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 چکیده

 "شهر تهران( مطالعه موردی:) های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری ارائه مدل توسعه شرکت"هدف اصلی این پژوهش 

با توجه به سؤاالت  باشد. میها توصیفی از نوع همبستگی  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده باشد. می

های آماری شده است. در  و معادالت ساختاری اقدام به اجرای آزمون Amosپژوهش و در جهت پاسخ به انها از طریق نرم افزار 

نفر از مدیران شرکتهای دانش بنیان مورد اشاره از طریق روش نمونه  323مجموع در این پژوهش بر اساس جدول مورگان تعداد 

ها به همراه  گویه ای عملکردی دانش بنیان 33ابزار بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه  صادفی ساده انتخاب شدند.گیری ت

نفر  03روایی ابزار پژوهش بصورت صوری از طریق بررسی و ارزیبای  گویه ای توسعه پایدار شهری استفاده شده است. 9پرسشنامه 

و  368.0و پایاییان از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکردی دانش بنیان از خبرگان دانشگاهی به تأیید رسیده است 

های  نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد: باالترین ضریب مسیر مؤلفه محاسبه گردید. 36889پرسشنامه توسعه پایدار شهری 

ه مؤلفه زیرساخت فناوری و جایگاه سوم مربوط به مؤلفه منابع های عوامل قانونی و جایگاه دوم مربوط ب دانش بنیان مربوط به مؤلفه

باشد. و جایگاه  انسانی و جایگاه چهارم مربوط به مؤلفه نظام ملی نوآوری و جایگاه پنجم مربوط به مؤلفه عوامل اقتصادی می

الزم به توضیح است ضریب  باشد. های سه گانه توسعه پایدار شهری مربوط به مؤلفه محیط زیست می نخست ضریب مسیر مؤلفه

 باشد. می 3689های دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری  مسیر اثر شرکت
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 مقدمه

سیاسی -اقتصادی و اجتماعی یها محقق شود که چارچوب تواند یشکوفایی و رشد اقتصاد دانش بنیان در صورتی م

مورد نیاز اقتصاد دانش بنیان باشد. محیط باز  یها و قانونی در یک کشور دارای بسترهای الزم جهت تحقق شاخص

. دانش به طور نوآوری و تحقق فناوری از جمله این پارامترهاست های یزهبرای تجارت و سرمایه گذاری، انگ

های سیاسی و آکادمیک، امروزه به  بسیاری از نظام شود. در نظر گرفته می ای به عنوان یک منفعت مشترک فزاینده

دهد، از لحاظ تولید و  کنند. دانش تمام ابعاد یک منفعت مشترک را نشان می اقتصادهای دانش بنیان اشاره می ظهور

همین دلیل است که دانش  ای درهم تنیده است. به استفاده آن، فرآیندهای تولید دانش و استفاده از آن به طور فزاینده

و یک جزء جدا نشدنی از روابط اجتماعی است. عالوه براین، رابطه بین اقتصاد و دانش در طول  به عنوان یک منبع

زمان رشد کرده است؛ اقتصاد در حال تبدیل شدن به یک فرآیند شناختی است که در آن ایجاد ارزش، چندان نتیجه 

کاری شامل استفاده از انرژی فیزیکی نیست بلکه از طریق تفکر، احساس و تحول منابع مادی از طرق فرآیند 

برد  –های برد  های مدیریتی، اقتصاد دانش بنیان را به عنوان یک سری مکانیسم تئوری گیرد. شناخت صورت می

مایت گیرند که به طور همزمان ازکارخانه ها، کارگران و مصرف کنندگان ح در نظر می (سود بردن هر دو طرف)

 .(6931فرد و عباسی، )اللهیاری کند. می

های اصلی، یک نوع شناسی جدید که پایه و اساس دانش را به مدیریت دانش، دانش  با استفاده از تحلیل مؤلفه

کند، توسعه پیدا  بیوشیمی، دانش مهندسی، دانش هنر وعلوم انسانی، دانش حمل و نقل و دانش کشاورزی متمایز می

دهد که دانش مدیریت و دانش مهندسی اهمیت بسیار باالیی در تسهیل نوآوری و  چند متغیره نشان میکند. آنالیز  می

کارآفرینی با تکنولوژی باال در شهرهای آمریکا دارند، عالوه بر این، دانش هنر و علوم انسانی به طور مثبتی با 

وعمومی برای ساخت یک سیستم شهر  های کلی نوآوری مرتبط است ولی نه با کار آفرینی. این بررسی، سیاست

 .(6931)ایزدان، عبداللهی و کیانی، سازد نوآور و کارآفرین پرجنب وجوش را روشن می

اند.  ای در بین گردانندگان اصلی عملکرد اقتصادی شهری شناخته شده نوآوری و کارآفرینی به طور فزاینده

تر جایگزین شده و رشد اقتصادی و  زدهی کمتر و قدیمیمحصوالت جدید یا فرآیندهای تولیدی جدید با موارد با با

ای را از طریق تخصیص منابع بازار یا  کنند. رقابت منطقه فرآیند تخریب خالق تحریک می بهره پروری را از طریق

ای به نوآوری و کار آفرینی در  براین اساس، اشاره و رسیدگی سیاست گذاران منطقه کند. فعالیت نوآورانه تقویت می

 .(6981)ریاحی، درحال تبدیل شدن به یک هنجار است توسعه اقتصادی استراتژیهای

علم و ثروت،  و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی ها شرکت

ناوری ف اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی تحقیق و توسعه در حوزه ی توسعه

 شود. میمربوط تشکیل  افزارهایهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم 

 آموزشی، رویکردهای با اجرائی متناظر ساختارهای و رویکردها اساس بر توان، می را ها از سوی دیگر دانشگاه

نسل دوم )پژوهش محور( و نسل ، ) آموزش محور ( اول نسل ویژگی سه از یکی با پژوهشی و خدمات اجتماعی،

 فرایندی باالتر، های نسل به اول از نسل دانشگاه نهاد مند نظام دگردیسی .کرد سوم )نوآور، فناور و کارآفرین( توصیف

 سلسله در بویژه کیفی و کمی تاکید در کاستی بروز موجب تنها نه جدید های از قابلیت برخورداری و بوده حلزونی
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 تقویت و ترغیب هدفمند، و پویا روند یک و در ضرورت مؤکد عنوان یک به بلکه شود، نمی پژوهش و آموزش مراتب

 (.6،1169اورتین و فررن) است سوم نسل تحقق دانشگاه اساسی رکن دانش تولید و پژوهش دیگر، عبارت به .شود می

بر  برای نمونهای به شرایط عمومی اقتصاد و فرهنگ نوآوری وابستگی دارد. سازی بطور گستردهموفّقیّت تجاری

سازی در حدی های استرالیا برای تجاریاساس نظر نویسندگان دپارتمان صنعت علوم و منابع، شرایط داخل دانشگاه

ایی را برای افزایش هها باید استراتژیتوسعه نیافته است که مورد نیاز صنایع دانش محور است. بنابراین دانشگاه

 (.1112، 1ائوژ) بگیرندانگیزه و تسهیل انتقال دانش به کسب و کار و جامعه بکار 

حمایتی بنیادملی نخبگان، بوروکراسی  یها عدم استفاده کاربردی از تخصص و مهارت نخبگان، نقاط ضعف آیین نامه

جرایی کشور، عدم تدابیر در زمینه جلوگیری از علمی و ا های ینه، عدم توجه به مشارکت آنها در زمها یتاعطای حما

دانش بنیان از موارد اجرایی، عدم آگاهی از اهمیت و  یها خروج نخبگان، عدم آگاهی نخبگان و بنیانگذاران شرکت

پولی و سرمایه  یها دانش بنیان، عدم حمایت دولتی، عدم اعتماد صندوق یها نقش مالکیت فکری برای شرکت

ها و  دانش بنیان و نیز عدم دسترسی به بازار مناسب برای محصوالت را از جمله دیگر چالش یها گذاری به شرکت

 (.6987نژاد،دانست )باقریدر کشور دانش بنیان  یها شرکت های یتموانع موجود بر سر راه فعال

 گاهیجا ،زایش دانش و ایجاد ظرفیت مفاهمه علمی هسته عنوان به بنیادی، تحقیقات از از سوی دیگر، حمایت

 یها یهمکار و ملزومات شرایط آوردن فراهم با ها دانشگاه . اینکند یمپیشرو حفظ  ها دانشگاهمحوری خود را در 

 جذب ( وابسته به صنایع، ضمن اینکه درR&Dی پژوهش و توسعه )واحدها بویژه و صنعت با پایدار و ساختارمند

 از برداری بهره محرکه نیروی عنوان به خالقیت و نوآوری بر تکیه با بلکه دارند، موفقی عملکرد صنعتی یقراردادها

 یها شرکت اندازی راه و سیتأس و فناوری سازی تجاری فناوری، به دانش دگردیسی اصیل، ی پژوهشیها افتهی

 (.3،1169برنارد) ندینما یم اقدام ثروت تولید و کارآفرینی توسعه یها عرصه در زایشی،

 آوردن فراهم بر عالوه های علمی و پژوهشی،سازی ارزش افزوده یافته عرضه دانایی و بهینه برای بسترهایی ایجاد

می اقتصاد، فنّاوری و خدمات درجامعه رشد به ، منجرشرکتهای دانش بنیانقابل توجّه برای  اقتصادی هایارزش

 از شود. جوامع توسعه یافته انجامحیطه در  این در های فراوانیپژوهش و مطالعات تا است شده امرباعث این شود.

محصول و وارد کردن آن در زندگی اجتماعی بعنوان یک  یک بازار رسانیدن به امروزی هایسازمان در که آنجا

و تحقّق  های پژوهشییافته داتیتولباشد، شرکتهای دانش بنیان  بقای و کننده موفّقیّت تواند تضمینمی مزیّت،

 (.6931جاهد،) است شده مطرح حیاتی عامل عنوان یک به نوآوری و کارآفرینی

. لذا باشند یمشتق از دانشگاه اجتماعی م یها تحقیقات متعدد نشان دهنده عملکرد ضعیف بسیاری از این شرکت

تعیین و تحلیل موانع محدود کننده موفقیت این نوع رخدادهای تجاری پیشرفته برای درک بهتراین رخدادها و در 

 .(6988)امیدخواه،  باشد یقویت سهم بالقوه آنها در نوآوری و رشد دارای اهمیت بسیاری مصورت امکان ت
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راه را برای گسترش همکاری بین دانشگاه و صنعت هموار  توانند یم2یا دانش بنیان 1ی شرکتهای زایشیها شرکت

 راستای در ییها تیفعال برای نوآور گروه یا کارآفرینی عزم از بنیان، دانش زایشی یها شرکت تشکیل ندیفرآ نمایند.

 دولتی نهاد شامل آن به وابسته مجموعه یا سازمان از مستقل صورت به اقتصادی بنگاه اندازی راه و معین محوری ایده

 انتقال با متناظر قوانین و حقوقی مالکیت شامل حقوق برخی رعایت مستلزم فرآیند این .شود یم آغاز خصوصی، یا

 ایده بروز ساز بستر نهاد معمول یا راهبردی یها استیس به است. با توجه تجاری مجموعه یا نهاد از دانش و فناوری

 دانشگاهی زایشی یها شرکت انواع از یکی در توان یم را زایشی یها شرکت وابسته، آفرینان کار اداره و تعامل در نحوه

 با دارند، زیادی تشابهات زایشی یها شرکت از دسته دو این اگرچه .کرد بندی دسته صنعتی ی زایشیها شرکت نیز و

 بازار، حفظ برای صنعتی یا تولیدی شرکت دارند. یک تفاوت یکدیگر با پژوهشی نتایج فکری مالکیت منظر از اینحال

 شرکت داخل در سرمایه عنوان به را آنها و کرده حفاظت خود فناورانه و پژوهشی یدستاوردها و نتایج از ستیبا یم

 در و استفاده دانشگاه از خارج به تحقیقات نتایج انتقال تشویق دانشگاه در غالب رویکرد مقابل، در .کند حفظ

 یا اول نوع از اعم ( دانشگاهی زایشی یها شرکت فناورانه رویکرد عالوه به .است ها سازمان سایر و تجاری یها شرکت

 از بسیاری در ،رندیگ یم شکل آنها یدستاوردها براساس ویا دانشگاهی نخبگان و استادان توسط مستقیم بطور که) دوم

 فناوری یها حوزه متوجه باشد، مصرف و توزیع تولید، یها حوزه در بازار یها رقابت اساس بر آنکه از بیش موارد

 رویکرد از حمایت .آورد ارمغان به جامعه برای را نوظهور فناورانه یها فرصت ،توان یم راه این از و است 3پیشرفته

 و گیری شکل بستر عنوان به نقش ایفای در تنها نه سوم نسل یها دانشگاه و راهبردی برخورداراست اهمیت از مزبور،

 گیری از بهره با و یکپارچه و هماهنگ اقدامات قالب در بلکه ،کنند یمآفرینی  نقش پیشرفته یها یفناور بالندگی

 زایشی یها شرکت اندازی راه در رشد، مراکز متمرکز در بینی پیش قابل یا شده بینی پیش یکارها و ساز و خدمات

 (4،1169پازوس و همکاران) برخوردارند باالتری مراتب به رسالت بلکه و قابلیت از تولید ثروت، و بنیان دانش

 این با .شود یم اصالح و تغیر دستخوش کار کسب و یها بنگاه مندیهای نیاز و بازار با متناسب رشد، مراکز تعریف

 طریق از نوپا یها شرکت رشد و اندازی راه کننده، تسریع تسهیل، و کارهای ساز عنوان به را رشد مراکز توان یم حال

 یها مشاوره جمله از الزم یها تیحما و امکانات سایر و پذیر خطر یها یگذارسرمایه  دفتری، تجهیزات و دفتر نیتأم

 برخورداری با رشد مراکز از بسیاری .نمود معرفی شده، حفاظت محیط نیتأم و نیز مالی و آموزشی خدمات تخصصی،

 سالهای در ها شرکت موفقیت امکان مستقر، یها شرکت از ها تیحما ارائه با کارآمد، و کوچک، مدیریتی گروه از

 از درصد  81شده، منتشر متعدد یها گزارش بر مبتنی .دهند یم افزایش توجه قابل بصورت را آنها فعالیت نخست

 حمایت مراکز مورد یها شرکت مورد در رقم این آنکه حال ،شوند یم مواجه شکست با اول سال سه در نوپا یها بنگاه

 بصورت کشورها از (. از اینرو، بسیاری5،1169فریتاس و همکاران) ابدی یم تقلیل درصد 11الی  61از  کمتر به رشد

 مرکز 9311از  ،1166سال در شده منتشر آمارهای اساس بر .اند شده تشویق و ترغیب رشد مراکز اندازی راه به فزاینده
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. high-tech 

4
. Pazos, David Rodeiro & Sara Fernández López, Luís Otero González, Alfonso Rodríguez Sandiás 

5
. Freitas,JonathanSimões& Carlos Alberto Gonçalves, Lin Chih Cheng, Reynaldo Maia Muniz 
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 حال در یکشورها در باقیمانده درصد 21و  اروپا در یک سوم شمالی، آمریکای در سوم یک ،کشورها سایر در رشد

 راه نیویورک در 1باتاویا صنایع درمرکز 6317 سال در رشد مرکز اولین .ندینما یم فعالیت چین و بویژه برزیل توسعه

راسموسن و ) است حال افزایش در توسعه حال در یکشورها در رشد مراکز است. تعداد شده اندازی

 (.2،1169همکاران

 آب و انرژی تأمین ی نحوه کند می نرم پنجه و دست آن با ای منطقه هر و شهر هر که ای اساسی مشکالت از یکی

 موجبات توانند می شوند می محسوب شهری سیستم هر برای حیاتی و حساس های مقوله جزء که مقوله دو این. است

 های سوخت بودن بر هزینه همچنین و فسیلی های سوخت بودن محدود به توجه با. کنند فراهم را آنها افول یا و رشد

 در شهری مدیران غالب که نیست ذهن از دور ها، آن بکاربردن برای الزم های زیرساخت نبودن به توجه با ای هسته

. اند برآمده بادی و خورشیدی های انرژی همچون جایگزین های انرژی از استفاده برای هایی زیرساخت ایجاد جهت

و  . )بهزادفراست شده تبدیل توجه قابل و مهم امری به جهان نقاط اکثر در بادی و خورشیدی های انرژی از استفاده

 .(6987، گلریزان

 های انرژی از استفاده آن بودن آفتابگیر و منطقه این در موجود های ویژگی وجود با در مورد شهر تهران باید گفت،

 محقق جهت در قدمی تاکنون منطقه این در شهری مسئوالن و مدیران متاسفانه که است پذیر توجیه خورشیدی

 جدی مشکالت با اخیر سال چند در تهران که موضوع این به توجه با این بر عالوه. اند برنداشته مهم این کردن

 بحران ایجاد از جلوگیری و آب ذخایر مدیریت برای که رود می انتظار است بوده مواجه آشامیدنی آب کمبود

 ای گسترده اقدامات مشکل این رفع برای منطقه این در آمده بدست اطالعات طبق. باشد شده اندیشیده هایی چاره

 و منطقه این همواره که هایی بحران از یکی قطع بطور و است نگرفته صورت داری خان آب و داری آبخیز نظیر

 جهت منطقه این در نقل و حمل سیستم همچنین. بود خواهد آب کمبود بحران آزارد، می را مشابه مناطق از بسیاری

 منطقه این نقل و حمل در سیستم در وجودمشکل به آن ساکنین و نیست پویا شهر نقاط اقسا به آن ساکنین جابجایی

 وارد لطمه منطقه این محیطی پایداری به همگی شد ذکر که مشکالتی این. دارند اعتقاد منطقه شهری مدیران همانند

 طور به منطقه از عبور هنگام که مشکالتی از یکی. شوند می محیطی پایداری به منطقه این رسیدن مانع و کنند می

 ناکافی دلیل به معضل این که رسد می نظر به. باشد می آن در شادابی ومدیریت طراوت کمبود است نمایان آشکارا

 نتایج از که همانطور -مناسب های گاه تفرج و خرید مراکز اقتصادی، های بنگاه ایجاد جهت مسئوالن اقدامات بودن

 رفع قابل شهری مسئوالن بیشتر توجه با مهم این که. است آن ساکنین ی استفاده برای -شده نمایان ها پرسشنامه

 برای پاک هوای ایجاد بر عالوه موجود، ی دریاچه همچنین و منطقه این 9 ی ناحیه در بسیار درختان وجود. باشد می

 از اما. بیاید بوجود منطقه این برای درآمد های منبع همچنین و سرمایه جذب های مکان از یکی به تواند می منطقه این

 پایدار توسعه نهایت در و شهری مدیریت افول موجبات نشود آن به کافی توجه اگر که مهم و اساسی مشکالت

. است زندگی سبک تنوع و جمعیت گوناگونی به توجه و مردمی مشارکت موضوع کرد خواهد فراهم را شهری

 محقق آن ساکنین مشارکت بدون شهر در امری هیچ اند داشته اظهار شهری نظران صاحب ی کلیه که همانطور
                                                                                                                                                               
1
. Batavia 

2
. Rasmussen,Einar & Simon Mosey, Mike Wright 
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 آنها ایمنی و سالمت تفکرها، ها، عقیده به توجه و ها ریزی برنامه در مردمی مشارکت از استفاده و شد نخواهد

 منطقه آن مدیران باشد بیشتر ای منطقه در اجتماعی همبستگی هرچه. کرد خواهد تضمین را شهری مدیریت موفقیت

 باالیی روبه متوسط زندگی از منطقه این ساکنین اکثر که این به توجه با. بود خواهند تر موفق ها برنامه انجام در

. آید می حساب به منطقه این برای فرصت یک این و است باالتر نیز آنان پذیری مشارکت درصد لذا برخوردارند

. شد نخواهد میسر اقتصادی و محیطی اجتماعی، فاکتورهای از یکی به توجه با تنها پایدار توسعه اینکه آخر پیشنهاد

 توسعه به رسیدن موجبات آنها ی سه هر بین کردن برقرار تعادل و توجه و یکدیگرند الینفک اعضای سه این بلکه

 پایدار توسعه و شهری مدیریت بین ی رابطه که باشند داشته دقت باید مدیران همچنین. کنند می فراهم را پایدار

 همچنین و است مؤثر شهری پایدار توسعه ایجاد در شهری مدیریت که معنی این به است دوجانبه ای رابطه

 (.6931دلخواه،) سازند می فراهم را شهری مدیریت استانداردهای ارتقاء موجبات پایدار توسعه های اندیشه

. ندارند آن از درستی و مشترک فهم کنند، می صحبت پایدار توسعه از که کسانی همه لزوماً که است این واقعیت

 توسعه» باشد. دوام با و ماندگار که است توسعه از شکلی منظورشان، کنند، می پایدار توسعه از صحبت وقتی ها خیلی

. است آمده پدید آن به بشر نگرش تغییر و توسعه قبلی رویکردهای رسیدن بست بن به از که است مفهومی «6پایدار

 دیگر ایعده. نکند تکرار آن درباره را بشری گذشته اشتباهات توسعه، به جدید نگاهی با که دارد تالش مفهوم این

 امکانات و عدالت که اندکرده قلمداد اقتصادی رشد از جدیدی مفهوم را پایدار توسعه عدالت، مفهوم کردم لحاظ با

 بدون رشد این همچنین و آوردمی ارمغان به برگزیده افراد از اندکی تعداد برای نه و جهانیان تمامی برای را زندگی

 .(6931روزبه،  و )صفایی پور باشدمی جهان محدود منابع ظرفیت از بیش نه و مخرب پیامدهای

 وضعیت بهبود اساس که فرآیندی است، پیشرفت و بهبود الزمه فرآیند، یک عنوان به پایدار توسعه تر عام تعریف در

 پیشرفت محرکه نیروی منزله به پایدار توسعه از همچنین. است جوامع فرهنگی-اجتماعی هایکاستی برنده بین از و

 یاد نیز رشد حال در کشورهای ویژه به کشورها تمامی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هماهنگ و متناسب متعادلی

 .(6931رضایی،  و )تندیسه است شده

 حفظ به توجه با هاانسان زندگی کیفیت پیشرفت”  را پایدار توسعه متحد ملل سازمان زیست محیط برنامه

 کره منافع به زدن صدمه بدون کنونی نسل نیازهای برآوردن یعنی ”زمین کره حیات کننده تأمین سیستم هایظرفیت

 توسعه وسیعتر نگرش با تعریفی. کند می تعریف شود، گرفته آینده نسل نیازهای تأمین جلوی اینکه بدون و زمین

 کره روی بر حیات هایگونه تمامی بقای آشکارا که انسانی فعالیت نوعی”  کندمی تعریف گونه بدین را پایدار

 .(6931)قاسمی، ”بخشدمی تدوام و تقویت تاریخ، طول در را زمین

 روندی پایدار به بیان دقیقتر توسعه. ”یابد دوام که ایتوسعه: ” نمایدمی تعریف چنین را پایدار توسعه جهانی بانک

 آلودگی جهت در و باشد اجتماعی عدالت سوی به آوری فن و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شرایط بهبود که است

 .(6988و زرآبادی پور،  )رصافی نباشد طبیعی منابع تخریب و اکوسیستم

 :شمرد بر پایدار توسعه برای توانمی را زیر هایویژگی و نکات آمده، عمل به تعاریف از استفاده با
                                                                                                                                                               
1 . Sustainable development. 
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 .شودمی محسوب فرآیند یک پایدار توسعه -6

 .است پیشرفت الزمه و مبنا پایدار توسعه -1

 .است متوازن ایتوسعه -9

 است. جانبه همه ایتوسعه -2

 .است مخاطره و تخریب بدون ایتوسعه -1

با ارتباط بین سه موضوع که با قرار دادن سه دایره در کنار یکدیگر نشان داده  شهری در شکل زیر توسعه پایدار

( و محیط زیست social(، اجتماع )economy) . سه دایره شامل: اقتصادشود میتوضیح داده  شده 

(environment ) .است 

 
  های سه گانه توسعه پایدار نمودار مؤلفه

 (.6983، حاتمیمنبع: )

، یا «منصفانه»است که در آن عبارت  ای محدودهقسمت مشترک یا دارای همپوشانی بین دایره اجتماع و اقتصاد 

نوشته شده است. بدین معنی که باید رابطه اقتصادی در اجتماع به روابطی منصفانه و عادالنه  ( equitableعادالنه )

شده است. بدین  نوشته( bearable) « بادوام»منجر گردد. در قسمت مشترک بین محیط زیست و اجتماع عبارت 

قابل دوام باشد و به نابودی محیط سامان دهند که  ای گونهروابط خود را با محیط زیست به  باید می ها انسانمعنی که 

  رشد و ترقی  ، مناسب «دوام  قابل»زیست منجر نشود. قسمت مشترک بین اقتصاد و محیط زیست نیز با عبارت 

(viable نشان داده شده است. به این مفهوم که رابطه اقتصاد با محیط زسیت، ضمن اینکه امکانات باید امکانات )

نباشد که از منابع طبیعی به صورت افراطی استفاده کند و به از بین  ای گونهفراهم کند، به رشد و ترقی را برای انسان 

قرار  ای توصیهخورشیدی و انرژی باد با چنین  های انرژیرفتن آنها منجر شود. استفاده از منابع تجدید شونده مثل 

در واقع محدوده مشترک سه دایره اجتماع،  ( نوشته شده کهsustainable« )پایدار»وسط سه دایره عبارت  در. گیرد می

محیطی است که  اقتصاد و محیط زیست است. با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست

 .گردد میتوسعه پایدار امکانپذیر 

اعتال اقتصاد  توانند موجب تمامی کسب و کارهای مبتنی بر دانش می توان نتیجه گیری کرد، با توجه به نمودار باال می

 و بهبود روابط اجتماعی و در نهایت حفظ پایدار محیط زیست باشند.
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در این شهرها مردم گرایش بیشتری به پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی دارند. این 

ست، اما در صورت بی شرایطی است که به دلیل راحتی، آسانی و سرعت وسایل نقلیه برای انسان امروز فراهم آمده ا

 (.6931باخدا،آینده انسان را به خطر اندازد. ) تواند میتوجهی به معیارهای توسعه پایدار شهری 

های شرکتهای  دهد ارتباط موثری میان توسعه فعالیت نشان می( 1118) 6در مجموع مطالعات اسلون و همکاران

رد. زیرا عمده عملکرد شرکتهای دانش بنیان بر سه دانشی و دانش بنیان در جهت توسعه پایداری شهری وجود دا

 باشد. اجتماع و محیط زیست می حوزه عمده اقتصاد،

 
 ها  های دانش بنیان مدل توسعه پایداری شهری و توسعه فعالیت

 (1118اسلون و همکاران، )منبع:

توصیفی از نوع  ها دادهبا توجه به مباحث مطرح شده این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری 

و معادالت  Amosپژوهش و در جهت پاسخ به انها از طریق نرم افزار  سؤاالتتوجه به  با .باشد یمهمبستگی 

 ی آماری شده است.ها آزمونساختاری اقدام به اجرای 

 مورد پژوهش جامعه و نمونه

 راستای در و) تکفا ( ایران ارتباطات و اطّالعات فناّوری کاربرد و توسعه برنامه شروع با 1381 سال ماه مهر از ایران در

تا کنون و بر  سال آن از و شد فناّوری تدوین و علم یها پارک و رشد مراکز یها نامه آیین برنامه، این برنامه هفتم

وابسته به  2ی دانش بنیانها شرکتاساس آخرین آمار منتشر شده از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت 

موسسه و شرکت دانش بنیان بصورت سهامی خاص یا  6336معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مجموع 

 بنیان دانش های شرکت شامل بنیان دانش یها شرکت مسئولیت محدود در استان تهران به ثبت رسیده است. انواع

 بنیان دانش های شرکت ،6 نوع نوپا بنیان دانش های شرکت ،(صنعتی) 1 نوع تولیدی بنیان دانش های شرکت تولیدی،

نفر از مدیران شرکتهای دانش  919. در مجموع در این پژوهش بر اساس جدول مورگان تعداد باشد یم 1 نوع نوپا

بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه  ابزار اشاره از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بنیان مورد

یی روا گویه ای توسعه پایدار شهری استفاده شده است. 3به همراه پرسشنامه  ها انیبنگویه ای عملکردی دانش  91
                                                                                                                                                               
1. Slone,Daniel K. and others. 

2
. http://daneshbonyan.isti.ir/  6937 بهمن 67تاریخ مراجعه  

http://daneshbonyan.isti.ir/
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رسیده است و  دییتأنفر از خبرگان دانشگاهی به  61ابزار پژوهش بصورت صوری از طریق بررسی و ارزیبای 

و پرسشنامه توسعه پایدار  16812از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکردی دانش بنیان  انییایپا

 محاسبه گردید. 16883شهری 

 
قشه  نیان بع: وب سایت جستجو) را  (.1من

 
 (1منبع: مرکز آمار ایران) نقشه استان تهران

                                                                                                                                                               
1
. Browse.ir 
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 (.2منبع: وب سایت جستجو) رانیانقشه 

 ها یافته

با توجه به هدف اصلی پژوهش، یک سؤال اصلی و سه سؤال فرعی طرح شده است که ابتدا به سؤاالت فرعی پاسخ 

 پاسخ داده خواهد شد. باشد، میشود و در نهایت سؤال اصلی پژوهش که همان عنوان پژوهش نیز  داده می

 سؤاالت فرعی:

 های دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری در بعد اجتماعی چه تاثیری دارند؟ شرکت( 6

 های دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری در بعد اقتصادی چه تاثیری دارند؟ شرکت( 1

 ه تاثیری دارند؟های دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری در بعد محیط زیست چ شرکت( 9

ها و درون  معادالت ساختاری اثر بین مؤلفه در پاسخ به سه فرضیه فرعی از معادالت ساختاری استفاده شده است.

 عامل بین رابطه باشد. قدرت این تأثیر به دو شکل استاندارد و غیر استاندارد قابل بررسی می دهد. ها را نشان می مؤلفه

 اگر. است یک و صفر بین مقداری عاملی بار. شود می داده نشان عاملی بار بوسیله شاهدهم قابل متغیر و( پنهان متغیر)

 161 تا 169 بین بارعاملی. شود می نظر صرف آن از و شده گرفته درنظر ضعیف رابطه باشد 169 از کمتر عاملی بار

 آماره از متغیرها بین رابطه بودن معنادار بررسی جهت. است مطلوب خیلی باشد 161 از بزرگتر اگر و است قبول قابل

 میزان اگر بنابراین شود می بررسی 1611 خطای سطح در معناداری چون. شود می استفاده t-value همان یا t آزمون

 نیست. معنادار اثر شود، محاسبه تر کوچک 6631 از t-value آزمون با شده مشاهده عاملی بارهای
                                                                                                                                                                                     
1. https://www.amar.org.ir 
2. Browse.ir 
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 های پژوهش()یافتهمنبع:  بنیان بر توسعه پایدار شهری در حالت استانداردنمودار مدل ساختاری تأثیر دانش 

ضریب مسیر  باالترین دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری نشان داد، ریتأثنتایج حاصل از اجرای آزمون ساختاری 

زیرساخت فناوری و جایگاه  مؤلفهی عوامل قانونی و جایگاه دوم مربوط به ها مؤلفهی دانش بنیان مربوط به ها مؤلفه

ی سه ها مؤلفه. و جایگاه نخست ضریب مسیر باشد یمی نظام ملی نوآوری و منابع انسانی ها مؤلفهسوم مربوط به 

ی دانش بنیان بر ابعاد ها شرکتمجموع توسعه  در .باشد یممحیط زیست  مؤلفهگانه توسعه پایدار شهری مربوط به 

 .باشد یمذار سه گانه توسعه پایدار شهری اثرگ

 
 های پژوهش()یافتهمنبع:  نمودار مدل ساختاری تأثیر دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری در حالت غیراستاندارد

 ها مؤلفهتحلیل ساختاری  tآماره جدول 
 پژوهش های متغیر بار عاملی t-value نتیجه

 اجتماع 1 8.95 مسیر دییتأ

 اقتصاد 0.54 9.33 مسیر دییتأ

 محیط زیست 0.63 9.87 مسیر دییتأ

 های پژوهش()یافتهمنبع:
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 های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری کدام است؟ مدل مناسب توسعه شرکت( سؤال اصلی پژوهش

 
 های پژوهش()یافتهمنبع:  نمودار مدل نهایی ساختاری در حالت استاندارد

ی دانش بنیان مربوط ها مؤلفهضریب مسیر  باالترین نشان داد،نتایج حاصل از اجرای آزمون ساختاری نهایی پژوهش 

منابع  مؤلفهزیرساخت فناوری و جایگاه سوم مربوط به  مؤلفهی عوامل قانونی و جایگاه دوم مربوط به ها مؤلفهبه 

. باشد یمعوامل اقتصادی  مؤلفهنظام ملی نوآوری و جایگاه پنجم مربوط به  مؤلفهانسانی و جایگاه چهارم مربوط به 

 الزم .باشد یممحیط زیست  مؤلفهی سه گانه توسعه پایدار شهری مربوط به ها مؤلفهو جایگاه نخست ضریب مسیر 

 .باشد یم 1683ی دانش بنیان بر توسعه پایدار شهری ها شرکتبه توضیح است ضریب مسیر اثر 
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 پژوهش(های )یافتهمنبع: نمودار مدل نهایی ساختاری در حالت غیراستاندارد

بدست  22/6دو بهنجار نیز -دهند. مقدار خی های برازش مدل نهایی پژوهش مقادیر مطلوبی را نشان می شاخص

قرار دارد. بنابراین مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است.  9تا  6آمده است که در بازه مورد قبول 

تر است،  کوچک 18/1ه است که از مقدار بدست آمد 116/1برابر  RMSEAهمچنین از آنجا که شاخص برازش 

 اند. های نیکوئی برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفته سایر شاخص مدل از برازندگی خوبی برخوردار است.
 های نیکوئی برازش مدل ساختاری شاخص جدول

 χ2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی
 1 - 0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.1> 2> مقادیر قابل قبول

 0.94 0.93 0.96 0.98 0.96 0.001 1.144 مقادیر محاسبه شده

 های پژوهش()یافتهمنبع:

 بحث و نتیجه گیری

 رابطه دگرکونی فرآیند تر،بیش بلکه نیست، یافته شکل مفهومی پایدار توسعه: گفت توانمی هاویژگی این پایه بر

 های ضرورت بین است ایمعادله عمل در پایداری. کندمی بیان را فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، های سیستم

 و اقتصادی اجتماعی، ابعاد آن در که است نگری کلی پایدار، توسعه جدید مفهوم. توسعه نیازهای و محیطی زیست

 آن نگری جامع در پایداری توسعه جاذبه ترینمهم اعتباری به. گیردمی بر در را بشری نیازهای دیگر و فرهنگی

 در را مردم تمامی بلکه منطقه، یک و کشور در فقط نه انسانی هایآرمان و نیازها براورنده پایدار توسعه. است

 همه و است گرفته قرار توجه مرکز در انسان مفهوم، این در. گیردمی بر در را آینده و حال در جهان سراسر

. شوندمی دعوت هماهنگی و همراهی به آینده و حال در بشر، حیات دوام و قوام چارچوب در جهانی هایپدیده

 فرآیند در و گیرد می بر در را هاانسان زندگی جوانب همه که یابدمی ایگسترده مفهوم پایدار توسعه مبنا، این بر

 امنیت، سیاست، صنعت، بهداشت، آموزش، طبیعی، منابع تکنولوژی، بازرگانی، اقتصاد، زمینه در هاسیاست آن

 تداوم را محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، توسعه که شوند می طراحی ایگونه به هاان نظایر و اخالق فرهنگ،

 (.6983،)حاتمی بخشد

است  ای توسعهداد، این گونه است:  ارائهاز توسعه پایدار شهری  توان میبا توجه به تعریف توسعه پایدار، تعریفی که 

یعنی سه  –که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید، اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ در عین حال آب، خاک و هوا 

پایدار شهری مستلزم کاهش مصرف  توسعهعنصری که برای حیات انسان ضروری است آلوده و بال استفاده نگردد. 

رژی از منابع نا آالینده، کشت گیاهان و توسعه فضای سبز مواد اولیه، داشتن بافت شهری کوچک و منسجم و تولید ان

و بازیابی زباله در محل است. شهرهایی که وابستگی به اتومبیل در آنها کمتر است، متمرکزند و الگوی استفاده از 

 متمرکزترنداشتغال بیشتری در هر واحد سطح  های محلزمین نیز در آنها متراکم است، یعنی اینکه جمعیت و 

 .(6983بری، صفرپور، کرد، )قن

 بازیافت و ضایعات حد از بیش تولید از اجتناب منابع، از اقتصادی استفاده دلیل به که است جایی پایدار شهر اصوالً

 شهر. باشد خود حیات ادامه به قادر درازمدت، در طبیعت با همگام و مفید های سیاست پذیرش و امکان حد تا آن

 شهروندان خاطر همین به باشد، می محیطی زیست و مدیریتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، ابعاد شامل پایدار

 تالش و باشند داشته امنیت و آرامش احساس کنند، اختیار مناسب سرپناهی آورند، بدست عادالنه درآمدی توانند می
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 محیط با هماهنگی در شهر برای قوی اقتصاد یک ساخت. نمایند شهر پایداری از حفاظت وقف را خود وقت و

 شهری مدیریت نوین اشکال با آن تلفیق و تاریخی سنن و اجتماعی های روش حفظ هدف با باید طبیعت، و زیست

 که است آن بر سعی نوشتار این در. بماند محفوظ پایداری ابعاد انسجام و همبستگی تا شود همگام نوین، فناوری و

 و است اساتید اختالف مورد که شهری پایدار توسعه همان یا) پایدار شهری توسعه مبحث مختلف، منابع به رجوع با

 .گیرد قرار بررسی و بحث مورد است پایدار شهر به رسیدن روند همانا که( گنجد نمی مجال این در آن درباره بحث

 رفع جهت تراکم و سطوح و زمین کاربری در که است تغییراتی معنای به پایدار شهری توسعه کالبدی، نظر از

 زیست نظر از را شهر زمان طول در تا آید می عمل به نقل و حمل و تفریح مسکن، زمینه در شهر ساکنان نیازهای

 و آلودگی بدون زیرزمینی و سطحی های آب و اراضی سالم، آشامیدنی آب پاک، هوای) نماید سکونت قابل محیطی

 و پایه مشاغل حفظ جهت صنعتی و فنی تغییرات با هماهنگ شهری اقتصاد) سازد بادوام اقتصادی نظر از ،(غیره

 الگوهای) کند همبسته اجتماعی نظر از و( عادالنه سرانه مالیاتی بار با ساکنان، استطاعت حد در مناسب مسکن تأمین

 پایدار شهر در. داد خواهد ارتقا را شهر های میراث به شهروندان تعلق احساس و اجتماعی همبستگی اراضی کاربری

 رشد اعظم بخش. اند آمده در شهری توسعه های برنامه پوشش تحت که است هایی زمین از استفاده به عمدتاً توجه

 متعادل افزایش و شهر در موجود بافت پرکردن طریق از توان می را شهر یا منطقه در مسکن به نیاز و جمعیت آینده

 .ساخت برآورده تراکم

 کمتری سطح آن نتیجه در که است شهری هوشمند رشد توسعه اصول برقراری نتیجه پایداری نقل، و حمل منظر از

 در. افتد می اتفاق شهری درون سفرهای کاهش نقل، و حمل متفاوت های شیوه اعمال با و شود می اشغال زمین از

 عمومی نقل و حمل و سواری دوچرخه روی، پیاده با تناسب در را شهری کالبد که است آن پایدار نقل و حمل واقع

 و حمل از استقبال و اجتماعی تعامالت تشویق سبب که برد باال جایی تا را نقل و حمل خدمات کیفیت و دهد قرار

 شهری اراضی در ترکیبی کاربری و شهری های زیرساخت ساختمانی، تراکم حالت این در گردد، عمومی نقل

 های خصیصه ترین مهم. دهد کاهش را شهر داخل سفرهای در شده طی های فاصله طول درصد هفتاد تا تواند می

 تأکید و ها کاربری اختالط و ترکیب سواری، دوچرخه و مداری پیاده بر تأکید: از عبارتند پایدار شهر در نقل و حمل

 .عمومی فضاهای و بناها بخش وحدت عامل عنوان به اجتماعی عملکردهای بر

 ظهور. است زده دامن را نیاز مورد های زیرساخت به توجه با سازی متراکم به توجه لزوم شهرها جمعیت افزایش

 رسید، خود اوج به دوم جهانی جنگ از بعد اول دهه در که بیستم، قرن اول نیمه در کارکردگرایی یا مدرنیسم مکتب

 ارتباط این در. است کرده ایفا نقش شهرها عمودی رشد تشویق و گیری شکل در فکری های جنبش سایر از بیشتر

 آن پیروان های خواسته ترین مهم از عمومی نقل و حمل به دادن اهمیت و مسکن معضل رفع برای سازی بلندمرتبه

 کردن مطرح با بیستم، قرن آخر دهه در مدرنیسم به انتقاد در مدرنیسم پست مکتب آن از پس. گردد می محسوب

 اختالط آن در شده ارائه اصول از برخی که گشت می شهری محیط کیفیت ارتقاء دنبال به پایدار توسعه دیدگاه

. باشند می فشرده و متراکم شهرسازی اصول با انطباق در خودروها نسبی کنترل و پیاده حرکت تشویق ها، کاربری

 خاص تقسیماتی و واحدها در تراکم افزایش شهری، عرصه کل در تراکم افزایش متفاوت دیدگاه سه با تراکم افزایش

 .گردد می مطرح متعدد های هسته جای به هسته یک در تراکم افزایش و
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 و کار های فرصت و امکانات شدن تر نزدیک به توان می پایدار شهری توسعه رویکرد به توجه مزایای از نهایت در

 و سبز اراضی از محافظت و شهری زمین از حداکثری استفاده و سوخت مصرف در جویی صرفه نتیجه در و تفریح

 اثر در پویایی و تحرک افزایش بایر، اراضی و فرسوده های ساختمان نوسازی و مرمت شهری، های حاشیه کشاورزی

 چه هر سوی به را شهر که نمود اشاره ها کاربری اختالط با اجتماعی سرزندگی ایجاد و عمومی نقل و حمل افزایش

 (.6،6938سپیدار) دهد می سوق شدن سبزتر

گردد در جهت توسعه پایدار شهر تهران ابتدا به ارتقاء واعتالی  های پژوهش پیشینهاد می یافته در نهایت با توجه به

ها و  ها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نمود ودر این بین ضروری است در جهت اعتال این گونه شرکت شرکت

توجه اقتصادی به  ی نوآوری،هایی از قبیل توسعه نطام مل به مقوله های آالینده محیط زیست، جایگزینی با شرکت

های دولتی و بهبود  بهبود و تغیر قوانین حمایتی شرکتهای دانش بنیان و توسعه حمایت های دانش بیان جدید، شرکت

های دانش بنیان در ابعاد مرتبط با بازاریابی و پذیرش ریسک  های فناوری و کمک و حمایت شرکت زیر ساخت

ای و ویژه شهر تهران  تواند در سطح کالن ملی تا سطح منطقه د. این توجه میتجاری و ریسک فنی توجه بیشتری نمو

 و شهرداری این کالنشهر را در بر گیرد.

 منابع
 .1، ص 21 شمارهایران،  شیمی مهندسی (. موانع تجاری سازی فنّاوری. مجله6988امیدخواه، محمدرضا )

 های پارک در مستقر بنیان دانش های شرکت مدیریت جهت دانش الگویی ( مدیریت6931) مرادو کیانی،  بیژن، عبداللهی، زینبایزدان، 

 .61ص  ،زمستان ،97 شماره دهم، رشد، سال مراکز و ک ها پار تخصصی فصلنامه فناوری، رشدمجله فناوری،  و علم

 آزاد دکتری تخصصی دانشگاه مکانیزاسیون؛ نقش بر تاکید با کشاورزی پایدار توسعه راهبردی الگوی طراحی (.6931) حسین. باخدا،

 تحقیقات. و علوم واحد - اسالمی

، سال نامه رهیافتفصلو پیشنهادها.  سازوکارها(. سیستم ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه فنّاوری در ایران: 6987نژاد، جعفر )باقری

 .6-69، صص 6اول، شماره 

 .11 – 61 صفحات، 11و نقل پایدار، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، شماره  حمل .(6987) .بهزادفر، مصطفی و فاطمه گلریزان

ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کالنشهرهای ایران، مطالعه موردی: شهر  برنامه .(6931) .تندیسه، محسن، رضایی، محمدرضا

 .6مشهد، مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره 

برای تبیین روابط  سازی نتایج پژوهش در نظام آموزش عالی و ارائه مدلیعوامل مؤثر بر تجاری تعیین( 6931) جاهد حسینعلی ،جاهد

دانشگاه آزاد اسالمی  ،دکتری مدیریت آموزش عالی رساله علوم و تحقیقات،مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  :بین عوامل

 .و اقتصادمدیریت  دانشکده علوم و تحقیقات،واحد 

 تهران؛ شهر 11 منطقه: موردی مطالعه)شهری پایدار توسعه ایجاد در شهری مدیریت نقش "(. در پژوهشی به بررسی6983) کاوه. ،حاتمی

 تحقیقات. و علوم واحد - اسالمی آزاد کارشناسی ارشد دانشگاه

 کارکنان و دبیران دیدگاه از) زیست محیط پایدار توسعه ارتقاء در مدارس محیطی زیست های آموزش نقش (.6931) امیرحسین. دلخواه،

 تحقیقات. و علوم واحد - اسالمی آزاد کارشناسی ارشد دانشگاه  (تهران شهر پرورش و آموزش 2  منطقه آموزشی

بررسی توسعه پایدار حمل و نقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی، علوم و  .(6988) .رصافی، امیرعباس و زرآبادی پور، شیما

 .1تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره 

                                                                                                                                                               
1
. http://www.urbanica.ir/sepidar 
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 راهکارهای و انداز چشم همایش ."نوآوری پایه بر شغلی های فرصت ایجاد و صنایع فردا سازنده فناوری، پارک" (6981) پریسا ریاحی،

 .693-611صص  ،ایران اراک، مرکزی، اناست اشتغال در توسعه

جغرافیا  نشریهفخرآباد،  ی محلهمطالعاتی:  مورددر شهر شیراز،  ای محلهو توسعه پایدار  هویت .(6931) .صفایی پور، مسعود، روزبه، حبیبه

 .96و توسعه، شماره 

کارشناسی ارشد  اکوتوریسم، پایدار توسعه مناسب های پهنه تعیین برای خلخال شهرستان محیطی توان ارزیابی .(6931) علی. قاسمی،

 تحقیقات. و علوم واحد - اسالمی آزاد دانشگاه

همایش ملی جغرافیا و  سومینثیر مدیریت ترافیک بر توسعه پایدار شهری،  تأ .(6983) .قنبری، ابوالفضل، صفرپور، میثم، کرد، قهرمان

 .رویکرد علمی به توسعه پایدار

 و ها پارک تخصصی فصلنامهبنیان،  دانش هاى شرکت سازمانى ساختار مناسب الگوى بررسى( 6931) عباسی، رسول فرد، نجف و اللهیاری

 .12-27 زمستان. ،13 شماره هشتم، سال رشد، مراکز
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