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  )2(انتقادي پارکهاي علمی؛ یک ارزیابی 
  مبانی منطقی ایجاد پارکهاي علمی

  دکتر هوشنگ امیراحمدي: نویسنده
  علیرضا طیب: مترجم

  
q  قسمت اول مقاله ) 10شماره (در دو شماره پیش نشریه  

  .پارکهاي علمی؛ یک ارزیابی انتقادي؛ به چاپ رساندیم: پارکهاي علمی را با عنوان
  پیوند صنعت و تحقیقات در جهت بخش نخست این مقاله، ضمن مروري بر بحث

  شتابان اقتصادي، کارایی پارکهاي علمی را ارزیابی کرده، افزایش نوآوري تکنولوژیک و توسعۀ
  . ها و تحوالت این پارکها را در امریکا و سایر نقاط جهان مورد بحث قرار داده بود گاه خاست

  رسی و در پی آن، به نقد ودر بخش دوم این مقاله، مبناي منطقی ایجاد پارکهاي علمی بر
  .ارزیابی عملکردها، دستاوردها و نقش آتی این قبیل پارکها پرداخته شده است

  

  آموزش و پژوهش
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می جز این باور براي ایجاد پارکهاي عل
ل خوبی بـراي پیشـبرد   که این پارکها مح

قتصـادي در هـر دو سـطح ملـی و     رشد ا
اي هستند هیچ منطق یکتایی وجـود   منطقه
ن ق مختلـف در ایـ  کشورها و مناط. ندارد

تواننـد   مورد که پارکهاي علمی چگونه می
بــه بهتــرین نحــو موجــب پیشــبرد رشــد  
. اقتصادي شوند تصورات مختلفی دارنـد 

براي نمونه، از دید ژاپـن پارکهـاي علمـی    
ــري در ســطح    ــرویج براب ــراي ت ــی ب راه

لــی منــاطق هســتند؛ ســنگاپور آنهــا را مح
راي پیشبرد توسعۀ ملـی تحـت راهبـري    ب

دانـد؛ منـاطق داخلـی ایالـت      ژي میتکنولو
متحــده و انگلســتان نیــز غالبــاً پارکهــا را 

ــه  ــراي غلب ــایی ب ــول  ســاز و کاره ــر اف ب
. شناسـند  بخشهاي سـنتی اقتصـادي مـی   

شاید هم ابهام علت مقبولیـت ایـن پارکهـا    
نــزد سیاســتگذارانی باشــد کــه غالبـــاً     
پارکهاي علمی را عالج طیـف وسـیعی از   

اجتمـاعی و  تلـف اقتصـادي،   مشکالت مخ
سیاسـتگذارن امیدوارنـد   . دانند توسعه می

شتغال، که پارکهاي علمی از طریق ایجاد ا
اي، تشـویق   ایجاد ضرایب افزایش منطقـه 

ارجی، گــذاري خــ  صــادرات و ســرمایه 
کشـور،   افزایش ظرفیت تحقیق و توسـعۀ 

ــزایش    ــوژي، و اف ــعه تکنول ــبرد توس پیش
ــذاري، مشــکالت اقتصــادي را   یهســرما گ

آنان همچنین به پارکهاي . دطرف سازنبر
علمی به عنوان عامـل تـرویج برابـري در    
ــاي    ــطح مهارته ــا س ــاطق، ارتق ســطح من
نیــروي کــار محلــی، افــزایش درآمــدهاي 

هداشـت  ها و حتی شـاید بهبـود ب   دانشگاه
ــیط آرام   ــاغالن در مح ــی ش ــش  روان بخ

هـر چنـد ممکـن    . انـد  پارکها چشم دوختـه 
سـد  است ارزیابی باال بدبینانـه بـه نظـر ر   

ولـــی دو موضـــوع اساســـی را مطـــرح  
یـزان موفقـت   نخست، مسـئله م : سازد می

ــرآورده  ــۀ ب ــی در زمین ــاي علم ــا  پارکه ه
ســاختن برخــی از ایــن توقعــات، دوم،    

ق و بنیادینی که اقتصادهاي ناخوشی عمی
بخـش اعظـم جهـان را    ) و ملـی (اي  منطقه

تحت تأثیر قرار داد و، نیز  1980طی دهه 
کـه در پـی آن    به جنبش تجدید ساختاري

  .پا گرفت ، اشاره دارد
 ,.Monck et al(مانـک و همکـارانش   

1988: pp 73-78 ( براي ترویج پارکهاي
دالیـل   1980علمی در انگلستان طی دهـه  

افـول بسـیاري از   : شـمارند  چندي بر مـی 
صنایع که منجر به افزایش سریع بیکاري 
شد؛ کاهش شدید بودجه دانشـگاهها، ایـن   
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کــه متوجــه  ســاخت مؤسســات را ناچــار
مــالی خــود  دیگــر راههــاي تقویــت بنیــۀ 

گردند؛ تکنولوژیهاي جدیدي همچون ریـز  
ا به صحنه گذاشته و بلـوغ  گرها پ پردازش
هاي تحقیق  اي یافتند؛ کاهش هزینه فزاینده

شرکتهاي بـزرگ موجـب رشـد     و توسعۀ
شــرکتهاي کوچــک متکــی بــر تکنولــوژي 

ه گردیــد؛ خــط مشــی دولــت بــه  پیشــرفت
آفرینی چرخش یافـت، و بانکهـا    سمت کار

خدمات ارائه شده به شرکتهاي کوچک را 
بیشــتر ایــن دالیــل بــه . بهبــود بخشــیدند

همــان انــدازه در مــورد پارکهــاي علمــی  
  .خارج از انگلستان نیز صادق است

 Goldstein and(گلدشــتاین و الگــر 

Luger, 1989 (پارکهــاي  بــراي توســعۀ
نیـز   متحده دو دلیـل دیگـر  علمی در ایالت 

  :کنند اضافه می
ــت، ــتگذاران و   نخسـ ــان سیاسـ در میـ

ی در ایـن مـورد   دانشگاهیان ایالتی و محل
اي وجـود داشـته اسـت     اتفاق نظر فزاینده

مـدت هـر    اندازهاي اقتصادي بلند که چشم
منطقه به توانایی آن براي ایجـاد و حفـظ   

ــا  ــزي از بنگاهه ــانون متمرک ــاري ک ي تج
) هـا  فرآینـد یـا  (هـا   توانا به تولید فرآورده

جدیـد بســتگی دارد کـه قــدرت رخنـه بــه    

... بازارهاي بـین المللـی را داشـته باشـد     
ــت    ــزي و حکوم ــت مرک ــاي دول مقاومته
ــا    ــا تنه ــن پارکه ــرس آنکــه ای ــالتی از ت ای

را بـه سـوي خـود جلـب     » بازنده«صنایع 
کنند در پی یافتن راههایی بـراي تحریـک   
رشد تولید و ابتکـار و صـنایع موجـود و    

رکتهاي جدیـــد در بخـــش   ایجـــاد شـــ 
به بـاور ایـن   . تکنولوژي پیشرفته برآمدند
مــی مـی توانــد  مقالهـا ایجــاد پارکهـاي عل  

دسـتیابی بـه ایـن     یاریگر آنهـا در زمینـۀ  
ــل مقبولیــت  ... شــد اهــداف با دومــین دلی
پارکهاي علمی در طـول پـنج تـا     گستردة

دره ... ده ســال گذشــته، شــهرت جهــانی 
ــات   ــث تحقیقـ ــارك مثلـ ــیلیکون و پـ ی سـ

هـر دوي  . کارولیناي شـمالی بـوده اسـت   
تـا   1979اي این منـاطق در فاصـله سـاله   

اي داشتند حـال   رشد قابل مالحضه 1982
منــاطق ایالــت متحــده گرفتــار  آنکــه بقیــۀ

  . رکود حادي بودند
بسیاري از مـوارد چنـین    با این حال در

رسد که سیاسـتگذاران در ایـن    به نظر می
ی امیـد  باره کـه از تـرویج پارکهـاي علمـ    

 حصول چه چیزي را دارنـد هـیچ اندیشـۀ   
 به گفتۀ هماهنگ کننـدة . اند روشنی نداشته

در انگلـیس ایـن    1شوراي شهر برادفورد



   
 

 170

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

هم
رزد

دوا
ره 
شما

_ 
ان 
ست
 تاب
ر و
بها

13
75

 

شــورا هنگــام تصــمیمگیري در مــورد     
پــارك علمــی در برادفــورد تأســیس یــک 

انست که خود را درگیـر چـه   د چندان نمی
ــه بررســی عمیقــی  «: ســازد کــاري مــی ن

تحقیق دانشـگاهی  صورت گرفت و نه یک 
بیاییـد در  : صرفاً یـک نظـر  . وجود داشت

» برادفورد یـک پـارك علمـی ایجـاد کنـیم     
)Massey et al., 1992: p.21 ( ــن ای

مـبهم بـودن اهـداف، سـنجش و ارزیـابی      
ــوار    ــی را دشـ ــاي علمـ ــرد پارکهـ عملکـ

  .سازد می
  

  ارزیابی عملکرد پارکهاي علمی 

ــی را از دو راه    ــاي علم ــرد پارکه عملک
نخسـت، بررسـی   . ارزیـابی کـرد   توان می

میزان موفقیت تک تک پارکها کـه معمـوالً   
بر حسب تعداد شرکتها یا کارکنان شاغل 
در پارك، میـزان جـاهی خـالی، نرخهـاي     
بازگشـــت ســـرمایه، و ســـود ســـنجیده 

راه دوم که اساسیتر نیـز هسـت   . شود می
سنجش موفقیت آنها بر حسب نـوعی اثـر   

منطقـه   خارجی مانند افـزایش اشـتغال در  
یا افزایش صـادرات بـه خـارج از منطقـه     

در ارزیابی عملکرد پارکهاي علمـی  . است
 ت که بـه واسـطۀ  نکته حائز اهمیت آن اس

ه میـزان رشـد در   این مزایـاي محلـی، چـ   
بنـابراین جـدا   . گـردد  سطح ملی ایجاد می

اي از اثـرات آنهـا    ساختن تحوالت منطقـه 
به عالوه، ایـن  . در سطح ملی دشوار است

نوع ارزیابی بـه هـم پیونـد خـورده و     دو 
با ایـن  . تمیز دادن اثرات آنها ساده نیست

خـالف  بـر  (وجود، توجـه سیاسـتگذاران   
ــران توســعه ــابی و  ) گ ــوع دوم ارزی ــه ن ب

ــل کشــور      ــر منــاطق و ک ــرات وارد ب اث
  .معطوف است

تــرین تالشــها  طلبانــه دو نمونــه از جــاه
به عنـوان   از پارکهاي علمی براي استفادة

ز اسـتراتژي توسـعۀ ملـی جهـت     بخشی ا
تکنوپولیس ژاپـن و   توسعۀ مناطق، برنامۀ

اســتراتژي قطبهــاي رشــد فرانســه بــوده 
ایـن دو  ) Hall, 1991 p. 19(هـال  . است

ه نــامتمرکز و ایجــاد تــالش بــراي توســع
ــه اي را شکســتهایی رســوا  برابــري منطق

ــد مــی ــاد او . نام ــه اعتق ــامی «ب ــاهراً تم ظ
ن دارد کـه  شواهد تـا امـروز حکایـت از آ   

تکوین محیطهاي نوآوري، فرآینـد بسـیار   
فـــرّاري اســـت کـــه بـــه ســـادگی تـــابع 

» گــردد ریــزي حســاب شــده نمــی برنامــه
نیــز در ) Glasmeier, 1988(گالسـمایر  

  تکنوپولیس ژاپن  مورد برنامۀ
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توانند به بار بیاورند نیازمند حمایت  نباید تنها در مناطقی دست به ترویج پارکهاي علمی زد که بیش از مزایایی که می ¾
 .دولت مرکزي یا مقامات محلی باشند
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ــه ــابهی دارد  نتیج ــري مش ــدعی . گی وي م
است که براي موفقیت ایـن برنامـه تعـداد    

بـه عنـوان شـهر    بیش از حد زیادي محل 
تـأثیر  «ایـن  . انـد  تکنولوژي طراحـی شـده  

مبین دشواریهاي سیاسی اسـت  » تقلیدوار
کـه دولتهـا هنگـام کنـار گذاشـتن منــاطق      

وي همچنـین  . وبرو هسـتند خاص با آن ر
شود که شرکتها هنگام انتخاب  یادآور می

محل استقرار خود احتمـاالً بیشـتر تحـت    
ــنعتی  ــز صـ ــات و مراکـ ــأثیر تجمعـ و  تـ

گیرنـد   عی از پیش موجود قـرار مـی  اجتما
ی که در شـهرهاي تکنولـوژي   تا مشوقهای

  .شود اعطا می
در مـرور  نیـز  ) Masser, 1990(ماسر 
تکنوپـولیس   اي که بـر برنامـۀ   بینانه خوش

ــولیس   ــه تکنوپ صــورت داده اســت تجرب

را را مـــورد بررســـی قـــرار  2ناگائوکـــا
به اعتقاد وي این شهر تکنولوژي . دهد می

طبق بـرآورد وي  . ه استق بودنسبتاً موف
پنجسـاله، چهـل شـرکت     ظرف یـک دورة 

جمعیــت . جدیـد جــذب ایــن منطقــه شــدند 
هـزار   180ساکن در منطقه تکنوپولیس از 

اقتصـادي  هـزار نفـر و بنیـه     631نفر بـه  
ــل  ــه (مح ــر حســب ارزش محمول ــاي  ب ه

ــنعتی ــال    227از ) ص ــن در س ــارد ی میلی

میلیــارد یــن در ســال     1116بــه  1980
ماســر خاطرنشــان . زایش یافــتافــ 1988

سازد که یکی از دالیل اصلی موفقیـت   می
وکــا، موجــود بــودن زمــین صــنعتی ناگائ
 --ومند از خدمات و نزدیک به توکیـ  بهره

زمانی بـا   دقیقه فاصلۀ 90با کمی بیش از 
ــار ــ -قط ــتب ــال وي  . وده اس ــن ح ــا ای ب

کنـد کـه ایـن ناحیـه تـا سـال        تصدیق می
ــان    1988 ــب کارکن ــاظ جل ــدياز لح  کلی

کنـد   و توصیه می. دچار مشکل بوده است
گیـري قطعـی در مـورد     که پیش از نتیجـه 

رنامـــۀ ناگائوکـــا یـــا موفقیـــت ب تجربـــۀ
هــاي مــوردي  تکنوپــولیس بایــد بررســی

  .بیشتري صورت گیرد
کوزن در بررســی خــود پیرامــون  مــار
) Markusen, 1991(تکنوپـولیس   برنامۀ

سـازد کـه آیـا     این پرسـش را مطـرح مـی   
 تـــوان فعالیـــت در زمینـــۀ مـــی اساســـاً

وي . تکنولوژي پیشرفته نامتمرکز ساخت
مــدعی اســت کــه در بهتــرین حالــت تنهــا 
حجم نه چندان چشمگیري از تولید مبتنی 

و حتــــی  -بــــر تکنولــــوژي پیشــــرفته
تـوان   را می -هاي تحقیق و توسعه فعالیت

مستقل ساخت و در نقاط پیرامونی جـاي  
ل مچنـــین از نظـــر وي، شـــمار کـــه. داد
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کـه یـک کشـور    » هاي تکنولـوژي  دهکده«
اي  تواند مورد حمایت قرار دهد مسـئله  می

است به همان اندازه محـل اسـتقرار آنهـا    
  .تعیین کننده و حائز اهمیت است

ــۀ  ــه برنامـ ــاد دارد کـ ــارکوزن اعتقـ  مـ
تکنوپولیس ژاپن، تمرکـز مسـتمر فعالیـت    
اقتصادي در توکیو را برطرف نسـاخته و  

مســــتقل و  مراکـــز نــــوآوري جدیــــد، 
وي  به گفتۀ. دابقایی ایجاد نکرده استخو

بـا ایــن حــال ایـن خــط مشــی، دورنمــاي   
ــف    ــاء مختل ــه انح ــن را ب ــعه در ژاپ توس

ــت   ــاخته اس ــون س ــن  ن. دگرگ ــت، ای خس
هـاي ایالتهـا    سیاست رقابت میان حکومت

ــاتی را    ــار صــنعتی و تحقیق ــر اقم ــر س ب
نهادینــه ســاخته اســت و بــه نوبــه خــود  

اولویتهــاي ب کــاهش تأکیــد بــر   موجــ
اي پیشین همچن بهبود بخشیدن بـه   ناحیه

زندگی و نگرانیهاي زیست محیطـی شـده   
دوم، این خط مشی تصـور فعالیـت   . است

ی را بــه  اقتصــادي در منــاطق پیرامــون  
آینـده   صورت طرح خامی بـراي توسـعۀ  

نمونـه پیشـتاز    ژاپن مطرح ساخته و چند
هـاي اولیـه بـه دسـت      را به عنوان نمونـه 

ویژگیهـاي   ین نقاط پیرامـونی ا. داده است
اند و بـه صـورت    محلی را به خود نگرفته

بازسازي مصـنوعی فضـاي مسـکونی و    
در نـواحی بیرونـی و حومـۀ    کاري آشـنا  

سوم، ایـن سیاسـت   . اند توکیو باقی مانده
توانســته اســت بــدون ایجــاد تعهــد مــالی 

وش که بخش اعظـم آن بـه د  (چشمگیري 
برنامـــۀ )خـــود حکومتهـــاي ایالتهاســـت

اي را به صورت یک ابتکـار   وسعه منطقهت
افــزون بــر ایــن،   . ملــی مطــرح ســازد  

تخفیفهــاي مالیــاتی ارائــه شــده از ســوي 
حکومتهاي ایـاالت بـا کاسـتن از ظرفیـت     
کسب درآمد مقامات ایالتی آن را صـرف  
ــده    ــاختهاي آین ــاعی زیرس ــدمات اجتم خ

هــاي  گـذاري  چهـارم، سـرمایه  . سـازد  مـی 
ات ایـالتی  انجام شده توسط مقامات مقام

بسیار بـروس بازانـه اسـت و در فضـاي     
زمین خـواري بـازي دولتـی     منطقه نوعی

کند کـه بطـور کلـی موجـب داغ      ایجاد می
شدن و سپس ویرانی بازار مسـتغالت در  

ــو  ــد شــد توکی ــن خواه ســرانجام، . و ژاپ
تکنوپولیس بـا اعطـاي مشـوقهایی     برنامۀ

ــراي      ــی ب ــرکتهاي ژاپن ــی از ش ــه برخ ب
ارزانتـر داخــل خــود   اسـتقرار در نــواحی 

ژاپــن، منــع از اســتقرار ایــن شــرکتها در  
ــارکوزن . یر کشــورها شــده اســت ســا م

ید برنامـــۀ گیـــرد کـــه شـــا نتیجـــۀ مـــی



   
 

 174

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

هم
رزد

دوا
ره 
شما

_ 
ان 
ست
 تاب
ر و
بها

13
75

 

تکنوپولیس در زمینـۀ نـامتمرکز سـاختن    
ــه ــدة  مؤلف ــر نوآورن ــاي کمت ــاي  ه فعالیته

مبتنــی بــر تکنولــوژي پیشــرفته در ژاپــن 
موفق بوده باشد ولی بعیـد اسـت کـه بـه     

آمدها در سـطح منـاطق کمکـی    برابري در
نماید چراکه رشد در معـدودي از منـاطق   

  .تمرکز شدیدي خواهد داشت
ــ   ــال اینک ــورد احتم ــز در م ــت نی ه جوئی

پارکهـاي علمـی موجـب پیشـبرد توسـعۀ      
ــد دارد  منطقــه ــد تردی  ,Jowitt(اي گردن

ــبت ) 1988 ــه مناس ــک  وي ب ــذکرات ی ، ت
  :کند مفسر جدید را نقل می

مقامـــات در جــوش و تقـــالي فعلــی   «
عمـومی و بخـش    کۀمحلی، مؤسسات شب

عمــومی بـــراي صــورت دادن جهشـــی   
دیزرائیلی وار در تاریکی به سمت سـاحل  

ــ ــانهدانـ ــوژي، نشـ ــایی از  ش و تکنولـ هـ
ــود دارد  ــتپاچگی وجــ ــع . دســ در واقــ

 خشهایی از انگلسـتان کـه بـیش از همـه    ب
بـه عنـوان   ... دچار افول اقتصادي هسـتند 

ــده،   ــود در آینـ ــاي خـ ــا راه بقـ ــه تنهـ بـ
رکهـاي  تکنولوژي پیشرفته و خصوصاً پا

  ...اند علمی و تکنولوژي چشم دوخته
 از این نکته غفلت شده اسـت کـه بـدون   

ریـزي   حمایت یک چارچوب اصیل برنامـه 

اي بـراي   اي، هـیچ آینـده   اقتصادي منطقـه 
ا ایـن پارکهــا متصــور نیســت، و بــازار بــ 

  . کند قدرت تمام به زیان آنها کار می
کند که تنها  ستدالل میجوئیت همچنین ا

تر براي ترویج توسـعه تحـت    مناطق مرفّه
ــی    ــرفته شانس ــوژي پیش ــري تکنول راهب

کند که در منـاطقی   اد میوي پیشنه. دارند
که از قدرت رقابـت کمتـري برخوردارنـد    
توسعه اقتصادي بر پایه یک اقتصاد تنوع 

بر نوعی بنیان صنعتی محقـر  یافته مبتنی 
 ولوژیـک، توسـعۀ  مند از یـاري تکن  و بهره

مستمر بخش خدمات بـه ویـژه از طریـق    
تفریحـی، و   گسترش خدمات توریسـتی و 
ــۀ  ــدکی فعالیـــت در زمینـ ــوژي  انـ تکنولـ

ظـاهراً مناسـبت   . پیشرفته اسـتوار گـردد  
چنــین تمهیــدي بســتگی بــه منطقــه تحــت 

  .بررسی دارد
جوئیت بی شک درسـت اسـت    این گفتۀ

که تعقیـب همزمـان رشـد تحـت راهبـري      
ــوژي ــیش از   تکنول ــداد ب ــرفته در تع پیش

حدي منـاطق یـا در نـواحی عقـب افتـاده      
ــه  ــر  قطعــاً بــراي کشــور هزین هــایی در ب

هنگام تعیـین  رقابت مناطق . خواهد داشت
توانـد پرهزینـه و    محل پارکهاي علمی می

ــراف گرایانــه ب  اشــد زیــرا همــواره   اس
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شـوند کـه از وضـعیت     مناطقی پیروز می
ــد  ــري برخوردارن ــن از . اقتصــادي بهت ای

گذشته، مشوقها و کمک هاي مـالی ارائـه   
شده از سوي حکومت مرکزي و مقامـات  
محلی به طور کلی در قیـاس ملـی نـوعی    

همانگونـه  . نقض غرض به بـار مـی آورد  
 Addleson(کـه آدلسـون و تاملینسـون    

and Tomlinson, 1985 (گویند اگـر   می
منطقه یـا فعـالیتی اقتصـادي بـراي بقـاي      

کمک مالی باشـد در   خود نیازمند دریافت
تولیـد منفـی   » ارزش اضافی«این صورت 

بــه دیگــر ســخن ارزش    . خواهــد بــود 
لیـت اقتصـادي   نهادهایی که منطقه یـا فعا 

تولیــدي  کنــد بـیش از ارزش  دریافـت مـی  
بـراي  . گردانـد است که به اقتصاد باز می 

حفظ چنین وضعیتی بایـد منـابع از دیگـر    
توزیـع  . نواحی راهی منطقه مزبور گـردد 

ــابع م موجــب افــت ) و درآمــدها(جــدد من
و اشتغال در آن دسـته از نـواحی   فعالیت 

شود که منابع را از آنها بیـرون آورده   می
  . ایم

رسد که نبایـد   بنابراین چنین به نظر می
تنها در مناطقی دست به ترویج پارکهـاي  

تواننـد   علمی زد که بیش از مزایایی که می
ــ  ت بــه بــار بیاورنــد نیازمنــد حمایــت دول

گلدشتاین . مرکزي یا مقاالت محلی باشند
 ,Goldstein and Luger(و الگـــر 

  :شوند یاد آور می) 1991
ــالقوه    « ــه بـ ــاطق کـ ــرین منـ محرومتـ
توانند بیشـترین نفـع را از وجـود یـک      می

یعنی از طریق ایجـاد  (پارك تحقیقاتی پایا 
شی از پیوندهاي مقـدم،  مشاغل تولیدي نا
ال و وري از طریـــق انتقـــ تقویـــت بهـــره

ــومی    ــزایش عم ــوژي، و اف ــار تکنول انتش
ببرنــد ) دســتمزدها در بــازار کــار محلــی

همان منـاطقی هسـتند کـه احتمـال ایجـاد      
پارکهاي تحقیقاتی موفـق در آنهـا نـاچیز    

این منـاطق شـامل منـاطق قـدیمیتر     . است
فاقــد  تولیــد صــنعتی و نــواحی پیرامــونی

  .باشند کانونهاي تحقیق و توسعه می
ظــر گلدشــتاین و الگــر منـاطقی کــه از ن 

کمترین شـانس را بـراي ایجـاد پارکهـاي     
علمی موفـق دارنـد دقیقـاً همـان منـاطقی      
هستند که بـه ایـن پارکهـا بـه عنـوان راه      

خوشی اقتصادي فعلی خود چشم عالج نا
مسـی و   از این گذشته به گفتـۀ . اند دوخته

وایلد این مناطق کـم شانسـتر بایـد بـراي     
رکهـاي  جلب بخش خصوصی به ایجاد پا

ــد    ــه کنن ــی، مشــوقهایی اساســی ارائ علم
)Massey and Wield, 1992:(  
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ی نقـش  در این چار چوب، بخش عمـوم 
ــه  ــارآفرینی و مخــاطره جویان ــه  ک اي را ب

داري  گیرد که معموالً به سـرمایه  عهده می
نســـبت داده ) خصوصـــی(کـــارآفرین 

عمـومی   نتیجـه آنکـه از بودجـۀ   . شود می
مایـت  ح حاصل از مالیاتهاي محلی بـراي 
شـود کـه    مالی از سودهایی اسـتفاده مـی  

ــالی ــذاري  از راه ســرمایه مؤسســات م گ
امـا از  . آورند داراییهاي خود به دست می

لمـی  این گذشته، مسلماً اهداف پارکهاي ع
ــاگزارانی کــه در توســعۀ  ــا  از نظــر ک آنه

ــد بســیار متفــاوت اســت  . مشــارکت دارن
هدف بخش خصوصی کسب سود اسـت  

ی احیــا اقتصــاد حــال آنکــه بخــش عمــوم
ــویش    ــداف خ ــرلوحه اه ــی را در س محل

اما نتیجه مشارکت بخش عمـومی و  . دارد
خصوصی آن اسـت کـه اهـداف عمـومی     

ره تــابع اهــدلف بخــش خصوصــی همــوا
  .گیرد قرار می

مسـی و   هرچند بـراي تعمـیم اسـتدالل   
ــش   ــارکت بخ ــورد مش ــد در م ــاي  وایل ه

عمومی و خصوصـی تحقیقـات بیشـتري    
ی تردیـد چنــدان بایـد صـورت گیــرد ولـی    

ایـن   وجود ندارد که تناقض مورد اشـارة 
دو احتماالً یکی از موانع عمده موجود بـر  

سر راه موفقیت پارکهاي علمـی در مقـام   
یــک ابــزار سیاســتگذاري در بســیاري از 
. مناطق رو به افول یا در حال رکود اسـت 

بایـد گفـت   با توجه به تمـام مطالـب بـاال،    
ــعۀ   ــراي توس ــی ب ــاي علم ــ پارکه تر بیش

منــــاطق اســــتراتژي پایــــانی نیســــتند 
)Goldstein and Luger, 1991 (  هنگـام

اي پارکهاي علمـی   بررسی تأثیرات منطقه
م آیا پارکهـاي  بسیار اهمیت دارد که ببینی

ــوده  ــوعی ب ــا   علمــی از ن ــه و آی ــا ن ــد ی ان
شرکتهاي جذب شده بـه پارکهـاي علمـی    

ــبرد     از ــب پیش ــه موج ــتند ک ــوعی هس ن
انـک و همکـارانش   م. منطقه گردند توسعۀ

  :تأکید دارند که
هـر پـارك   [براي اثبات منافع و مزایـاي  

نـــه تنهـــا بایـــد نشـــان داد کـــه ] علمــی 
شرکتهایی در پارك تأسیس شده انـد کـه   

د پـارك،  باید نشان داد که در صورت نبو
شـدند و یـا در    این شرکتها یا ایجـاد نمـی  
گشـتند کـه بـه     جاي دیگـري مسـتقر مـی   

هـاي بسـیار بـاالیی کـه بـر       واسطۀ هزینه
کــرد آنهــا را دچــار  شــرکتها تحمیــل مــی

ســنجش ایــن مزایــا . ســاخت مــی اشــکال
با این وجود، مانـک  . آشکارا دشوار است

ر تالشی که در ایـن زمینـه   و همکارانش د
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کننـد کـه    دهنـد اسـتدالل مـی    صورت مـی 
رشد پارکهاي علمی در انگلستان موجـب  

 ۀفزایش شمار شـرکتهاي فعـال در زمینـ   ا
بررسـی  . تکنولوژي پیشرفته شـده اسـت  

اتحادیه پارکهاي علمی انگلسـتان آشـکارا   
ــرکتهاي    ــه دو ســوم ش ســاخته اســت ک
مســتقر در پارکهــاي علمــی انگلســـتان    
پیشــتر در جــاي دیگــري اســتقرار یافتــه  

 هـر چنـد  ) Massey et al., 1992(بودند 
 این رقم چشـمگیري اسـت ولـی بـه گفتـۀ     

موجـود  مسی و همکاران، تصور عمومی 
در مـورد علمـی را بــه طـور کامـل تأییــد     

 نیـز ) Malecki, 1991(ملکـی  . کنـد  نمـی 
گویـد   اساساً دیدگاه مشـابهی دارد و مـی  

تمایــل بــه خــود پارکهــا موجــب افــزایش 
  .شوند تشکیل شرکتهاي جدید نمی

وضعیت پـارك مثلـث تحقیقـاتی، مؤیـد     
ــه رغــم  . نظــر ملکــی اســت ــارك ب ــن پ ای

وفقیتی بـی  مـ  شهرتی که به هم زده است
بـرخالف  . شود چون و چرا محسوب نمی

مراکز دیگري همچون دره سـیلیکون کـه   
بیشتر به طور خود انگیخته ایجـاد شـدند   
رشد پارك مثلـث تحقیقـاتی عمـدتاً از راه    
جلـب شــرکتهاي جدیــد بیــرون از منطقــه  
صورت گرفت تا از راه تشکیل شرکتهاي 

بـر اسـاس   . جدید یا شعبات مستقل  آنهـا 
درصــد از  47گلدشــتاین والگــر بــرآورد 

سازمانهاي تحقیق و توسـعه موجـود در   
پارك مثلـث تحقیقـاتی در صـورت نبـود     

 3دورهــام -ایــن پــارك، در منطقــه رالــی
ایـن دو مـدعی هسـتند    . شـدند  مستقر نمی

که پارك مزبور بر منطقـه بالفصـل خـود    
تـأثیر  ) بخشهاي دورهـام، آریـنچ، ویـک   (

ــ   ــمگیري ب ــت و چش ــا اقتصــادي مثب ه ج
کننـد کـه    آنان بـرآورد مـی  . ذاشته استگ
شمار کل مشاغلی که به واسـطه وجـود   «

پارك مثلث تحقیقاتی در این منطقه ایجـاد  
و در صورت تأسیس نشدن پـارك   -شده

شـغل   52000حـدود   -داشـت  وجود نمـی 
ــانگر  . اســت ــن نمای ــل   1/12ای درصــد ک

اشتغال موجـود در ایـن منطقـه در سـال     
همچنـین   شـتاین و الگـر  گلد. »است 1988

اند که این پارك به افـزایش   آشکار ساخته
درآمد سرانه اشخاص و کاهش نابرابري 
ــه کمــک کــرده اســت  . درآمــدها در منطق

بــرعکس، در بررســیهاي صــورت گرفتــه 
در مورد مناطق متأثر از پـارك تحقیقـاتی   

 انفورد اشکار شده است کـه از میانـۀ  است
نـابرابري درآمـدها در سـطح     1960دهه 

البتـه هیچگونـه   . ایش یافته استمنطقه افز
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پـارك بـا    شواهد قطعی در مـورد ارتبـاط  
: بـــه. ك.ر. (ایـــن پدیـــده وجـــود نـــدارد

Saxenian, 1984; Goldstein and 
Luger, 1991 (   از این گذشته طبـق نظـر

گلدشــتاین و الگــر تأســیس پــارك مثلــث 
ــد    ــاي جدیـ ــد فعالیتهـ ــاتی و رشـ تحقیقـ
اقتصادي در داخل منطقـه موجـب ایجـاد    

براي مـدیران و  داد بیش از حدي شغل تع
بـه   .اي شده اسـت  صاحبان مشاغل حرفه

شـواهدي وجـود    ایـن دو هیچگونـه   گفتـۀ 
هاي شـغلی از ایجـاد    ندارد که دیگر گروه

ــده با  ــه دی ــارك لطم ــل و  . شــندپ ــا وگ ام
شوند که پترك مثلـث   الرسون یادآور می

تحقیقاتی تأثیر چشمگیري بـر کـل ایالـت    
ــمالی ندا  ــاي ش ــت و در  کارولین ــته اس ش

ــرایتی    ــأثیرات س ــز ت ــه نی ــارج از منطق خ
 Vogel(بسیار اندکی مشاهده شده است 

and Larson, 1985: P.261 ( بر اساس
ایـاالت   2990آمارهاي سرشـماري سـال   

میـــــزان  1989متحـــــده، در ســـــال  
ــن ابا  ــج در ای ــت دســتمزدهاي رای  6/85ل

کـل کشـور    درصد میانگین درآمد سـرانۀ 
ــت  ــوده اس ــتاین و. ب ــدعی   گلدش ــر م الگ

ــث     ــارك مثل ــالقوه پ ــوان ب ــه ت ــتند ک هس
اقتصـادي   توسـعۀ تحقیقاتی بـراي ایجـاد   

در سطح ایالت، به توانایی حکومت ایـالتی  
و هیئت مدیره مدارس محل براي اصـالح  
ــوزش و پـــرورش و     ــی آمـ ــطح کلـ سـ
ــه   ــار دانشــگاه نرفت ــروي ک مهارتهــاي نی

ــار کـــه  ایـــن:ایالـــت بســـتگی دارد انتظـ
ــال در زمینــ   ــرکتهاي فع ــوژي  ۀش تکنول

پیشرفته، براي داشـتن دسترسـی آسـان    
و توسعۀ موجـود در  به فعالیتهاي تحقیق 

اي  منطقۀ مثلث، تسـهیالت تولیـد کارخانـه   
خـــود را در دیگـــر بخشـــهاي ایالـــت    

یعنـی   -مستقر سازند] کارولیناي شمالی[
 -دلیل اصلی تشکیل پارك مثلث تحقیقاتی

عملی نخواهد شـد مگـر آنکـه ایـن ایالـت      
یروي کـاري گـردد کـه مـا در بـه      واجد ن

انــدازي و نگهــداري تجهیــزات هرچــه   راه
تر رایج در اقتصـاد نـوین دانـش     یشرفتهپ

  .به بعد باشد 1990هاي  پایۀ دهه
نیـز   این حکم در مورد نـواحی دیگـري  

ــعۀ  ــارتی و توسـ ــع مهـ ــه داراي وضـ  کـ
مشابهی هستند بـه همـین انـدازه صـادق     

  .است
 هـاي نوع شرکتهاي جلب شـده بـه پارک  

ــعۀ     ــبرد توس ــب پیش ــب مناس ــی اغل علم
بیشـتر پارکهـاي علمـی    . اي نیسـت  منطقه

کوشش در جلب تعداد هرچه بیشـتري از  
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ــق و   شــرکتهاي متخصــص در امــر تحقی
ــد  ــعه دارن ــمایر در . توس ــه و گالس تجزی

س تکنوپـولی  تحلیلی کـه پیرامـون برنامـۀ   
کنـد   ژاپن صورت داده است استدالل مـی 

و  که توجه صرف بـه شـرکتهاي تحقیـق   
ــا    ــه رشــد یکپارچــه ی ــاالً ب توســعه احتم
ــر     ــنایع منج ــري ص ــت راهب ــدي تح رش

بـه  ). Glasmeier , 1988(نخواهـد شـد   
ــال در     ــرکتهاي فع ــار ش ــاد وي رفت اعتق

زمینــه تکنولــوژي پیشــرفته ماننــد رفتــار 
دیگر مؤسسات تولیدي اسـت و از همـین   

پیوندهاي محلـی چنـدانی برقـرار    رو آنها 
ین بدبینی نسـبت  اوکی نیز در ا. سازد نمی

صـنعت   به امر تحقیق و توسعه به عنوان
ــدة پــیش دیگــر صــنایع ســهیم اســت   برن

)Oakey , 1991 ( عتقـاد وي پیونـد   بـه ا
گذاري در امر تحقیـق   موجو میان سرمایه

و توسـعه و تولیـد یـک فـراورده تجـاري      
ق پیونــد ضــعیفی اســت و میــان     موفــ

گذاري در امـر تحقیـق و توسـعه،     سرمایه
ایه و رشــد اشــتغال نیــز بازگشــت ســرم

ــدارد   ــود نـ ــتگی وجـ ــه همبسـ . هیچگونـ
ــر   ــتاین و الگ  Goldstein and(گلدش

Luger, 1990 ( بــر ایــن تأکیــدد کمتــري
کنند کـه سـطح    رابطه دارند و استدالل می

ــت ــه   فعالی ــق و توســعه ب ناشــی از تحقی
 شرکتهاي موجود در پارك بستگی اندازة
 اگـــر پـــارك بیشـــتر دربرگیرنـــدة: دارد

کوچک نسبتاً جدید تـا شـعبات    شرکتهاي
تحقیق و توسـعه شـرکتهاي بـزرگ چنـد     
ملیتی، در این صـورت میـزان فعالیتهـاي    

از همـین  . جدید استقالل یافته خواهد بـود 
ــۀ  ــارك در زمین ــول  رو، خــط مشــی پ قب

ــاد    شــرکتها نقــش بســیار مهمــی در ایج

براي ایجاد پارکهاي علمی جز این باور که این پارکها  ¾
محمل خوبی براي پیشبرد رشد اقتصادي در هر دو سطح 

  .اي هستند هیچ منطق یکتایی وجود ندارد قهملی و منط
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شـرایط مناسـب بــراي رشـد منطقـه ایفــا     
ور امــا گلدشــتاین و الگــر یــادآ. کنــد مــی
 شــوند کــه احتمــال توفیــق و توســعۀ مــی

 Goldstein(بـیش از دیگــر پارکهاســت  

and Luger, 1989.(  
گذاران میـــزان تعامـــل میـــان سیاســـت
ــتقر در   دانشـــگاه ــرکتهاي مسـ ــا و شـ هـ

ــاي ع ــع    پارکه ــد واق ــیش از ح ــی را ب لم
جوزف در یـک بررسـی   . کنند برآورد می

پیرامــون شــانزده پــارك علمــی اســترالیا 
)Joseph, 1989( ــه  نتیجــه مــی ــرد ک گی

سطح تعامل میـان شـرکتهاي مسـتقر در    
مندي آنهـا   داخل پارکها و نیز میزان عالقه

وي . به امر پـژوهش بسـیار پـایین اسـت    
اس چنـدانی میـان شـرکتها و    همچنین تمـ 

هـاي   بررسـی . ها مشـاهده نکـرد   دانشگاه
و ) Mack Donald, 1987(مــک دانلــد 

نیز مؤیـد همـین   ) Currie, 1985(کوري 
) Keeble, 1989(کیبــل . اقعیــت اســتو

ضمن بررسـی پارکهـاي علمـی واقـع در     
ناحیه کمبریج انگلستان دریافت کـه بـیش   

ــا د  ر حــال از نیمــی از تمــامی شــرکتها ی
ها دارنـد یـا    حاضر پیوندهایی با دانشگاه

دهـد   اما ایـن نشـان نمـی   . اند پیشتر داشته
هـا بـه همـان     که رابطۀ شرکتها و دانشگاه

ــت   ــی اسـ ــتگذاران و  نزدیکـ ــه سیاسـ کـ
ۀ هرچنـد مسـئل  . پندارنـد  گران مـی  توسعه

ــرکت   ــان ش ــود می ــدهاي موج ــاي  پیون ه
ــا و دانشــگاه  ــورد  مســتقر در پرکه ــا م ه

مناقشه است اما در بیشتر مـوارد وجـود   
یک دانشگاه بـه جلـب شـرکتها بـه پـارك      

بـه گفتـه گلدشـتاین و    . کمک کـرده اسـت  
) Golgestein and Luger, 1991(الگـر  

ا بودن پارکهـاي متعلـق بـه    رشدزاحتمال 
ــگاه ــته    دانش ــا آن دس ــا ی ــط  ه ــه توس ک
شــوند بــیش از   هــا اداره مــی  دانشــگاه

ــه  ــایی اســت ک ــدهاي رســمی  پارکه پیون
ــگاه   ــا دانش ــري ب ــد  کمت ــا دارن ــایج . ه نت

شهاي این دو محقق همچنـین نشـان   پژوه
ــا  مــی طقی کــه دهــد رشــد اشــتغال در من

دانشگاههاي  داراي پارکهاي در برگیرندة
ــد  تح ــاطق فاق ــاتی هســتند بــیش از من قیق

  .چنین پارکهایی است
ررسی تأثیر پارکهاي علمـی بـر   هنگام ب

اي توجه به این نکتـه   توسعۀ ملی و منطقه
ــا در   ــق آنه ــزان توفی اهمیــت دارد کــه می

اي کـه   در مطالعه. ظاهر چندان باال نیست
پیرامون پارکهاي علمی یـا   1983در سال 

گرفـت   تکنولوژي ایاالت متحـده صـورت  
گرفت آشکار شد کـه نسـبت بـه شکسـت     
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 ,Joseph(درصـد اسـت    50این پارکهـا  

تـوان در ایـن نسـبت     هر چند مـی ). 1989
تردید روا داشت ولی چنـدان جـاي شـک    

ف پنــدار بســیاري از نیســت کــه بــر خــال
ــی، بایــد بــه گــران  احکــام و توســعه محل

اقتصـادي تحـت    سیاست پیشبرد توسـعۀ 
چشم یـک   راهبري تکنولوژي پیشرفته به

فرآیند بلندمـدت و نـه یـک جهـش سـریع      
  .نگاه کرد

ــث   ــارك مثل ــد پ ــا مانن مــوفقترین پارکه
تحقیقاتی و پارك تحقیقاتی کمبریج بـراي  

ه بـیش از  دستیابی به پایـداري واقعـی بـ   
گلدشـتاین  . اند یک دهه فرصت نیاز داشته

 ,Goldstein and Luger(و الگـــر 

معتقدنــد کـــه احتمـــال موفقیـــت  ) 1991
ــ ــاي   پارکه ــیش از پارکه ــابقه ب ــر س اي پ

به نظـر آنـان از لحـاظ تأسـیس     . نوپاست
قدیمیها شـانس  «پارکهاي تحقیقاتی موفق 

این گفتـه تلویحـاً   ). P.74(» بیشتري دارند
بدان معناسـت کـه در بیشـتر منـاطق بـه      
ــانس    ــده، ش ــت متح ــل ایال ــژه در داخ وی
ــت،    ــه موفقی ــد ب ــاي جدی دســتیابی پارکه

) Malecli, 1991(ملکـی  . چنـدان نیسـت  
ــی  ــه م ــه   نتیج ــرد ک ــاد [گی ] سیاســت ایج

  :پارکهاي علمی

سیاستی جذاب ولـی بسـیار نـا معلـوم     
این پارکها اغلب چیـزي جـز نـوعی    . است

پوشش براي فروش یا اجـازه مسـتغالت   
ممکـن اسـت ایـن مسـئله     . و زمین نیستند

موجب جلـب برخـی شـرکتها شـود ولـی      
شـکیل شـرکتهاي   خود پارکها، تمایل بـه ت 

ــد  افــزایش نمــی جدیــد را ــابراین ... دهن بن
جـاي تعجــب نیسـت کــه تعـداد پارکهــاي    
ــاط    ــر نق ــاالت متحــده و دیگ ــق در ای موف
چنین اندك است و موفقترین آنها نیـز در  

امـا در  ... نواحی بزرگ شهري قرار دارند 
ــو  ــورت وجـ ــرایط صـ ــحیح«د شـ ، »صـ

ــی  ــی م ــاي علم ــزان   پارکه ــه می ــد ب توانن
ــر توســعۀ  ــه  ملموســی ب اقتصــادي منطق

  . یفزایندب
 Goldstein(هر چند گلدشتاین و الگر 

and Luger, 1991 ( بــه طــور کلــی بــا
گیري ملکی موافقند ولی در بررسی  نتیجه

تـري از کمـک    آنها شـاهد ارزیـابی مثبـت   
ي تحقیقــاتی بــه رشــد اقتصــادي  پارکهــا
از نظـر ایـن دو، مقیـاس    . یماي هست منطقه
تفاوت «گیري میزان موفقیت پارکها  اندازه

چه قبل و چه  -خهاي کلی رشد اشتغالنر
میــان بخشــهاي  -بعــد از تأســیس پــارك

واجد دست کم یک پارك علمـی بـا گـروه    
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کنترلی از بخشهایی است که فاقـد پـارك   
علمی هستند ولی از نظـر موقعیـت مـادر    

و محـل اسـتقرار،   شهري، حجم جمعیـت،  
از . »نخست هستند مشابه بخشهاي دستۀ

مورد بررسـی  چهل و پنج پارك تحقیقاتی 
ــارك در بخشــهایی   ایــن دو، ســی و دو پ
قرار داستند که در سالهاي پـس از ایجـاد   
پارکهــا، آهنــگ رشدشــان ســـریعتر از    
 .بخشهاي گروه کنتـرل متناظرشـان بـود   

کنند کـه   البته گلدشتاین و الگر توصیه می
هـا بـه دو دلیـل از     هنگام تحلیل این یافتـه 
 نخست آنکه آنـان : شتابزدگی پرهیز کنیم

تنها آهنگ رشـد اشـتغال را در نخسـتین    
پنجساله پس از تشکیل پارك مدنظر قـرار  

انــد  انــد و دوم آنکــه چــون نتوانســته داده
تمامی عومل رقیب قابل تصـور را منتـرل   

ــایی را  ــد پارکه ــاي  کنن ــوان پارکه ــه عن ب
ــرده   ــخص ک ــق مش ــش    موف ــه بخ ــد ک ان

متبوعشــان در مقایســه بــا گــروه کنتــرل 
ــان داراي رشــد   نســبی بــوده  متناظرش

  .است
به اعتقاد ما دو عامل مهم تعیین کننـده،  
ــاال     ــق را ب ــاي موف ــاد پارکه ــانس ایج ش

خط مشی دولت مرکزي یا محلی، : برد می
: به. ك.همچنین ر(و موقعیت مکانی پارك 

Amirahmadi, 1992 .(   پارکهـاي علمـی
هـاي   فق از میزان نسبتاً باالي از کمـک مو

ایـن  . یا محلی برخوردارنـد  دولت مرکزي
توانــد اشــکال مختلفــی داشــته  کمــک مــی

از کمــک مــالی مســتقیم دولــت در : باشــد
ســنگاپور تــا تــأمین زیــر ســاختها در     

هـر چنـد کمـک دولـت     . کارولیناي شمالی
براي موفقیـت ایـن پارکهـا اساسـی دارد     

سیاســتهاي محلــی و ملــی تشــویق  ولــی
ــکارا   توســــعۀ ــاي علمــــی آشــ پارکهــ

. شکســــتهایی در بــــر داشــــته اســــت
هاي ملی مانند سیاستهاي ژاپی بـه  سیاست

دلیل تالش سیاسـتمداران بـراي دلجـویی    
از منـــاطق مختلـــف در معـــرض ســـوء  

رقابـت غالبـاً شـوم    . استفاده قـرار دارنـد  
مناطق مختلف بر سر جلب شرکتها بـراي  
همه، چه منـاطق پیروزمنـد و چـه منـاطق     

ده و چــه کـل کشــور پـر هزینــه و   بازمانـ 
دیشـمندانه در  بار است، یک برنامۀ ان زیان

ــربخش  ــی، اث ــوژي مل ــۀ تکنول ــر از  زمین ت
. اطق اســترقابــت تــدریجی میــان منــ   
اســتفاده از  رویکــرد ســنگاپور در زمینــۀ

پارکهاي علمی براي ارتقـاء سـطح منـابع    
انسانی کشور، تقویت مهارت تکنولوژیـک  

ــطح    آن، ــابتش در س ــدرت رق ــود ق و بهب



   
 

 183

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

هم
رزد

دوا
ره 
شما

_ 
ان 
ست
 تاب
ر و
بها

13
75

 

مناســبی از چنــین   المللــی، نمونــۀ  بــین
ــراي  اي اســ برنامــه ــوز ب ــد هن ت، هــر چن

قضاوت در مـورد موفقیـت ایـن رویکـرد     
  .بیش از حد زود است

منظــور مــا از موقعیــت مکــانی پارکهــا، 
مجاورت آنها به تجمالت شهري از پـیش  

یعنـی   -موجود یا تسهیالت شهري خاص
زیرســاختهاي عــالی همچــون پیونــدهاي  

از جملـه نزدیکـی بـه یـک     (ترابري خـوب  
عــالی، یــک ، محــیط مســکونی )فرودگــاه

 -دانشــگاه، و یــک محــیط کــاري مســاعد
با توجه بـه اهمیـت ایـن عوامـل در     . است

موفقیت پارکها جاي شگفتی نیست که کـه  
در بیشـــتر جزواتـــی کـــه بـــراي تبلیـــغ 
پارکهاي علمی منتشـر شـده روي همـین    

ــا انگشــت گذاشــته اســت   ــراي (ویژگیه ب
 Equitable Real: بـــه. ك.نمونـــه ر

Estate, 1991 .(همـین نظـر را    ملکی نیز
  :دارد

ــا مناطق ــۀ  تنه ــا مجموع ــهر ب ــا در ش  م
تســهیالت و زیرســاختهایی کــه دارنــد    

اي براي تشـکیل   توانند مکانهاي بالقوه می
یـده  مزیتهـایی پیچ . شرکتهاي جدید باشند

تــوان  و پویـایی کــه فقــط در شــهرها مــی 
ارتبــاط دیــداري،  -ا را گرفــتســراغ آنهــ

ــا تــوان جلــب و   ذخیــره اي از کــارگران ی
از  -نگهـــداري حجـــم وســـیعی از آنـــان

ــناختی    ــایی شـ ــدتاً زیبـ ــاي عمـ ویژگیهـ
جـز  . پارکهاي علمی اهمیت بیشتري دارند

سـتها جلـب   در نواحی بزرگ شهري، سیا
اي موفق نبوده  و نگهداري کارگران حرفه

  ).Malecki, 1991: P. 510(است 
ــی یکدســت و     ــت پارکهــاي علم موفقی

بـراي نمونـه، پـارك    . خالص نبوده اسـت 
ثلـث تحقیقــاتی بـراي فــارغ التحصــیالن   م

ل کرده و موجـب جلـب   ماهر ایجاد اشتغا
ها به منطقه شـده اسـت ولـی ایـن      شرکت

هـاي   موفقیتها را بـه بهـاي تحمیـل هزینـه    
بـه  ] کارولینـاي شـمالی  [گزاف بـه ایالـت   
نکته احتماالً مهمتر آن . دست آورده است

است که این مزایا عایـد کـل نیـروي کـار     
همچنـین  . منطقه نشـده اسـت  ایالت یا کل 

این پارکها تضمینی بر دستیابی بـه رشـد   
اقتصـــادي تحـــت راهبـــري تکنولـــوژي 

ــه در  پیشــرفته  ــی و چ ــه در ســطح مل چ
براي ایـن منظـور   . اي نیستند سطح منطقه

پارکها باید ضرایب افزایش چشمگیرتر و 
شرکتهاي مستقل بیشـتري ایجـاد کننـد و    
 پیوندهاي بیشـتري بـا نـواحی پیرامـونی    

  .خور برقرار سازند
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  نتیجه گیري

هر چنـد مفهـوم پارکهـاي علمـی داراي     

ر نقاط قـوتی اسـت ولـی بـر خـالف پنـدا      

گـران،   بسیاري از سیاستگذاران و توسعه

. نیســت  درمــان عــامی بــراي توســعه   

» موفـق «بسیاري از پارکها از جمله پارك 

ــاتی کارو  ــث تحقیق ــمالی در  مثل ــاي ش لین

سـیاري از  بانـد کـه از    مناطقی ایجاد شده

پارکهــاي  عوامــل مطلــوب بــراي توســعۀ

در چنــین . علمــی نشــانی در آنهــا نیســت

مواردي تنها حمایت بسیار سـخاوتمندانه  

دولت و بازاریـابی فعاالنـه موجـب جلـب     

در . کهاي علمی شده اسـت شرکتها به پار

هـــاي چنـــین  اي، هزینـــه ســـطح منطقـــه

تالشـــهایی اغلـــب بـــر منـــافع حاصـــل  

ــد مــی ــارا. چرب ــادآور مســی و همک نش ی

گـذاري   شوند که در انگلستان سـرمایه  می

ــی د  ــاي علم ــب  روي پارکه ــل موج ر عم

. اي شــده اســت تشــدید نــابرابري منطقــه

)Massey et al., 1992 .( چــــون

کشــور تــرین بخشــهاي هــر    پیشــرفته

بـــاالترین شـــانس را بـــراي توســـعۀ    

آمیز پارکهاي علمی دارد بنـابراین   موفقیت

ــاچیز   ــوق را ن از . شــمردنبایــد اداعــاي ف

همــین رو شایســته اســت در مــورد ایــن  

علمــی موجــب  مســئله کــه آیــا پارکهــاي

شوند یـا نـه    اي می تشدید نابرابري منطقه

  .تحقیقات بیشتري صورت گیرد

تـرویج پارکهـاي علمـی     در وراي پدیدة

ــه     ــرح اســت ک ــوري مط ــرض مح ــن ف ای

متمرکز ساختن تحقیق و توسـعه موجـب   

د نــوعی ضــریب افــزایش چشــمگیر ایجــا

ــه ــق و   اي مــی منطق ــه تحقی ــا اینک شــود ی

. دیگـر صـنایع اسـت    ةبرنـد  توسعۀ پـیش 

ــان    و ــد میـ ــی پیونـ ــور کلـ ــه طـ ــی بـ لـ

ــرمایه ــۀ سـ ــذاري در زمینـ ــق و ت گـ حقیـ

ــراوردة  ــد یــک ف اري تجــ توســعه، و تولی

موفـــــق ضـــــعیف اســـــت و میـــــان 

گذاري روي تحقیـق و توسـعه، و    سرمایه

ــدانی     ــتگی چن ــز همبس ــتغال نی ــد اش رش

مــر موجــب بــروز همــین ا. وجــود نــدارد

ــدهاي جــد ــت و تردی ــورد مطلوبی ي در م

ی پارکهـاي علمـی بـراي پیشـبرد     اثربخش

ار هر چـه بیشـتر   اي و انتش توسعۀ منطقه

حتــی در . شــود تکنولــوژي نــوین مــی  

اال مواردي که پارکهـاي علمـی موجـب بـ    
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انــد  رفــتن ســطح اشــتغال محلــی گردیــده

ــابرابر     ــورتی ن ــه ص ــل ب ــاي حاص مزای

م بررسـیهاي  انجـا . سرشکن شـده اسـت  

 ةبیشتر در این مورد که آیا اثـرات فزاینـد  

اصلی پارکهاي علمی اثراتـی تکنولوژیـک   

اگر . هستند یا درآمدي اهمیت بسیار دارد

همانگونه کـه مسـی و همکـارانش مـدعی     

هستند ضـرایب افـزلیش درآمـدي دسـت     

باال را داشته باشند این احتمال هست کـه  

پارکهــاي علمــی بــه جــاي کاســتی از     

ابریهاي درآمدي میان مناطق، موجـب  نابر

  .تشدید آن گردند

ــاي    ــتخدامی در پارکه ــار اس ــروي ک نی

علمی، داراي تحصیالت دانشگاهی نسـبتاً  

ت چشمگیر آنـان را  باالیی هستند و اکثری

 ,.Massey et al(دهند  مردان تشکیل می

ــی و    ). 1992 ــی مس ــز بررس ــه ج ــا ب ام

 Goldstein(همکاران و گلدشتاین الگـر  

and Luger, 1991 ( هـاي   بیشتر نوشـته

مهـم   ي مسـئلۀ آور موجو به طرز شـگفت 

ارکهـــاي علمـــی را بـــه   اشـــتغال در پ

مسـی و همکـارانش   . اند فراموشی سپرده

مهـم و   شوند کـه ایـن، مسـئلۀ    یادآور می

آشکاري است که نیاز به انجـام تحقیقـات   

  .بیشتر دارد

ــوان    ــه عنـ ــی بـ ــاي علمـ ارزش پارکهـ

تحت راهبري محملهاي موفقی براي رشد 

ــرو    ــرون قلم ــرفته در بی ــوژي پیش تکنول

قــدرتهاي بــزرگ صــنعتی بســیار مــورد  

بیشتر ایـن احتمـال وجـود    . مناقشه است

دارد کــه پارکهــاي علمــی در کشــورهاي  

ــورها     ــر کش ــده و دیگ ــنعتی ش ــازه ص ت

صنعتی شونده تجربه اسـترالیا را تکـرار   

عـات اصـلی جـذب شـرکتهاي چنـد      . کنند

اسـترالیا شـأن و    ملیتی به پارکهاي علمی

موقعیتی بود که دولت بـراي ایـن پارکهـا    

در اســترالیا ایــن شــرکتها بــا . قائــل بــود

ــی خــارج از   ــا شــرکتهاي محل یکــدیگر، ب

پارکها، یـا بـا دانشـگاههاي محلـی پیونـد      

در چنین مـواردي،  . چندانی برقرار نکردند

به ویژه بـا توجـه بـه مبـالغ هنگفتـی کـه       

سـنگاپور   تبسیاري از دولتها ماننـد دولـ  

کننـد بایـد در    صرف جلب این شرکتها می

کشور میزبـان تردیـد   منافع حاصل براي 

موجـود بـه مسـئله     هـاي  در نوشـته . کرد

ــودن توســعۀ  پارکهــاي علمــی  مناســب ب
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اي تـازه صـنعتی شـده یـا     براي کشـوره 

یافته به طور کامـل پرداختـه    کمتر توسعه

نشده است و این موضوع به پژوهشـهاي  

  .ردبیشتري نیاز دا

مستعد براي انجام تحقیقات  دیگر زمینۀ

یـان  بیشتر، بررسی پیونـدهاي موجـود م  

ــق و توســعۀ در   ــی و تحقی ــاي علم پارکه

ــۀ ــ  زمین ــور دف ــن  . اعی اســتام ــاي ای ج

الی هــاي موجــود خــ موضــوع در نوشــته

تی انداز آ است حال آنکه با توجه به چشم

ــئله   ــاالً مسـ ــی، احتمـ ــاي علمـ اي  پارکهـ

ین باید به بررسی همچن. کننده است تعیین

ــود در   ــاي علمـــی موجـ تطبیقـــی پارکهـ

ــژه . کشــورهاي مختلــف پرداخــت بــه وی

بررسی تطبیقی ایاالت متحده و انگلسـتان  

اهمیـت بسـیار دارد زیـرا ایـن دو کشــور     

ــی    ــاي علم ــداد پارکه ــاالترین تع داراي ب

د و نســـبت بـــاالیی از تحقیـــق و هســـتن

هر دو کشور نیز مربوط به امـور   توسعۀ

  .دفاعی است

لمی به خودي خـود پاسـخی   پارکهاي ع

رد توسـعۀ اقتصــادي  پیشـب  بـراي مسـئلۀ  

ري تکنولـوژي  اي یا ملی تحت راهبـ  منطقه

یــن حــال آنهــا بــه بــا ا. پیشــرفته نیســتند

عنــــوان بخشــــی از یــــک اســــتراتژي 

هماهنگ براي توسعه، یکی اندیشمندانه و 

ــه ــترس   از گزینـ ــود در دسـ ــاي موجـ هـ

تژي بـه  چنین استرا. سیاستگذاران هستند

جاي حمایتهاي تصـنعی از اسـتراتژیهاي   

تکنولوژي  و غیر قطعی در زمینۀ پرهزینه

ــرفته، ــدیهاي    پیش ــر توانمن ــی ب ــد متک بای

یــودکن و بلــک . اي یــا ملــی باشــد منطقــه

)Yudken and Black, 1990 (  معتقدنـد

که این استراتژیها باید رفع نیازهاي ملـی  

را سرلوحه کار خویش قـرار دهنـد و در   

صـورت، دولـت مرکـزي بایـد بـراي      این 

بسیج منابع بازار جهت رفع نیازهاي حـاد  

ایـن دو  . اي تمهید نمایـد اجتماعی سیاسته

) 1دارند که ایـن سیاسـتها بایـد     اظهار می

براي انجام تحقیقات پایـه توسـط صـنایع    

انتقــــال ) 2مشــــوقهایی وضــــع کنــــد؛ 

محصوالت ) 3تکنولوژي را بهبود بخشد؛ 

از ) 4نمایــــد؛ مــــورد نیــــاز را تولیــــد 

) 5کـارآموزي و تحصــیل حمایـت کنــد و   

ــت    ــی، و زیس ــتی، ایمن ــاي بهداش معیاره

  .محیطی را مراعات نماید
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ایــن امکــان بــراي کشــورها و منــاطقی 

 جود دارد که بـا تحمـل کمتـرین هزینـۀ    و

اخـــل پـــولی بـــه پیشـــبرد توســـعه در د

تـوان   مـی . پارکهـاي علمـی همـت گمارنـد    

رکـزي  م(دولت  تسهیالت تحقیق و توسعۀ

 را در داخـل پارکهـاي برگزیـدة   ) التییا ای

مستقر سـاخت یـا شـرکتهاي مسـتقر در     

ــهاي    ــار سفارش ــا را پیمانک ــل پارکه داخ

ون پارکهـاي  چ. مؤسسات دولتی قرار داد

ــه  ــاً در مقایس ــی غالب ــرکتهاي   علم ــا ش ب

ــاي    ــا از مزای ــارج از پارکه ــتقر در خ مس

ی بیشـتري برخوردارنـد   محلی و تحقیقـات 

واند استراتژي خوبی براي ت این شیوه می

هـاي   بیشینه سازي منافع حاصل از هزینه

همچنـین مشـوقها   . تی دولتی باشدتحقیقا

توانند موجب ترویج پیوندهاي تحقیـق   می

ــتقر در     ــرکتهاي مس ــان ش ــعه می و توس

اما چنین سیاسـتهایی  . داخل پارکها شوند

ــاي    ــدودي از پارکه ــداد مح ــاً در تع لزوم

یک بـه اجـرا   موقعیت استراتژ علمی واجد

آیند و به همین دلیل منـافع از آنهـا    در می

همچنین حـائز اهمیـت   . توزیع نخواهد شد

ــابی  اســت کــه برنامــه ریــزان بــراي ارزی

ایستارهاي مـردم محـل در قبـال مداخلـه     

دولت، یک سلسله بررسیهاي خرد محلـی  

در مــورد اقتصــاد و فرهنــگ سیاســی    

این بررسـیها نـه تنهـا    . منطقه انجام دهند

ریـزان و سیاسـتگذاران امکـان     برنامـه به 

ــالی را    ــاي احتمـ ــگیري از مخالفتهـ پیشـ

سـازد تـا    دهد بلکـه آنـان را قـادر مـی     می

ــه ــابق اوضــاع و   برنام ــاي خــود را مط ه

  .احوال هر منطقه تدوین کنند

شـته باشـند   ریزان بایـد توجـه دا   برنامه

دردهــاي  کــه پــارك علمــی درمــان همــۀ 

یـق  توف. یسـت اقتصاد رنجور یک منطقـه ن 

ریـزي مبتنـی بـر     هر گونه سیاست برنامه

ایجاد پارکهاي علمی در گرو آن است کـه  

در آغاز، اهداف سیاسـتگذارانه ملموسـی   

بایــد از . بــراي خــود پــارك وضــع شــود

تجربه شوراي شهر برادفورد پرهیز کـرد  

که بدون داشتن درك روشـنی از اهـداف   

بـه ایجـاد    ممکن یک پـارك علمـی دسـت   

تواند بـا   ریزان می نامهبر. چنین پارکی زد

اجراي بررسیهاي خردي که باالتر مـورد  

مطالعه متـون  اشاره قرار گرفت، و نیز با 

هـایی بـر اسـاس     مربوط و ارائـه توصـیه  
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اي  کننده به سیاستگذاران، نقش تعیینآنها 

. در پرهیـز از چنــین تجربیــاتی ایفــا کننــد 

چنــین روشــی نــه تنهــا موجــب افــزایش  

در مقام یـک ابـزار   کارایی پارکهاي علمی 

شود بلکـه بـا بـه دسـت      سیاستگذاري می

ــنجش    ــراي س ــداف مشخصــی ب دادن اه

ها، ارزیـابی کـارکرد آنهـا را    عملکرد پارک

  . سازد تر می ساده

اینها صرفاً پیشنهاداتی مقدماتی هسـتند  

رفـع  . و نیاز به بررسیهاي بیشتري دارند

کـه در   خألهاي موجود در متون مربوطه

ــا   ــه آنه ــن مقال ــان  را برجســتهای ــر نمای ت

ساختیم، و بررسی تلفیقی از سیاسـتهاي  

مرکـزي و محلـی الزم بـراي تـدوین یـک      

اســتراتژي پایــا بــراي توســعه اقتصــادي 

بایــد کــانون پژوهشــهاي آتــی را تشــکیل 

چنـین اسـتراتژیهایی بایـد در مـواد     . دهد

ــاي   مقتضــی متضــمن اســتفاده از پارکه

ه علمی نیز باشند البته تنها در صورتی کـ 

درك روشــنی از مســائل و محــدودیتهاي 

  .این پارکها داشته باشیم
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