیا و همراه در زیرساخت ها

  افزارزیرساخت طراحی و توسعه نرم 
  توسعه افتصاد خالق و مبتنی بردانش

  اتصال زیرساخت هاي آموزشی به اقتصاد دانش
  دسترسی آسان به مبادي اتصال بین شهري

  تسهیل دسترسی و اطالع رسانی رخدادهاي ناحیه
  بین المللی سازي و توجه به ساختار جهانی سازي

  امکان سکونت موقت و کار موقت در ناحیه
  و کیفیت نظارت شده و استاندارد زندگی عمومی قیمت رقابتی

  آب و هواي عمومی جذاب براي توده مردم
  سازگان طبیعی و استفاده از انرژي هاي تجدید پذیرتوجه به بوم

  خطوط حمل و نقل ارزان و سریع در بستر عمومی
  منطقه اي)-توسعه یکپارچه و هدفمند زیرساخت هاي مکانی (آمایش سرزمینی

  به گردشگري عمومی و تخصصی در منطقهتوجه 
  جذب سرمایه گذار در حوزه ساخت و ساز عمومی

  کنترل ویژه و هوشمند شاخصه هاي ترافیکی و جمعیتی در ناحیه
  کنترل شاحص هاي امنیتی  وایمنی هدفمند و هوشمند

  ساختارتامین اجتماعی هوشمند و نتیجه گرا
  دیجیتالنظام سالمت هوشمند و تاکید بر سالمت 

  مدیریت اثرات تصمیم گیري هاي سیاسی بر کسب و کار
  نظام مدیریت ریسک و پیش بینی هوشمند مبتنی بر داده

  مدیریت هدفمند و هوشمند آلودگی و پسماند
  نظام مدیریت رخدادهاي طبیعی و غیر طبیعی

  نظام جبران خسارت و بیمه هوشمند
  ی برآمایشنظام مدیریت فضاهاي عمومی و سرانه مبتن

  گرمایش و سرمایش طبیعی، هوشمند و تجدید پذیر
  مدیریت منابع طبیعی هوشمند و دیجیتال

  نظام مدیریت برند و هویت سازي

  سرگرمی و جذابیت هاي شهري در منطقه
  مدیریت نظام هاي اجتماعی و مسایل روزمره شهروندان ناحیه

  ناحیهتعریف سازوکارهاي جذب و به کارگیري نخبگان در 
  سرمایه گذاري در خدمات عمومی و زیرساخت هاي ناحیه
  توجه به جنبه هاي گروهی و اجتماعات موجود در ناحیه

  مدیریت نمودارهاي جمعیت شناختی ناحیه
  جوانگرایی و استفاده از مدیریت نوآوري باز و جمع سپاري در ناحیه

  جذب سرمایه گذار خارجی در ناحیه
  اشتغال ساکنین و تناسب جمعیت ساکن و شاغلتوجه رشد و توسعه 

  حضورشرکت هاي جهانی و مطرح و نماینده هاي شرکت هاي مطرح ملی 
  ایجاد شرکت هاي تسهیل گر تاسیس و توسعه کسب و کار

  تعریف شاخصه هاي استاندارد سازي و کیفی سازي رشد و توسعه
  تسهیل فرایند هاي پذیرش و استقرار

  داشبوردهاي اطالعاتی موجود در ناحیه مدیریت داده ها و
  تسهیل فرایند هاي تاسیس کسب و کار نوپا در ناحیه

  حفاظت از دارایی هاي معنوي و حقوقی شرکت ها و افراد
  جذب نمایندگی صنایع، بانک ها، تسهیلگر ها و سایر بازي گران کلیدي 

  مدیریت ریسک هاي مالی و عملیاتی
  اختالف هامدیریت حل تعارضات و 

  مدیریت حل مسایل در چارچوب دانشگاه
  مدیریت شاخص هاي توسعه ناحیه
  مدیریت هزینه هاي مصرفی ناحیه

  مدیریت هزینه هاي زندگی فردي و اجتماعی در ناحیه
  مدیریت هدفمند و هوشمند آلودگی و پسماند
  نظام مدیریت رخدادهاي طبیعی و غیر طبیعی

  هوشمند نظام جبران خسارت و بیمه
  نظام مدیریت فضاهاي عمومی و سرانه مبتنی برآمایش

 
 

به کوششی با هدف نخست روابط مابین اجزاي فوق در 
حی (بیرونی) (درونی) تا سطهاي بنیادي تصویر کشیدن الیه

سازگانبومهاي پیشین در خصوص مبتنی بر سایر پژوهش
هدفمند هاي سازگانبومهاي نوآوري و سپس استخراج خرده 

سازگان اي در بومویژهگرا که وظیفه و کارکرد و ماموریت
هاي کارکردگرا، منظااند. خردههدارند، تبیین و ترسیم شد

سازگانی مستقل هستند که عالوه بر حفظ حیات و انجام بوم
ماموریت هاي ذاتی خود، براي زنده بودن و پویا بودن با سایر 

ی که ریق جریان هاي دانشسازگان هاي مجاور از طخرده بوم
  پردازند.پیشتر توصیف شد به تعامل می
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  ايمدل مفهومی ایجاد ناحیه نوآوري در رهیافت لنگرگاهی با هدف توسعه منطقه) 2شکل 

  گیرينتیجه - 6
است که  مختلفی برخوردارهاي شده از اجزا و الیههئمدل ارا

. در این مدل به صورت بسیار شوداشاره میدرادامه بدان 
جذابی مفهوم لنگرگاهی دانشگاه براي استقرار ناحیه نوآوري 
به تصویر کشیده است. مفهوم لنگرگاهی و استفاده از این 
مفهوم در ابتداي این پژوهش براي نگارنده نیز چندان قابل 

ومی و بازشناسی اجزا و فرایندهاي درك نبود، پیشروي مفه
موجود در نواحی نوآوري ما را به مفهومی دقیق از لنگرگاه 

عنصر اساسی وجود دارد که  5 ،هدایت نمود. در مرکز مدل
نش را سازگان دانشی در چارچوب اقتصاد دابوم بنیان هر

  :انده قرار زیر در این مدل جاي گرفتهب و نمایدتعریف می
هاي: ج عنصر موجود در هسته مدل با نامسه عنصر از پن

سی و سیستم اجتماعی از طریق سیستم اقتصادي، سیستم سیا
هاي دانشی با یکدیگر در ارتباطند و هر سه در فضاي شبکه

اند. دانشگاه دانشگاهی قرارگرفتهسازگان تبادل دانش یک بوم
ود، در این شنجا دانشگاه نسل چهارمی تعریف میکه در ای
هاي سیستمهاي دانشی مابین خردهیان اتصال شبکهمدل بن

هاي موجود فرادستی را اي و همچنین اتصال آنان با الیههسته
سازگان دانشگاهی نیز خود درون عنصر نماید. بومایجاد می

جامعه مبتنی بر فرهنگ نوآوري، -الیه اجتماعی«پنجمی با نام 

همه عناصر  در این مدل». اردهاي باز قرار درسانه و داده
وآوري باز با شناختی مبتنی بر ناي در یک بستر جامعههسته

د. الیه باالدستی الیه اجتماعی، الیه نباشیکدیگر در تعامل می
نام دارد. در این الیه، کلیه عناصر پایه و » زیرساختی و شهري«

پایه گذاري، طراحی و استقرار  زیرساختی براي استقرار ناحیه،
ی و مجازي، توسعه منابع و سازي فیزیکعیابند. اجتمامی

انی شهري، تعامالت هاي زیرساختی، حکمرگذاريسرمایه
و  سازي فیزیکی و مجازيسازي و مکانشهروندي، محیط

همگی در این الیه  ،ايهاي کالن و خرد منطقهگذاريسیاست
گیرد. الزم به ذکر است که مدیریت کالن ناحیه قرار می

آن دسترسی و اعمال  الیه قرار دارد و دلیل نوآوري نیز در این
ها در سطح هاي نرم محتوایی، فرآیندي و برنامهنظر به طراحی

است. در واقع  شهري سازگانالیه هسته و همچنین بوم
ریزي کنند و ران هم باید در حوزه شهري برنامهگذاسیاست

هم در حوزه فرآیندي و محتوایی. در حقیقت طراحی تمامی 
هگري و حمایت از برنامشهري باید در راستاي تسهیلعناصر 

هاي محتوایی و فرایندي و اهداف ناحیه نوآوري صورت 
پذیرد. الیه فرادستی دیگر به الیه مرزي جغرافیایی ناحیه 

هاي مختلف قب شده است و دلیل آن تداخل حوزهنوآوري مل
صادي در چارچوب فردي، اجتماعی، نوآوري، سیاسی و اقت
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منطقه است. این الیه، خرده پذیري کالن رقابتسیاست 
هاي مختلف را با یکدیگر ادغام نموده و یک ههاي الیسیستم

هاي کسبکه هم جنبه سازگان  یکپارچه ایجاد می نمایدبوم
ساکنین هاي فردي و اجتماعی و شهروندي وکاري و هم جنبه

 .ریزي می نمایدناحیه را مدیریت و برنامه

ه فنخستین وظی :ین مدل سه وظیفه اساسی دارددانشگاه در ا
و مشارکت مستقیم در تحقق  ریزيآن، پذیرش نقش برنامه

اعضا و ذيهاي ناحیه نوآوري است که توسط تمامی برنامه
د نقش واسط ه آن ایجافگیرد. دومین وظینفعان آن صورت می
شده از الیه هسته هاي مختلف توصیفو ارتباطی مابین الیه

رافیایی (الیه مرزي) و نقش سازگان جغالیه) تا بوم (اولین
گري (رگوالتوري) آن است. سومین وظیفه یا به تعبیري تنظیم

هاي طی مابین محتوا و برنامهنقش دانشگاه، ایجاد تونل ارتبا
بیان  حهاي بیرونی آن است. به وضونسازگابومدرون ناحیه با 

زي آن تحدید میآوري توسط الیه مرشد که هرچند ناحیه نو
سازگان شود، ولی روابط تنگاتنگ و بسیار باالیی با خرده بوم

کند. این تبادالت در اي ایجاد میهاي درون و برون ناحیه
 سیاسی، و دانشی عمدتا-ح اقتصادي، فیزیکی، اجتماعیوسط

توسط دانشگاه  دقیقاالمللی توسط دانشگاه و در حوزه بین
دانشگاه لنگر قالب (پیشران)  ،در این مدل گیرد.صورت می

  گیرد.یاي قرار متوسعه منطقه
سازگان  دهنده بوماز حیث عناصر تشکیل مقالهاي این هیافته

انشگاهی از آن نوآوري و همچنین مدل ایجاد ناحیه نوآوري د
هاي بنیادین شکل ماهیت یریتواند به تغجهت مهم است که می

وسعه اقتصاد دانش و هرنشینی و تدر سه بخش، دانشگاهی، ش
پذیري منجر شود، این عناصر همانطور که پیشتر هم رقابت

اي هستند و نظام منطقه بیان شد، سه عنصر محرك توسعه
نوآوري را در یک منطقه ویژه متشکل از عناصر پایه مورد نیاز 

  دهند. استقرار می براي رشد،
دارد که دانشگاه در این مدل به عنوان بیان میهاي ما یافته

پردازد. میبه ایفاي نقش  1سازسازگانبوممحرك نوآوري و 
هاي ارگان( دانشگاه به عنوان هسته و محفل تجمیع کننده

سازگان) که از صفاتی همچون تخصص و تبحر و اصلی بوم
می کوشد تا با  ،همچنین از اعتماد عمومی برخوردار است

هاي اولیه، مقدماتی را فراهم کند هداف و برنامهاایجاد هسته، 

                                                
1 Ecosystem Generator 

شده روشن مدل بیان شده و رشد کند.ایجاد سازگان که بوم
سازد که هرچند در این تعریف دانشگاه خود به عنوان می

شود، اما نوآوري شناخته میسازگان ایجادکننده و تسهیلگر بوم
جایگاه  داده و ر نقشیبه مرور زمان به عنوان یک بازیگر تغی

سازگان و تسهیلگر توسعه این بوم آن به سمت مدیریت
هاي پیشین و د. از طرف دیگر، بررسی پژوهشاندازپوست می

، روشن ساخت که مدل توسعه نتایج حاصل از این پژوهش
در جوامع اي در چارچوب ایجاد ناحیه نوآوري هرچند منطقه
باشد، ولی بهتري برخوردار  یافته ممکن است از کیفیتتوسعه

یافتگی در بسترهاي متفاوتی از سطوح بلوغسازي آن پیاده
است. دلیل نخست این  ممکنه در کشورها و مناطق، توسع

هاي ساختاري (عناصر اولیه مر، ابزارها، سازوکارها و معماريا
است که  همچون دانشگاه، منطقه شهرنشینی و اقتصاد دانش)

نیافته تا از مناطق توسعهاي از میزان توسعه، در طیف گسترده
سازي یافته قابل احصا، دسترسی و پیادهتوسعه و توسعهحالدر

سازي و تربیت اجتماعی و دلیل دوم آن به بحث جامعه است
این مهم در پردازد که در محورهاي توسعه فردي و نهادي می

  سازي و اجرا است. هر سه طیف قابل پیاده
نوآوري با هدف استقرار ناحیه با این حال نتایج این پژوهش، 

نگرگاهی را به دلیل وجود اي در رهیافت مدل لتوسعه منطقه
 نهادینه شدن مفهومي دانشگاه نسل چهارمی و هازیرساخت

یافته به دلیل تداخل مفاهیمی از اقتصاد دانش در جوامع توسعه
را امري  جمله کار، زندگی، نوآوري، کارآفرینی و شهرنشینی

دارد که این مدل بیان می تر می نمایاند.دياربرتر و کآسان
هایی که در این د ناحیه نوآوري با طراحی زیرساختایجا

 تواند ادبیات پیشین در، میاستارجاع داده شده پژوهش بدان
اي و بخشی را در یک خصوص استقرار نظام نوآوري منطقه

 معماري ساختاریافته به نحوي به چیدمان بگذارد که بهینگی
به حداکثر ممکن ارتقا یابد. در این راستا، ایجاد  ارکردي آنک

صورت هناحیه نوآوري با در اختیار گرفتن کار و زندگی ب
همگام، نه تنها ابعاد فردي و بلکه ابعاد اجتماعی زندگی 

سازد و این شکوفایی از کنین موجود در ناحیه را شکوفا میسا
ه نسل چهارم که طریق نوعی از دانشگاه با عنوان دانشگا

یابد. این پژوهش، ، تحقق میماموریت و وظایفی همراستا دارد
که پیشتر براي دانشگاه نسل چهارم بیان شده  را هاییویژگی

تجمیع و در نهایت تکمیل نمود و با ایجاد مدل ناحیه  ،بود
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نوآوري لنگرگاهی، بستر مورد نیاز براي ایجاد دانشگاه نسل 
 ،اي استتحقق توسعه منطقه داف آنکه یکی از اه را چهارم

  به تصویر کشیده است. 
هاي یافته که داردمی بیان پژوهش این از حاصل نتایج

 نقش بیان در توصیف و زیادي حد پژوهشگران پیشین تا
 توسعه فرایند در هاي نوآوري مبتنی بر دانشگاهسازگانبوم

هاي این اند ولی ویژگیصحیح بوده گراکل نگاهی با ايمنطقه
 موارد همچون عناصر، فرایندها و تعامالت به خوبی ذکر

نگردیدند که این پژوهش در قالب مفهوم ناحیه نوآوري بدان 
ناحیه نوآوري مبتنی بر دانشگاه  چارچوب این پرداخت. در
 اجتماعی محیط با 1درگیر دانشگاه یک عنوان به نسل چهارم

 براي را خود ساختارهاي تنها بایست نهمی و شودمی معرفی
 مورد هايبلکه زیرساخت دهد تطبیق اجتماعی محیط با تعامل

 و دهد قرار آنان اختیار در نیز را جوامع مسائل حل براي نیاز
زیست کاري و دانشی، بومزیست متولی عنوان به نوعی به

 گردد. معرفی آنان پذیري
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