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تَسس ایذُ ّن اص هٌظش هثاًی ًظشی ٍ ّن اص جٌثِ ػولیاتی ٍ واسوشدی داسای لذهت صیادی است ٍ سٍص تِ
سٍص هتىاهل تش ضذُ است .هفَْم سشسیض ضذى داًص ) (knowledge spilloverدس سال  0981هیالدی تَسط
التػادداى اًگلیسی آلفشد هاسضال

)(Alferd Marshall

هطشح ضذ ٍ تؼذّا دس سال  0891تَسط وٌت آسٍ

) ٍ (Kenneth Arrowپاٍل سٍهش ) (Paul Romerدسسال  0899هیالدی تسط یافت .دس سال  0811هیالدی ادٍاسد
گلیضس

)(Edward Glaeser

ٍ ّوىاساًص ،هجوَػِ افىاس هاسضال ،آسٍ ٍ سٍهش سا دس لالثی هٌسجن هطشح

ًوَدًذ .تش طثك ایي دیذگاُ ،هجاٍست ضشوتّا دس دسٍى یه غٌؼت هطتشن هٌجش تِ اًتمال داًص دس هیاى
ضشوتّا هیضَد وِ ایي اهش ًَآٍسی ٍ سضذ آًْا سا تسْیل هیوٌذ .دس چٌیي فضایی هثادلِ ایذُّا تیي
واسوٌاى ضشوتّای هختلف دس خػَظ هحػَالت جذیذ ٍ سٍشّای جذیذ تػَست گستشدُ ضىل
هیگیشد .فشغت تشای هثادلِ ایذُّا هٌجش تِ ًَآٍسی هیضَد وِ ولیذ ٍسٍد تِ تَلیذ هحػَالت جذیذ ٍ
سٍشّای تَلیذ تْثَد یافتِ است .پاسنّای ػلن ٍ فٌاٍسی ًوًَِی خَتی اص وسة ٍ واسّای تجویغ ضذُ
ّستٌذ وِ ضشایط تشای تثادل ایذُّا دس آًْا فشاّن هی ضَد .ضشوتّای هستمش دس سیلیىَى ٍلی
)valley

(silicon

ًیض دس ساستای چٌیي دیذگاّی ضىل گشفتِ است .ضىلگیشی خَضِّای غٌؼتی ًیض تِ هٌظَس

تْشُگیشی اص هضایای هثادلِ ایذُّاست.
تٌاتشایي هیتَاى گفت هثحث تَسس ایذُ دس سطَح هختلف داسای هثاًی ًظشی ٍ الگَّای ػولی هتؼذدی
دس وطَسّای تَسؼِ یافتِ است وِ هطالؼِ تجشتِ ایي جَاهغ ًطاى هیدّذ وِ تَجِ تِ هٌاتغ اًساًی ٍ
ایذُّای واسآفشیٌاًِ تِ ػٌَاى یه هضیت سلاتتی دس سطح ضشوتی ٍ هلی هطشح است ٍ تٌْا ساصهاًْایی سضذ
هیوٌٌذ وِ ًَآٍستش ّستٌذ .لزا ساصهاىّا تالش هیوٌٌذ تا اص ایذُّای واسوٌاى خَد ٍ یا ایذُّای افشاد
تیشًٍی وِ دس تَسسّای ایذُ ػشضِ ضذُاًذ ،تْشُهٌذ ضًَذ تا اص گشدًٍِ سلاتت خاسج ًطًَذ.
هْوتشیي واسوشد تَسس ایذُ) (The exchange ideaهتػل ًوَدى هختشػاى ،هثتىشاى ٍ افشاد غاحة ایذُ تِ
تاصاس ٍ غٌؼت است .اغلة غاحثاى ایذُ تِ ػلت ػذم تضاػت هالی ٍفمذاى دستشسی تِ اهىاًات وافی،
تَاًایی تثذیل ایذُّای ًَآٍساًِ خَد تِ وسة ٍ واس واسآفشیٌاًِ سا ًذاسًذ .لزا تَسس ایذُ هحولی تشای
ػشضِ ایذُّاست تا سشهایِگزاساى ٍ یا ضشوتّا تِ فشاخَس ًیاصّای خَد الذام تِ خشیذ ایذُّا ًوایٌذ ٍ یا اص
طشیك ضشاوت تا غاحة ایذُ ،صهیٌِ سا تشای تجاسی ساصی ایذُ ّا فشاّن ًوایٌذ .فشآیٌذ هؼاهلِ دس تَسس
ایذُ تمشیثاً هطاتِ هشاحلی است وِ دس تَسس اٍساق تْاداس اتفاق هیافتذ ٍلی اص ًظش واسوشدی ٍ هحتَایی
هاّیت هتفاٍتی داسد .تشای آًىِ ایذُای لاتلیت ػشضِ دس تاصاس تَسس ایذُ پیذا وٌذ ،تایذ دس ًْادّای لاًًَی

تِ ثثت سسیذُ تاضذ ٍ هالىیت هؼٌَی غاحة ایذُ لاتل اثثات تاضذ ٍ یا اغطالحاً تػَست پتٌت ) (Patentدس
آهذُ تاضذ .غاحة ایذُ تایستی داسای تشًاهِ وسة ٍ واس یا طشاحی تجاسی ) (business planتاضذ وِ دس آى
ولیِ اجضاء ٍ ػٌاغش وسة ٍ واس دس لالة ًام تجاسی ،چىیذُ اجشایی طشح وسة ٍ واس ،تاصاسیاتی
هحػَالت ٍ خذهات ،هىاًیاتی ،سیسهّای هْن وسة ٍ واس ٍ غیشُ هؼشفی هیضَد .طشح تجاسی
،ػولیاتی وشدى یه ضشوت سٍی واغز است ٍ سٌذی است وِ جضئیات وسة ٍ واس سا ضوي تطشیح
هَلؼیت فؼلیً ،یاصّا ،اًتظاسات ٍ ًتایج پیصتیٌی ضذُ سا ضشح هیدّذ .دس ٍالغ ،واس ٍیژُ طشح تجاسی دس
تَسس ایذُ ّواًٌذ اهیذًاهِ دس تَسس اٍساق تْاداس است وِ ًمطِای تشای هَفمیت وسة ٍ واس است ٍ
تػَیش سٍضٌی اص آى تشسین هیوٌذ وِ تِ وجا خَاّذ سفت ٍ چطَس تِ آى خَاّذ سسیذ.
تش هثٌای ّویي طشح تجاسی است وِ ووتیِّای هشتَطِ دس ساصهاى تَسس ایذُ تایذ ًسثت تِ اسصشگزاسی ٍ
یا اغطالحاً وطف لیوت ایذُ ػشضِ ضذُ ،الذام ًوایٌذ .ایي هشحلِ وِ دس حمیمت تثذیل صتاى ػلوی ٍ فٌی
تِ صتاى هالی است اص حساسیت تاالیی تشخَسداس است ٍ هیتَاًذ تسیاس چالص تشاًگیض تاضذ .صهاًی وِ ایذُ
لیوتگزاسی ضَد تشای آى ٍسلِ تْاداس غادس هیضَد ٍ آهادُ فشٍش دس تاصاس تَسس ایذُ هیضَد.
تَسس ایذُ دس ّش وطَس سا هیتَاى دس سِ سطح هَسد تَجِ لشاس داد .سطح ساصهاًی ،سطح هیاى ساصهاًی ٍ
سطح هلی .دس سطح ساصهاًی اص طشیك اتتىاساتی ّوچَى ًظام پیطٌْادّا ) (Suggestion systemهیتَاى صهیٌِ
سا تشای تْشُگیشی اص ایذُّای واسوٌاى فشاّن ًوَد؛ تِ گًَِ ای وِ پیطٌْادّای ًَآٍساًِ واسوٌاى دس یه
فشآیٌذ ػلوی دس وویتِّای تشسسی وٌٌذُ هَسد اسصیاتی لشاس هیگیشد ٍ صهیٌِ تشای اجشای ایذُّا فشاّن
هیگشدد .دس ایي سیستن ،ایذُّای افشاد تش اساس هؼیاسّای ووی اسصضگزاسی هیضًَذ ٍ هثلغی تِ ػٌَاى
پاداش هالی تِ پیطٌْاد دٌّذُ پشداخت هیگشدد .تَسس ایذُ دس سطح هیاى ساصهاًی دس لالة ضثىِّایی
ّوچَى خَضِّای غٌؼتی ٍ پاسنّای ػلن ٍ فٌاٍسی لاتل تحمك است .دسایي ضثىِّا ،ضشوتّا
فؼالیتّای تحمیك ٍ تَسؼِ سا تػَست هتوشوض ٍ تا تْشُگیشی اص هٌاتغ اًساًی ٍ هٌاتغ هالی یىذیگش
ساهاًذّی هیوٌٌذ .دس ایي ضثىِّای ساصهاًی ،صهیٌِ تشی هثادلِ ایذُ واسوٌاى ضشوتّای ػضَ ضثىِ
فشاّن هیضَد .تشای هثادلِ ایذُّا دس سطح هلی ًیض هیتَاى اص طشیك ساصهاى تَسس الذام ًوَد ،تِ طَسی وِ
افشاد هثتىش ٍ هختشع ایذُّای خَد سا تطَس هستمین تِ فشٍش تشساًٌذ یا وسة ٍ واس واسآفشیٌاًِ افشاد هثتىش
ٍ ًَآٍس دس تاصاس تَسس هَسد هؼاهلِ لشاس گیشد.
طشح تَسس ایذُ دس ایشاى تِ ػلت آهادُ ًثَدى تستشّای الصم تا چالصّای هختلفی هَاجِ است وِ هْوتشیي
آًْا سا هیتَاى دس ایي هَاسد خالغِ وشد:


وطف لیوت ٍ یا تؼییي اسصش هالی تشای ایذُّای ًَآٍساًِ واسی تسیاس دضَاس است وِ ًیاصهٌذ
وادسی هجشب ٍ هتخػع است وِ تتَاًٌذ هٌافغ التػادی ٍ اجتواػی طشح تجاسی پیطٌْادی سا
تشآٍسد ًوَدُ ٍ ّضیٌِّا ٍ سیسهّای احتوالی آى سا پیصتیٌی وٌٌذ.



واسآهذی تَسس ایذُ دس سطح هلی هستلضم پیادُ ساصی هَفك هثادلِ ایذُ دس سطح ساصهاى ٍ سطح
هیاى ساصهاًی استً .اتَاًی ضشوتّا ٍ ساصهاىّا دس تْشُگیشی اص ًظام پیطٌْادّا ٍ ػذم استفادُ
تْیٌِ اص اتتىاسات هٌاتغ اًساًی دس وطَس اهشی ٍاضح است وِ ّوگاى تش آى ارػاى داسًذ .اص سَی
دیگش ،ػذم تَفیك ضشوتّا دس ایجاد ائتالفات ساصهاًی ٍ خَضِّای غٌؼتی تِ هٌظَس تْشُگیشی اص
ایذُّای واسوٌاًطاى دس فشآیٌذ تحمیك ٍ تَسؼِ ،اهیذّا سا تشای اهىاى هَفمیت هثادلِ ٍ خشیذ ٍ
فشٍش اختشاػات ٍ ایذُّا دس سطح هلی ون سًگتش هیساصد.



لَاًیي ٍ همشسات هشتثط تا هالىیت فىشی ٍ ّوچٌیي هماتلِ تا وپی سایت دس وطَس اص استحىام ٍ
لَت وافی تشای حوایت اص هختشػاى ٍ غاحثاى ایذُ تشخَسداس ًیست .دس تاصًگشی ٍ تٌمیح ایي
لَاًیي تایذ تِ گًَِای ػول ضَد وِ اص حمَق هادی ٍ هؼٌَی افشادی وِ ایذُاضاى دس هشاجغ لاًًَی
تِ ثثت سسیذُ است ،حوایت ضَد.



اص آًجا وِ ایذُّای ًَآٍساًِ تَأم تا سیسهّای تسیاس تاالیی است ،خشیذ ایي ایذُّا دس تاصاس
تَسس ایذُ تا الثال ووی اص سَی سشهایِگزاساى ٍ خشیذاساى هَاجِ خَاّذ ضذ ٍ لطؼاً سًٍمی وِ
دس تاصاس تَسس اٍساق تْاداس ضاّذ آى ّستین ،دس ایي تاصاس ٍجَد ًخَاّذ داضت .لزا حذالل دس
ضشٍع واس تَسس ایذُ  ،دٍلت تایذ اص طشیك ساُ اًذاصی غٌذٍق ّای هالی حوایتی ٍ یا تشغیة
ضشوت ّای تحت پَضص خَد تِ خشیذ ایذُ ّای هختشػاى ،صهیٌِ سا تشای سًٍك تاصاس تَسس ایذُ
فشاّن ساصد.

دس هجوَع ،ساُ اًذاصی تَسس ایذُ هی تَاًذ تشوات صیادی تشای جاهؼِ داضتِ تاضذ ٍ صهیٌِ سا تشای تْشُ
گیشی اص هٌاتغ اًساًی ًخثِ ٍ هختشع دس تواهی حَصُ ّای ػلَم اًساًی  ،پضضىی  ،تجشتی ٍ فٌی ٍ هٌْذسی
فشاّن ساصد؛ ّش چٌذ وِ ًثایستی تَلغ داضت وِ دس وَتاُ هذت اص تاصدّی تاالیی تشخَسداس تاضذٍ .لی لطؼا
ایي اتتىاس هی تَاًذ ًْضت ًَیٌی دس ایذُ پشٍسی ٍ ًَآٍسی دس ػشغِ ّای هختلف التػادی ٍ اجتواػی سا
پایِ سیضی ًوایذ ٍ ػلن ًافغ سا تِ جاهؼِ سشاصیش ًوَدُ ٍ ویفیت صًذگی سا تْثَد تخطذ.
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