
 

 

 

 

 

 

بنيان با رویکرد کارآفرین بر توسعه شهري دانش  يهاتحليل تأثيرات اقتصادي سياست دانشگاه

 (شهر اصفهان)موردمطالعه: کالن شناسی سيستم پویایی

 دانشجوي دكتري اقتصاد شهري، دانشكده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران سعيد ابراهيمي

 اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراناستاد گروه اقتصاد، دانشكده علوم اداري و  *اهلل اكبرينعمت

 دانشيار گروه اقتصاد، دانشكده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران شكوفه فرهمند

 نوع مقاله: پژوهشی

 31/03/99پذیرش:  27/09/98دریافت: 

 شوود و نووووريها منجر به نووووري ميبنيان توليد، انتشار و گسترش دانش و مهارتدر الگوي توسعه شهري دانشچکیده:  

بوا اسوتفاده ار روش مقالوه،  نیودر اگوردد  اي و سيستمي منجور بوه رشود و توسوعه اقتصوادي مينيز در یك فرایند چرخه

شوود، بوه اجتماعي استفاده مي -هاي پيچيده اقتصاديساري سيستملاي براي مدشناسي سيستم كه به طور گستردهپویایي

بنيان پرداخته شده است  سواختار ساري اثرات اقتصادي سياست دانشگاه كاروفرین بر توسعه شهري دانشساري و شبيهمدل

ق و توسوعه، هاي فناوري اطالعوات و ارتباطوات، مراكوز ت قيوكلي مدل شامل هفت ریرسيستم جمعيت، ومورش، ریرساخت

بنيان هسوتند كوه شهري دانش هاي اصلي توسعهبنيان، بارار و اشتغال است  این موارد مؤلفههاي دانشها و شركتاستارتاپ

هواي گوردووري شوده بوه روش ها بررسي شده اسوت  بوا كموك دادهون  بين  انواع تعامالت  و  پيچيده  متقابل و  هايوابستگي

ساري شد  پس ار اعمال اعتبارسنجي و نتوای  ، مدل نهایي شبيه1390-1397باره رماني  شهر اصفهان در  اسنادي در كالن

مورد قبول ون، در راستاي بررسي و ت قق هدف پژوهش، سياست دانشگاه كاروفرین همراه با سه سوناریو، طرایوي و نتوای  

بنيان به طور سيستمي بر یكدیگر انشهاي توسعه شهري دهاي پژوهش بيانگر ون است كه مؤلفهاثرات ون بررسي شد  یافته

الت صويالن دانشوگاهي در یوك چرخوه باشد  بوا افوزایش تعوداد فار ت ليل ميتأثيرگذارند و چرخه اثرات اقتصادي ون قابل

توانود خصوصوي و عموومي در یووره نووووري مي  گذاري بخوشیابد  توسعه سرمایهفزاینده، نيروهاي كار دانشي افزایش مي

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات؛ نظير دسترسي سيستم مراكز ت قيق و توسعه را تقویت كند  توسعه ریرساختعملكرد ریر

كننودگان دانوش ادانشوگاه  و متقاضويان هاي علمي و فناوري ميان عرضهبه اینترنت، كامپيوتر و تلفن همراه، روند همكاري

ل سياست دانشگاه كاروفرین ار طریق توسعه روابط همكاري بوين كند  اعمادانش اصنعت و خدمات  را تسریع و تسهيل مي

شود كوه در نهایوت بور رشود و توسوعه اقتصواد هایي ميها و نوووريها، مراكز پژوهشي و صنعت، منجر به رشد ایدهدانشگاه

 بنيان و توليد م صوالت نووورانه تأثيرگذار است دانش

 اصفهان  شهرشناسي سيستم، كالن، اثرات اقتصادي، پویایيگاه كاروفریندانشبنيان،  : توسعه شهري دانشواژگان کلیدی

  JEL: Q01, O12 , N15, I25, R58بندی  طبقه

 

 nemata1344@yahoo.com  * نویسنده مسئول:

 59-78 ،  31 پياپيا3ا8 شهري، مدیریت و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

تغييور شووكل صوونایع بوا جووایگزیني نيووروي كووار و 

عنوان عوامول اصولي توليود سرمایه با اطالعات و دانش به

عصوور یاضوور، سووبر تغييوور سوواختار اقتصووادي و  در

 برومده ار ظهور، رشد وبنيان كه  گيري اقتصاد دانششكل

توسعه فناوري اطالعات و ارتباطوات، رشود تقاضوا بوراي 

یقوقي  هايم صوالت مبتني بر تكنولوژي، پيدایش نظام

 مالكيت فكوري و رونود كاالسواري دانوش اسوت، گردیود

 رورافوزون  اهميت  . 1395شاهداني،  صادقي  خواه و  علما

 شوهرها هواينقش ترینتاریخي ار یكي اطالعات، و دانش

 ظهوور روایونار كرده است   ایيا  بود  دانش  مركزیت  كه  را

 توليوود، اهميووت اقتصووادي بووه كووه بنيوواندانش اقتصوواد

 شووود،مي دانووش مربووو  ار اسووتفاده و سوواريتجاري

 1بنيوانعنوان توسعه شوهري دانش  با  را  نویني  اندارچشم

اسووت  گشوووده توسووعه شووهري و ریزيبرنامووه رويپوويش

    Yigitcanlar, 2014ا

عنوان توليدكننده دانش و صنعت امروره دانشگاه به

كننده ار دانش در ارتبا  است  عنوان استفادهبا جامعه به

شود ها كه دانشگاه كاروفرین ناميده مينسل سوم دانشگاه

با ایفاي نقشي فعال در ارتقاي وموورش، نووووري، انتقوال 

  Urbano & Guerrero, 2013ا فناوري و كواروفریني

تر شدن رابطه صنعت و دانشگاه كه الرمه ت قق به عميق

كند  بوا توجوه بنيان است، كمك ميتوسعه شهري دانش

به اینكه دسترسي به دانش و نيروي انسواني متخصوو و 

هاي ترین شاخومجرب انيروي كار دانشي ، یكي ار مهم

نووان م ور  بنيان به ع هاي دانشتشكيل و رشد شركت

بنيان است، ایجاد یا توسعه مراكز یوا توسعه شهري دانش

ها در ایون ها و استقرار شوركتنوایي نوووري در دانشگاه

 كند نوایي، این دسترسي را تسهيل مي

هاي نظيور جمعيوت، وموورش، ریرسواخت عوواملي

فناوري اطالعات و ارتباطات، مراكوز ت قيوق و توسوعه و 

الزامووات ت قووق ن، بنيوواي دانشهاها و شووركتاسووتارتاپ

شوند كوه در نتيجوه بنيان قلمداد ميتوسعه شهري دانش

 
1- Knowledge Based Urban Development 

بنيان فعاليت خواهد كرد  نيوروي ون چرخه اقتصاد دانش

هواي نووورانوه كار دانشي، عامل ایجواد نووووري و فعاليت

شود كه با توليد اندیشوه، دانوش و خالقيوت م سوب مي

 كند بنيان را م قق ميتوسعه شهري دانش

پژوهش یاضر در پي   با توجه به مطالر بيان شده،

شناسي سيسوتم، با استفاده ار رویكرد پویایي  ون است كه

عنووان به بررسي نقش و اهميوت مشواركت دانشوگاه بوه

كننده نيروي كار دانشي در اقتصاد و كننده و عرضهتربيت

بپردارد  بنيان  هاي توسعه شهري دانشارتبا  ون با مؤلفه

 -در مدل پيشنهادي پوژوهش كوه نمایوانگر روابوط عل وي

بنيووان مشووتمل بوور هفووت معلووولي توسووعه شووهري دانش

هاي فنوواوري ریرسيسووتم جمعيووت، ومووورش، ریرسوواخت

ها اطالعات و ارتباطات، مراكز ت قيق و توسعه، اسوتارتاپ

بنيان، بارار و اشتغال اسوت، توأثيرات هاي دانشو شركت

وسط دو شاخو توليد ناخالو داخلوي و كمي اقتصادي ت

گردد  در این پوژوهش، اطالعوات بوه اشتغال مشخو مي

ومووده در خصوووغ متغيرهوواي موودل، طووي دوره دسووت

شهر اصفهان مبناي تعيين روابط در كالن  1397-1390

سواري قورار گرفوت  ایون و معادالت مدل در بخش كمي

پژوهش درصدد پاسخ به ایون سوؤال اسوت كوه توأثيرات 

هاي كاروفرین بر توسعه شهري تصادي سياست دانشگاهاق

 بنيان چيست؟ دانش

 

 پیشینه پژوهش -2

 خارجی هایالف( پژوهش

اي بوا عنووان قنقوش   در مقالوه2019ا  2جانسون

بنيوووان: بررسوووي توسوووعه شوووهري دانشها در دانشووگاه

ها و هوواي انجووام شووده در دانشووگاهانتقووادي ، پژوهش

دانش و ارتبا  دانشگاه و صنعت را با نوووري، روند انتقال  

هوایي رویكرد انتقادي بررسي كرد  وي براي توسعه یوره

هوایي را ار قبيول باشوند چوارچوبكه نيارمند بررسي مي

هوا ها و چگونگي نقش بوالقوه وندر  ناهمگوني دانشگاه

 هچگونو اینكوه در  بهتوربنيوان، در توسعه شهري دانش

 
2- Johnston 
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 63 ووووووووووووووووووووو  اهلل اكبري، شكوفه فرهمندسعيد ابراهيمي، نعمت  /     نیهاي كاروفراقتصادي سياست دانشگاه   راتيت ليل تأث

 

كواري صونعت و دانشوگاه در ها ار كارایي همتيقطععدم

 كشو   كننود،بنيوان جلووگيري ميتوسعه شوهري دانش

دانوش   انتقوال  در  ريدرگي در سطح خرد  هافرایند  شتريب

 كند مطرح مي  هادانشگاه نيب

بووا اي در مقالووه  2017ا 1ادواردسووون و دورسووت

ها انجام شده در مورد دانشوگاه  ت قيقاتهدف مروري بر  

بنيان، بوه منظوور مشوخو شودن شهري دانش  و توسعه

بنيوووان، ها در توسوووعه شوووهري دانشنقوووش دانشوووگاه

را   1997-2016هاي  هاي انجام شده طوي سوالپژوهش

مورد مطالعه تجربي و چهوار   49بررسي كردند  نتای  در  

 ها بوهانتقوال دانوش ار دانشوگاهم ور موضووعي؛ شوامل  

شوهر   يطرایواصولي  ها به عنوان مؤلفوه  صنعت، دانشگاه

 يو همكار  بنيانشهري دانش  توسعه  ها و، دانشگاهيدانش

، دستورالعملي را براي مطالعوات وینوده دانشگاه و صنعت

 كند مشخو مي

اي ت ووت   در مقالووه2015و همكوواران ا 2جووورررو

: هاي كواروفرین دانشوگاه هواي  عنوان قتوأثير اقتصوادي فعاليت 

اي اكتشوافي ار انگلسوتان  سوعي در در  بهتور مطالعوه

 ينیكواروفر  يهاتيو فعال  قيومورش، ت ق  ياقتصاد  ريتأث

 147اند  نتووای  بررسووي داشووته نیكوواروفر يهادانشووگاه

دهد كوه نشان مي  2005-2007دانشگاه طي باره رماني  

هاي كوواروفرین هوواي دانشووگاهومووورش، ت قيووق و فعاليت

توأثير  تأثير مثبتي بور اقتصواد داشوته اسوت و بيشوترین  

 باشد  هاي كاروفرین یاصل انتقال دانش مي اقتصادي دانشگاه 

ن قنقووش   در پژوهشووي بووا عنوووا2014ا 3سووالم

بنيووان در عربسووتان ها در سوواخت اقتصوواد دانشدانشووگاه

ها سعودي  به بررسي انتقادي نقش مهموي كوه دانشوگاه

بنيوووان ار طریوووق نووووووري، در سووواخت اقتصووواد دانش

سوواري ت قيقووات و انتقووال فنوواوري بووه عنوووان تجاري

هاي توسعه اقتصادي دارند پرداخوت  نتوای  ایون سياست

هاي عربستان سعودي ت دانشگاهپژوهش تأیيدي بر اهمي

 
1- Edvardsson and Durst 

2- Guerrero 

3- Salem 

در اقتصاد عربستان در راستاي دستيابي به رشد و توسعه 

 پایدار است 

 داخلی هایپژوهش (ب 

 عنوان  با  ايمقاله  در   1399ا  روستا  یق  و  رفيعيان

 با ، وینده شهر به اتصال ضروري یلقه  م ور،دانش  شهرق

 پيودایش  بور  تأثيرگذار  هايجریان  بررسي  به  كيفي  روش

 ون  هايویژگي  معرفي  و  م وردانش  شهري  توسعه  مفهوم

 و خردگوورا ریزيبرنامووه دادنوود نشووان نتووای   پرداختنوود

 و  بووده  داريسرمایه  اقتصاد  تأثير  ت ت  جامع  ریزيبرنامه

 م وووردانش اقتصوواد ردپوواي مشوواركتي ریزيبرنامووه در

 نظریوات كه  دادند  نشان  نتای   نهایت  در   شودمي  مشاهده

 بوور مبتنووي رویكوورد سوومت بووه بایوود وینووده ریزيبرنامووه

  كنند یركت م وردانش ریزيبرنامه

 اي به تدوین  در مقاله1398ااكبري و اكبري  علي

بنيووان تهووران شووهري دانش هراهبووردي توسووع هنقشوو

د منوابع داخلوي تهوران نوده  نتوای  نشوان ميپرداختند

ندارنود   بنيوانتوسوعه شوهري دانوش اهميت یكساني در

هوایي دارد تهران در مقایسه با سایر منابع داخلوي قابليت

اررش، تقليدنشودني،   بنيوان شوهر بوادانش  هكه در توسع

جووایگزین و داراي تناسوور راهبووردي هسووتند و غيرقابل

شهرها همچنين جایگاه رقابتي تهران در ميان سایر كالن

ن نشووارا بنيووان دانش هتوسووعدر و مزیووت رقووابتي ون 

د ار: پيشووتاري دیجيتووال، نوودهنوود  ایوون عواموول عبارتمي

اندار هاي علوم و فنواوري، سواختار صونعتي، چشومپار 

بنيان و جمعيت فعال و متخصو  در مقابل، ضوع  دانش

ت قيق و پژوهش، ت ریم و ركود اقتصادي، نبوود اقتصواد 

بنيووان و مخوواطرات م يطووي هسووتند كووه موانووع و دانش

رونود  شومار ميبه بنيواندانش هتوسوع تهدیدهاي اصولي

 هتوسوع مشويخط همنابع و موانع یادشده باید در شوالود

بنيان پذیرفته شوند و در تودوین نقشوه و پيشونهاد دانش

هواي اقوودام یووا عنوان اولویتراهبووردي تهوران بووه هبرنامو

اقتصواد   ههاي مهار و كنترل تبيين شوند تا چرخضرورت

 بنيان شهر را فعال كنند   دانش
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و   بوه شناسوایي   1398نيا اي و امجديطوسندایي

 تهووران شووهركووالن بنيواندانش توسووعه ظرفيووت ت ليول

شوهر بنيان كالندانش  توسعه  مدل  پرداختند و در نهایت

پوذیري اراروه كردنود  تهران را در راسوتاي ارتقواي رقابت

شووهر بنيووان كالندانش سوونجي توسووعهمنظور ظرفيتبوه

قياسوي، نخست بوا اسوتفاده ار ت ليول  تهران، در مریله  

شهر تهران در مقایسوه بوا بنيان كالندانشظرفيت توسعه

دادهوووا و شوووهر دیگووور كشوووور ار نظووور درونكالن 14

 بررسووي شوود بنيووان شووهري دانش توسووعه دادهووايبرون

توجهي را ميوان ميوزان داد این ت ليل تفواوت قابولبرون

بنيووان دانش هوواي توسووعهو سووطح قابليتبنيوواني دانش

  دادكشوور نشوان    شهرهايشهر تهران با سایر كالنكالن

شهر تهران جهت دستيابي بوه دروني كالنسپس ظرفيت  

پيشنهادهاي موجوود   بنيان ار طریق مقایسهدانش  توسعه

ساختاري تهران با راهبردهواي موورد   -در طرح راهبردي

  در نهایت نيز بوه منظوور شد  استفاده در جهان سنجيده

شوهرهاي كشوور ار بنيان كالندانش  تبيين چرایي توسعه

نظوري ورموون مودل    گردیود مسير استفاده   ليل  مدل ت

پژوهش كه در نهایوت منجور بوه اراروه مودل پيشنهادي  

شهرهاي ایران شد، مؤیود بنيان كالندانش  تجربي توسعه

پژوهشوي، -علمويداد اصولي سورمایه  اثرگذاري سه درون

 دانش بر توسوعه  سرمایه پشتيبان و سرمایه عمومي شهر

 ت  اسهري ایران شبنيان كالندانش

بررسي و شوناخت به     1396لي وذر شربياني اوصا

بنيوان دانش شهري توسعهبا ابعاد   اجتماعي  سرمایه  رابطه

  نتوای  نشوان ه اسوتت ليلي پرداختو  -با روش توصيفي

 هايشاخو  در  اینكه  بر  افزون  اجتماعي  دادند كه سرمایه

 توأثير  بنيواندانش  توسوعه  فرهنگوي  و  نهوادي  اقتصادي،

 بنيوان؛دانش  توسوعهنيوز ار راه ابزارهواي    خود  گذارد،مي

 گسووترش انسوواني، سوورمایه م وووردانووش ومووورش ماننوود

هواي و ریرسواخت  بسوترها  پيودایش  ارتباطات،  و  فناوري

و جوذب   خوال  فرهنگي مناسور و كشو  اسوتعدادهاي  

 تعواملي  در  و  پوذیردمي  توأثير  بنياندانش  توسعهها ار  ون

 بنيواندانش  توسعه  و  اجتماعي  ایهسرمدوسویه و متقابل،  

 كنند  فراهم را شهرها توسعه براي رمينه الرم  قادرند

اي با روشوي   در مقاله1395رادمنش و همكاران ا

ت ليلووي بووه معرفووي دانشووگاه كوواروفرین و  -توصوويفي

ها و نقش ون در ت قق اقتصواد شناسایي برخي ار ویژگي

دادنود كوه بوا اراروه بنيان پرداختنود  نتوای  نشوان  دانش

چووارچوب و موودل مفهووومي و عمليوواتي دقيووق بووراي 

توووان ار وضووعيت فعلووي بووه هاي كوواروفرین ميدانشووگاه

 وضعيت مطلوب عبور كرد 

بوه بررسوي    1393جهرمي و پوركریمي اپژوهش  

 متعوارف و شوده شوناخته كواركرد  بور  جدیود  تأثير نقش

وجوود ها و اميدهایي كه در ایون مسوير نگراني دانشگاه و

دست ومده ار این پژوهش كه بوه دارد پرداختند  نتای  به

 اي صورت گرفته، بيانگر ون استصورت كيفي و كتابخانه

 نقووش تغييوور مووورد در كووه هووایينگراني وجووود بووا كووه

 قوووت دارد، وجووود بنيوواندانش اقتصوواد در هادانشووگاه

 دهنودهنشوان  اخيور  ت ووالت  و  بووده  تربيش  هااميدواري

 و رویكورد  كواروفرین  دانشوگاه  سومت  به  پرشتاب  یركت

   است   دانشگاهي  دستاوردهاي ساريتجاري

وجه تمایز مقاله یاضر، توجه به نقش ویژه دانشگاه 

بنيوان كاروفرین در ت قق یا تسریع توسعه شوهري دانش

هاي در یووك الگوووي سيسووتمي مبتنووي بوور ریرسيسووتم

هاي فنوواوري اطالعووات و ومووورش، جمعيووت، ریرسوواخت

ارتباطات، مراكوز ت قيوق و توسوعه، بوارار، كواروفریني و 

اشتغال است  ت قيقات قبلي عموماً بر ت ليل یوا بررسوي 

اند؛ هاي دانشگاه كاروفرین تأكيود داشوتهمفاهيم و ویژگي

دریالي كه پوژوهش یاضور ایون توأثير را در ارتبوا  بوا 

بنيان و اثراتي كه بر توليد هاي توسعه شهري دانشمؤلفه

و اشتغال بوه عنووان متغيرهواي   1الو داخلي نووورانهناخ

 كند اند، بررسي مياقتصادي داشته

 

 
منظور ار توليد ناخالو داخلي نووورانه ون بخش ار اررش توليد ناخالو   -1

یابد و  مي ها ت ققبنيان و استارتاپهاي دانشاست كه توسط شركتداخلي  

ومار غيررسمي یدود   ناخالو    5در یال یاضر بر اساس  توليد  درصد كل 

 داخلي است 
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 مبانی نظری -3

بوراي نخسوتين بوار در بنيوان  توسعه شهري دانش

هاي انساني و نهوادي با هدف ارتقاي ظرفيت  1995سال  

هواي مسواعد خالقيوت، نووووري، تغييور و و ایجاد م يط

ومورش براي ایيواي شوهرهاي صونعتي اروپوا و ومریكوا، 

توسوعه   جدید  این الگوي    1395شكل گرفت اجعفري،  

 كاميوابي  بوه  دسوتيابي  جهاني كوه  دانش  اقتصاد  عصر  در

و  م يطووي پایووداري اجتموواعي، فضووایي نظووم ادي،اقتصوو

وورد، مووي ارمغووان بووه شووهر بووراي را خوووب یكمروایووي

 -پارادایمي بوا چهوار گزینوه توسوعه اقتصوادي، فرهنگوي

شووووهري و نهووووادي اسووووت  -اجتموووواعي، م يطووووي

   Yigitcanlar, 2014ا

هاي اقتصوادي، اجتمواعي، ها و دیودگاهتنوع پایگاه

منشووأ تنوووع  ،سوواختاري و توواریخيبنيووان، كمووي، اررش

بنيوان اسوت  ها، تعاری  و مفاهيم شوهرهاي دانشدیدگاه

پرداران مختلو  تعواری  متفواوتي ار در این راستا نظریه

  شوهر 2006ا  1ادوینسناند   بنيان اراره نمودهشهر دانش

بنيان را طرایي شهري با هودف تقویوت و پورورش دانش

  هودف ار 2006همكاران او    2داند  ارگاراكيسدانش مي

بنيوان را تشوویق بوه توليود، توریوع، توسعه شهري دانش

روررسوواني مووداوم دانووش تعریوو  ارریووابي، تجدیوود و به

 3   همچنين كاریلو1395كنند ارفيعيان و مرتضوي،  مي

بنيان مراكوز   بر این باور است كه شهرهاي دانش2014ا

ر سورمایه پویاي مولد دانش هستند كه به دليل تمركز بو

هاي كواروفرین قوادر یلها و راهانساني، ریرساخت، اررش

هووا و ایجوواد هووا، مهووار چالشبووه مواجووه شوودن بووا چالش

  نيوز توسوعه 2008ا 4هاي جدیود هسوتند  ژارووفرصوت

بنيان را فرایند انتقوال منوابع دانشوي بوراي شهري دانش

دانود كوه در ایجاد فرایند پيوسته یادگيري اجتمواعي مي

یابنود  هروندان ار تغييرات م يطي شهر وگاهي مويون ش

مبتنوي بور   عهدسوتيابي بوه توسو  ،بنيانهدف شهر دانش

 
1- Edvinsson 

2- Ergazakis 

3- Carrillo 

4- Zhao 

ء زار بين اجوممست لاین امر ار طریق تعام  هاست ك  شدان

اء دانشوي ون زميان اج  رمانمطور ه  هدانشي هر شهر و ب

اجعفري مهروبادي و  پذیردسایر شهرها صورت مي  شهر و

بنيان به طور كلي توسعه شهري دانش    1396سجودي،  

  دو هدف عمده دارد:

دانوش فنوي  جانبه دانش كه شواملهمهتوسعه    -1

و خدمات، دانش بارار بوراي در    كاالها  در  براي نوووري

كنندگان، دانووش هواي مصورفو انتخاب عالیوقتغييورات 

هواي توليود و ورودي هوا وگيري خروجيمالي براي انداره

و  خالقيوت  توسوعهفرایندهاي توسعه و دانش انسواني در  

 باشد مي مهارت

بوه شوهروندان  دانش و مهارت ارتقاي  و  افزایش  -2

 توسوعه  بوراي  كليودي  ابزارهاي  و  اجتماعي  سرمایه  منزله

   1396وذر شربياني،  است اوصالي    فردي و  اجتماعي

شووهري  توسووعه انگاشووت اوليووه طوورح ار پووس

بنيان با هدف دستيابي به پایداري و بهبود كيفيوت دانش

رنوودگي، افووزایش سووطح مهووارتي و دانشووي شووهروندان و 

نيروي انساني بوه مثابوه ابزارهوایي بوراي توسوعه فكوري 

به مرور  ون ار استفاده  López & Páez, 2017انساني ا

 5كووانالربووه اعتقوواد یيگيت رمووان فراگيرتوور شووده اسووت 

فرهنگوي،   -عه اقتصادي، توسوعه اجتمواعي  توس2012ا

هاي توسعه شوهري توسعه شهري و توسعه نهادي، مؤلفه

اقتصوادي،   بنيان هستند  در این مدل، هدف توسعهدانش

اقتصادي متكوي   دستيابي به رفاه اقتصادي است و توسعه

به منابع دروني رقابت، نووووري و اقتصواد دانشوي اسوت  

رمنوود نوسوواري مسووتمر همچنووين فعاليووت اقتصووادي نيا

هوواي سووارماني و اجتموواعي و گسووترش م وويط ظرفيت

مطلوب براي نوووري، یادگيري و تغييور بوراي شوكوفایي 

   Lever, 2002است ا

ادي وموو  جدیوود رشود اقتصوو ،هاي اخيووردر سوال

 كارگيري ون اسووتبووهموودیون رشوود و توسووعه دانووش و 

.(Diehr & Wilhelm, 2017)  دانشي، در عصر اقتصاد

اي در یووال تبوودیل شوودن بووه جهووان بووه طووور فزاینووده

 
5- Yigitcanlar 
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یكپارچگي است و دانش در یال تبدیل شدن بوه نيوروي 

م ركوه بوراي رشود اقتصوادي، اجتماعي و بهبود رقابوت 

 نه تنها در سيستم صنعتي بلكه در مناطق شوهري اسوت

.(May & Perry, 2011 )  با توجوه بوه مفهووم جهواني

 ار  مهموي  بوه بخوش  بنيوانانشد  اقتصواد  شدن شوهرها،

 انتقال  هاينظریه  بررسي   است  شده  تبدیل  شهرها  توسعه

 جامعوه  در  بهتر  سارگاري  امكان  شهري  پيشرفت  و  دانش

   Alraouf, 2018وورد امي  فراهم را  جهاني

 وایوودي و روشوون تعریوو  كووامالً هنووور اگرچووه

 نشوده  اراروه  بنيواناقتصواد دانش  یوا  دانوش  اقتصاد  براي

هاي سووارمان و علمووي مراكووز پژوهشووگران، امووااسووت 

ایوون  بووراي تعریفووي اندكوشوويده یووك هوور اقتصووادي

سوووارمان  تعریووو  طبوووق بووور كننووود  بيوووان مفهووووم

 ، اقتصووادOECD 1ا هوواي اقتصووادي و توسووعههمكوواري

 بور مبتنوي  مسوتقيم  طووربوه  كوه  است  دانشي، اقتصادي

بنووا  اطالعووات و دانووش ار اسووتفاده توریووع و پایووه توليوود،

همچنووين    1398شووده اسووت اقاسوومي و همكوواران، 

 شوودموي اطوال   خودماتي بوه توليودات و  دانشي  اقتصاد

 بووه و اسووت م ووورهوواي دانشفعاليت بوور مبتنووي كووه

 ي كموووكوعلمووو و فناورانوووه هايرفتوپيشووو یعتسووور

   در Snellman, 2004 Powell &ا كنوووودمووووي

عنووووان بنيوووان بوووه اقتصووواد دانشالگوهووواي نووووین، 

دسووتيابي بووه رفوواه اقتصووادي ترسوويم انوودار چشووم

بووه صووورت دانووش متغيوور اندار، شووود  در ایوون چشووممي

گيوورد هوواي اقتصووادي قوورار موويرا در قلوور فعاليتدرون

گوورفتن منووابع  نظوور هوواي م لووي بووا درو در اسووتراتژي

هاي اقتصووادي توورین شوواخو  مهمشوووداصوولي وارد مي

نشووان داده  1بنيووان در شووكل شووهري دانش در توسووعه

 شده است 

 

 

 
 بنیان از منظر اقتصادی های توسعه شهری دانش شاخص  -1شکل 

 (   1386شهنازی،   عمادزاده و) منبع:

 

در الگوهاي متوداول همكواري صونعت و دانشوگاه، 

كننده و توليدكننوده دانوش و عرضوهدانشگاه بوه عنووان  

مرجعيت توسعه علمي و صنعت به عنووان تقاضواكننده و 

هاي باشووند  در طووول دهووهكننده ار دانووش مووياسووتفاده

  انودها ت والت متعوددي را تجربوه كوردهگذشته دانشگاه

م ووور ، هاي نسوول اول اومورشعمووده رسووالت دانشووگاه

شاخو عملكرد

متوسط رشد ساالنه عملكرد ناخالو•
داخلي

شاخو توسعه انساني•

هاي اقتصادي و رژیم هاي نهاديمشو 

اياي و غيرتعرفهموانع تعرفه•

كيفيت نظم و نظارت•

قوانين و مقررات•

گذاري خارجيميزان سرمایه•

ومورش و منابع انساني

نرخ باسوادي بزرگساالن•

نام سطح متوسطه ثبت•

نام ت صيالت دانشگاهيثبت•

تعداد كارگران دانشي•

سيستم ابداعات

سرانه پرداخت و دریافت یق امتيار اختراع•

سرانه ثبت اختراع•

مقاالت و مجالت علمي•

ميزان نوووري اقتصادي•

نام سطح سوم ومورشثبت•

هاي فناوري اطالعات و ریرساخت
ارتباطات

نفر1000سرانه كامپيوتر در •

نفر1000سرانه تلفن در •

نفر1000سرانه كاربران اینترنتي در •

1- Organisation for Economic Co-operation and 

Developmen 
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انسوواني بوووده و ومووورش دانشووجویان و تربيووت نيووروي 

باشد  در داد شاخو ون، نيروي انساني متخصو ميبرون

م وور  مأموریوت پوژوهش و نسل دوم ادانشوگاه پژوهش

ت قيق نيز مورد توجه ویژه قرار گرفت  بوا عبوور ار نسول 

هاي نسل سوم ت ت عنوان ها، دانشگاهاول و دوم دانشگاه

، شهاي كاروفرین كه وظيفه یفاظت و نشور دانودانشگاه

وفرینووي دانشووگاه در پووژوهش و بسترسوواري بووراي نقش

توسعه اقتصوادي و اجتمواعي را بور عهوده دارد، معرفوي 

   در نسل سوم ادانشگاه 1396شدند اباقري و همكاران،  

پوذیري در ساري و كاربرد دانش و نقشكاروفرین  تجاري

راسووتاي توسووعه م لووي و ملووي مووورد تأكيوود اسووت  

عوالوه بور توليود دانوش و تربيوت   هاي كاروفرین،دانشگاه

نيروي انساني متخصو، با ایجاد مراكز نووووري، تقویوت 

سوواختارهاي پشووتيباني بووراي نيووروي انسوواني موجووود 

ها و كوواربردي نمووودن ااسووتادان و دانشووجویان  ار ایووده

هاي نو جهت یل مسارل به منظور ت قق توسوعه اندیشه

 ، 8199ا 1كننوود  بووه عقيووده كووالر شووهري كمووك مي

هواي مترقوي و مودرني كواروفرین سوارمانهواي  دانشگاه

هستند كه به منظور تطبيق با شرایط پيچيوده م يطوي، 

كنند تا به ناهماهنگي بين خود را بارنگري و بارتعری  مي

هاي در یال رشد و ظرفيت پاسوخگویي بوه ونهوا خواسته

نيوز   2   روپكوه1395نيا و همكواران،  فرامرريبرنخورند ا

متصور ار اصطالح دانشگاه كواروفرین را بوه شورح معناي  

  :1394ذیل طرح نموده است امهدي،  

 كند  دانشگاه به عنوان یك سارمان كاروفرین عمل مي   -1

اعضاي دانشگاه ااستاد، دانشجو و دیگر اعضواي   -2

 هاي فرد كاروفرین هستند ستادي  واجد ویژگي

مبناي تعامالت بين دانشگاه و م يط بيروني بر    -3

  نگرش كاروفرینانه باشد

دانشووگاه   2015و همكوواران ا 3بووه اعتقوواد دابيووك

هواي اعضواي ون ار كاروفرین، دانشگاهي است كه فعاليت

قبيل ومورش، پژوهش و     در جهت سووددهي و كسور 

 
1- Clark  

2- Ropke   

3- Dabic 

ایوون چنووين  باشوود هوواي رقووابتي اقتصووادي ميمزیت

دادهواي اقتصوادي نظيور یوق واسطه بورونها بهدانشگاه

هاي رایشوووي، ختوووراع، قراردادهووواي امتيوووار، شوووركتا

هاي انتقال علم و فناوري به صنعت رایي و مكانيزماشتغال

بنيوان شوهري دانشاي در اقتصواد و توسوعه اهميت ویژه

     1395دارند ارادمنش و همكاران، 

 

 روش تحقیق -4

اي توسوعه  -پژوهش یاضر ار ل اظ هدف، كاربردي

 استفاده   روش مورد   ت ليلي است  -و ار ل اظ روش، توصيفي 

 4شناسي سيسوتمپویایيهاي این پژوهش،  در ت ليل داده

شناسي سيستم، روشي كارومود بوراي است  روش پویایي

هاي پيچيوده و داراي بوارخورد مطالعه و مدیریت سيستم

 و اسوت وابسوته هم به چيز اصل همهاست كه بر اساس 

گوذاري شوده اسوت  است، بنيان تغيير یال در همه چيز

تي در ويگاه امفارستر در دانشرا براي اولين بار   این روش

سواري پویوایي د  هنور اصولي مدلابوداع كور  1950دهه  

بوارخوردي  شناسي سيستم، كش  و نموایش فراینودهاي  

تأخيرهواي   و جریوان،  است كه همراه با ساختارهاي انباشوت 

رماني و ساختارهاي غيرخطي، پویایي سيستم را نموایش 

هاي دهد و امكوان مطالعوه سواختار و رفتوار سيسوتممي

پيچيوده اقتصوادي، اجتمواعي، ریسوتي و فنوي را فووراهم 

كند  در این رویكرد رفتارهاي پویا در قالر روابط عل ي مي

ن و معلووولي كووه ابووزاري بووراي ترسوويم ارتباطووات بووي

اي ار متغيرهاي درگير در داخول یوك سيسوتم مجموعه

شود  عناصر اساسي نمودارهواي باشد، نمایش داده ميمي

هوا علت و معلولي عبارتنود ار: متغيرهوا اعوامول  و فلش

تواند مثبت یا منفي باشد  اروابط   روابط بين متغيرها مي

رابطه مثبت و  اگر رابطه بين دو متغير در یك جهت باشد،  

    یول1392، غير ون منفي است اسوریزدي و منطقوي   در 

 مریله در پن  شناسي سيستمپویایي مدل توسط مسئله

  :Sterman, 2000شود امي انجام ریر

 
4- System Dynamics 
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ساري است مدلترین بخش مهممسئله:  تعری  -1

كه در ون هدف، متغيرهاي كليدي و افق رمواني مشخو 

  شوندمي

عل وي :  یلقه انمودارهايمفهومي  مدل ساختن -2

ابتدا ارتبا  متغيرها براساس روابط علت و معلولي نشوان 

 متخصصوان، كموك بوه   این روابط معمووالًشودداده مي

 اطالعوات و هاي صورت گرفتوهپژوهش و ادبيات مطالعه

 شود ترسيم مي ومدهدستبه

 -یالوت نموودار ریاضوي اترسويم مودل ساخت -3

كوردن  فرمولوه جهوت معلوولي-نمودارهاي عل يجریان : 

شووند  موي تبودیل جریوان-انباشوت نمودارهواي به مدل

 متغيرهواي بوين ن وه تعامل جریان -انباشت نمودارهاي

دهوود و قابليووت یووك سيسووتم را بووا یكوودیگر نشووان مي

 .دارد  افزارهاي مربوطه را توسط نرم  ارقام  و  اعداد  با  ساري شبيه 

پس ار تعریو  مدل:  سنجياعتبار و ساريشبيه -4

روابط بين متغيرها، اعتبار الگووي طرایوي شوده مووورد 

توووا ار عملكووورد مطلوووب ون  گيووردميارریوووابي قووورار 

  اطمينان یاصل شود

اجوراي  و انتخواب مختلو ، سناریوهاي تعری  -5

 مناسر  یلراه

  منووابع اطالعوواتي 1985ا 1براسواس نظوور فارسووتر

گيري یك مدل شامل سه دسوته اطالعوات ذهنوي، شكل

باشد  در این پژوهش اطالعات ذهني مكتوب و وماري مي

گو با متخصصان، كارشناسان و ومستخر  ار ب ث و گفت

ار   بنيان، اطالعات مكتووب شهري دانش افراد درگير در توسعه  

اي ابررسي ادبيوات طریق مرور اسناد و مطالعات كتابخانه

هوا و ووري دادهموضوع  و اطالعات كمي در نتيجه جموع

 دست ومده است ومارهاي مرتبط با متغيرهاي پژوهش به

شناسوي سواري پویایيمطابق با مرایل فرایند مدل

سيستم الرم است كه به منظور تدوین مریلوه مفهوومي، 

ي موردمطالعووه تعریوو  شوووند  در واقووع هوواریرسيسووتم

هووا در م ووور موضوووعي توسووعه شووهري ریرسيسووتم

بنيان و با هدف تعریو  متغيرهوا و تبيوين ارتبوا  دانش

 
1- Forrester 

ها در هفوت بخوش جمعيوت، وموورش، سيستمي بين ون

هاي فناوري اطالعات و مراكز ت قيق و توسعه، ریرساخت

اشوتغال   بنيان،هاي دانشها و شركتارتباطات، استارتاپ

و بارار مشخو شده است  پويش ار ایون الرم اسوت كوه 

قلمرو مكاني و رماني پژوهش در تشریح مسئله مشوخو 

شهر اصوفهان اسوت كوه شود  قلمرو مكاني پژوهش كالن

دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم 

گيرد  قلمرو رماني پوژوهش ار پزشكي اصفهان را دربر مي

باشد  در راستاي تودوین مریلوه مي  1390-1410سال  

شناسووي سوواري فراینوود پویایيسوواري فراینوود مدلكمي

هاي منتخور در ادبيوات و سيستم الرم است كه شاخو

پيشينه پژوهش در چهار نوع متغير یالت، نرخ، كمكي و 

هاي بوارخوردي ایفواي بندي شوند و در یلقوهثابت طبقه

اجراي مدل، نيوار بوه ساري و  نقش كنند  به منظور شبيه

گردووري اطالعات براي تببين رفتوار متغيرهوا در وضوع 

هواي موجود و تعيين روابط بين متغيرها است  منابع داده

هواي هاي ومواري، گزارشمورد اسوتفاده شوامل سوالنامه

ریزي اسوتان بانك مركوزي و سوارمان مودیریت و برناموه

ان، اصفهان، طرح ومایش استان، سند ومورش عوالي اسوت

هاي عملكردي شهر  علمي و ت قيقاتي اصفهان گزارش

و معاونت علم و فناوري ریاست جمهوري، قوانون بودجوه 

هاي موورتبط بووا موضوووع اسووت  فراینوود كشووور و سووایت

افوزار شناسي سيستم با استفاده ار نورمساري پویایيمدل

هوایي افزارهوا داراي ویژگيكه نسبت به دیگر نرم  2ونسيم

افزار و نمایش رس بودن، سادگي م يط نرمچون در دست

باشوود، انجووام شووده اسووت  نتووای  بووه صووورت مجووزا مي

هاي جمعيوت، هاي علوت و معلوولي در ریرسيسوتمیلقه

هاي فنواوري اطالعووات و ارتباطووات، وموورش، ریرسوواخت

هاي ها و شووركتمراكووز ت قيووق و توسووعه، اسووتارتاپ

روابط عل وي   بنيان، بارار و اشتغال، با مشخو كردندانش

بر اساس ادبيات نظري پژوهش و بوه صوورت یوك مودل 

ها بر اساس روابط عل ي مفهومي اراره شده است  این یلقه

 1و معلولي ميان متغيرها مشخو شده است  در جودول  

 
2- Vensim 
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 69 ووووووووووووووووووووو  اهلل اكبري، شكوفه فرهمندسعيد ابراهيمي، نعمت  /     نیهاي كاروفراقتصادي سياست دانشگاه   راتيت ليل تأث

 

رابطه بوين متغيرهواي نمودارهواي مرجوع مودل كوه در 

مطالعات نظري، تعيين شده بوه هموراه منوابع پشوتيبان 

  شده است ها ووردهون

 های علّی و منابع آن تشریح حلقه  -1جدول 

 منابع  روابط بین متغیرها 

   2017و همكاران ا 2 ، وینبرگر2013ا 1كاسيا نوووري  +  افزایش جمعيت 

  2018و همكاران ا 3دیما گذاري در مراكز ت قيق و توسعه + افزایش سرمایه افزایش اررش دانش 

  2011ا 5 ، ونگ2013ا 4كاستالسي و ناترا + افزایش ابداعات مرتبط با فناوري  افزایش اررش دانش 

   2012و همكاران ا 7 ، سامارا2016ا 6لوندوال افزایش ابداعات مرتبط با فناوري + گذاري در مراكز رشد و توسعه   افزایش سرمایه

  1389 ، ریمانيان و نصر ا2016ا 8ولوارر +  ارتقا سطح فناوري   گذاري بر ت قيق و توسعه اثر سرمایه

 

 های تحقیقیافته-5

 طراحی مدل

بر اساس مباني نظري، روابط عل وي و معلوولي بوين 

تووان طبوق بنيوان را ميدانشهاي توسعه شوهري  مؤلفه

تعری  نموود  ایون نموودار متشوكل ار   3و    2نمودارهاي  

هاي هفووت ریرسيسووتم جمعيووت، ومووورش، ریرسوواخت

فناوري اطالعوات و ارتباطوات، مراكوز ت قيوق و توسوعه، 

بنيووان، اشووتغال و بووارار هاي دانشها و شووركتاسووتارتاپ

ي ار دانش گيراست  با توجه به اینكه توليد، توریع و بهره

بنيوان و نوووري، یكي ار اركان مهم توسعه شوهري دانش

باشد، نيروي انساني به عنوان عامول ایجواد نووووري و مي

هوواي نووورانووه نيارمنوود ومووورش اسووت  بنووابراین فعاليت

 و ترین توليدكننووودگاناصووولي عنووووان ها بوووهدانشوووگاه

برطورف كوردن  در یيواتي را  دهندگان دانش نقشانتقال

 ایفوا  اي دانشي و همچنين برور نووووري در جامعوهنياره

كنند  مراكز ت قيق و توسعه ار افراد خال  در راستاي مي

هاي شان در خلق و توسعه ایدهاستفاده ار دانش و مهارت

كند  این مراكز ها یمایت ميبدیع و خدمات مرتبط با ون

واسطه ارتقا دانش و كارگيري نوووري بهبا هدف خلق و به

شمار گيري ار ون یلقه واسط بين دانش و صنعت بهبهره

روند كه بوا اسوتفاده ار نووووري در ایجواد م صووالت مي

هوواي جدیوود توليوود، توسووعه اقتصووادي را جدیوود و روش

گيوري ار كنند  نيروهواي كوار دانشوي بوا بهرهتسهيل مي

شوند  فناوري اطالعات و ارتباطات وارد عرصه نوووري مي

هاي فنواوري اطالعوات و در این ميوان نقوش ریرسواخت

ارتباطووات، تسووهيل فراینوودهاي ارتبوواطي و اطالعوواتي و 

هاي كسر و انتشار دانش و فناوري و غلبه بر م ودودیت

بنيان است كوه ميوزان ون بوا مكاني توسعه شهري دانش

هموراه و رایانوه هاي دسترسي بوه اینترنوت، تلفنشاخو

   مشخو شده است

برداري ار دانوش و نووووري در فضواي رقوابتي بهره

ها و گيري، رشوود و تكاموول اسووتارتاپشووكلمنجوور بووه 

هووا و وپ  اسووتارتشوودبنيووان نوپووا ميهاي دانششوركت

بنيان نوپا با ادغام تئوري و عمل توسط هاي دانششركت

نيروهاي متخصو، سبر افزایش كيفيوت دانوش، توليود 

م صوالت و خودمات فناورانوه و ت قوق توسوعه شوهري 

ها بوه مسير برخي ار شركتشوند  در این  بنيان ميدانش

منودي ناكوافي ار ریرسواخت دالیل مختلفي ار قبيل بهره

فنووواوري اطالعوووات و منوووابع موووالي در دسوووترس و 

پيشتيباني مراكز ت قيوق و توسوعه ار عرصوه رقابوت عدم

عنوان هووا بووهشوووند و تنهووا تعوودادي ار ونیووذف مووي

ه هایشان را بوه مریلوتوانند ایدهیافته ميهاي بلو شركت

اثورات اقتصوادي   ساري و كسور درومود برسوانند تجاري

بنيان، به واسطه توليود م صووالت و توسعه شهري دانش

و ها به م صول در ریرسيستم بارار  خدمات با تبدیل ایده

كه با افوزایش اشوتغال و توليود ناخوالو داخلوي اشتغال  

دهود  در نهایوت نووورانه همراه اسوت خوود را نشوان مي

جذب نيروهاي كار با دانش بيشتر پتانسيل توان گفت  مي

 بنيان است خوبي براي پشتيباني ار توسعه شهري دانش

1- Coccia 

2- Weinberger  

3- Dima 

4- Castellacci and Natera 

5- Wong 

6- Lundvall 

7- Samara & Bakouros 

8- Álvarez 
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 بنیان  های توسعه شهری دانش های اصلی مؤلفهزیرسیستم   -1نمودار 
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 بنیان از منظر اقتصادی  نمودار علت و معلولی توسعه شهری دانش  -2نمودار 

نرخ مرگ و میرجمعیت نرخ تولد

نرخ خالص مهاجرت

+

-
+

+

+

+

ضریب مرگ و میر ضریب زاد و ولد

ضریب خالص مهاجرت

نرخ ورود به مقطع
کارشناسی

ظرفیت دانشگاه ها در
مقطع کارشناسی

+
فارغ التحصیالن

کارشناسی

نیروی کار متخصص با
مدرک کارشناسی

نرخ ورود به مقطع
کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع
کارشناسی

+
دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد

+

+

+

+

+

نیروی کار متخصص با مدرک
کارشناسی ارشد +

+
دانشجوی دکترینرخ ورود به دکتری

فارغ التحصیل دکتری

+

+

نیروی کار دانشی
+

+
+

استارتاپ ها و شرکت های
دانش بنیان نوپا

شرکت دانش بنیان
بلوغ یافته

+

حد مطلوب سرمایه گذاری در هر
مرکز

اثر سرمایه گذاری بر
توسعه مراکز تحقیق و

توسعه

مراکز تحقیق و توسعه

توسعه مرکز تحقیق و
توسعه

+

+

+

دسترسی به اینترنت

دسترسی به تلفن
همراه

دسترسی به کامپیوتر

کلربران اینترنت

کاربران تلفن
همراه

کاربران کامپیوتر

+

+

+

سرمایه های مخاطره
پذیر

اثر زیر ساخت فناوری
اطالعات و ارتباطات بر توسعه

مراکز تحقیق و توسعه

+

R

B R

ظرفیت دانشگاه در مقطع
کارشناسی ارشد

+

شرکت های دانش
بنیان شکست خورده

-

R

زیر سیستم جمعیتزیر سیستم آموزشی

زیر سیستم شرکت های دانش بنیان

زیر سیستم مراکز تحقیق و توسعه

زیر سیستم زیرساخت فناوری اطالعات و
ارتباطات

زیر سیستم اشتغال

سرمایه گذاری برای
تولید ایده ها

میزان تولید شرکت های بلوغ یافته
( هدیا یزاس یراجت )

اثر سرمایه گذاری بر
میزان تولیدات

+

+

سرمایه گذاری کل در
بخش نوآوری +

ضریب جذب نیروی کار
هر شرکت

+

حد مطلوب سرمایه گذاری -

سودآوری

تولید ناخالص داخلی
نوآورانه

متوسط حقوق ساالنه دریافتی هر نیرو

+

زیر سیستم بازار

نرخ تغییرات اشتغال

نیروی کار شاغل در
شرکت های دانش  بنیان

+

+

+

زیر ساخت فناوری اطالعات و
ارتباطات

+

+

+

+

متوسط پذیرش
دانشگاه ها

+

متوسط پذیرش دانشگاه  ها در
مقطع کارشناسی ارشد

+

-

بودجه خصوصی مراکز>
<تحقیق و توسعه

+

+

جمعیت 81-56 سال
+

+
متوسط پذیرش دانشگاه ها

در مقطع دکتری

+

<جمعیت 81-56 سال>

سرمایه گذاری در
مراکز تحقیق و توسعه

+

بوجه مراکز رشد و وام>
<صندوق پژوهش و فناوری

+

پروژه های جدید
مراکز تحقیق و

توسعه

پروژه های مراکز تحقیق و
توسعه

ظرفیت مراکز برای تعریف
پروژه های جدید

+ +

+

+
++

حد مطلوب زیرساخت های
فناوری اطالعات و ارتباطات

تأثیر زیرساخت های فناوری
اطالعات و ارتباطات بر تکامل

شرکت های دانش بنیان

+

+

R

+

+

+

بودجه مراکز تحقیق و
توسعه

بودچه پژوهشی دانشگاه و
بودجه مراکز رشد و وامدستگاه های اجرایی

صندوق پژوهش و فناوری سرمایه کارآفرینان

سرمایه خصوصی کل

سرمایه عمومی کل

+

+

++ +

+
+

+ +

+

توان مالی شرکت های
دانش بنیان

درآمد شرکت های
دانش بنیان

+

+

متوسط درآمد شرکت های
دانش بنیان

+

+

+

اثر توانایی مالی شرکت ها
در جذب نیرو

+

+

R

R
R

R

R

R

R

دانشجویان
اساتید

نیروی انسانی متخصص

پژوهش های دانشگاهی
پتنت های دانشگاهی

شکل گیری ایده های
نوآورانه

نیازصنعت و بازار

+
+

+
+

+
+

ایده ها و پژوهش های
نوآورانه

ایده های منسوخ شده

ضریب منسوخ شدن
ایده ها

+

+

+

+
+

+

نرخ اجرایی شدن
ایده ها
+

+

ضریب موفقیت اجرایی
شدن

+

اثر سرمایه گذاری بر محقق
شدن ایده ها

اثر درآمد شرکت های
دانشگاهی بر محقق شدن ایده ها

سرمایه گذاری برای
تحقق ایده ها

+

+

+

سرمایه بخش خصوصی

+

بودجه پژوهشی
دانشگاه

+

سود شرکت های
دانشگاهی

+

<سودآوری>

+

+

سیاست دانشگاه کارآفرین

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

1.
5.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.31.5.0
https://iueam.ir/article-1-1460-en.html


 1399  تابستان  ،ویكمسي  شماره  /شهري  مدیریت  و  اقتصاد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنیان از منظر اقتصادی  جریان توسعه شهری دانش  -نمودار حالت  -3 نمودار 

 

 اعتبارسنجی مدل

تووورین مریلوووه ار مرایووول اعتبارسووونجي مهم

اعتبارسوونجي موودل بووا شناسووي سيسووتمي اسووت  پویایي

ارریووابي اسووت كووه هوواي مختلوو  قابوولاسووتفاده ار روش

عبارتند ار: انطبوا  وایودهاي دو طورف معادلوه، ت ليول 

هاي منطقي به فرضيه یساسيت به تغيير پارامترها، پاسخ

هواي دیناميكي، دنبال كردن رفتار گذشته ار طریوق داده

 ها تعاملي سياستبيني مدل و ارریابي سياست و اثر پيش

در این پوژوهش، وایودهاي دو طرفوه معوادالت در 

نموودار یالوت و جریوان بوا یكودیگر سوارگاري داشووتند  

همچنين نتای  كمي در نمودار یالت و جریوان براسواس 

ونچه كه در فرضيه دیناميكي به صوورت منطقوي انتظوار 

بينوي در سواري شوده اسوت  نتوای  پويشرفت، شبيهمي

جریووان رفتووار گذشووته متغيرهووا را  نمووودار یالووت و

بينوي بدین منظوور، رفتوار پويش  ساري كرده است شبيه

-1397هواي  شده متغيرهاي یالت در مودل طوي سوال

باید با رفتوار موجوود متغيرهوا همخوواني داشوته   1390

بينوي باشد  به عبارت دیگر روند رفتارهاي موجود و پيش

ایون   درصود اخوتالف، تأیيودي بور  20الوي    10با یدود  

 انطبا  است  

population

net immigration
rate

birth ratedeath rate

birth factor
fractional death

rate

fractional
immigration rate

active population

bachelor student
bachelor input

rate

university
capacity 1

acceptation
factor1

bachelor
graduatesgraduation rate

adjustment- time1

bachelor
workforce

acceptation
factor 2

master
students

master
garduates

master graduation rate

adjustmen- time 2

master workforce

PHD
students

phd graduates

acceptation 3

adjustment- time 3

phd graduation rate

total workforce

<TIME STEP>

<Time>

<Time>

master input rate

PHD input rate

<Time>

<Time>

r&d projects

net projects rater&d center

rate of development

effect of capital
on r&d

capital of r&d
centers

ict infrustructure

mobile
accessability

internet
accessability

computer
accessability

mobile user

internet user

computer user

<active
population>

R&D budget

university budget

research and
technology center

budget

vc
capital of

interpreneure

total private capital

total public capital

investment on
innovation

developed
corporation income

<Time>

<Time>

<university
budget>

<research and
technology center

budget>

<R&D budget>

desired capital

<Time>

adjustment time4

<Time>
adjustment time5

new coporation(
knowledge based &

startup)

corporation
creation rate

failure rate

medium capacity

adjustment time6failure factor

developed
coporation

coporation
development rate

success rate

developed
coporation
employees hiring rate

absorption
coefficinet

adjustment
time7

investment for
produce of ideas

the effect of investment
on productions

The optimal level of
investment

factor3

factor4

factor5

factor7

<Time>

<Time>

<Time>

<Time>

factor6

the optimal power of
developed coporation

for hiring

the effect of
developed coporation

innovation GDP.
innovation GDP

rate

adjustment time8

<investment for
produce of ideas>

adjustment time 9

factor1

<Time>

factor2

<Time>
factor9

<Time>

commericalization
of ideacommericalization

of idea rate

the power of
developed
coporation

<the power of
developed coporation>

profit

<profit>

<developed
corporation income>

Total students

university teachers

innovative idea
failure ratio

<Time>

implementing rate

the effect of investment
on implementing rate

investment

profits of university
company

private sector
budget

<vc>

industry demand

universtiy projects

university patent

professional human
resource

generating idea

abscolocence

successful rate

effect of university
income
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هاي رفتووار موجووود نيروهوواي شوواغل در شووركت

بنيان ار گزارش شوهر  علموي و ت قيقواتي موورد دانش

است  اختالف انطبا  رفتارهاي موجود استناد قرار گرفته  

هاي شده تعوداد نيروهواي شواغل در شوركتبينيو پيش

درصد اسوت و ار ایون جهوت بوه  10بنيان كمتر ار دانش

  توجهي قابل استناد استلميزان قاب

بينوي شوده با توجه بوه رفتارهواي موجوود و پويش

در توليوود ناخووالو داخلووي در بخووش نوووووري، اخووتالف 

درصوود  20، كمتوور ار 1397انطبووا  بووه اسووتثناء سووال 

   5است انمودار 

 

 
 بنیان  های دانش بینی شده نیروهای شاغل در شرکت انطباق رفتارهای موجود و پیش  -4نمودار 

 

 
 بینی شده تولید ناخالص داخلی در بخش نوآوری انطباق رفتارهای موجود و پیش  -5نمودار 
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0
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1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

رفتار موجود رفتار پيش بيني شده اختالف

0

5

10

15

20

25

30

0
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15000000

20000000
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رفتار موجود رفتار پيش بيني شده اختالف
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هواي اعتبارسونجي بوه منظوور یكي دیگر ار ورمون

بوا اطمينان ار ص ت مدل، ورمون یساسويت اسوت كوه  

تعيين ید پارامترهاي كنترل، یساسيت متغيرهاي اصلي 

شوود  در یا به عبارت دیگر متغيرهاي یالوت ت ليول مي

واقع با تغيير پارامترها، یساسيت متغيرهاي اصلي نسبت 

ن یساسويت شود  با توجه به ورموبه تغييرات ارریابي مي

در ونسويم، ت ليوول یساسويت متغيرهوواي یالوت توليوود 

 ناخالو داخلي نووورانه و اشتغال بدین شرح است 

 

 
 آزمون حساسیت متغیر تولید ناخالص داخلی نوآورانه   -6نمودار 

 

پوارامتر كنتورل با تعيين یدود باال و پوایين بوراي  

ارمووان تنظوويم توليوود ناخووالو داخلووي بخووش نوووووري  

تغييرات متغير توليد ناخالو داخلوي بخوش نووووري در 

درصوود قوورار دارد و ار ونجووایي كووه  95موورر اطمينووان 

باشود تغييرات این متغير خار  ار مررهاي اطمينان نموي

قبول است  به عبارت دیگر، با تغيير پارامتر با تعيوين قابل

یداكثر پن  سال براي رمان تنظيم پارامتر كنترل، متغير 

ترین سوطح توليد ناخالو داخلي بخش نوووري در پایين

هزار ميليوارد ریوال در   100امتمایل به صفر  تا یداكثر  

یال تغيير است  بيشترین باره تغييرات مربوو  بوه مورر 

هزار ميليوارد  50درصد است كه تا یدود   100ان  اطمين

  ریال در یال تغيير است

 

 
 آزمون حساسیت متغیر اشتغال   -7نمودار 

Current

50.0% 75.0% 95.0% 100.0%

"innovation GDP."

200 T

150 T

100 T

50 T

0
1390 1395 1400 1405 1410

Time (Year)

Current

50.0% 75.0% 95.0% 100.0%

developed coporation employees

20,000

15,000

10,000

5000

0
1390 1395 1400 1405 1410

Time (Year)
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با تعيين یدود باال و پایين براي پارامترهاي كنترل 

الرم بووراي بنيووان ارمووان هاي دانشاسووتخدام در شووركت

بنيوان در هاي دانشاستخدام ، تغييرات استخدام شوركت

درصوود قوورار دارد و ار ونجووایي كووه  95موورر اطمينووان 

قبوول تغييرات متغير خار  ار مرر اطمينان نيسوت، قابول

بنيوان هاي دانشاست  به عبارت دیگر، استخدام شوركت

نسووبت بووه تغييوورات پووارامتر كنتوورل یساسوويت نشووان 

سوال بوراي  10تعيوين یود بواال توا یوداكثر دهد  با  مي

بنيان، ميوزان اسوتخدام در هاي دانشاستخدام در شركت

 10000تا یدود    1410بنيان در سال  هاي دانششركت

هاي قبل نيز بوه سومت نفر در یال تغيير است و در سال

كند  بيشترین باره تغييرات ترین سطح نيز ميل ميپایين

 درصد است  50مربو  به مرر اطمينان 

 اجرای مدل

جریان تدوین   -نمودار یالتبه منظور اجراي مدل  

ساري بور اسواس و انواع متغيرها تعری  شده است  شبيه

اي ار معادالت ریاضي پس ار تعيين مقادیر اوليه مجموعه

متغيرهووا انجووام گردیوود  نتووای  ون در بخووش متغيرهوواي 

 :كننده اثرات اقتصادي، به شرح ریر استیالت مشخو

توليووود ناخوووالو داخلوووي  8مطوووابق نموووودار 

نووورانووه شووهر بووه عنوووان بخشووي ار توليوود ناخووالو 

در یووال  1390-1397هوواي داخلووي شووهر، طووي سووال

افووزایش بوووده اسووت در یووالي كووه سوورمایه بخووش 

كووواهش و سووورمایه بخوووش  1397عموووومي در سوووال 

خصوصووي نيووز نوسووان داشووته اسووت  سوورمایه بخووش 

توليوود ناخووالو داخلووي عمووومي بخووش اعظمووي ار 

بينووي، شووود  بووا توجووه بووه پوويشنووورانووه را شووامل مي

توليووود ناخوووالو داخلوووي نووورانوووه رونووود افزایشوووي 

چشوومگيري را طووي كوورده اسووت كووه نشووان ار رشوود 

 بنيان دارد توجه اقتصاد دانشقابل

 

 
 1410ناخالص داخلی نوآورانه تا بینی تولید رفتار موجود و پیش   -8نمودار 

 

  بنيووان، سوورمایه هاي دانش توورین سوورمایه شووركت مهم 

یافته، یتوي بوا  هاي بلو  هاست  افزایش تعداد شركت فكري ون 

فرض ثابت بودن ضریر جذب نيوروي كوار هور شوركت طوي  

بيني، منجر به افوزایش نيروهواي شواغل در بخوش  دوره پيش 

گوردد  ار طورف دیگور افوزایش توانوایي  بنيان مي صاد دانش اقت 

بنيان نيوز منجور بوه افوزایش اشوتغال  هاي دانش مالي شركت 

  1397نتيجه اجراي مدل توا سوال    9مطابق نمودار    گردد  مي 

ده است و نيوروي  ساري كر ابه رفتار گذشته را شبيه رفتاري مش 

سووال  نفوور در    2951بنيووان ار  هاي دانش شوواغل در شووركت 

خواهود رسويد  ایون    1410نفر در سوال    10340به   1390

یاكي ار تأكيد تأثير نوووري بر اشتغال به عنوان یكوي ار    ، نتای  

 هاي توسعه اقتصادي است  ترین شاخو مهم 
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   1410بنیان تا سال های دانشبینی نیروی شاغل در شرکت رفتار موجود و پیش   -9نمودار 

 

 اجرای سیاست دانشگاه کارآفرین

با توجوه بوه اینكوه دسترسوي بوه دانوش و نيوروي 

هاي ترین شاخوانساني متخصو و مجرب، یكي ار مهم

بنيان به عنووان نموود هاي دانشتشكيل و توسعه شركت

بنيان اسوت، ایجواد یوا توسوعه اصلي توسعه شهري دانش

ها ها و استقرار شوركتایي نوووري در دانشگاهمراكز یا نو

به منظور   كند در این نوایي، این دسترسي را تسهيل مي

بررسي نقش و اهميوت نيوروي كوار دانشوي در تسوهيل 

هاي بنيان به پشتوانه اهميت دانشگاهتوسعه شهري دانش

در جایگاه و چگونگي تأثير دانشوگاه كواروفرین  كاروفرین،  

تعووداد  معلووولي تعریوو  گردیوود  -قالوور روابووط عل ووي

هاي نووورانه، ها و پژوهشدانشجویان و اساتيد، تعداد ایده

ها، هماهنگي بوا نيوار بوارار و نرخ منسوخ شدگي پژوهش

كننووده روابووط ایوون صوونعت،ار جملووه متغيرهوواي تعيين

بينانه، بدبينانه و سياست هستند كه در سه سناریو خوش

ها در دو متغير توليود ونم تمل، بررسي و نتای  و اثرات  

ناخووالو داخلووي نووورانووه و اشووتغال كووه متووأثر ار رشوود 

باشد، نمایش داده بنيان ميهاي دانشگيري شركتشكل

هاي مرتبط با متغيرهاي ایون شد  الرم به ذكر است داده

  باشدسياست در هر سه سناریو به صورت فرضي مي

ترین یالوت ولدر ایده  بینانه:الف( سناریو خوش

هواي نووورانوه ها و پژوهشممكن، با توجه به اینكه ایوده

 اندتاكارگيري دانوش توسوط دانشوجویان و اسونتيجه به

درصد تعداد دانشجویان امتناسور   8است، تعداد اساتيد  

با شاخو استاندارد جهاني  فرض شده اسوت  همچنوين 

ار نيوار درصد متأثر    100هاي دانشگاهي به طور  پژوهش

هوواي بوودون وینووده صوونعت و جامعووه هسووتند و پژوهش

اند و نورخ فناورانه و كاربردي بوه یوداقل ممكون رسويده

هوا ها به دليل كواربردي نبوودن ونمنسوخ شدن پژوهش

درصد فورض شوده اسوت  همچنوين نورخ موفقيوت   20

توانود بوه ها در اجرایوي و تجواري شودن كوه ميپژوهش

نوپا در بستر دانشگاه وغوار بنيان  هاي دانشصورت شركت

درصد در نظر گرفته شده است  این   80به فعاليت كنند،  

گذاري در دانشوگاه امجمووع بودجوه نرخ متأثر ار سرمایه

پژوهشووي و وام صووندو  شووكوفایي و نوووووري  و سووود 

كاروفریني است  ميزان سود در   دانشگاه در نتيجه توسعه

هاي درصوود ار ميووزان سووود شووركت 10ایوون یالووت 

 بنيان مستقر در دانشگاه فرض شده است دانش

، تعوداد در یالوت بدبينانوه  ب( سناریو بدبینانه:

درصد تعداد دانشجویان اكمتر ار وضع موجود    3اساتيد  

ها جنبوه فرض شده است  دانش خلوق شوده در دانشوگاه

درصد   30هاي دانشگاهي تنها  كاربردي نداشته و پژوهش

ماهنگ هسوتند، بيشوترین نورخ با نيار صنعت و جامعه ه

 80هوا در ایون یالوت رخ داده و  شودگي پژوهشمنسوخ

درصود 20ها كاربردي نيست و تنهوا توا  درصد ار پژوهش

هاي نوپوا قابليت اجرایي و تجاري شدن به صورت شركت
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در دانشگاه را دارند  براي این یالت، كمترین ميزان سود 

گرفته شوده   هاي مستقر در نظردانشگاه ار درومد شركت

 درصد است  3برابر با  

واسوط یالوت م تمول، ید  ج( سناریو محتمللل:

بينانه در نظر گرفته شده است  بوا یالت بدبينانه و خوش

برابور بوا  ،این فرض كه نسبت تعداد اساتيد به دانشجویان

درصووود و  8/5نسوووبت موجوووود در شووورایط فعلوووي و 

درصد موارد نشأت گرفتوه   50هاي دانشگاهي در  پژوهش

درصوود  50ار نيووار صوونعت و بووارار اسووت  ار ایوون تعووداد 

شودن درصود قابليوت اجرایوي و تجاري  50منسوخ و توا  

ها نيوز خواهند داشت  ميزان سود دانشگاه ار این شوركت

نتوای   ها در نظر گرفته شده اسوت درصد ار درومد ون 6

دهد كه تعوداد اعمال سياست دانشگاه كاروفرین نشان مي

بنيوان در مودل پایوه در هاي دانشافراد شاغل در شركت

نفر خواهد بود كه بوا اعموال سياسوت  10340افق طرح  

، در یالووت بدبينانووه 19470بينانووه بووهدر یالووت خوووش

ر خواهود نفو  12450و در یالت م تمل بوه    10790به

  رسيد

 

 
های مختلف سیاست دانشگاه کارآفرین در  بنیان در حالت های دانش تغییرات تعداد افراد شاغل در شرکت  -10نمودار 

 مقایسه با مدل پایه  

 

همچنين توليد ناخالو داخلي نووورانوه در یالوت 

است كه پس ار اعموال ميليارد ریال    185495مدل پایه  

، در یالوت 193195نوه بوه  بيناسياست در یالت خوش

 187274و دریالت م تمول بوه    185873بدبينانه به  

 خواهد رسيد ميليارد ریال 
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های مختلف سیاست دانشگاه کارآفرین در مقایسه با  در حالت نوآورانه تغییرات میزان تولید ناخالص داخلی   -11نمودار 

 مدل پایه  

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -5

توسعه امل  وع   نیترياصل  ،تيو خالق  يدانش، نووور

اقتصووادي در دنيوواي اموورور هسووتند  ت قووق اقتصوواد 

بنيان مستلزم كاربرد خالقانه و پيشرفته ار دانوش و دانش

هواي سرمایه فكري بووده و وابسوته و در تعامول بوا نظام

اجتموواعي اسووت  در ایوون چرخووه ومورشووي، اقتصووادي و 

كميت و كيفيت نيروي كار عامل ایجاد نوووري بووده و ار 

روند  بوه ویوژه در شمار ميباریگران اصلي این سيستم به

بنيووان در هاي دانشها و شووركتشوورایطي كووه اسووتارتاپ

یال ظهور هستند  در این مقاله، با هدف ت ليل توأثيرات 

بنيوان سعه شهري دانشاقتصادي دانشگاه كاروفرین در تو

ار منظوور اقتصووادي، پووس ار معرفووي توسووعه شووهري 

بنيوان، بوه بنيان، دانشگاه كاروفرین و اقتصواد دانشدانش

شناسوي سيسوتم پرداختوه شوده تشریح رویكورد پویایي

هاي توسوعه شوهري معلوولي مؤلفوه  -است  روابوط عل وي

هاي جمعيت، ومورش، مراكز ت قيق بنيان در بخشدانش

هاي فنواوري اطالعوات و ارتباطوات، ه، ریرسواختو توسع

بنيوان، بوارار و اشوتغال، هاي دانشها و شوركتاستارتاپ

ترسيم و با استناد به ومار و اطالعات در دسترس در بواره 

مدل اجرا گردید  در نتيجه اجوراي   1390-1397رماني  

موودل مشووخو گردیوود كووه بووا افووزایش كمووي و كيفووي 

الت صوويالن در مقوواطع كارشناسووي، دانشووجویان و فووار 

ارشد و دكتري، نيروهاي كوار دانشوي افوزایش كارشناسي

یابند  نيروهاي كوار دانشوي ار طریوق یمایوت مراكوز مي

ت قيق و توسعه در راستاي استفاده ار دانش در ایجواد و 

گيري هاي نووورانوووه و همچنوووين شوووكلتوسوووعه ایوووده

ها و ط بوا ایودهبنيان مرتبهاي دانشها و شركتاستارتاپ

توانند منجور بوه توليود و رشود م صووالت ها مينوووري

هاي بخووش خصوصووي و گذارينووورانووه شوووند  سوورمایه

تواند عملكرد ریرسيستم ت قيوق و توسوعه را عمومي مي

هاي فنواوري اطالعوات و تقویت كند  توسوعه ریرسواخت

ارتباطات نظير دسترسي بوه اینترنوت، كوامپيوتر و تلفون 

هاي علمي و فناوري ميان دانشگاه و روند همكاري  همراه،

 نمایند صنعت را تسریع و تسهيل مي

دهنودگان ها بوه عنووان ارارهار ونجایي كه دانشوگاه

دهندگان نيروي كار متكي بر دانش نقش دانش و پرورش

كنند، اعموال بنيان ایفا ميمهمي در توسعه شهري دانش

اقتصوادي اثرگوذار سياست دانشگاه كاروفرین بور توسوعه  

خواهد بود  با تبدیل دانشگاه به یوك مركوز كواروفریني و 

هاي فكري و انسواني كوه نوووري عالوه بر تقویت سرمایه

 هاي كنند و گسترش همكاري هاي نو خلق مي ها و اندیشه ایده 

تووان صنعت و دانشگاه كه با نيار بارار هماهنگ است، مي
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انتشار دانش براي رشد   عنوان مركز توليد وار دانشگاه به  

اقتصادي شهر مبتني بر دانش بهره برد  نتای  نيوز نشوان 

 100بينانه با در نظر گورفتن  دهد كه در یالت خوشمي

هوواي درصوود نيووار صوونایع و جامعووه در انجووام پژوهش

ها، بيشترین دانشگاهي و كمترین ميزان منسوخ شدن ون

دسوت ه بوهتأثير در افزایش توليد ناخالو داخلي نووورانو

هاي نوپا گيري شركتواسطه شكلوید كه این تأثير بهمي

یافتوه اسوت  بوا هاي بلو و در نتيجه ون، افزایش شوركت

هاي نووورانوه سواري ایودهافزایش درومد ناشوي ار تجاري

بنيان نيز توليد ناخوالو داخلوي هاي دانشتوسط شركت

 نوووارنه در سال افق طرح افزایش خواهد داشت 

مين راستا جهت تسریع ت قق توسعه شوهري در ه

 گردد:بنيان، پيشنهادهاي ریر اراره ميدانش

ها به سومت ت ریك و تشویق روند رشد دانشگاه  -

 كاروفریني

 هاتغيير سيستم تأمين منابع مالي دانشگاه  -

هاي درسوي متناسور بوا هدفمند كوردن برناموه  -

 نيارهاي جامعه  

 فعان اجرایي تقویت تعامل دانشگاه با ذین  -

وموختگووان دانشووگاهي پوورورش هدفمنوود دانش -

هووا و نيارهوواي جامعووه خصوصووا در متناسوور بووا اولویت

 هاي فناورانهیوره

هاي فنواوري اطالعوات و ارتقا و بهبود ریرساخت  -

ارتباطات جهت جذب و اشترا  دانش و افزایش تعامالت 

 ايشبكه

هاي هاي توسووعه دانووش و ایوودهافووزایش بودجووه-

فكوري و  ذهنوي هايسرمایه برداري ارووورانه جهت بهرهن

 دانشي

هاي هوواي جووذب و توانمنووديتوسووعه ظرفيت -

بنيووان در كسوور و جووذب دانووش و هاي دانششووركت

 برداري ار ون در اقتصادبهره

بنيان در هاي دانشتقویت یادگيري مداوم شركت  -

 هاي جدیدتعری  پروژه

مراكز ت قيق و توسوعه بوه افزایش كمي و كيفي    -

عنوان یلقه واسط جهت تطابق نيارهاي بخش اقتصواد و 

 صنعت

گذاري در مراكز ت قيق و توسوعه افزایش سرمایه  -

 پژوهشي به فناوري  -براي تبدیل دستاوردهاي علمي

تقویت نقش مراكوز ت قيوق و توسوعه در تطوابق   -

بنيوان بوا نيارهواي هاي دانشهاي شوركتاهداف و برنامه

 مشتریان و جامعه

هاي علم و فناوري به تقویت اتوسعه  نقش پار   -

عنوان بستر یمایت ار توسعه اقتصادي مبتني بور دانوش 

 توسط نيروهاي كار دانشي

 گذاري نووورانه ار توليود ناخوالو افزایش سهم سرمایه   -

هاي نوین نظير هاي مختل  ار روشداخلي شهر در بخش

پوذیر شوهر، افوزایش هاي مخاطرهتأثير صوندو  سورمایه

    جذب تسهيالت ار صندو  نوووري و شكوفایي و    

 

 منابع  -7

  يوراد  ي؛مهوود  ،يم مد  ؛ليخل  ،ينوروري؛  الهدمصباح ،يباقر

ابعاد و    يبندتی  كش  و اولو1395ا   جواد  ،يایمدوباد

  يشنهادي: پنیمؤثر بر ساختار دانشگاه كاروفر يهامؤلفه

فصوولنامه     هانسل سوم دانشگاه  یدر وظا تيموفق يبرا

  8-14 ،  52ا13  ،يرشد فناور

دانشووگاه      1393ا   جووواد  ،يمیپوركر  ؛نيام  ،جهرمي  پژوهش

  هینشوور   انيوو بندر اقتصاد دانش  دهايو ام ميو ب نیكاروفر

  44-35 ،  25ا7  صنعت و دانشگاه،

   شووهر  1396جعفري مهروبووادي، مووریم؛ سووجودي، مووریم  ا

نشووریه  اي   بنيان به مثابووه مفهووومي ميووان رشووتهدانش

  152-131،  52شماره    راهبرد توسعه،

  زیون بوور سوورر ريتأث شهر دانش و    1395ا   معصومه  ،يجعفر

  تیریرشووته موود  ارشوود،يكارشناسوو   نامووهنایوو پا   دانووش

  اس   دانشگاه الزهرا  ،يفناور

  لي   ت ل1392منوچهر  ا  ،يمنطق  ي؛عل  ،يزدیغالم سر  يیاج

  ي بر توسعه فنوواور   زد ی   ي پار  علم و فناور   ي ها است ي س   ر ي ث أ ت 

  ي هووا یي ا ی پو   كوورد ی مستقر در ون با اسووتفاده ار رو   ي ها سسه ؤ م 

  69-98 ،  2ا2  ،ينووور  تیریفصلنامه مد   ستميس
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  فراهوواني  اهلل؛یبيوور  سيد  طباطباريان،  عليرضا؛  سيد  رادمنش،

  در  ون  نقووش  و  كوواروفرین  دانشووگاه    1395  ابورقوواني

 .ایران   عالي   ومورش   ملي   كنگره   بنيان دانش   اقتصاد   ت قق 

جووذب   تيظرف جادی   ا1389ا   نصر، مهدي  ؛ديسع  ان،يریمان

چهووارمين    هوواSMEنوووووري بووار در    يبراي سووامانده

 ي مدیریت فناوركنفرانس ملي  

شووهر      1399ا   هيروسووتا، سووم  یووق  ي؛مجتبوو   ان،يوو عيرف

فصلنامه     ندهیاتصال به شهر و  يم ور، یلقه ضروردانش

  57-69 ،  1ا1  نده،یو  يشهرها  اندارچشم

مروري بر      1395  اشاهداني، مهديصادقي  ؛خواه، عبدالهعلم

  گيري تووا عموول؛بنيووان: ار شووكلادبيووات اقتصوواد دانش

بنيووان در  مطالعه موردي: بررسي وضعيت اقتصوواد دانش

  27-17 ،  47ا12فصلنامه رشد فناوري،  ایران   

  ي   توسعه شووهر1398  اديمج  ،ياكبر  ل؛ياسماع  ،ياكبريعل

شووهر تهووران   كووالن  ينقشه راهبوورد  نیتدو  ان؛يبندانش

 ،  1ا7  ،يشهر  يزیربرنامه  يايجغراف  يهاپژوهش  هینشر

170-151  

بررسي مبوواني     1386ا  اهللشهناري، روح ؛عمادراده، مصطفي

  ون در  م ووور و جایگوواهدانووایيهاي اقتصوواد  و شوواخو

فصوولنامه     كشووورهاي منتخوور در مقایسووه بووا ایووران

 .175  –  143    ،27ا4ا7پژوهشنامه اقتصادي،  

   یووداهلل مهرعليووزاده، یميوود؛ راد،فرهووادي  ضرغام؛  نيا،فرامرري

  موودل  دانشووگاه  سوواريپيوواده  امكووان  ت ليوول    1395ا

  فصوولنامه   اهوووار  چمووران  شووهيد  دانشووگاه  در  كاروفرین

  86-65  ، 71ا18  ایران،  مهندسي  ومورش

    1397  اپریسووا  عليووزاده،  مهوودي؛  فقيهووي،  م موود؛  قاسمي،

:  كووالن  سطح  در  بنياندانش  اقتصاد  به  دستيابي  الزامات

  هايتوصوويه  ارارووه  و  ایووران  در  قووانوني  چووارچوب  ت يوول

   152-99  ،   68ا 18  اقتصادي،   پژوهشنامه   نشریه    سياسي 

هوواي  وموري در دانشووگاه   جایگاه مهارت1394مهدي، رضا  ا

  117-103 ،  14ا4وموري،  نشریه مهارتنسل سوم   

چووارچوب      1398ا   برهووان  ا،ينيامجوود  ؛سوو ري،  طوسیيندا

بووه    يابيدسووت يدر راسووتا يشووهركالن تيوو ظرف ليت ل

   شووهر تهووران: كالنيمورد مطالعووات  ان،يبنتوسعه دانش

  273-296 ،  19ا12  فصلنامه ورمانشهر،

  انيوو ارتبووا  م  يبررسوو     1396ا   م موود  ،يبانیشر وذري وصال

  نشووریه   انيوو بندانش  يشووهر  هو توسع  ياجتماع  یهسرما

  17-30 ،  1ا7  ،يعلم و فناور  نامهاستيس
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