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Abstract  

After the implementation of the contemporary knowledge and innovation spaces as the driver of 

economic growth and the long-term development of cities and regions, this idea has come under 

criticisms, especially due to its compliance with capitalist structures. In practice, the problem is that 

the attractiveness of life, work, and recreation in these spaces is purely accompanied by the 

consideration of the needs of creative layers of society with a mercantilist view and through 

sacrificing many primarily qualitative and secondarily contextual indices. Therefore, although these 

recently found arenas have received positive global attention, they face some challenges. One of these 

challenges is the low quality of places in the neighborhoods entailing contemporary knowledge and 

innovation spaces. Therefore, the purpose of this study was the attainment of qualitative factors of the 

placemaking mechanisms and urban policymaking of contemporary knowledge and innovation spaces 

as well as the development of the existing conceptual framework to respond to the criticisms in this 

regard. The research method was the qualitative and quantitative content analysis of the related 

documentary data and provision of an answer to the nature of the palcemaking factors using unlimited 

classical meta-analysis of Persian and English resources, including the scientific-research articles, 

theses and dissertations, books, and reports, and then coding and counting the frequency of the 

analysis units. At the end, the meta-analysis of the resources led to the identification of 21 conceptual 

labels for contemporary knowledge and innovation spaces in the form of four dimensions of 

characteristic, form, performance, and image. Consequently, it seems that consideration of the 

requirements of placemaking the related spaces – including accessibility, participation, investment, 

acceptance, social liveliness, dynamism in activities, and integration – can help increase the quality of 

knowledge and innovation spaces in the contemporary era.  
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سازی فضاهای دانش و نوآوری  های مؤثر بر مکان فراتحلیل مؤلفه

 معاصر

 2رفیعیانمجتبی  ،2محمدرضا پورجعفر ،1بهاره بهرا

 یرانمدرس، تهران، ا یتدانشگاه ترب ی،شهرساز یدکتر یدانشجو .1

 یرانمدرس، تهران، ا یتدانشگاه ترب هنر و معماری، ة. استاد، دانشکد2

 (24/07/1401ـ تاریخ پذیرش:  15/05/1401)تاریخ دریافت:  

 چکیده

بلندمدت شهرها و مناطق، این ایده بـا انتاـاداتی    ةاقتصادی و توسعمحرک رشد مثابة به  ،فضاهای دانش و نوآوری معاصر ةبا عملی شدن اید
با در نظـر رـرفتن    در این فضاها صرفاً یحکار و تفر و یستز یتجذابکه   داری مواجه بوده است.  ویژه به دلیل انطباق با ساختارهای سرمایه به
 بنـابراین  شـود.  همراه مـی  مند ینهزمدوم و  یفیکاوالً  یها از شاخص رییاکردن بس یبا قربان با نگاهی سوداررانه و اقشار خالق یها یازمندین
در  هـا  مکـان  یینپـا  یفیتک ها آناز  یکیکه  کنند یوپنجه نرم م دست ییها با چالش ی،رو شدن با اقبال جهان روبه یندر ع ،نوظهور ینواح ینا

 سـازی  مکانسازوکارهای های کیفی  ش حاضر دستیابی به مؤلفهبنابراین، هدف پژوه. استمعاصر  نوآوریدانش و  یحامل فضاها یها محله
. روش اسـت  مفهومی موجود در پی انتاـادات وارد در ایـن زمینـه     چارچوبتوسعة ی فضاهای دانش و نوآوری معاصر و رذاری شهر و سیاست
بـا اسـتفاده از فراتحلیـل کالسـی      ازی سـ  مکان های مؤلفه یستیمرتبط و پاسخ به چ های اسنادی داده ی کیفی و کمّیمحتوا تحلیل تحایق

یت و سـس  کدرـذاری و   هـا بـدون اعمـال محـدود     کتب و رـاارش  و ها نامه یانو پا یپژوهش ـ یشامل مااالت علم یسیو انگل یمنابع فارس
دانـش و   سـازی فضـاهای   برچسب مفهومی برای مکان 21نهایت حاصل فراتحلیل منابع  . دربوده است ب شمارش فراوانی واحدهای تحلیل

رسـد کـه توجـه بـه الاامـات       . در نتیجه، چنین به نظـر مـی  بندی شده است طباه تصویر  ،بُعد ویژری، فرم، عملکرد 4نوآوری معاصر در قالب 
و اخـتال    ،هـا  رذاری، پذیرش، سرزندری اجتماعی، پویایی در فعالیت پذیری، مشارکت، سرمایه سازی فضاهای مربوطه از جمله دسترسی مکان
 چه بیشتر فضاهای دانش و نوآوری در عصر حاضر باشد. واند موجب کیفیت هرت می

 گانکلیدواژ

 .سازی مکان ،دانش و نوآوری یفضا، یلفراتحل یان،بن شهر دانش 
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 بیان مسئله

رش د   ی دی ر رای  مح ر  ل   ی   ت ی  نوآوری و خالق و ها یدهدانش در قالب ا یر،اخ یها ههدر د

 ;Scott 2001; Baum et al. 2009) شده است شناخته یجهان ر ندمدت در سطح ةو توسع یاقتصاد

Carrillo et al. 2014; Marques et al. 2015)ردین ترتیب له در پی ظهور نئولیبرالیس   و جه انی   ؛ 

 شدن شهرها و همچنین در پی رقارتی ش دن ش هرها در مای اه جه انی و ر ا رواو اله وی ش هر        

شده است.  رنیان منتال نعتی ره شهرهای لارآفرین و دانشاقتصادی از شهرهای ص لارآفرین گرانش 

 ی،سس ت ش دن موان ج ت  ار     ی،رحران نفت، اقتصاد جهانشامل  1970 ةدر ده یساختار ییراتتغ

  یو ظه ور فن اور   ،یور تمرلز رر رقارت و رهره ی،اقتصاد یریتو مد یداز تول یدیظهور شکل جد

 نیانر دانش یجله در آن صنا ه استقرار داد یاطالعات اقتصاد یراطالعات و ارتباطات جهان را در مس

نئولیبرالیس  عالوه رر تأثیری له رر  .(1399)رفیعیان  شوند محسوب می یرونق اقتصاد یموتور اص 

ریزی و طراحی شهرها داشته، را جانم ایی   گذاری در ررنامه ریزی و تغییر روند سیاست ررنامه ةنظری

شده است. را ط ی   ی، رر شکل شهرها و فضاهای شهری نیز مؤثر واقجهای اقتصاد و رازآرایی رنهاه

های نئولیبرال در رُعد مک انی و جغرافی ایی    این روند، امروزه شهرها نااط استراتژی  رروز سیاست

رازاریاری مکان و جذب اقشار و طبا ات   و ای ررای رشد اقتصادی هستند و فضاهای شهری عرصه

آنک ه ش هرهای   رغ     ر ه ش وند.   محسوب می ،الق و نوآور و نخبهخ ةشامل طبا ،خاصی از جامعه

ها و از آن جم ه سیاست ای اد فضاهای دانش و  های مرروط ره آن رنیان و سیاست لارآفرین و دانش

 ل ار ل ردن و تف ریح مط ر      و هایی جذاب ر رای زیس تن   هدف تبدیل شهرها ره مکان نوآوری را

ی خود ررای جذب اقشار و طبااتی خاص و توجه ص رف ر ه   ره دلیل نهاه طباات ،اند، در عمل شده

 و رس یاری از لیفی ات را در مس یر س وداگری ر ه      اند یامدهنها، ره این هدف رزرگ نائل  نیازهای آن

 اند. داده دست جای نوآوری از

های اقشار خ الق   را در نظر گرفتن نیازمندی فاطلار و تفریح  و ، جذاریت زیستزمینهدر این 

شود. این در  مند همراه می مح ی و زمینه و های لیفی را قررانی لردن رسیاری از شاخص و همچنین

نا ش   ی ل ه دلفضاهای دانش و نواحی نوآوری ر   یدر سطح جهانهای اخیر  حالی است له در سال

ی، اقتص اد  ی،فرهنه   ی،اجتم اع  یه ا  قط ب  مثارة ی، ر که رهاقتصاد یموتورها منزلة ره تنها خود نه
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 ;Yigitcanlar 2010; Van Winden et al. 2013) شوند می یجفزاینده ترو طور ی رهسازمان و ،محیطی

Carrillo et al. 2014فض اهای دان ش و ن وآوری     دررارةشده  در پاسخ ره انتاادات مطر  ،(. رنارراین

ه ایی ر رای زیس ت     سودمندی ررای هر قشر و گروه، مک ان  شامل گونه فضاها معاصر، الزامات این

وارد،  مح  ی، اف راد ت ازه    ةس ازی ر ین جامع     و ش بکه  ،ه ا  ر ، تعامالت اجتماعی، تبادل ای ده مشت

ه ای   و سایر گروه ،  شغل   دانش و دانشهاهیان، لارآفرینان، افراد مح ی جویای مهارتن امتخصص

وری ح دالثری از فض ا    سودآوری و سوداگری و رهره جهتهایی له اغ ب در  مکان ؛استنفج  ذی

 اند. گرفته توجهی قرار اهداف اقتصادی مورد ریره نفج 

فضاهای دانش و نوآوری معاصر، این موضوع لامالً مح رز   ةزمین را مرور منارج جهانی موجود در

ی ر رای ای ن   ه ای ج د    توج ه و از دغدغ ه   سازی و لیفیت مکان یکی از مسائل مورد است له مکان

 ح وزه  های رسیار در این حایاات و پژوهشله موجب تاست جدید در سرتاسر جهان  ةالهوی توسع

ش ده   های مفهومی متفاوتی متناسب را رستر اجرایی نواحی نوآوری پیش نهاد  مدلزمینه و در این شده 

وی ژه   رو روده و ر ه  را اقبال جهانی روره 21دهد این موضوع در قرن  است. مرور منارج جهانی نشان می

ن خصوصی، ع الوه ر ر س ودآوری اقتص ادی، ر ه مف اهی        گذارا ها و سرمایه های اخیر دولت در سال

ای قدیمی در ای ن   وجود تاریخچه های اخیر، را اند. در سال ارزشی و لیفی توجه ریشتری مبذول داشته

ه ا در ای ران    همک اری دانش هاه   چه ریشتر اجرایی لردن فضاهای دانش و نوآوری را زمینه، شاهد هر

هایی ررای من اطق   له طر  چنان؛ ع می و اجرایی روده استهستی  و این موضوع مبحث داغ محافل 

دانشهاه ترری ت م دره و دانش هاه    و  جم ه دانشهاه تهران ها در پایتخت لشور، از پیرامونی دانشهاه

اقتص اد  ر ا توج ه ر ه     ،وی ژه  تصویب یا اجرایی شدن و توسعه قرار دارد. رهیا  تهیه ةدر مرح  ،شریف

جدی د   ةران و منارج ناپای دار درآم دی در ش هرها، ای ن اله وی توس ع      ناپایدار شهری در شهرهای ای

 گرفته است. توجه قرار پیش مورد از  معطوف ره درآمدزایی و رشد اقتصادی ریش

مغفول مان دن موض وع لیفی ت مک ان در      ةدهند پذیرفته در ایران نشان های ان ام مرور پژوهش

چنین ره نظ ر   ،. رناررایناستوآوری معاصر پژوهش و عمل در ارتباط را فضاهای دانش و ن ةعرص

ه ای جه انی، در لن ار     ها و نمون ه  همچون دره ،ها طر  ةمناسب است در ارتدای تهی له رسد می

های شهری، ره مباحث لیفی و از آن جم ه  پرداختن ره مباحث اقتصادی و نهاه سودآوری ره عرصه
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و تع امالت اجتم اعی    ،یست، ل ار، تف ریح  های ز مکان منزلة ای ره های شهری و مح ه لیفیت مکان

مس ائل دیه ری همچ ون ل اهش      موض وع پیش پرداخته شود تا را ررخوردی ع می را این  از  ریش

و تغیی ر ماهی ت    ،ای ه ای ش هری، از دس ت رف تن معن ای زن دگی مح  ه        لیفیت زندگی در مح ه

ائ ی له نواحی ن وآوری  های صرفاً ت اری و اقتصادی اتفاق نیفتد؛ مس های شهری ره محدوده مح ه

شهری در سرتاسر جهان امروزه را آن درگیر و درصدد رف ج آن هس تند. ر ا ای ن نه اه ر ا چالش ی        

 ل ار و تف ریح و در   و هایی رالیفیت ررای زیست رو هستی  له در صورت توجه ره آن را مکان روره

وج ه ر ه آن در   رو خ واهی  ر ود و در ص ورت ع دم ت     اقتصاد مح ی و م ی روره ةحال توسع  عین

ذلر آن رفت، مواج ه خ واهی  ش د. رن ارراین پ ژوهش       تر پیشله  ،های آتی را مسائل ریشتری سال

ه ای مفه ومی موج ود در     چ ارچوب  ةهدف دستیاری ره ی  مدل نظری مبتنی رر توس ع  حاضر را

س ازی در فض اهای دان ش و ن وآوری معاص ر و ر ا        های مک ان  جهانی و دستیاری ره مؤلفه مباحث

 تح یل منارج مطالعاتی مرتبط ان ام پذیرفته است.فرا

 جغرافیای نوآوری و تولید دانش

ط ور   ر ه  مفه وم  ی    مثارة و ره یستن یدیجد موضوع یاقتصاد یها یتفعال ییترال  فضا ةیدپد

 ةدر ارتدا مفهوم منطا  (. Jacobs 1969; Glaeser 1999است ) ردان پرداخته شده مباحثگسترده در 

آم ده از   دس ت  و سعی داشت مزایای ر ه ا .شد  مطر  1890 ةدر ده 1آلفرد مارشال ةلعمطا صنعتی را

 یمحاا ان (. Marshall 1890مناطق لوچ  جغرافیایی را توضیح ده د ) در  ها محل استارار شرلت

نا ش  در ط ول زم ان    نی ز  (2004ونب  ز )  و 4و استورپر ،(2000) 3(، پورتر1994) 2یانمانند سالسن

و ن وآوری   ه ا  ی ده ر ارور ل ردن ا   یله ررا ،رودررو الترا در فعال لردن تعام ییایجغراف یکینزد

در  1896جه ان در   ةش د  ری زی  اولین پار  ص نعتی ررنام ه   دادند. توجه قرار است، مورد یضرور

 م رور   ر ه  20در نظریه و عمل در اوایل ق رن  ترتیب   یندرنزدیکی منچستر در انه ستان ای اد شد. 

های تولیدی درگیر لارهای مشاره یا مکمل، شهرهای دارای چند منطاه را  الی رنهاهزمان را ترال  را

                                                                                                                                       
1. Marshall 

2. Saxenian 

3. Porter 

4. Storper 
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ررای  نامتخصصو  جذب جریان رزرگی از لارگران ،های تولید و ... روش و توجه ره نوع محصول

مواد اولیه  ةپیوسته ررای تسهیل تهی ه  ره ای خوشههای  صنعتی، فعالیت ةلار و زندگی پیرامون منطا

در راف ت   و امکانات اجتماعی ،های شغ ی، خدمات ضروری مح ه ترال  راالیی از فرصت ،یهو ثانو

ه ا و   زیرس اخت های دولتی و دارای  رخش دولتی و یارانه ةنسل اول را توسع. ی شد مواجه شهری

 .(1399امکانات اساسی همراه رود )رفیعیان 

س ازی   و حوم ه  ،و اطالع ات  ن وآوری، ارتباط ات   ة، ظهور دور20شدید تولید در قرن  لاهش

مسکونی و ت اری ر ه دلی ل پیش رفت فن اوری امک ان پرالن دگی جغرافی ایی و موجب ات ای  اد          

های تحایااتی را فراه  آورد.  های ع می و پار  تحت عنوان پار  های نوآورانه در حومه محدوده

ر ا  وآوری رس ته  ه ای ن    و سیس ت   من زوی های ش رلتی   ها و محوطه م موعه منزلة ها ره این پار 

توس عه   ،دسترس ی هس تند   له تنها از طریق ماشین قارل ،نامحااها و  تعامالت محدود رین شرلت

ه دف   دهن دگان خصوص ی و دول ت ر ا     توس عه  و ه ا  ه  همکاری دانش هاه  1950 ةیافتند. از ده

 یندر   سازی تحایاات و جذب دانشمندان لارآفرین از ص نعت و دانش هاه توس عه یاف ت.     ت اری

 یتزاتسکوو و 1یدسدورفدانشهاه و صنعت، ل یشدن لزوم همکار مطر  یو در پ 1998در  ،تیبتر 

ن وآوری   ه ای  یس ت  س وتح ی ل  ی ه ت ز یچارچوب مرجج ررا ی عنوان   گانه را ره سه یچمدل مارپ

: دادن د نشان  گذاری یهدانش و سرما ی ادا یندافردر  یو ارتباطات متاارل سه آژانس اص  یانرن دانش

خ ود را حف      یتنه ا عم کرده ا   س ه ن ه   یناستدالل لردند له ا یشاندولت. ا ،ها، صنعت شهاهدان

ن وآوری ر ا    ةدانش در پروس   یاستفاده و ارتاا ی،دگرگون ید،مشتر  تول یجترو یر که ررا لنند یم

 & Leydesdorff & Etzkowitz 1998; Lawton Smith)دارند  یو هماهنه ی نزد یهمکار دیهر ی 

Leydesdorff 2014). 

و رازگشت نوآوری  21نیاز اقتصاد نوآوری مدرن در آغاز قرن  و عم کرد مورد رر اساه شکل

 2خ الق ریچ ارد ف وری دا    ةطبا   ةشدن نظری   را مطر  ،شهر احیای اقتصاد درون ره مناطق شهری و

حی ن وا (، فضاهای دانش و نوآوری معاصر را عن وان  2012) 3( و شهر خالق چارلز الندری2002)

                                                                                                                                       
1. Leydesdorff 

2. Florida 

3. Landry 
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ه ای ای ن    مح ی شکل گرفتن د. از ویژگ ی   ةمرزهای متخ خل در ارتباط را جامعرا  شهری نوآوری

ه ا،   های تحایا اتی و دانش هاه   آزمایشهاه و ها ره نزدیکی ره سایر شرلتاشاره لرد توان  نواحی می

ه های نوپا و لوچ  ل ه ر    های قدیمی یا صنعتی متناسب را نیازهای شرلت قرارگیری در ساختمان

وجوش هس تند، ف راه  آوردن فض اهای     صرفه و خالقانه در مناطق پرجنب ره دنبال فضاهای مارون

وری نیروی لار،  نتی ه رهره ت میج رازار لار و ترال  اشتغال و درهای جامعه،  ررای فعالیت عمومی

ر از   ای، فرهنگ فراگیر های فناوری در مناطق حومه تنوعی از ارتباطات ررخالف نسل قب ی شرلت

های مترال ، تغییر دیدگاه از رقارت ره تعامل ر ا   نتی ه نیازمند محدوده سازی و اتصال و در را شبکه

 .Florida 2002; Landry 2012; Katz & Wagner 2014; Pancholi et alای  اد فض اهای مش تر  )   

ره رش د ن وآوری    یاریدست یگانه ررا سه مارپیچمدل  اند له رر آن یرخامروزه ر (. ردین ترتیب2018

 یم دن  ةجامعجم ه از عوامل اقتصاد  همة ینارتباط ر یازمندو اقتصاد امروز ن نیست یر ندمدت لاف

 (2010) و لمپب ل  1از هم ین روی، لارای انیس   .(Liljemark 2004؛ 1400)طبیبی و همکاران  است

 ی ن ش ده ر ه ا   اصال مدل  ین. در ادادندو مارپیچ چهارگانه را شکل  توسعهرا  گانه سه یچمدل مارپ

ل ه   ییج ا  ؛لن د  یعمل م یچیدهپ یشهر یطمح ی در  گانه سه یچموضوع توجه شده است له مارپ

   دول ت را       ص نعت   دانشهاه ینر ةرارط یو فرهنه یاجتماع های یههمراه را سرما یمشارلت مدن

 ةگان   س ه  یچمه   ر ه م دل م ارپ     نف ج  یذ ی    مثارة ره یمدن ةجامع ،. پسدهد یقرار م أثیرتحت ت

 در ادام ه،  .(Carayannis & Campbell 2010; Lombardi et al. 2012رخش د )  یق درت م   ی  لالس

شامل رخش س وم  از طرفی ها  . مدل آنلردندمطر   اگانه ر پنج یچمدل مارپ (2016ینی )و آ 2فوستر

ش امل   ل ه  اس ت  یافت ه  اصطال  غیرس ازمان  ره ةجامعاز طرف دیهر و  یافته سازمان یمدن ةجامع یا

س ازندگان، خالق ان،    ،ی یت ال دمبتک ران   ی،ش هر  ین ان شهروندان فع ال، رازآفر  ی،مبتکران اجتماع

 ی ا اشترا  گذاشتن   ره یله ررا استی لسانة همو  ،لنندگان در اقتصاد، طراحان خدمات مشارلت

 ةتوس ع  ر ه ر ه لم      ی ل و ما لنن د  یعم ل م    یطور جمع منبج مشتر  ره ی در مورد  یهمکار

از  ی یت ال و د ،دان ش  ی،فرهنه   محیطی، یستز ی،هستند. مشترلات شهر یمح  یو نهاد یداقتصا

                                                                                                                                       
1. Carayannis 

2. Foster 
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     یعم وم  یه ا  مش ارلت  ی  اد ا یر را  یهرتوس ط پ نج ر از    یوستهپ ه  متصل ره های یست س یقطر

 .(Foster & Iaione 2015; Bernardi & Diamantini 2018شود ) یم یریت  جامعه مد یخصوص

س ازمان و   و نظر جامع ه  از یکینزد یعنی ،1یا رارطه م اورتناش  یراخ مطالعاتردین ترتیب 

 ی ت پ س موفا   ای ن  دانش و از یدنسل جد یررا یادگیری یاجتماع یست الوس ةتوسع یرا ررا ،نهاد

 ;Phillips & Yeung 2003; Boschma 2005) دانن د  مه   م ی   فضاهای دان ش و ن وآوری   یاقتصاد

Berkes 2009; Bathelt et al. 2012 .)     سیر تحول جغرافیای نوآوری در پ ی تکام ل مفه وم اقتص اد

 شده است.  ارائه 1رنیان در نمودار  دانش

 
 بنیان تکامل مفهوم اقتصاد دانش ینوآوری در پ جغرافیایتحول  . سیر1نمودار 

فضاهای دان ش و ن وآوری    یاقتصاد یطنوآوری راز، مح یدای و مدل جد شبکه ةرا ظهور جامع

محور ر ودن   رودن و مردم یره سمت مشارلت یاقتصادمحور قب  و صرفاً یی مدل رقارتجا معاصر ره

 ;Tallman et al. 2004; Chesbrough 2006; Yun 2015; Kodama & Shibata 2015) ل رد  یشرفتپ

Yun et al. 2016a, 2016b, 2017).  اف راد  ینر یکپارچه ةرارط ی ( رر ضرورت 2014واگنر )و لاتز 

فضای دانش و  یزیکیای و ف شبکه و یهای اقتصاد زمان دارایی ه  ةتوسع یمکان ررا ها و شرلت و

فرهنگ و  و یفناور یله را تالق ییفضا یها م موعه ی،. را رشد اقتصاد فرهنهلردند تألید نوآوری

                                                                                                                                       
1. relational proximity 
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مریک ا  اررولین ز   ؤسس ة منهایتاً  .(Hutton 2004; Evans 2009) رشد لردند شوند یمکان مشخص م

ن وآوری ر ا ترالم ی از     ةی   منطا   مط ر  ل رد.    2014حی نوآوری شهری را در سال مفهوم نوا

ه ای ت  اری،    لنن ده مانن د رناه ای اداری، آپارتم ان     و تس هیالت حمای ت   ،فناوری، نوآوری فعال

 و ه ایی مانن د فش ردگی    ویژگ ی  و شود فروشی مشخص می و مرالز خرده ،های مسکونی ساختمان

در نم ودار  (. Katz & Wagner 2014دهد ) ارتباطی روان را ارائه می های ونال مناسب و شبکه حمل

در رستر تحول جوامج در ط ول  شده یادمدنی در پی تکامل سه مارپیچ  ةروند اهمیت یافتن جامع 2

 فضاهای دانش و نوآوری معاصر ارائ ه  ةهای تأثیرگذار رر توسع شدن نظریه  تاریخ و در لنار مطر 

 شده است. 
 

 
 بنیان دانش ةصنعتی به جامعجامعة . مباحث نظری مرتبط با شهر دانش با حرکت از 2نمودار 

اقتص اد س نتی و ر رای     ةرنارراین نواحی ن وآوری ش هری ن وعی دور ش دن رنی ادی از توس ع      

های ت اری  رخشو  ها شبکه و ها است له را رشد شرلت رنیان گیری از اقتصاد اطالعاتی دانش رهره

این فضاهای دانش ها را راال ربرند.  آن ارزش رقارتی جهانی ةلنند تا زن یر مینوآور ره شهرها لم  

اند و  داده تولید نوآورانه و صنایج خالق را در خود جای ةهای پیشرفت رسیاری از فناوری و نوآوری
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نوعی جدی د از   مثارة متمرلز و نوآورانه هستند. این مناطق ره ةحامل فضاهای جدیدی ررای توسع

ان د.   ل رده  های مکانی تکامل پیدا ویژگی و امکانات و نظر عم کرد اراضی در طول زمان از لاررری

های ع می جداگان ه و م  زا، ر ر ای  اد ی   ق م رو مک انی         جای ای اد پار  ره ،نواحی نوآوری

گیری از منافج حاص ل از س رریز دان ش در     لنند له راعث نزدیکی و رهره مشتر  و پویا تمرلز می

جای تمرلز ر ر ص نایج گسس ته تالش ی      شود. ره عبارتی نواحی نوآوری ره ت ف مکانی میارعاد مخ

ها  های رازارگرا از طریق همهرایی رخش حل ها و راه فناوری و عمدی ررای ای اد محصوالت جدید

 .Wu et al. 2020a; Yigitcanlar et alم دنی هس تند )   ةهای متفاوت را تألی د ر ر جامع     و تخصص

از  ی فض اهای دان ش و ن وآوری   چ رخش ش هر   ی ا ش کل   یی ر تغ یی،نظر فضا از ین،رارنار(. 2020

 یزیک ی لح ا  ف  از و م درن  یه ا  ره نسخه شان یعم کردی قب  و ت  یمنزو و گرا درون یها نمونه

 Yigitcanlarلند ) یم یزمتما ترشان یمیقد یانمعاصر را از همتا یها ترال  یبیگرا را لارررد ترل ررون

& Sarimin 2011; Pancholi et al. 2017).  دان ش و ن وآوری از    یتح ول فض اها   یرس 1در جدول

 شده است. ی ارائهنوآوری شهر یتا نواح یصنعت یها پار 
 

 های صنعتی تا نواحی نوآوری شهری از پارکنوآوری  فضاهای دانش وتحول  یرس. 1جدول 
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 سازی فضاهای دانش و نوآوری معاصر مکان

های اخیر، در پی انتاادات وارد ر ر   فضاهای دانش و نوآوری معاصر در سال سازی در مبحث مکان

شده است. در ارتباط را  مطر  ،ها نامط وب آن آثارح ی ررای  راه مثارة های شهری و ره این محدوده

مفه وم   ید ررشد تألید یلره دل را آن یدانان شهر یو جغراف یزیر ررنامه محااانخالق،  ةطبا ةنظری

 ج ای  ر ه  ل ه  (Krätke 2010) ان د  انتا اد ق رار داده   م ورد  یارد یهس رما  ةتوسع یفع  ةیوشطباه و 

ر ه مت نع  ل ردن نخبه ان خ الق      من ر از محرومان  یتحما ررای یعموم ةم دد رودج یصتخص

 از یگ ذار  یی ر س رمایه  متض من تغ  ای ن نظری ه   س و ر ا   ه  یت شهریاسس .(Sager 2011) شود می

 Peckاس ت ) اس تعداد   یر را  مک ان و رقار ت   یارتا ا  یی ررایها یتراتژاس ی رهاجتماع یها پروژه

الوق وع   قریب یخالق خطر ةره جذب طبا یلدهند له م ( هشدار می2009) ینو روم یپتر(. 2005

 همش اره توس ع   یاررس یزیکیشوند و اشکال ف یلررداری تبد ره لپی یبرق یلند له شهرها می ی ادا

مثب ت   یهمبس ته  ی   ل ه  رسد  ره نظر میچنین  .(Trip & Romein 2009) را انتخاب لنند یشهر

در  یمن ر ر ه تأم ل انتا اد    ینخالق وجود دارد و ا یشهرها یارهایدرآمد و مع یناررارر ینر یقو

 ةدرر ار  یحمفسران خواس تار توض    یلند. ررخ ی ادا یتشده است له قرار است خالق یمورد تنوع

( و تألید ریشتر ر ر ع دالت نس بت ر ه تن وع      Thomas & Darnton 2006) تحمل آنارتباط تنوع و 

(Fainstein 2005) هستند. 

ر ا   ین ز ررول ةسسؤمحااان در م 2008سال  یراور است له رعد از رحران اقتصاد ینرر ا 1ینزول

و  یناز رارس  ونا ت ا ر رول     یل ه در آرکناره ا و من اطق ص نعت     ،توجه ل ردن ر ه من اطق ن وآوری    

 وی نظ ر ره  اما .شهرها را رازگرداندند یو ت ار یاسیرهبران س یدام شدند، یم ی ادا یسکوسانفرانس

در  مثالًاست.  یختهها را ررانه نوآوری مااومت در ماارل آن یها م موعه ی تار های هاز جنب یآگاه

اعتراض لردند. در سن  یا گشودن دفاتر مح ه یره طر  گوگل ررا یسالنان و فعاالن اجتماع ینررل

 یکیدر نزد یمتق ساخت مسکن ارزان یگوگل ررا یها ررنامه یشترخواستار نفوذ ر یارخوزه، شهرد

 ی ل ق رارداد آم ازون ر ه دال    یوی ور  در نو  ر ود مرروط ه   ةررای مح   عنوان ی  آورده  رهمار خود 

تر راشد ش هر لمت ر قار ل س کونت      نوآوری موفق هچه م موع هر ینزول راورلغو شد. ره  یمشاره

                                                                                                                                       
1. Zukin 
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 ی ه خ ود را توج  یل ردن دس تاوردها   یس   ره ر یلتما یلره دل یخصوص داران یهسرما . چوناست

 یل ار ر وم   یروه ای از ن یاریرس   یررا ینارزش زم .لنند یم یافتسود را در یشترینآنان رلنند.  یم

رعض اً  ش ود و   یم   یی ر دس تخوش تغ  یز. رازار مسکن نیارد یم یشسرعت افزا و ره رود میراال  یاررس

ت أمین   یررا یلاف ةانداز نوآوری را ره یسود مال دنخواه ینم یا یستندقادر ن ها یها و شهردار دولت

 (.Zukin 2020, 2021لنن د )  ینههز یو مداره دولت یونال جمع حمل یست س و یمتق مسکن ارزان

خود ره شهرهای لارآفرین و سیاست ای اد فض اهای دان ش و    ةنیز در نهاه منتادان 1دیوید هاروی

جای موقعیت جغرافیایی و  های این شهرها را شامل اهمیت یافتن اقتصاد سیاسی ره نوآوری ویژگی

گ ذاری و   هدف ج ذب ح دالثری س رمایه    های ت اری را طبیعی، تبدیل فضاهای شهری ره عرصه

 ةل  ی جامع    ط ور   درآمدها و ره جم ه ل  و نهایتاً رانده شدن ررخی اقشار از ،تولید حدالثری سود

 (.MacLeod 2002) داند مح ی ره حاشیه می

گس ترده   ین ر اور شدن ره ا ارتباطات و جهانی و یدر فناور ی سریجها تاز طرف دیهر، پیشرف

 و انتا ادات  ه ا  ی دگاه د ی ن ارغ   رهاما شده است له قد و قامت مکان در حال لاهش است.  من ر

و هموار شدن ها  همکانی دانش مرگ فاص  ریلنند  یله ادعا م یاز محااان یشده توسط گروه مطر 

 Harvey 1989; Markusen 1996; Castells 2000; Freidmann) ج اس ت یس ر  شدن یرا جهان جهان

2007; Massey 2008 )ح د م ورد    از ریش دانش یمکان یر لند له یتألید م یاًقو یهرد یموضج نظر

 تی  اهم ین ده یج در آت در  ره ماند و یم یراقمه  ره همان اندازه  و مکان همچنان یردگ یتألید قرار م

 ;Porter 2000; Ophir & Shapin 1991; Livingstone 2003; Zhao 2005) خواهد لرد یشتری پیدار

Evans 2009; Pareja-Eastaway & Piqué 2022 .)س اخته  یزیک ی نظ ر ف  تنه ا از  ن ه  ه ا  مک ان  زیرا 

 ین،گیرند. رناررا رار میمورد رقارت ق یاسینظر س و از شوند می یجرس ینظر اجتماع ر که از شوند می

 ص ادی، اقت ی،اجتم اع  ین دهای افر مثار ة  ر ه ر ک ه   یزیکیمحصول ف ی  منزلة تنها ره سازی نه مکان

 دهد یله آن را شکل م ای ینهزم ینمنطاه و همچن ی از  مردم ةادرالات و ت رر یو سازمان ،یاسیس

 & Arefi 2014; Pancholi et al. 2015a; Makkonen) ی در نظر گرفته شودرُعدصورت چند ره یدرا

Weidenfeld 2016). 

                                                                                                                                       
1. Harvey 
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ه ا، محاا ان رس یاری     ردین ترتیب، را توجه ره انتاادات وارد رر نواحی نوآوری شهری و اثر آن

ان د و   پرداخت ه  یش هر  ینوآور یمکان در نواح یفیتسازی و ل ره موضوع مکان یراخ یها در سال

را  یغن یعموم یطها وجود مح مکان یفیتل یارتاا یاسازی  مکان یقاز طر یمح  ةادغام جامع یررا

 ی،جم  ه آگ اه   از   مکان های یژگیو و تصور از مکان ررله  دانند یم ینوآور یاز فرم نواح یرخش

همچن  ین ش  فافیت در  (.Pancholi et al. 2019) اس  ت یرگ  ذارتأث   یریتم  د ،یس  اخت اجتم  اع

و هم اهنهی   ،اجتم اعی  وفیزیکی و فرهنه ی   های اقتصادی، ارتباط در حوزه و  فرایندهای سیاسی

مح  ی   ةاز طریق ادغام جامع های رالیفیت و نفعان ررای ای اد مکان رین نیازهای متمایز و متنوع ذی

 یدان ش و ن وآوری در فض اها    ی د تول یها یتاز فعال یتحما یررایکپارچهی اجتماعی  وضوعو م

 (.Pancholi et al. 2018دانند ) را رسیار مه  می دانش و نوآوری معاصر

 یه ای متن وع ر را    داشتن روش یاست له ره معنا سازی مکان یازمندنوآورانه ن ةمنطا رنارراین ی 

 و مح ور  روش ر ه مش ارلت جامع ه    ی ن . ااس ت  یعم وم  یفضاها یریتو مد یطراح و ریزی ررنامه

 & Kats) دارد یرستهرالیفیت  یعموم یفضاها ی ادا یررا یرخش و الهام ههای جامع استفاده از دارایی

Wagner 2014; Hanna 2016). ی  اد ا یررا یشهر یقتصاد  ا یاجتماع   ییفضا یسازی دگرگون مکان 

 در زمین ة  ینشاست له ره ر ایندیفر(. Pancholi et al. 2018منطاه است ) یتهو یاخاص  های یژگیو

د ل ه عم دتاً ر ر اس اه     دار ی از ن یاقتص اد      یه ای اجتم اع   مح  ه  ی ا فضاها  ییردر حال تغ یتماه

ه ای ش هری رس تر     در مح  ه  س ازی  مکان .رود پیش می یو فرهنه صادیاقت و یاجتماع های شاخص

 یتعامل اجتم اع  یامعاشرت  جم ه: مست زم مواردی است ازمعموالً  فضاهای دانش و نوآوری معاصر

ول ار   را را لسب یله زندگ ییها فعالیت   و یتروها، مناطق فعال پیاده ی،مانند مناطق اجتماع   در منطاه

 و لن د  ارزش م    لم   م ی    یشادغام ر ه اف زا   ینا .های درآمدمحور فعالیت شامل   لنند ادغام می

  را ف راه    س واری  روی و دوچرخ ه  س رعت، مانن د پی اده    ل    ی رر تراف یمبتن یوندهایو پ یدسترس

 یر را  یریو تصو یشآسانهایت  . و درخوب تألید دارد یهیو همسا یاجتماع یرر فضا نیز .آورد می

زمین ة ای ن   در  .(Hansasooksin & Tontisirin 2021ی )مناظر فرهنه   ی ادمانند ا لند، ای اد می مح ه

در پ ی ای  اد فض اهای     ،های ش هری  های اخیر و را رروز مسائل مبتالره مح ه ویژه در سال ره ،موضوع

گ ذاری   سازی از طریق سیاست ن و مکاندانش و نوآوری در لشورهای مخت ف جهان، ره لیفیت مکا
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در ای ن   . رن ارراین ه ا توج ه وی ژه ش ده اس ت      مح ی و پاسخهویی ره نیازهای آن ةررای ادغام جامع

 شود. یمگرفته محور در نظر  دانش یشهر ةسازی در چارچوب توسع مکان پژوهش

 روش پژوهش

ی گذشته در چند سال اخیر ها شناسی پژوهش ترلیب و آسیب و منظور رررسی هایی له ره از روش

. فراتح ی ل روش ی   استشده و در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته روش فراتح یل  معرفی

ها در ارتب اط ر ا    آن ةدیهر است له هم های مستال از ی  ای از پژوهش ررای ترلیب نتایج م موعه

 م ورد نظ ر   پرس ش  ،لالس ی  فراتح ی ل  (. در 499: 1398گیرن د )خنیف ر    پژوهش قرار می ةمسئ 

 سپس، شود می ها و نتایج مطالعات لدگذاری ، ویژگیشود میآوری  ، مطالعات جمجشود میتعریف 

(. Glass 1976, 1977گی رد )  م ی وتح ی ل ق رار    های مطالعه و نتایج م ورد ت زی ه   رین ویژگی ةرارط

 39رروط ه،  گ ذاری م  ری ان مس ئ ه و ه دف    و پس از انتخ اب موض وع   ،حاضر ةرنارراین در مطالع

 م ورد  اند، ر ر اس اه روش فراتح ی ل    رررسی و ذلر شده 7تا  4 های پژوهش پیشین له در جدول

 ه ای  ی دواژه ر ا ل  گوگ ل اس کالر    ةمنارج مطالعاتی پایه اه داد  ة. در انتخاب اولیندگرفت مطالعه قرار

 Urban Innovation District» ،«Science and Technology Park»، «Knowledge and» یس ی انه 

Innovation Indicators»، «Innovation Complex» ، یش هر  ینوآور ةیناح» یفارس های یدواژهو ل »

. در نهایت غررالهری منارج رر اساه پاس خهویی ر ه   شدوجو قرار  جست «یع   و فناور ةمنطا» و

فض اهای  گ ذاری   سیاس ت  و اح دا   یو س ازولارها  سازی مکان یها ها و شاخص مؤلفه چیستی

 ها نامه یانو پای شامل مااالت ع م یسیو انه  یمنارج فارس. صورت گرفتدانش و نوآوری معاصر 

وتح ی ل   پس از طی فرایند ت زی ه  ،یتنها . دردنشد مطالعه یت زمانی و مکانیردون اعمال محدود

 ةش د  اعوتح یل معنادار و اش ب  ت زیه و ها، ره تح یل محتوا سازی داده دهی و آماده متمرلز و سازمان

عالوه رر تح یل محتوای لیفی متون، ش مارش   .شد  ها پرداخته ها و لدگذاری راز و محوری آن داده

 شده است.  تح یل محتوای لم ی ارائه را هدففراوانی واحدهای محتوایی 
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 . فرایند پژوهش بر اساس روش فراتحلیل 3نمودار 

 ها و بحث یافته

 ررخی از منارج مطالعاتی ر ه  دانش و نوآوری یفضاها ةزمین در یمطالعات ت رر یلرر اساه فراتح 

ان د. ررخ ی دیه ر از من ارج      های ش هری پرداخت ه   سازی در این حوزه طور مستای  ره موضوع مکان

ش ود ل ه در    مطالعاتی مرروط ره ت ارب موفق و یا ناموفق از فضاهای دانش و نوآوری معاصر م ی 

مطالع ه و   ی اقدامات آتی در پی داشته و این موارد نیز موردهایی را ررا سازی دره ارتباط را مکان

نهایت مدل نظری مرروطه شامل عوامل م ؤثر ر ر لیفی ت     . دراند گرفته رررسی و تح یل محتوا قرار

توجه  له راید در ارتباط را ای اد فضاهای دانش و نوآوری شهری معاصر مورد ،سازی مکان و مکان

 های عمومی منارج در قالب روند انتشار من ارج،  ها رر اساه ویژگی یافته شده است.  قرار گیرد، ارائه

ویژگ ی نظ ری من ارج     ، وهای موردی من ارج مطالع اتی   منارج، توزیج جغرافیایی و نمونه منتشرلنندة

 شده است.  شامل محورهای ل یدی مطالعات ارائه
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 های عمومی منابع مطالعاتی ویژگی
 روند انتشار منابع مطالعاتی

س ازی فض اهای دان ش و     مک ان  ةزمین   ها در توان دریافت له روند پژوهش می 4ر اساه نمودار ر

انتا ادات وارد   ناش ی از توان  و این موضوع را میاست  رودهافزایشی  2020نوآوری معاصر تا سال 

اند له ر ر اس اه م ارپیچ     . پژوهشهران رسیاری سعی رر آن داشتهدانسترر نواحی نوآوری شهری 

گونه فضاها ریارند و پاسخ  گیری این روند شکل جامعه مح ی در ةهایی ررای مداخ  حل انه راهچهارگ

ریش ترین می زان انتش ار     2020تا  2016های  اند. سال سازی نواحی نوآوری شهری یافته را در مکان

 مااالت در این زمینه را ره خود اختصاص داده است.

 
 سال هر روند انتشار منابع به ازای. 4نمودار 

 منابع مطالعاتی ةمنتشرکنند

ل ه در   اس ت م ورد   32اند، ش امل   گرفته له مورد فراتح یل قرار ،منبج مطالعاتی 39منتشرلنندگان 

اس ت.   land use planning ةآمده است. ریشترین منارج مرروطه مااالت منتشرشده در م   2جدول 

و  ،درصد مااالت داخ  ی  5 ،درصد لتاب 5 درصد گزارش، 5نامه،  درصد منارج پایان 3از این میان 

 2022ت ا   2003هایی  اند له طی سال الم  ی روده درصد مااالت منتشرشده در م الت معتبر رین 82

رس د   و چنین ره نظر می است 2020تا  2018های  اند. غالب مااالت مرروط ره سال ره چاپ رسیده

سازی فضاهای دان ش و ن وآوری    ع مکانمدنی و موضو ةتوجه ره مشارلت جامع 2018له از سال 

 گرفته است. دانشهاهی قرار ةتوجه محااان و حوز پیش مورد از  ریش
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 نوع و سال انتشار منابع مطالعاتیو  . منتشرکنندگان2جدول 

 
 های موردی منابع مطالعاتی توزیع جغرافیایی و نمونه

، عط ف توج ه ر ه موض وع     اس ت توزی ج جغرافی ایی من ارج مطالع اتی      ةدهن د  له نشان ،5نمودار 

دهد.  را نشان می ،های اخیر طی سال ،سازی فضاهای دانش و نوآوری معاصر در سراسر جهان مکان

های مطالعاتی منارج  دهند و نمونه منارج مطالعاتی منتخب رسترهای مخت ف جغرافیایی را پوشش می

لوئینزلن د   و وی ژه در اس ترالیا   ره ؛استاسترالیا واقج  ،آسیا، امریکا، اروپا ةدارای نمونه در چهار قار

 اند. ی  چارچوب مفهومی در ارتباط را مسئ ه داشته ةهای رسیاری سعی رر ارائ پژوهش
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 . توزیع جغرافیایی منابع مطالعاتی5نمودار 

 منابع مطالعاتی ةمطالع . فضاهای دانش و نوآوری شهری مورد3جدول 

 
 های نظری منابع مطالعاتی ویژگی

لارآم د   یکرده ای از رو روزه در ارتباط را فضاهای دانش و نوآوری شهری سعی رر آن است ل ه ام

و انتشار  یدارموفق و پا یدتول یی ررارُعدچند یاستراتژ ی  مثارة ساخت مکان ره یادغام عم  یررا

یزیکی اهمی ت  های ف سازی فاط از جنبه ناش مکان. نوآوری معاصر استفاده شود یدانش در فضاها

 یار د  گس ترش م ی   یو س ازمان  ،ی، مک ان ی، فرهنه  ی، اجتم اع یاقتص اد  و نتایج آثارتا  دارد ر کهن

(Pancholi et al. 2019رنارراین امروزه .) ه ای ن وآوری    دانش و فعالیت یدتول یره ساخت مکان ررا

 پرداخت ه  ین وآوری ش هر   فضاهای دانش و یتمکان در موفا یفیتل یتاهمو معاصر  یدر شهرها

مخت  ف   یو متناسب را رس تر ش هرها   نوآوری یمکان در نواح ی ادا یو چارچوب مفهوم دشو می
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 یررخورده ا  و یتواند تعامل اجتماعر ای له گونه  ره یشهر یفضاها یطراح یاصول اساسجهان و 

گرفته  توجه قرار موردنوآوری  یست ره الوس ررای لم لند  ی را تحر ینارینر یو همکار یتصادف

 & Kim 2013; Esmaeilpoorarabi et al. 2020a; Yigitcanlar et al. 2016; Yigitcanlar) اس ت 

Inkinen 2019.) چ ارچوب ل امالً    ه ای آن ی     در تعریف مکان و ویژگ ی ( 1998) 1یمونتهومر

لن د.   مش خص م ی   یرو تص و  ی ت فعال و فرم مثارة له مکان را ره داده است یشنهادشده را پ تعریف

ش ده   یجه ان  یروهاین یا ینظارت یروین و مانند رازار یو خارج یعوامل داخ عالوه رر مردم، ناش 

ت وان   مک ان را م ی   ی   مش کالت   رنارراین .گرفت یدهمکان ناد ی گیری  توان در شکل نمی یزرا ن

و  یش هر  یاس ت س ةزمین   در یریتمتاار ل م د   یرت أث  منزل ة  ر که ر ا در  آن ر ه   یتنها را طراح نه

 Montgomery) ان د، ح ل ل رد    شده  له در آن گن انده ،تر گسترده یقتصادو ا یاجتماع یندهایافر

1998; Jones 2009; Carmona et al. 2010; Adams & Tiesdell 2013). 

چارچوب مفهومی مونتهومری ره فضاهای دانش و نوآوری معاص ر   ة( را توسع2017پانچولی )

ا (. وی ر  Pancholi et al. 2017) دادرائ ه  ا 6ها را ر ه ش کل نم ودار     ارعاد اص ی ای اد این محدوده

در  ر ا چن د ویژگ ی   له مک ان را   لرده استسازی اتخاذ  مکان یفی ازمخت ف تعر یها یدگاهادغام د

 ةین  زم. 2؛ لن د  یحس مکان لم  م   ةره توسع له، آن یطراح یزیکیف یها یژگیو. 1 گیرد: نظر می

ل ه   یا رارطه ةدهند یلتشک رُعدیچند یهایندافر. 3 ؛گذارد یم یرتأثیری گ شکل ینرر ا تر له گسترده

ان د ل ه آن را ش کل     شده تعبیه یسازمان و یاقتصاد و یتر از روارط اجتماع گسترده ای در م موعه

ر ا   م رتبط  یو مع ان  ،یزیکیف یها یژگی، وهایندافر ینه،زم ینموجب ا ره له یریتصو. 4و  ؛دهند یم

تواند ر ه   یاز عناصر آن م یکی فاطو در نظر گرفتن  عدیرُ مکان ت  ةشود. در  واژ یم ی ادافراد ا

فض ای  چارچوب مکان را در هر  ینا(. Pancholi et al. 2015a) شود من رگسیخته  ازه  یکردیرو

، و( عم ک رد ، فرمب(  ،ویژگیالف(  لند: می یفآن تعر یاص  رُعدچهار  از طریق دانش و نوآوری

 ی ن ا .(Pancholi et al. 2017گیرن د )  خود قرار م ی  رافت اطراف یرتحت تأث ی  هرله  ؛تصویرد( 

ش ده و   در  و تصورش ده  یاهفض ا  ینر   انس  ام را  لوفور است ل ه مک ان   ةیرر نظر یمبتن یهنظر

 ةواس ط  زمان اس ت ل ه ر ا    عوامل م موه و نام موه ه  یدتولمکان  و لند یفرض م شده یزندگ

                                                                                                                                       
1. Montgomery 
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ت رین رُع د ای ن     البته اول ین و مه     (.Lefebvre 1991; Lefebvre 2012) شود یافراد ان ام م ةت رر

ت ری از   وسیج ةاست له شامل م موع تر پیرامون فضای دانش و نوآوری گسترده «ةزمین» چارچوب

گی رد   فض ای تصورش ده ق رار م ی     ةو در الی استو محیطی  ،  اقتصادی، سیاسی شرایط اجتماعی

(Pancholi et al. 2017.) 

 
 (Pancholi et al. 2017سازی فضاهای دانش و نوآوری ) مفهومی مکان . چارچوب6نمودار 

 محورهای کلیدی مطالعات
 ویژگی )پتانسیل(

 یاست له عوام  رعدی «ویژگی»چارچوب  یناول ا ، رُعدمناطق نوآوری یرا توجه ره رافت تخصص

ل ارگران   ه ا و  ج ذب ش رلت   یرا ر را  فضاهای دانش و نوآوری یریگیرد له رازارپذ می را در رر

از    ر ه م وارد نامش هود تصورش ده     یژگیو رُعد .(Pancholi et al. 2017) دهد می یشرااستعداد افزا

در . (Pancholi et al. 2020) اشاره دارد   و ... ،نوآوری یبانیو پشت یرساختز ی،امکانات رفاه یلقب

ر ه رُع د ویژگ ی ر ر      های مرر وط  ها تح یل و مؤلفه رر اساه فراتح یل، محتوای پژوهش ،4جدول 

ه ای ای ن رُع د ش امل      نهای ت مؤلف ه   اساه منارج مطالعاتی استخراو و لدگذاری ش ده اس ت. در  

و  ،انسانی، پذیرش دیهران، پویایی فرهنهی ةسرمایگذاری، درآمدزایی،  موقعیت جغرافیایی، سرمایه

 است.مشارلت 
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 ویژگی بر اساس منابع مطالعاتی بُعدهای  . مؤلفه4جدول 

 
 فرم

در  ش ده  و س اخته  یزیکیف یطمانند مح یمحسوس است له ره عوامل «فرم» چارچوب یندوم ا رُعد

 ی اری و طراحان عم دتاً ر ه ارز   ،یزانر ررنامه ی،اشاره دارد. ماامات دولت فضای دانش و نوآوری ی 
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 .Pancholi et al. 2017; Pancholi et al) اش اره دارد  هایی نکتهره  فرم .لنند میلم   فرمو  یژگیو

های مرروط ره رُعد فرم  ها تح یل و مؤلفه رر اساه فراتح یل، محتوای پژوهش ،5در جدول . (2020

ه ای ای ن رُع د ش امل      نهایت مؤلف ه  رر اساه منارج مطالعاتی استخراو و لدگذاری شده است. در

 است.لالبدی و ترال   ةتوسع و طراحی

 العاتیفرم بر اساس منابع مط بُعدهای  . مؤلفه5جدول 

 
 عملکرد

و  ین دها افر وه ا   فعالی ت  ی ا  یزن دگ  ایاست له ر ه فض    «عم کرد» رُعدشامل  یزندگ یفضا ةیال

. (Pancholi et al. 2020) لن د  اشاره م ی  فضای دانش و نوآوری ی  یاقتصاد   یهای اجتماع شبکه

ن دان ش  و لارلن ا  ،مؤسس ات  ی،خصوص   یها شبکه، شرلت یها گروه یدی،لاررران ل  در جایهاه

ر ر اس اه    ،6در ج دول   .(Pancholi et al. 2017ش وند )  م ی در نظ ر گرفت ه    دعم کر یلتح  یررا

های مرروط ره رُعد عم کرد رر اساه من ارج مطالع اتی    ها تح یل و مؤلفه فراتح یل، محتوای پژوهش

کان ات  زیرساخت، ام های این رُعد شامل اختالط، نهایت مؤلفه استخراو و لدگذاری شده است. در

 .استو خدمات اجتماعی  ،پذیری، تحر  و پویایی فعالیتی رفاهی، دسترسی
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 عملکرد بر اساس منابع مطالعاتی بُعدهای  . مؤلفه6جدول 

 
 

 تصویر

فضای دانش است له ررداشت لاررران و سهامداران در مورد  «یرتصو»شده  در  یفضا ةیال ینآخر

 ی ل ر ر اس اه فراتح    7در جدول  .(Pancholi et al. 2017; Pancholi et al. 2020) استو نوآوری 

اس تخراو و   یرر اساه منارج مطالع ات  تصویر رُعدمرروط ره  یها و مؤلفه یلها تح  پژوهش یمحتوا

ررندس ازی، توج ه ر ه حی ات ت اریخی      ش امل   رُعد ینا یها نهایت مؤلفه شده است. در یلدگذار

 .است و سرزندگی ،محدوده، امنیت، اصالت
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 یبر اساس منابع مطالعات تصویر بُعد یها مؤلفه .7 لجدو

 

  نتیجه

ه ای   رلود اقتص ادی و رح ران   ةلمتر فرخند ةزمانچه در  ،فضاهای دانش و نواحی نوآوری معاصر

سادگی قارل  های مالی در آن ره های شکوفایی اقتصاد ی  شهر و لشور له فعالیت مالی چه در دوره

ن وآوری ش هری در ش هرهای     ةگیری و رس ط ناحی    . ت ارب شکلاهمیت رسیار دارد ،توفیق است

ه ای م الی    ی  عنصر ل یدی در عب ور از رح ران   مثارة تواند ره گوناگون جهان نشان داده است می

متحده ره طرز چشمهیری توانست ر ه ح ل رح ران      سی یکون ولی در ایاالت مثالًآفرینی لند.  ناش

لند. را افزایش محبوریت و شناخت لارآم دی ن واحی    میالدی لم  2008 و 2007های  مالی سال

ر ه   لردن د  ش روع مریک ایی  ا     م یالدی، ش هرهای اروپ ایی    2000 ةده   ةنوآوری شهری، از نیم  
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در س اختار   ،ن وآوری رارس  ونا   ةجم  ه س ی یکون ول ی و ناحی      از ،های موف ق  سازی نمونه مشاره

ش هرهایی ل ه ر ه س مت      هم ة ایج در ح ال نت     ای ن  ریزی شهری خود. را گذاری و ررنامه سیاست

ان د مثب ت نب وده و تع داد زی ادی از ن واحی        های موفق جهانی حرلت لرده ررداری از نمونه نسخه

شکست ن واحی ن وآوری نش ان     موفایت و اند. رررسی دقیق عوامل خورده نوآوری جدید شکست

. عوام ی دشو نمی نوآوری من ر هموفق ره شکوفایی ی  ناحی ةدهد صرف رونوشت از ی  نمون می

ان داز ه دف و محت وای ناحی ه، ف رم، عم ک رد،        گذاری، تبیین چش    همچون ساختارهای سیاست

نوآوری شهری از ارل ان اص  ی ی       ةسازی ناحی نهایت رومی و در ،و مایاه آن ، پتانسیلتصویر

 گیری موفق از ت ارب جهانی است. رهره

ه ای لیف ی    های اخیر را چالش ی در سالاز طرف دیهر در مایاه جهانی نواحی نوآوری شهر

ر ه   های ش هری  نواحی و مح ه یلتبد مبنی رر ،ها آن ةرغ  اهداف اولی . چون رهاند رسیار مواجه شده

 یخ ود ر را   ینه اه طبا ات   ی ل ره دل ،، در عملیحلار لردن و تفر و یستنز یجذاب ررا ییها مکان

ان د و   هدف رزرگ نائل نشده ینها، ره ا آن یازهایصرف ره ن جهخاص و تو یجذب اقشار و طباات

 یت، ج ذار زمینه یندر ا اند. داده  دست جای نوآوری از ره یسوداگر یررا در مس یفیاتاز ل یاریرس

ل ردن   یرا قرران ینهای اقشار خالق و همچن را در نظر گرفتن نیازمندی فاط یحلار و تفر و یستز

اس ت ل ه از    یدر ح ال  ای ن  .ش ده اس ت  مراه ه مند ینهو زم یمح  و یفیل یها از شاخص یاریرس

 یر را  است ییها سودمند راشد مکان یهر قشر و گروه یررا یدنوآوری له را یهای نواح نیازمندی

 وارد افراد ت ازه  و یمح  ةجامع ینسازی ر و شبکه ،ها تبادل ایده ی،مشتر ، تعامالت اجتماع یستز

 یر   ش غل و س ا    دان ش      مه ارت  ی ای جو ی افراد مح و ینانلارآفر و یانو دانشهاه نامتخصص و

از فض ا ر ه    یح دالثر  یور و رهره یو سوداگر یسودآور را هدفله  ییها مکان ؛نفج یهای ذ گروه

 اند. گرفته توجهی قرار مورد ری ینفج اهداف اقتصاد

گ ذاری   فضاهای دانش و نوآوری معاصر و سیاس ت  هزمین منبج فارسی و انه یسی در 39مرور 

ه ای رالیفی ت در    ساخت مکان موضوعهای اخیر  آن است له در سال ةدهند واحی نشانررای این ن

ی   متناس ب    گرفته و هر نظر پژوهشهران رسیار در سرتاسر جهان قرار نواحی نوآوری شهری مد

هدف ادغ ام   سازی در نواحی نوآوری شهری را هایی را ررای مکان را رستر شهرهای خود چارچوب
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رسد له ای اد و گس ترش ن واحی ن وآوری ش هری در      اند. چنین ره نظر می ادهمح ی ارائه د ةجامع

ام ا در ارتب اط ر ا     .رو ر وده اس ت   شهرهای ایران نیز از سوی مدیریت شهرها را اقبال عمومی روره

ای  اد   زمین ة سازی در ن واحی ن وآوری ش هری و در     ویژه از طریق مکان مح ی و رهن اسالنادغام 

واردان ر ه ای ن    مح  ی در لن ار ت ازه   ن اس الن لار و تفریح  و ب ررای زیستها و نواحی جذا مح ه

ریزی و طراحی این ن واحی در نظ ر گرفت ه     ررنامه و گذاری روندهای سیاست نواحی جایهاهی در

ارتب اط، م روری ر ر عوام ل موفای ت و        ای ن  های مک رر در  پیش از شکست ،رناررایننشده است. 

ر ه هم ین دلی ل محاا ان     رس د.   ت جهانی ضروری ره نظ ر م ی  ها در مطالعا شکست این محدوده

 یش هر  ین وآور  یمک ان در ن واح   یفی ت س ازی و ل  مک ان  اهمی ت ر ه   یراخ یها در سالرسیاری 

 یطها وج ود مح    مکان یفیتل یارتاا یاسازی  مکان یقاز طر یمح  ةادغام جامع یررااند و  پرداخته

 از ،مک ان  های یژگیو و تصور از مکان ررله  ننددا یم ینوآور ینواح فرماز  یرا رخش یغن یعموم

له غالباً  ،ها پژوهشرسیاری از این در . است یرگذارتأث ،یریتو مد یساخت اجتماع و یجم ه آگاه

چهار رُعد مط ر    همةها روده است، ره  های موردی و عوامل موفایت و شکست آن رر اساه نمونه

پرداخته نشده است. در مواردی ه   ل ه      عم کرد ،شامل فرم، ویژگی، تصویر   در پژوهش حاضر

هایی مطر   موردی مؤلفه ةرر اساه تعداد محدودی نمون ،صرفاً ه،شدرررسی  یادشدههر چهار رُعد 

عوامل موفایت و شکست فضاهای دانش و نوآوری معاصر  پژوهش حاضردر  رنارراین،شده است. 

 ةمؤلف   21 افت ه اس ت. حاص ل ای ن ام ر     ادغام و چارچوب نظری موجود در این زمین ه توس عه ی  

در قال ب   ،منب ج مطالع اتی   39از فراتح یل  مستخروسازی فضاهای دانش و نوآوری معاصر،  مکان

 است. 7تصویر ره ترتیب نمودار  ،ی  چارچوب مفهومی شامل ویژگی، فرم، عم کرد

مفه ومی  ه ای   شده و چارچوب ررچسب مفهومی از دل منارج انه یسی استخراو 21اغ ب این 

شهرهای ایران تا حال حاضر از سوی پژوهشهران ارائ ه نش ده اس ت و     ةزمین سازی در ررای مکان

سازی و توجه ره مباح ث ارزش ی و لیف ی و     رحث مکانره نیاز ره مطالعه در این زمینه ررای ورود 

ی و ری ز  رون د ررنام ه   های اقتصادی فضاهای دانش و ن وآوری معاص ر در   مند در لنار ارزش زمینه

رسد. ر ا توج ه    های شهری در شهرهای ایران لامالً ضروری ره نظر می گذاری این محدوده سیاست

گ ذاری،   پ ذیری، مش ارلت، س رمایه    شده مباحثی شامل دسترس ی  های مفهومی مطالعه ره چارچوب
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ها، پویایی فرهنهی، ررندس ازی و   پذیرش، سرزندگی، تحر  و پویایی فعالیتی، اختالط، زیرساخت

انس انی، ت رال ، امکان ات رف اهی، ش أن و جایه اه، درآم دزایی،         هاریاری مکان، اصالت، سرمایراز

مواردی هس تند   های اجتماعی از لالبدی، امنیت وجود فعالیت ةطراحی، موقعیت جغرافیایی، توسع

گ ذاری ن واحی ن وآوری ش هری ر ا رویک رد        طراح ی و سیاس ت   و ریزی له راید در فرایند ررنامه

توجه قرار گیرد. نسبت این عوام ل   هدف ادغام جوامج مح ی در این نواحی مورد و را سازی مکان

 شده است.  نمایش داده 8ها در منارج مطالعاتی در نمودار  رر اساه تکرار آن

 
 سازی فضاهای دانش و نوآوری معاصر های مکان . ابعاد و مؤلفه7نمودار 

 
 فضاهای دانش و نوآوری معاصر در منابع مطالعاتیدر  مکان یفیتکو  زیسا مکانمؤثر بر  های . نسبت مؤلفه8نمودار 
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 منابع
ع    ةمناطق ویژ» .(1398) یالبر رضا ؛یمحمد ناصان محمدرضا ؛زاده یع  آزاده ؛نژاد، سمانه یخسروان

، «(ی زد  یع    و فن اور   ةوی ژ  ة: منطا  یمطالع ات  ة)نمون یدارپا ةدر توسع یننو یافتیره ی؛و فناور

 .252   224ص  ،1، ش 16د  ،ینسرزم یشآما

، های پژوهش لیفی: رویکردی نو ل اررردی  اصول و مبانی روش(. 1398) مس می خنیفر، حسین؛ ناهید

 .1 و ،انتشارات دانشهاه تهران ،تهران

 ی ت انتش ارات دانش هاه ترر   ،ته ران  ،ت ا عم ل   نظریه از ینوآوری شهر ةیناح .(1399) یم تب رفیعیان،

 مدره.

س ن ش ن وآوری   »(. 1400) یاریز ع ی یوسف ؛یماجد یدحم ؛یعیانرف یم تب حمیدرضا؛ یدس یبی،طب

 .308   296ص  ،4، ش 5د  ،شهرسازی دانش ،(«یرازش یشهر ةمنطا :یمورد ةنمون)ای  منطاه
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