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Abstract
Technological development in the manufacturing is an important
factor for the development of the less developed regions. One of the
challenges to which these regions are now facing is inability to accept
the technological change and to catch up with the developed regions.
In the last 20 years, there were many programs to help these regions to
catch up, yet, most of them has been failed. This paper aims to propose
a policy framework for the technological catch up of the manufacturing
sector. The seleceted research method is macro-case study by which 12
provinces are examined. Based on the results of this study, five types of
policies (resource orientation, institutional and legal structure, market,
financing and learning and technical knowledge flow) and fifteen key
policies have been identified under policy framework.
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چکیده

توسعه فناوری در مناطق کمتربرخوردار خصوصاً در واحدهای صنعتی از اهمیت باالیی برخوردار است.

یکی از مســائلی که مناطق کمتربرخوردار با آن مواجه هستند ،عدمامکان مواجهه با تغییرات فناوری
و جبران عقبماندگیهای موجود اســت .برایناســاس در کشور نیز برنامههای مختلفی جهت جبران
عقبماندگیهای مذکور در  20ســال اخیر انجام شده اســت ،اما اکثر این برنامهها با شکست مواجه
شدهاند .بدینجهت ضرورت دارد تا با نگاهی علمی چارچوبی سیاستی جهت فرارسی فناورانه واحدهای
صنعتی در مناطق کمتربرخوردار پیشنهاد شود .طبق آمار معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و
صندوق نوآوری و شــکوفایی 12 ،استان کمتربرخوردار کشور (کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم ،هرمزگان،
اردبیل ،لرستان ،آذربایجان غربی ،کردستان ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی،
سیســتان و بلوچستان و زنجان) کمتر از  %10از شرکتهای دانشبنیان و کمتر از  %8از جذب منابع
مالی صندوق نوآوری و شــکوفایی را بهخود اختصاص دادهاند .الگوی روششناسی در پژوهش حاضر،
مطالعه موردی تکنمونهای کلنگر است؛ برایناساس  12استان مذکور بهعنوان یک کالنمورد درنظر
گرفته شدند .براساس یافتهها 5 ،گونه سیاستی (جهتدهی منابع ،ساختار نهادی و قانونی ،بازار ،تأمین
مالی و جریان یادگیری و دانشی) و  15سیاست کلیدی شناسایی شدند.
واژگان کلیدی :چارچوب سیاستی ،فرارسی فناورانه ،مناطق کمتربرخوردار
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مقدمه
توســعه مناطق کمتربرخوردار همواره یکی از دغدغههای کشور در دهههای اخیر بوده است و پس از
انقالب در تمامی برنامههای توسعه کشور نیز موردتوجه قرار گرفته است .باوجود تالشهای انجامشده،
هماکنون نیز تفاوت معناداری ازنظر توانمندیهای فنی و صنعتی میان اســتانهای کمتربرخوردار و
استانهای برخوردار ایران وجود دارد (نقیزاده 1و همکاران2021 ،؛ قاضی نوری 2و همکاران.)2014 ،
براساس آمارهای ارائهشده توسط معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری )2021( 3و صندوق نوآوری
و شــکوفایی )2021( 4دوازده اســتان کمتربرخوردار (کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم ،هرمزگان ،اردبیل،
لرستان ،آذربایجان غربی ،کردستان ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،سیستان
و بلوچستان و زنجان) کمتر از  %10از شرکتهای دانشبنیان و کمتر از  %8از جذب منابع مالی صندوق
نوآوری و شکوفایی را بهخود اختصاص دادهاند .به این واقعیتها این مورد را هم باید اضافه کرد که بیش
از  %50از شرکتهای دانشبنیان این استانها ،شرکتهای نوپا و نه تولیدی میباشند (معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری .)2021 ،این واقعیت در شرایطی است که  4استان تهران ،خراسان رضوی،
فارس و اصفهان با فاصله فراوان از این استانها تقریباً نیمی از امکانات را بهخود اختصاص دادهاند که

همین امر موجب افزایش فاصله میان استانهای برخوردار و کمتربرخوردار میشود .درنتیجه توجه به
الگوهای سیاستی جهت جبران این فاصله حائز اهمیت فراوان است.
فرارسی فناورانه در مناطق کمتربرخوردار یکی از الگوهای سیاستی برای جبران این فاصله است که
در این پژوهش موردتوجه میباشد .فرارسی فناورانه براساس تعریف بل و فیجیواردو )2012( 5بهمعنی
کاهش فاصله بنگاه متأخر و پیشرو در توانمندی فناورانه است .لی )2005( 6با تأکید بر اهمیت توجه
بر بســتر بنگاهها جهت فرارسی فناورانه ،وجود یک الگوی واحد در مناطق را نفی میکند .برایناساس
مناطق کمتربرخوردار در کشــور درحالتوسعهای نظیر ایران نیز نیازمند چارچوب سیاستی ویژه برای
فرارســی فناورانه میباشند .در این پژوهش منظور از فرارســی فناورانه در واحدهای صنعتی مناطق
کمتربرخوردار ،اقدامات و الگوهای سیاستی است که برای جبران فاصله فناورانه میان واحدهای صنعتی
استانهای کمتربرخوردار کشور و استانهای برخوردار در واحدهای صنعتی بهکار گرفته میشود.
1 . Naghizadeh
2 . Ghazinoory
3 . Vice-Presidency for Science and Technology
4 . Innovation and Prosperity Fund
5 . Bell & Figuieredo
6 . Lee
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در پژوهش حاضر سؤال اصلی به شرح زیر است« :عوامل سیاستی محوری جهت فرارسی فناورانه
در واحدهای صنعتی مناطق کمتربرخوردار ایران کدامند؟» .برایناســاس در این پژوهش سعی شده
اســت عوامل فرارسی در سطح سیاســتگذاری شناسایی و تحلیل شــوند .دراینراستا ابتدا براساس
مطالعه مستندات پیشین ،مشاهده آمار ،شواهد و رویدادها و مصاحبههای اکتشافی ،چالشهای کلیدی
فرارسی فناورانه واحدهای صنعتی در مناطق کمتربرخوردار شناسایی شدهاند .در ادامه بااهمیتبودن
این چالشها براســاس نظرات خبرگان تائید شــده است و سپس الگوی تحلیلی -نظری اولیهای برای
پاســخگویی به این چالشها ارائه شده است .درنهایت نیز مطالعه دقیق مورد براساس الگوی تحلیلی-
نظری انجام شده و چارچوب سیاستی فرارسی فناورانه از طریق روش مطالعه موردی ارائه شده است.
پیشینه پژوهش

مروری بر مفهوم فرارسی فناورانه
فرارسی فناورانه بنگاهها به معنای توسعه فناورانه بنگاه متأخر جهت جبران فاصله فناورانه از بنگاههای
پیشرو است (بل و فیجیواردو .)2012 ،فرارسی فناورانه یک الگوی ازپیشتعیینشده نیست؛ بهبیاندیگر،
فرارســی باتوجهبه ویژگیهای هر منطقه یا بنگاه میتواند متفاوت باشد (نقیزاده و همکاران.)2021 ،
طبق یافتههای مطالعات پیشــین برای فرارسی فناورانه در یک منطقه ،یادگیری در سطح چند بنگاه
صنعتی رخ میدهد؛ ســپس تجربه موفق تعداد معدودی بنگاه موفق به سایر بنگاههای منطقه سرایت
میکند ،بهرهوری کل صنعت افزایش مییابد و فرایند فرارسی منطقه شتاب میگیرد (سوزنچی کاشانی
و صفدری رنجبر2019 ،1؛ لل .)1992 ،1987 ،2بههمینجهت مطالعات فرارســی فناورانه تمرکز خود
را معطوف به بررســی سیاستهای فرارسی فناورانه در سطح تعدادی از بنگاههای منطقه کرده است؛
چراکه سیاســتهای مذکور از طریق سرایت به سایر بنگاهها ،به ایجاد پنجرههای فرصت جدید منتج
میشوند (سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر2019 ،؛ زیرمائی.)2008 ،3
ازنظر کیم )1997( 4فرارســی فناورانه در بنگاههای صنعتی متأخر در ســه مرحله تقلید تکراری،
تقلیــد خالقانه و نــوآوری تحقق مییابد .لی ( )2005و هابدی )1994( 5فرارســی فناورانه بنگاههای
1 . Souzanchi Kashani & Safdari Ranjbar
2 . Lall
3 . Szirmai
4 . Kim
5 . Hobday
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متأخر را در ســه مرحله تولید با تجهیزات اصلــی ،1تولید مبتنی بر طراحی اختصاصی 2و تولید تحت
نام تجاری اختصاصی 3تقســیمبندی مینماید .لی و لیم )2001( 4در مطالعه خود سه الگوی فرارسی
فناورانه را بدینشکل مطرح میکنند )1 :دنبالهروی مسیر طیشده توسط بنگاههای پیشرو )2 ،جهش
از برخی مراحل مســیر توسعه فناوری بنگاههای پیشــرو و  )3خلق مسیر جدید توسعه فناوری .البته
این ســه مرحله نافی یکدیگر نیز نیســتند .توانمندیهای کسبشده در این مراحل را میتوان بهطور
خالصه شامل مهارتهای عملیاتی ،فناوری فرایند ،فناوری طراحی محصوالت فعلی و فناوری طراحی
محصوالت جدید دانست (لی .)2005 ،همچنین در مطالعات متعددی نشان داده شده است که فرارسی
بنگاههــای متأخر در فناوریهای دارای چرخه عمر کوتاه و فناوریهای نوپدید بهشــکل بهتری انجام
پذیرفته است و از همینرو مدل جهش نام گرفته است .کوتاهبودن چرخه عمر فناوری ،ارزشافزوده باال
و وجود بخش قابلتوجهی از دانش در خارج از صنعت (زمینهساز کاهش نیاز به درجه باالیی از تحقیق
و توسعه) از ویژگیهای مدل جهش است (سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر2019 ،؛ لی.)2013 ،
باتوجهبه مراحل تبیینشده در فرارسی فناورانه بنگاههای صنعتی ،سیاستهای توسعه فناوری در
سطح این بنگاهها را میتوان در سه دسته اصلی تقسیمبندی کرد .مشخصه اصلی دسته سیاستی اول،
تأکید بر مزیتهای رقابتی موجود است؛ جایی که بنگاههای صنعتی (بهعنوانمثال در صنایع نساجی
و فوالد) به محصوالت با فناوریهای با چرخه عمر بلند و ارزشافزوده محدود ورود میکنند .در دسته
سیاســتی دوم ،بنگاههای صنعتی (نظیر صنایع دارویی ،هواپیما و خودرو) با پرش از بخشی از مراحل
بنگاههای پیشرو ،به تولید کاالی مشابه بنگاه پیشرو و با کیفیت نزدیک به آن میپردازند .در این دسته
سیاســتی فناوریهای محصوالت ،دارای چرخه عمر بلند میباشند؛ درنتیجه دانش اصالت باالیی دارد
و هزینه باال در تحقیق و توســعه ضروری اســت .دسته سوم سیاستی نیز سیاستهای مبتنی بر مدل
جهش است که بنگاههای صنعتی متأخر در فناوریهای با چرخه عمر کوتاه ،ارزشافزوده باال و نیازمند
به دانش اصیل کمتر وارد میشــوند .صنایع الکترونیک و بهطور خاص تراشهها ،تلویزیون دیجیتال و
تلفن همراه را میتوان ازجمله این صنایع قلمداد کرد .بنگاههای صنعتی ،مناطق و کشورها برای رهایی
از تله درآمد متوســط معموالً پس از اجراییسازی سیاستهای دســته اول ،وارد سیاستهای دسته
)1 . Original Equipment Manufacturer (OEM
)2 . Original Design Manufacturing (ODM
)3 . Original Brand Manufacturer (OBM
4 . Lee & Lim
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ســوم میشــوند و پس از آن با تقویت زیرساختهای اقتصادی و فناوری ،بهسمت سیاستهای دسته
دوم حرکت میکنند (ســوزنچی کاشــانی و صفدری رنجبر2019 ،؛ لی و مالربا2017 ،1؛ لی.)2013 ،
در مراحل فرارســی دولتهای محلی و ملی در دو سطح اقدام به سیاستگذاری مینمایند؛ در سطح
اول  -که ناظر به دسته سیاستی اول است  -سیاستهای صنعتی و تجاری نظیر سیاستهای تعرفهای
یا حمایتهای مالی و مالیاتی بهکار گرفته میشــوند (نقیزاده ،هاجری 2و رحمان خسمخی)2019 ،3
و در ســطح دوم  -که عمدتاً ناظر به دســتههای سیاستی دوم و سوم اســت  -سیاستهای فناوری

و نــوآوری نظیر حمایت از تحقیق و توســعه اهمیت ویژهای مییابند .پیرامون فرارســی فناورانه در
مناطق کمتربرخوردار در ایران و سایر کشورها ،مطالعات در قالب الگوهای توسعه مناطق کمتربرخوردار
موردبررسی قرار گرفته است که در بخش آتی تشریح شده است.

مروری بر ویژگیهای مناطق کمتربرخوردار
عقبافتادگی مناطق کمتربرخوردار منجر به افزایش تعداد بنگاههای کوچک نسبت به بنگاههای بزرگ
میشود .بههمیندلیل مناطق کمتربرخوردار از مزایای شرکتهای بزرگ نظیر مزیت در مقیاس ،توان

یکپارچهســازی ســریع فناوریها و اتصال به زنجیرههای ارزش ملی و جهانی و نهایتاً توان مدیریتی
و مالی کمتری برخوردار هســتند و همین امر منجر به کاهش رشــد اقتصاد و ســطح انتقال فناوری
و نــوآوری در این مناطق نیز میشــود (نقیزاده و نامداریان2019 ،4؛ کمیســیون اروپایی.)2017 ،5
همچنین در بحرانها و شوکهای اقتصادی ســرمایه انسانی بامهارت میتواند در مواجهه با تغییرات
محیطی ،راهکارهای نوآورانه و کوتاهمدت ارائه نماید (کرسنزی 6و همکاران )2016 ،و این درحالی است
که مناطق کمتربرخوردار از ظرفیت کمتری در زمینه نیروی انســانی برخوردار میباشند .این مناطق
بهدلیل ســطح آموزش ،مهاجرت افراد نخبه و توانمند و ناتوانی در بهکارگیری نیروی انسانی بامهارت،
از ظرفیت جذب و نوآوری پایینتری طی زمان بهرهمند میشــوند .ازسویدیگر کوتاهشدن چرخههای
فناوری نیز آثار آموزشهای رسمی دانشگاهی را در حفظ مهارتها طی زمان کاهش داده است .ازاینرو
راهبردهای توسعه مناطق کمتربرخوردار عالوهبر حل مشکالت اساسی منطقه ،نیازمند توجه به ظرفیت
1 . Lee & Malerba
2 . Hajari
3 . Rahman Khasmakhi
4 . Naghizade & Namdarian
5 . European Commission
6 . Crescenzi
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جذب فناوری در واحدهای صنعتی ،نگهداشــت و جذب نیروی انســانی متخصص و بامهارت و جذب
سرمایهگذاری بهمنظور توسعه بنگاههای صنعتی این مناطق میباشد.
یکی از عوامل مهم در توســعه اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار و بهویژه در واحدهای صنعتی،
جبران فاصله فناورانه با مناطق برخوردار میباشــد (سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر2019 ،؛ قاضی
نوری و همکاران .)2014 ،یکی از مســائلی که مناطق کمتربرخوردار با آن مواجه هستند ،عدمامکان
مواجهه با تغییرات فناوری و جبران عقبماندگیهای موجود اســت .در کشور نیز برنامههای مختلفی
جهت جبران این عقبماندگیها در دهههای اخیر پیادهسازی شده است اما بیشتر برنامههای مذکور با
شکست مواجه شدهاند .از دیدگاه فرجیراد ،)2013( 1میتوان شروع تالشهای نظاممند برای جبران
این عقبماندگی را در برنامه عمرانی ســوم ( )1341-1346و در قالب سیاســت توسعه سازمانهای
عمرانی منطقهای و ایجاد قطبهای کشاورزی جستجو نمود .بعد از برنامه عمرانی سوم و با تشدید فاصله
اقتصادی مناطق برخوردار و کمتربرخوردار در دورههای مختلف پیش از انقالب ،سیاستهای توسعهای
ویژه مناطق و استانهای کمتربرخوردار در دستورکار قرار گرفت و در ادامه و با وقوع انقالب اسالمی نیز
این سیاستها موردتأکید بیشتر قرار گرفتند .سیاستهای توسعه مناطق در ایران را میتوان در چهار
دسته سیاستهای بخشی ،فیزیکی و کالبدی ،آمایشی-فضایی و اقتصادی-اجتماعی تقسیمبندی کرد.
پیش از انقالب عمده سیاســتها متمرکز بر بخشهای توسعه کشاورزی و عمران بود ،در برنامه سوم
ایجاد قطبهای صنعتی در دســتورکار قرار گرفت و از برنامه چهارم به بعد با انجام مطالعات موسسه
بتل و ســتیران ،2سیاستهای فیزیکی و کالبدی و همچنین آمایشی و فضایی موردتوجه قرار گرفتند.
پس از انقالب نیز در برنامههای توســعه اول تا سوم رویکردهای بخشی ادامه یافتند و از برنامه چهارم
تا ششم رویکردهای آمایشی -فضایی بهطور ویژه موردتأکید قرار گرفتند؛ هرچند هیچیک از برنامهها
بهطور مشخص منجر به تغییر ساختاری در توسعه صنعتی استانها نشد .البته در سالهای  1384الی
 1391نیز توجه ویژهای به سیاستهای فیزیکی و کالبدی در استانهای کمتربرخوردار (بهعنوانمثال
در قالب شهرکهای صنعتی) صورت پذیرفت؛ اما بهدلیل توجه زیاد به ساختارهای فیزیکی و عدمتوجه
کافی به ابعاد فضایی و سازمانی ،اجرای این طرحها نیز به کاهش قابلمالحظه فاصله مناطق منتج نشد
(فرجیراد .)2013 ،البته دراینراستا سیاستهای بخشی نظیر آمایش آموزش عالی کشور نیز با تأکید
بر تمرکززدایی انجام شده است (نقیزاده.)2019 ،
1 . Farajirad
2 . Battelle and Scetiran
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آنچه از پنج برنامه عمرانی پیش از انقالب و شــش برنامه توســعه پنجساله پس از انقالب میتوان
دریافت ،عدمتوجه به موضوع فرارســی در صنعت با تمرکز بر کاهش شــکاف بهرهوری در ســطح آن
صنعت است .در نظریه فرارسی فناورانه بر این نکته تأکید میشود که فرارسی بازار و بهطورکلی جبران
فاصله اقتصادی بدون فرارسی فناورانه در بنگاههای صنعتی تحقق نمییابد (فاگربرگ)1987 ،1؛ درواقع
فرارسی اقتصادی تابعی از فرارسی فناورانه در بنگاههای صنعتی مناطق کمتربرخوردار است (کمیسیون
اروپایی .)2017 ،بااینحال به این مهم در برنامههای توســعه اقتصادی کشور کمتر توجه شده است و
حتی سیاستهای کالن کشور نظیر قانون حمایت از مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان نیز به ایجاد
فاصله فناوری مناطق برخوردار و کمتربرخوردار دامن زدهاند (نقی زاده و همکاران .)2021 ،همچنین
به فراخور فقدان رویکردی شــفاف در فرارسی بنگاههای صنعتی در استانهای کمتربرخوردار کشور،
علیرغم هزینههای باالی توســعه زیرساختها و مراکز دانشگاهی در سالهای گذشته ،کماکان فاصله
ســطح فناوری میان بنگاههای صنعتی در اســتانهای کمتربرخوردار و استانهای برخوردار بهخوبی
قابلمشــاهده اســت (نقیزاده و همکاران2021 ،؛ قاضی نوری و همکاران .)2014 ،برایناساس کشور
نیازمند سیاســتهایی مبتنی بر فرارســی فناورانه در مناطق کمتربرخوردار کشور است چراکه بدون
تحقق آن ،فرارســی اقتصادی باتوجهبه اهمیت روزافزون اقتصاد دانشبنیان امکانناپذیر میباشد .در
ادامه برای درک بیشتر از وضعیت اجتماعی و اقتصادی استانهای کمتربرخوردار در ایران ،به برخی از
آمارهای مرتبط اشاره شده است .شایانذکر است که در میان استانهای موردتحلیل ،ایالم ،هرمزگان
و کهگیلویه و بویراحمد بهدلیل وجود منابع گاز و نفت ،دارای ویژگیهای صنعتی متفاوتی نسبت به 9
استان دیگر میباشند (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.)2019 ،2
بدون محاسبه نفت ،سهم استانهای ایالم و کهگیلویه و بویراحمد از تولید ناخالص داخلی ،آنها را
در زمره  5اســتان فقیر کشور قرار میدهد؛ البته سهم صنعت در این دو استان  %45و  %67/71است
که بخش عظیمی از آن ناشی از وجود صنایع وابسته به نفت میباشد .میزان مهاجرت بهدالیل مختلف
ازجمله ســطح اشتغال پایین ،در این استانها باال است .در استان کهگیلویه و بویراحمد بهازای 3/72

نفر که از اســتان مهاجرت میکنند صرفاً یک نفــر بازمیگردد .همچنین اکثر نیروهای مهاجرتکرده
از اســتان نیروهای تحصیلکرده میباشــند (مرکز آمار ایران .)2019 ،3در اســتان ایالم نرخ بیکاری
1 . Fagerberg
2 . Ministry of Cooperatives, Labour, and Social Welfare
3 . Statistical Center of Iran
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افراد تحصیلکرده دو برابر نرخ بیکاری افراد غیرتحصیلکرده اســت .کهگیلویه و بویراحمد مجموعاً 7
شرکت دانشبنیان ( 3شرکت دانشبنیان تولیدی) ،ایالم  16شرکت دانشبنیان ( 6شرکت دانشبنیان
تولیدی) و هرمزگان  40شــرکت دانشبنیان ( 29شرکت دانشبنیان تولیدی) دارند (معاونت علمی و

فناوری ریاستجمهوری .)2021 ،برایناساس باوجوداینکه این استانها تقریباً  %3/75از جمعیت کشور
را دربر دارند ،تنها  %1/09از شرکتهای دانشبنیان را به خود اختصاص دادهاند .پنج استان آذربایجان
غربی ،اردبیل ،لرســتان ،کردســتان و چهارمحال و بختیاری در غرب کشــور واقع شدهاند و بهدلیل
منابع پایدار آبی مســتعد کشاورزی و دامداری هستند .سهم کشاورزی ،دامپروری و خدمات در تولید
ناخالص داخلی این اســتانها باالی  %65است (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .)2019 ،آذربایجان
غربی با  %4/9جمعیت کشور تنها  %2/2از تولید ناخالص داخلی کشور را بهخود اختصاص داده است.
چهار اســتان دیگر نیز هرکدام ســهمی  1/2تا  2/1درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور داشتهاند.
استانهای مذکور به ترتیب  26 ،20 ،35 ،25و  23شرکت دانشبنیان دارند .این میزان کمتر از %2/24
شرکتهای دانشبنیان کشور میباشد که به نسبت جمعیت و حتی سهم از تولید ناخالص داخلی کشور
بسیار کم است .نرخ بیکاری نیروهای تحصیلکرده در این استانها نیز بین  1/3تا  2/6برابر سایر افراد
اســت .در چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری  %20/8اســت .همچنین سهم کشاورزی و دامداری در
استانهای چهارمحال و بختیاری ،اردبیل و آذربایجان غربی 1/89 ،1/4 ،و  1/23برابر سهم صنعت در
اقتصاد اســتان است .چهار استان خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و زنجان ،به

ترتیب  19 ،31 ،19و  70شــرکت دانشبنیان دارند که مجموعاً  %2/41از شرکتهای دانشبنیان در
کشور را تشکیل میدهند (معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری.)2021 ،
براســاس آمار و مستندات ارائهشده میتوان بیان نمود که نرخ فعالیتهای فناورانه در استانهای
کمتربرخوردار حتی به نســبت فعالیتهای جاری در ســطح اســتانها نیز پایین است .کمتر از %6
شــرکتهای دانشبنیان در این  12استان استقرار یافتهاند و این درحالی است که استانهای مذکور،
 %21/7جمعیت کشور و  %14/3تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص دادهاند .فاصله این استانها
با اســتانهای برخوردار چشمگیر است؛ بهعنوانمثال بیش از  %9شرکتهای دانشبنیان کشور (521
شرکت) در استان اصفهان استقرار یافتهاند که این تعداد بیش از مجموع تعداد شرکتهای دانشبنیان
اســتانهای کمتربرخوردار میباشد .همچنین ســهم تأمین مالی  12استان کمتربرخوردار نیز کمتر
از  %6/5از مجموع منابع تخصیصیافته اســت (صندوق نوآوری و شــکوفایی .)2021 ،نکته دیگر این
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اســت که نقش دولت در صنعت و توســعه این اســتانها پَررنگ اســت .بهعنوانمثال دولت در این
ســالها سرمایهگذاری گستردهای در توســعه آموزش عالی در این استانها کرده است ولی باتوجهبه

عدماولویتبندی و ارتباط رشتههای تحصیلی با نیازهای استان و توان جذب پایین صنایع استان ،نرخ
بیکاری افراد تحصیلکرده بیشتر از متوسط کشور است و نسبت نرخ متوسط بیکاری استان نیز باالتر
میباشد .هماکنون بیش از  %50دانشگاهها و بیش از  %75اقتصاد این استانها وابسته به دولت است.
همچنین نرخ مهاجرت نیروی انسانی در این استانها نیز باال میباشد؛ این بدینمعنا است که علیرغم
هزینه دولت در حوزه تربیت نیروی انسانی ،این افراد بهفراخور ظرفیت جذب محدود استان فاقد شغل
میباشند و یا از استان مهاجرت میکنند.
روششناسی پژوهش
در پژوهــش حاضر ،باتوجهبه اینکه رفتار رویداد قابلکنترل نیســت و به چگونگی و چرایی میپردازد
از روش مطالعه موردی استفاده شــده است (ین .)2003 ،1درواقع از آنجا که پژوهش مذکور بهدنبال
شناســایی عوامل سیاستی مرتبط با فرارسی واحدهای صنعتی در مناطق کمتربرخوردار کشور است،
روش مطالعه موردی برای انجام پژوهش انتخاب شــده اســت .مطالعات موردی تکنمونهای پیرامون

سیاســتگذاریهای کالن عمدتاً شامل چند ســطح یا جزء هستند و موردکاو یا همان پژوهشگر سعی
میکند آن مورد را از زوایای مختلف موردبررســی و تحلیل قرار دهد (ین .)2012 ،براســاس الگوی
مطالعه موردی ین ( ،)2003گامهای پژوهش مطابق شکل  1طراحی شده است.

شکل  :1گامهای مطالعه موردی تکنمونهای (ین)2003 ،

براســاس دیدگاه ین ( ،)2012میبایست چهار ویژگی مطرحشــده برای ارزیابی کیفیت مطالعه
موردی برآورده شــود .اعتبار ســازهای به معنای انتخاب مقیاسهای عملیاتــی صحیح برای مفهوم
1 . Yin
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موردمطالعه است .برایناســاس میبایست نشان داده شود که عوامل انتخابشده واقعاً انعکاسدهنده
مفهوم موردنظر میباشــد (ین .)2012 ،جهت اطمینان از صحت چارچوب ،هر سه راهکار مطرحشده
مشتمل بر جمعآوری مدارک از منابع مختلف ،زنجیرهای از شواهد و استفاده از مطلعان کلیدی جهت
مطالعــه و نقد گزارش بهدقت انجــام پذیرفت .اعتبار درونی در مطالعات مــوردی به اعتمادپذیری و
موجهبــودن یافتهها و نتایج پژوهش داللت دارد (ین .)2003 ،برای تضمین اعتبار درونی تبیینها نیز
تالش شــد که شواهد از منابع چندگانه استفاده شود .نتایج بهدستآمده از مصاحبهها و پرسشنامه با
دادههای حاصل از منابع دیگر نظیر پژوهشهای پیشین ،سلسله شواهد ،رویدادها و آمارها و سایر منابع
تطبیق داده شد تا صحت موارد مطرحشده موردبررسی قرار گیرد.
براســاس رویکرد آیزنهارت ،)1989(1اجماع سهسویه افزایش اعتبار درونی و بیرونی را نیز محقق
مینماید (نقیزاده و همکاران .)2016 ،برایناساس در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه ،کاوش مستندات،
بررسی سلسله شواهد و رویدادها و توزیع پرسشنامه ،اجماع سهسویه تضمین شد .اعتمادپذیری در این
پژوهــش از طریق تهیه رهنمود مصاحبههای مطالعه موردی و ایجاد پایگاه داده برای پژوهش مدنظر
قرار گرفت .برای تضمین اعتبار پژوهش نیز کلیه اقدامات پیشنهادی ین ( )2012انجام شد .در پژوهش
حاضر دیدگاههای  42خبره گردآوری شد .از  42مصاحبهشونده در این پژوهش 22 ،نفر متخصص در
حوزه سیاســتگذاری و مدیریت علم ،فناوری و نوآوری و سایر مصاحبهشوندگان نیز دارای تخصص و
تجربه سیاستگذاری و مدیریت در نهادهای فناور ،نوآور و صنعتی ،شرکتهای دانشبنیان و واحدهای
صنعتی بودند .انتخاب مصاحبهشــوندگان با تکیهبر نظرات متخصصان و دستاندرکاران ،با روشهای
گلولهبرفی و انتخاب مستقیم و با لحاظکردن شاخص تجربه انجام شد.
تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی مورد براساس روش مطالعه موردی
همانگونه که در بخش پیشــین بیان شد ،مطرحکردن سؤاالت مشخص برای پژوهش و ارائه آنها در
آغاز مطالعه موردی ،مرحله اول در پیادهسازی روش تحلیل موردی میباشد .در پژوهش حاضر سؤال
اصلی بهشــرح زیر است« :عوامل سیاستی اصلی مؤثر بر فرارسی فناورانه در واحدهای صنعتی مناطق
کمتربرخوردار چیســت؟» .البته جهت پاســخگویی به این سؤال نیاز اســت تا چالشهای کلیدی در
فرارســی فناورانه در واحدهای صنعتی مناطق کمتربرخوردار مدنظر قرار گیرد .در این پژوهش منظور
1 . Eisenhardt
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از منطقه ،استان است.

شناســایی چالشهای فرارسی فناورانه در استانهای کمتربرخوردار و ارائه الگوی تحلیلی
نظری اولیه

بــرای ارائه الگوی تحلیلی -نظری اولیه ،در گام اول بررســی چالشهای کلیدی فرارســی فناورانه در
واحدهای صنعتی مناطق کمتربرخوردار در دســتورکار قرار گرفت .همانگونه که در مطالعات پیشین
نیز بیان شده اســت ،چالشهای متعددی فراروی فرارســی فناورانه در واحدهای صنعتی در مناطق
کمتربرخــوردار قرار دارد .برخــی از این چالشها مرتبط با توانمندیهــای داخلی و برخی مرتبط با
شــرایط محیطی میباشند .اگرچه گستره چالشهای مذکور براساس ویژگیهای منطقهای ،صنعت و
توانمندیهای داخلی گسترده است ،در پژوهش حاضر تنها به تعدادی از مهمترین چالشهای مشترک
در استانهای کمتربرخوردار اشاره شده است و برایناساس عوامل سیاستی معرفی شدهاند.
احصای چالشها از طریق مطالعه مســتندات موجود و مطالعات پیشــین و همچنین مصاحبه با
خبرگان مدنظر قرار گرفت .در ابتدا براســاس مطالعه مســتندات پیشین ،بررسی رویدادها و شواهد و
مصاحبه عمیق با سیاستگذاران و مدیران در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری ،صندوق نوآوری و شــکوفایی ،سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و
مدیران شرکتهای دانشبنیان و واحدهای صنعتی فهرستی از چالشهای کلیدی تدوین شد.
بهمنظور دستهبندی مناسبتر ،چالشهای فرارســی در دو دسته توانمندیهای داخلی و محیط
بیرونی طبقهبندی شــدند .در ادامه برای اطمینان از اهمیت چالشهای شناساییشده ،پرسشنامهای
تدوین و توســط  17خبره تکمیل شد .سپس از آزمون دوجملهای برای تائید مجدد اهمیت چالشها
اســتفاده شــد .در این آزمون ناپارامتری نقطه برش ،امتیاز کمتر از  3فرض شد و برایناساس تمامی
چالشها ،مهم ارزیابی شــدند .برای اطمینــان از روایی ابزار پیمایش ،پیش از انجام پیمایش اصلی ،از
نظرات خبرگان برای تائید روایی پرسشــنامه استفاده شــد .فهرست نهایی چالشها در جدول  1ارائه
شده است.
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جدول  :1چالشهای فراروی فرارسی فناورانه در بنگاههای صنعتی استانهای کمتربرخوردار
دسته چالش

1

عنوان چالش

چالش اول :سیطره سیاستهای ملی بدونتوجهبه مزیتهای رقابتی ،ویژگیها و
توانمندیهای صنعتی استانهای کمتربرخوردار (م+ش+پ)1
شرایط محیطی بنگاههای صنعتی در استانهای کمتربرخوردار

چالش دوم :جذب عمده منابع مالی توسعهای توسط استانهای برخوردار و فقدان نظام
تأمین مالی ویژه استانهای کمتربرخوردار (م+ش+ا+پ)
چالش سوم :تمرکز نهادهای منطقهای بر حوزههای موفقیت سایر استانها بدونتوجهبه
واقعیتها و مزایای استان (بهعنوانمثال اصرار به توسعه صنعت خودرو در یک منطقه
بهعلت موفقیت یک استان در این بخش) (م+ش +پ)
چالش چهارم :عدمتوجهبه اولویتهای منطقه در صنعت و فناوری و انجام فعالیتهای
پراکنده در حوزه فناوری (م+ش+پ)
چالش پنجم :بازارهای پایدار کوچک در استانهای کمترتوسعهیافته (م+ا+پ)
چالش ششم :ضعف نهادی و تعامل محدود منطقه با سایر مناطق و دولت (م+ش +پ)
چالش هفتم :مهاجرت نیروهای تحصیلکرده و متخصص از استان و جذابیت محدود در
جذب نیروی انسانی متخصص از سایر مناطق (م+ش+ا+پ)
چالش هشتم :ضعف نهادهای دانشی استان نظیر دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،پارکهای علم
و فناوری و مراکز رشد در توسعه فناوری (م+ش+ا+پ)
چالش نهم :ضعف در زیرساختهای صنعتی و اقتصادی استان نظیر دسترسپذیری ،امنیت
و ارتباطات (م+ش+ا+پ)

توانمندیهای داخلی بنگاههای صنعتی
استانهای کمتربرخوردار

چالش دهم :محدودیت تعداد بنگاههای صنعتی بزرگ (عمده بنگاههای صنعتی در این
استانها کوچک هستند و نیازهای فناورانه محدودی دارند) (م+ش+ا)
چالش یازدهم :محلیبودن عمده کسبوکارهای صنعتی و فقدان همکاریهای راهبردی با
بنگاههای پیشرو در سایر مناطق (م+ش +پ)
چالش دوازدهم :ارتباط محدود واحدهای صنعتی استانهای کمتربرخوردار با
کسبوکارهای دانشبنیان و دانشگاهها (م+ش+ا+پ)
چالش سیزدهم :توان مدیریتی محدود در ترسیم و انجام راهبردهای فرارسی فناورانه در
بنگاه (م+ش+پ)
چالش چهاردهم :قفلشدگی در توسعههای اولیه خصوصاً در بنگاههای صنعتی دولتی و
عدمشناسایی و بهرهبرداری مناسب از پنجرههای فرصت فناوری در سطح ملی (م+ش+پ)

 . 1منظور از حروف م ،ش ،ا و پ به ترتیب یعنی چالش مذکور توسط منابع مصاحبه ،شواهد و رویدادها ،آمار و پژوهشهای
پیشین موردتأکید قرار گرفته است.
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توسعه چارچوب سیاستی جهت پاســخ به چالشها ،نیازمند یک الگوی تحلیلی-نظری است که
براساس آن راهکارهای سیاستی ارائه شود .برایناساس طبق مستندات موجود ،الگوی تحلیلی -نظری
در سه سطح کشور ،منطقه و بنگاه طراحی شد (شکل .)2

شکل  :2الگوی تحلیلی  -نظری برای ارائه چارچوب سیاستی

در الگوی تحلیلی -نظری ارائهشــده ،سطح اول مرتبط با سیاستهای سطح ملی (ونگ1999 ،1؛
سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر ،2019 ،نقیزاده و همکاران )2021 ،برای فرارسی فناورانه بنگاههای
صنعتی در مناطق کمتربرخوردار است و سعی میشود براساس سیاستهای مذکور به چالشهای پیش
رو پاسخ داده شود .نقش سیاستهای ملی در فرارسی فناورانه بهعنوان یکی از محوریترین راهکارهای
سیاستی شناخته شده است .در سطح دوم سیاستهای مؤثر در سطح منطقهای (نقیزاده و همکاران،
2016؛ کرســنزی و همکاران )2016 ،موردتأکید اســت .رویکردهای جدیدی نظیر تخصصیســازی
هوشمند بر اهمیت توجه به ویژگیهای مناطق در توسعه و جبران عقبماندگیهای فناوری و نوآوری
تأکید دارد (اشــیم2019 ،2؛ رانگا .)2018 ،3سطح سوم به بررسی سیاستهای مؤثر بر عملکرد بنگاه
(لی و مالربا2017 ،؛ بل و همکاران )2012 ،میپردازد .هر ســه ســطح سیاســتهای مذکور از نقش
نهادهای دانشی و فناوری (صفدری رنجبر 4و همکاران2020 ،؛ لی و لیم ،)2001 ،ویژگیهای منطقه و
نیروی انسانی (لین و راجاه )2014 ،5تأثیر میپذیرند .البته چالشهای موردبررسی در صنایع مختلف
و حتی استانهای مختلف میتوانند میزان اثرگذاری متفاوتی داشته باشند .همچنین امکان مواجهه با
1 . Wong
2 . Asheim
3 . Ranga
4 . Safdari Ranjbar
5 . Lin & Rajah
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چالشهای کلیدی بیشتر با توجه به نوع صنعت و ویژگیهای خاص یک استان نیز وجود دارد.

تحلیل و تدقیق مورد مطالعه و ارائه چارچوب سیاستی
هدف از بررسی ،تحلیل و تدقیق مورد مطالعه ،بهدستآوردن بینش و فهم عمیق از مورد انتخابشده
و ارائه چارچوب سیاســتی اســت .دراینراســتا در ابتدای مصاحبه با متخصصان ،نتایج دستاوردهای
پیشــین ارائه شد و ســپس با توجه به الگوی تحلیلی -نظری ســؤاالت بهصورت نیمهساختاریافته از
مصاحبهشوندگان پرسیده شد .براساس الگوی تحلیلی -نظری 6 ،سؤال کلیدی برای بررسی عمیق در
مطالعه موردی مطرح شد:
1.1سیاستها در سطح ملی برای فرارسی فناورانه بنگاههای صنعتی در مناطق کمتربرخوردار چگونه
باید باشند؟
2.2در سطح اســتانهای کمتربرخوردار چه سیاستهایی تسهیلکننده فرارسی فناورانه بنگاههای
صنعتی است؟
3.3سیاستهای مؤثر بر فرارسی فناورانه بنگاههای صنعتی در مناطق کمتربرخوردار در سطح بنگاه
چیست؟
4.4نقش نهادهای دانشی و فناورانه استان کمتربرخوردار در تحقق فرارسی فناورانه بنگاههای صنعتی
چیست؟
5.5چه سیاســتهایی در منطقه کمتربرخوردار برای افزایش مهارت و نگهداشــت نیروی انســانی
(خصوصاً نیروی انسانی نخبه و تحصیلکرده) بایستی به کار گرفته شود؟

6.6ویژگیهای فرهنگی ،صنعتی و جغرافیایی منطقه چگونه بر فرارســی فناورانه واحدهای صنعتی
اثر میگذارد؟
در جدول شــماره  2به علت حجم باالی محتوا ،تنها برخی از مهمترین نتایج تحلیلها ارائه شده
است.
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جدول  :2برخی نکات مستخرج از مطالعه موردی و پاسخ به سؤاالت کلیدی

سؤال

نکات کلیدی مصاحبهها

– –ضرورت واگذاری بخش قابلتوجهی از سیاستهای عملیاتی به استانها
– –جذابیت استانهای برخوردار برای سیاستگذاران ملی به فراخور جمعیت و منابع مالی بیشتر
– –ضرورت تجمیع اولویتها در سطح ملی و حمایت از اولویتها در استانهای کمتربرخوردار با
سیاستهای نرم
– –ضرورت حمایتهای ملی در زیرساختهای فیزیکی و دانشی استانهای کمتربرخوردار
– –ضرورت جهتدهی به بخشی از سرمایهگذاری ملی به سمت صنایع استانهای کمتربرخوردار
– –ضرورت تمایز میان استانهای برخوردار و کمتربرخوردار در الگوی تأمین مالی (در نظام بانکی،
سؤال
صندوقها و سایر منابع)
1
– –اهمیت حمایت دولت از سیاستهای گزینشی و مبتنی بر ایجاد تعداد محدودی زنجیره ارزش
– –ضرورت حمایت دولت از اقدامات فناورانه ،نوآورانه و صنعتی در استانهای کمتربرخوردار
– –اهمیت پیشبینی سازوکارهای توسعه ارتباطات منطقهای
– –ضرورت فعالسازی طرحهای کالن ملی با رویکرد تکمیل زنجیرههای ارزش ناقص در استانهای
کمتربرخوردار
– –اهمیت تدوین قوانین تکلیفی و حمایتی برای مجموعههای صنعتی و اقتصادی بزرگ حاکمیتی
جهت همکاری با شرکتهای دانشبنیان کوچک
– –اهمیت جلوگیری از تقلید صرف از سایر مناطق و توجه به مزایای استان در انجام فعالیتهای
صنعتی و فناورانه
خُ
– –ضرورت جلوگیری از توزیع منابع بهشکل رد و پراکنده
– –ضرورت بهکارگیری سیاستهای حمایتی سطح منطقه در زنجیرههای ارزش اولویتدار
– –اولویتدهی به حمایت هدفمند از زنجیرههای ارزش مزیتدار در استان
سؤال
– –ضرورت تجمیع تقاضاها توسط نهادهای سیاستگذاری و تسهیلگر منطقه
2
– –ضرورت شناسایی نیازهای فناورانه بنگاههای صنعتی و حمایت از ایجاد ارتباط میان بنگاههای
صنعتی با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
– –ضرورت حمایت از بنگاههای صنعتی بزرگ و ایجاد خوشههای کاری از بنگاههای صنعتی و
کوچک در منطقه یا میان سایر مناطق
– –اهمیت قرارگیری تقاضای منطقه در خدمت بنگاههای استان (بهعنوان یک اصل توسعهای)
– –ضرورت حمایت از حرکت بهسمت ادغام با بنگاههای صنعتی دیگر و افزایش توان توسعه و
فعالیتهای فناورانه
سؤال – –اهمیت پیشبینی الگوهای همکاری با بنگاههای پیشرو در سایر مناطق و قرارگرفتن در زنجیره
3
ارزش مناطق برخوردار
– –ضرورت افزایش ظرفیت جذب فناوری از سایر مناطق با همکاری گسترده در سطوح مختلف با
شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای استان و ایجاد اتحادهای راهبردی
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نکات کلیدی مصاحبهها

– –ضرورت ارتقای توان مدیریتی در سطح بنگاههای صنعتی و حرکت از رویکردهای محلی به
رویکردهای بین منطقهای ،ملی و بینالمللی
سؤال
– –اهمیت رصد پنجرههای فرصت فناورانه جدید و استفاده از ظرفیتهای ملی جهت بهرهبرداری
3
از آن
– –اهمیت بهرهبرداری از امکانات فضای مجازی
– –ضرورت تمرکز دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری بر نیازهای منطقه
– –ضرورت تجهیز امکانات دانشگاهها نظیر آزمایشگاهها به نیازهای صنعتی و قراردادن آنها در
معرض استفاده صنعت استان
– –نقش همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری استان با استانهای برخوردار و ایجاد
خوشههای فناوری حول نیازها و اولویتهای صنعت در انتقال دانش ضمنی و توسعه ظرفیت
سؤال
جذب فناوری
– – 4اهمیت جذب اعضای هیئتعلمی براساس نیازهای منطقه
– –اهمیت اتصال جذب دانشجویان در دورههای تحصیالت تکمیلی و ارتقای اعضای هیئتعلمی به
حل مسائل و نیازهای جامعه و صنعت
– –اهمیت تقویت زیرساختهای کارآفرینی و نوآوری در دانشگاهها
– –ضرورت ایجاد صندوقهای پژوهانه و صندوقهای اقتصادی در استان جهت حمایت از پژوهشها
و فعالیتهای کارآفرینانه شرکتهای فناور نوپا در استان
– –ضرورت پرداخت حقوق به دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای دولتی
استان جهت کار تماموقت
– –اهمیت ایجاد فرصتهای پژوهشی در قالب دورههای پسادکترا و دستیار پژوهشی برای نخبگان
سؤال
استان با حمایت دولت و بنگاهها
5
– –ضرورت توجه ویژه به طرحهای فرصت مطالعاتی در صنعت در سطح اعضای هیئتعلمی و
دانشجویان
– –اهمیت برگزاری دورههای مهارتآموزی و کارورزی در سطح بنگاههای صنعتی و دانشگاهها
– –ضرورت بهرهگیری از بازارهای فعلی استان در خدمت توسعه صنایع موجود و جدید در استان
– –اهمیت توسعه زیرساختهای مبتنی بر فناوری اطالعات بهعنوان یک اصل توسعهای جدی
سؤال – –اهمیت توسعه زیرساختهای صنعتی در استان و همچنین امنیت سرمایهگذاران و امنیت
6
عمومی (خصوصاً در استانهای مرزی)
ً
– –ضرورت توجه به ویژگیهای جغرافیایی استان (خصوصا برای استانهایی که مرزنشین هستند
و امکان تعامالت بینالمللی دارند)
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شکل  :3چارچوب سیاستی فرارسی فناورانه در بنگاههای صنعتی در مناطق کمتربرخوردار

تمامی نکات مصاحبهشــوندهها تا تحقق اشــباع نظری در قالب نکات محوری کدگذاری شــدند.
همچنین جمالت محوری ایشان نیز شناســایی شدند که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است.
در کنــار مصاحبه با متخصصــان ،گزارشهای آماری صندوق نوآوری و شــکوفایی ( ،)2021معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری ( ،)2021وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ( )2019و مرکز آمار
ایران ( )2019و مســتندات علمی همچون مقاالت منتشرشده در این زمینه (نظیر کیم1997 ،؛ لی و
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همکاران2017 ،؛ نقیزاده2017 ،1؛ رانگا2018 ،؛ اشــیم2019 ،؛ سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر،
2019؛ صفــدری رنجبر و همکاران2020 ،؛ نقــیزاده و همکاران )2021 ،2016 ،در تدوین چارچوب
سیاستی مذکور به کار گرفته شدند .براســاس مصاحبههای انجامشده ،مطالعات مستندات پیشین و
شواهد و رویدادها و آمارها ،چارچوب سیاستی بر  5گونه سیاستی مشتمل بر  )1جهتدهی منابع)2 ،
ساختار نهادی و قانونی )3 ،بازار )4 ،تأمین مالی و  )5جریان یادگیری و دانش فنی تمرکز دارد (شکل .)3
مناطــق کمتربرخوردار در جهتدهی منابع خود به دلیل ضعفهای سیاســتگذاری و مدیریتی
دچار چالش هســتند .مهمترین چالش پراکندگی و ُخردکردن منابع محدود موجود یا تخصیصیافته
در استان میباشد و دیگر چالش جدی ،تالش در راستای تکرار موارد موفقیتآمیز سایر مناطق بدون
درنظرگرفتن واقعیتها و ویژگیهای منطقه میباشــد (کمیسیون اروپایی .)2012 ،الهی 2و همکاران
( )2012و نقیزاده و همکاران ( )2016در مطالعات خود بر سیاســتهای توسعه منطقهای در مناطق
کمتربرخوردار و سیاســتهای گزینشی جهت شــکلدهی تعداد محدودی زنجیره ارزش در منطقه با
هــدف افزایش جریان مالی و آغاز فرایند توســعه اقتصادی و صنعتی تأکید کردهاند .در اســتانهای
کمتربرخــوردار کشــور نیز با وجود تالشهای انجامشــده در نیمقرن اخیــر ،جهتدهی منابع دچار
چالشهای جدی بوده است و فرارسی فناورانه بنگاههای صنعتی در این استانها بهفراخور محدودیت
منابع اعم از مالی و غیرمالی (نظیر منابع انسانی) ،صرفاً در تعداد محدودی از زنجیرههای ارزش تحقق
یافته است و برایناساس اولویتبندی و تعیین زنجیرههای ارزش اولویتدار ،تدوین بستههای سیاستی
جامع منطبق با هر منطقه و براســاس تکمیل زنجیرههای ارزش اولویتدار و پرهیز از تکرار الگوهای
ســایر مناطق بدون توجه به پیشزمینههای الزم ضروری میباشد .در یکی از مصاحبههای انجامشده،
یکی از متخصصان بیان داشت:
همه اســتانهای کشور و دانشگاههای معین و اصلی بهدلیل عدماولویتبندی مناسب و عدمالتزام
به اجرای آن تقریباً دارند یک کار انجام میدهند و تفاوت فقط در میزان تأمین مالی اســت .االن

آزمایشــگاههای همه دانشگاههای اســتان را که میبینید تقریباً یک دستگاه مشترک مربوط به
فناوری نانو دارند؛ در شــرایطی که مث ً
ال در بسیاری از استانها ،بنگاههای صنعتی نیازمند چنین
فناوری نیســتند .حتی در مورد رشتههای تحصیلی نیز همین است .خیلی از رشتههای تحصیلی
1 . Naghizade
2 . Elahi
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نیز که به اولویتهای استان مربوط است ،وجود ندارد .همچنین نوع آموزش منطبق با نیاز استان
نیست .مگر میشود آموزش مهندسی کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان با مازندران یکی
باشــد .در سایر بخشها مثل توسعه واحدهای صنعتی هم همین مشکلها وجود دارد .راهکار این
است که سیاستها و منابع حمایتی آن صرفاً به سمت اولویتها هدایت شود .غیرازاین باشد هرروز
فاصله استانهای کمتربرخوردار و برخوردار در اقتصاد ،صنعت و فناوری افزایش مییابد».
در فرارسی فناورانه بنگاههای صنعتی در استانهای کمتربرخوردار کشور ،دو سیاست اولویتبندی
و تعیینکردن تعداد محدودی از زنجیرههای ارزش و اعمال بســتههای سیاستی حمایتی و گزینشی
در زنجیرههای ارزش منتخب ضروری اســت و اجرای سیاســتهای ملی بهصورت عمومی و براساس
تجربیات پیشین ،لزوماً به کاهش فاصله استانهای برخوردار و کمتربرخوردار منتج نمیشود.

در گونه دوم سیاســتهای فرارســی ،توجه صحیح به دو مورد ضروری است .مورد سیاستی اول
توجه به توســعه زیرساختهای پایه استانهای کمتربرخوردار است که مهمترین آنها زیرساختهای
دسترســی شامل دسترسی فیزیکی نظیر جاده و راهآهن و دسترسیهای مجازی نظیر زیرساختهای
ارتباطاتی بر بستر مجازی میباشد .مورد دیگر که بهطور ویژه برای استانهای مرزنشین دارای اهمیت
اســت ،وجود امنیت عمومی و درک فراگیر از آن در ســطح جامعه اســت .همچنین دانشگاه در این
اســتانها برای فرارســی فناورانه بهعنوان یک زیرساخت پایه شناسایی شــده است .حتی در راهبرد
توســعه نوآوری اروپا برای مناطق کمترتوسعهیافته اروپایی نیز دانشگاه نقشی محوری دارد .در مناطق
کمتربرخوردار ،محور توســعه فناوری بنگاههای صنعتی نیستند زیرا عمده بنگاههای صنعتی کوچک
هســتند و بنگاههای بزرگ نیز عمدتاً در سطح تأمینکنندگی قرار دارند (کمیسیون اروپایی.)2012 ،

برایناساس دانشگاهها در این مناطق نقشی حیاتی دارند .نکته قابلمالحظه این است که دانشگاهها در
استانهای کمتربرخوردار کشور بهدلیل سیاستهای توسعه آموزش عالی بیش از ظرفیت واقعی مناطق
توسعه یافتهاند و این نقطه قوتی مهم در فرارسی فناورانه بنگاههای صنعتی در این استانها است .مورد
سیاستی دوم جهتدهی سیاســتهای حمایتی دولت میباشد که گاهی بهعنوان پنجرههای فرصت
سیاســتی و نهادی شناخته میشــوند .در دهههای اخیر عمده پنجرههای فرصت سیاستی و نهادی
دولت برای اســتانهای کمتربرخوردار در کشــور بهصورت عمومی بوده است که منجر به پراکندگی
منابع شده است .تأکید بر این نکته ضروری است که سیاستهای حمایتی در حوزههای جذب نیروی
انســانی در بنگاههای صنعتی (جهت افزایش جذب ،نگهداشت و توسعه نیروی انسانی) و سیاستهای
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بیمهای میبایســت بهبود یابد؛ اما ضروری است این سیاستهای حمایتی در کنار سایر سیاستهای
موجود نظیر سیاستهای حمایتی ،مالیاتی و گمرکی در استانهای کمتربرخوردار در زنجیرههای ارزش

اولویتدار مدنظر قرار گیرد و بهصورت گزینشی عرضه شود یا حداقل بخش گستردهای از آن صرفاً در
زنجیرههای ارزش اولویتدار به کار گرفته شود .یکی از خبرگان در این زمینه بیان نمود که:
دولت و مجلس برای اســتانهای محروم باید در سطح سیاستگذاری کارهای سخت کنند که یا
انگیزه آن را ندارند یا در بعضی موارد توانایی برنامهریزی آن را ندارند .سیاستگذاران ،خودشان را
درگیر جزئیات استان نمیکنند و اولویتبندی صنعتی ،اقتصادی و فناوری را  -که به سطح باالیی
از تخصص و درگیری با واقعیتهای منطقه نیاز دارد  -انجام نمیدهند .بعد چون متوجه شــدهاند
که باید از این استانها حمایت کنند برخی سیاستهای عمومی را به کار میگیرند و چون نگراناند
کــه حجم این حمایتها زیاد شــود آنها را ازلحاظ تنوع حمایتهــا محدود میکنند .نتیجهاش
میشود تعدادی سیاست که به اندازه کافی برای سرمایهگذاران و بنگاههای صنعتی جذاب نیست؛
برای نخبگان استان هم جذاب نیست .در شرایطی که اگر چند زنجیره ارزش اولویتدار را انتخاب
میکردند و حمایتهای گســتردهای را برای آن به کار میبردند امروز این استانها شرایط بهتری
داشــتند .وضعیت زنجیره ارزش خرما در اســتان هرمزگان نمونه خوب آن اســت .بهجای اینکه
حمایتها و منابع را ُخرد کنند اگر روی چند زنجیره محدود مثل همین خرما از کاشت ،برداشت
تا بستهبندی و نگهداری آن کار میکردند هم فرصتهای اقتصادی ملی و بینالمللی فراهم میشد
و هم فناوری در این زنجیره رشد میکرد .االن ما رطب مضافتی نمیتوانیم صادر کنیم چون تا این
رطب صادر شود ترش میشود .راهکار آن هم صرفاً توسعه فناوری در پاستوریزه و هموژنیزهکردن
آن اســت که کشــورهایی مثل اتریش به فناوری آن دست یافتهاند .اگر ما روی این زنجیره ارزش
تمرکز میکردیم و سرمایهگذاریهای صنعتی و فعالیتهای دانشگاهی را به این سمت سوق داده
بودیم امروز هم فناوری داشــتیم ،هم تولید و هم صادرات .ولی االن چه؟ هرسال دهها تن خرما را
خوراک دام میکنیم.
یکی از چالشهای مهم استانهای کمتربرخوردار ،محلی و کوچکبودن بازارهای استانی و دوربودن

از بازارهای بزرگ مرکزی است .برای حل این چالشها ،دو سیاست اصلی برای حل این مشکل خصوصاً
در شروع فرایند فرارسی در چارچوب پیشنهاد شده است .سیاست اول برخورداری حداکثری بنگاههای
صنعتی و شــرکتهای دانشبنیان از ظرفیت بازارهای استانی اســت .بخشهای عمومی و دولتی در
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این مســیر با بهکارگیری سیاستهایی نظیر تضمین خرید میتوانند بسیار مؤثر باشند .در استانهای
برخوردار این سیاســتها عمدتاً در توســعه فناوریهای برتر و نوین بهکار گرفته میشــود (نقیزاده،

 )2017اما در مناطق کمتربرخوردار لزوماً این خرید تضمینی منحصر به محصوالت با فناوریهای برتر
و نوین نمیشــود و به محصوالت گستردهتری میتواند تخصیص یابد .همچنین باتوجهبه کوچکبودن
عمده بنگاههای صنعتی این اســتانها ،گســترش بازار آنها به زنجیره ارزش استانهای همجوار نیز
امکانپذیر اســت .برایناساس در کنار سیاستهای سطح استان و ملی ،توسعه این همکاریها بهویژه
با بنگاههای بزرگتر میتواند در ســطح تأمینکنندگی و توسعه فناوری انجام شود .اتحادهای راهبرد
به این شــکل منجر به تقویت توان مالی ،مدیریتی و فناورانه بنگاههای کوچک صنعتی میشــود زیرا
شرکتهای مذکور میبایست استانداردهای فناوری خود را با استانداردهای شرکتهای بزرگ انطباق
دهند (سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر.)2019 ،
گونه چهارم سیاستها مرتبط با تأمین مالی است .شاید یکی از نقاط اصلی شکست سیاستهای
حمایتی کشور در استانهای کمتربرخوردار مرتبط با سیاستهای تأمین مالی باشد .در کشور به دلیل
تمرکز سیاستهای محوری در سطح مرکز ،منابع مالی عمدتاً نصیب مناطق برخوردار میشود .نمونه
واضح و اخیر آن در نتایج حاصل از قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و صندوق نوآوری
و شــکوفایی قابلمشاهده است .همانگونه که در مرور پیشینه اشــاره شد بااینکه کل منابع صندوق
نوآوری و شــکوفایی از منابع ارزان و ملی صندوق توســعه ملی تأمین شده است ولی کمتر از  %8آن
به  12اســتان کمتربرخوردار کشور تخصیص یافته است (صندوق نوآوری و شکوفایی .)2021 ،ایجاد
یک صندوق ملی و همچنین دانشبنیانکردن شرکتها با یک استاندارد واحد در کل کشور ،منجر به
سرازیرشــدن منابع مالی و سیاستهای حمایتی نظیر مالیات بهسمت استانهای برخوردار شد و این
امر منجر به افزایش فاصله فناوری اســتانهای برخوردار از کمتربرخوردار و افزایش مهاجرت نیروهای
تحصیلکرده و نخبه از اســتانهای کمتربرخوردار به اســتانهای برخوردار میشود .برای اصالح این
امر ضروری است سازوکارهای تشــخیص و همچنین نهادهای تأمین مالی استانهای کمتربرخوردار
از اســتانهای برخوردار بهطریقی جدا شــود .در قالب یک سازوکار واحد ،منابع و حمایتها در رقابت
استانهای کمتربرخوردار و برخوردار بهسمت استانهای برخوردار خواهد رفت .درهمینزمینه یکی از
مدیران استانهای کمتربرخوردار بیان میکند:
آخر چگونه شرکتهای استانهای برخوردار را با غیربرخوردار در یک ترازو میگذارند .شرکتهای
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استانهای برخوردار پول دارند ،نفوذ دارند ،فناوری دارند و مدیران دولتی هم آنها را بیشتر دوست
دارند .مدیران دوست دارند در دوره خودشان کارهای مهمی بکنند و این شرکتها امکان افتتاح و
رونمایی بیشــتری به آنها میدهند .باید منابع ملی استانهای محروم بهصورت جداگانه مدیریت
شــود .ضمن اینکه باید پول فقط به حوزههای اولویتدار داده شود .مگر یک استان محروم چقدر
توان جذب مالی دارد که آن را هم بهصورت ُخرد بین حوزههای مختلف جذب کند.

البته مشــکل استانهای کمتربرخوردار صرفاً در جذب منابع اقتصادی که عمدتاً مبتنی بر تأمین
مالی بدهیمحور (نظیر وام) نیســت .بنگاههای صنعتی و واحدهای فناور در استانهای کمتربرخوردار
بهدلیل کوچکبودن ،توان مالی محدودی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توســعه و توســعه فناوری
دارند .در این زمینه این بنگاهها و شرکتهای فناور و دانشبنیان نیازمند همکاری با دانشگاهها و تأمین
مالی مبتنی بر پژوهانه هستند (نقیزاده ،حیدری 1و میثمی.)2019 ،2
گونه پنجم سیاســتهای فرارسی فناورانه در بنگاههای صنعتی استانهای کمتربرخوردار ،مرتبط
با سیاســتهای جریان یادگیری و دانش فنی است که با محوریت دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناور
انجام میشود .اینگونه سیاستها برای استانهای کمتربرخوردار بسیار مهم است زیرا شروع فرارسی
فناورانه وابسته به عملکرد مناسب در این گونه سیاستی میباشد .سیاستها در این گونه در سه دسته
قابلتقســیم هستند .الف) سیاستهای مرتبط با پرورش ،جذب و نگهداشت نیروی فناور و پژوهشگر،
ب) توسعه یادگیری بهویژه در بخش دانش ضمنی فناورانه باتکیه بر رویکرد یادگیری حین عمل و ج)
تقویت نهادهای توســعه دانش فنی در بنگاههای صنعتی و واحدهای دانشبنیان و فناور .چالشهای
اصلــی در زمینه نیروی انســانی ،دو جریان اصلی یادگیری مهارتی محدود (بهویژه در دانشــگاهها) و
مهاجرت فناوران و پژوهشگران از مناطق کمتربرخوردار میباشند .برای جلوگیری از این امر در سطح
نیروهای کاردانی و کارشناســی در دانشگاهها میبایست دورههای مهارتی و کارورزی تقویت شود ،اما
در ســطح نیروهای فناور و پژوهشگر اتخاذ سیاستهایی متفاوت از مناطق برخوردار ضروری است .در
این بخش همکاری نزدیک دانشگاه و بنگاههای صنعتی در قالب دورههای دستیار پژوهشی ،پسادکترا و
دکترای نیازمحور و حمایت ویژه دولت در قالب حمایت مالی و تماموقتکردن پژوهشگران این دورهها
مفید است .در این زمینه یکی از متخصصان بیان کرد:
1 . Heydari
2 . Meysami
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االن همیــن تعــدادی از دانشآموختگان تحصیــات تکمیلی هم در منطقه مورداســتفاده قرار
نمیگیرند؛ یا از اســتان مهاجرت میکنند یا بیکار هســتند و کار تخصصی خودشان را نمیکنند.
ما باید مثل کشــورهای اروپایی عمل کنیم .االن برای مناطق جنوب اروپا ،اتحادیه اروپا در قالب
بودجههای اختصاصی اقدام به حمایت از پژوهشها و طرحهای توســعه دانش فنی مشترک میان
بنگاههای صنعتی و دانشــگاهها در قالب دورههای دکترا ،پسادکترا ،دستیار پژوهشی یا طرحهای
پژوهشی مشترک کرده اســت .ما هم باید در کشور این مورد را شروع کنیم؛ مث ً
ال باید دانشجوی

دکترا تماموقت باشــد و حقوق خوبی بگیرد و بر روی یــک نیاز بنگاه صنعتی کار کند .اص ً
ال باید
برایناساس جذب شود و اعالم شود که اگر دانشجوی دکترای مث ً
ال دانشگاه ایالم شوید بایستی بر

روی این نیاز پژوهش کنید و حقوق هم میگیرید و تماموقت هســتید .بعد نهتنها نخبگان استان
میمانند بلکه از سایر استانها نیز جذب میشوند .مشکالت بنگاههای صنعتی نیز بهشکل ارزانتری
پوشش داده میشود .بعد این نیروی پژوهشگر یا جذب دانشگاه میشود یا جذب بنگاه صنعتی.
همچنین انتقال دانش ضمنی در تمامی موارد موفق در فرارســی فناورانه موردتوجه بوده اســت.
چنین انتقال دانشــی از طریق اتحادهای راهبردی ،کنسرسیومهای پژوهشی ،ارتباط مستمر دانشگاه
و صنعت و رصد و شناســایی فناوریهای دارای چرخه عمر کوتاهتر و انباشت دانشی بیشتر در استان
امکانپذیر میشود .همچنین سیاستهای توسعه واحدهای تحقیق و توسعه ،واحدهای دانشبنیان و
فناور و ساختارهای حامی آنها در افزایش ظرفیت جذب فناوری بنگاههای صنعتی و فرارسی فناورانه
آنها بسیار حیاتی است .یکی از متخصصان در این زمینه بیان نمود:

ما در اســتان منابــع محدودی داریم ولی از همین منابع نیز خوب بهــره نمیبریم؛ مث ً
ال چرا باید
تجهیزات آزمایشــگاهی مشــترک داشته باشــیم که خالی هم باشــد .خوب بایستی یک شبکه

آزمایشگاهی در استان بین دانشگاهها و بنگاههای صنعتی داشته باشیم .حاال دولت برای بهرهمندی
از این شــبکه حمایت تخصیص دهد .ما باید در اســتان در دو ســطح اتحاد داشــته باشیم .یکی
در زنجیرههای ارزش اولویتدار بین بنگاههای صنعتی ،دانشبنیان و فناور اتحاد داشــته باشــیم
چون مســائل فناوری در یک زنجیره در خیلی حوزهها مشــترک اســت .بعد باید این اتحاد را به
سطح کنسرسیومهای پژوهشی با دانشگاهها گسترش داد .اتحادهای دانشبنیان بنگاهها به کاربرد
نزدیکتر است و کنسرسیوم با دانشگاهها به توسعه فناوری نزدیکتر است.
گونه سیاستی پنجم درواقع به ایجاد و شکلدهی به زیستبومی نیازمحور و کاربردی در پژوهش
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و فناوری با محوریت دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی و فناوری میپردازد .جدول  3تناظر چالشهای
چهاردهگانه و گونههای سیاستی پنجگانه را ارائه میکند.
جدول  :3تناظر چالشها و گونههای سیاستی
شماره چالش

جهتدهی منابع

چالش اول

*

ساختار نهادی
و قانونی

بازار

چالش دوم

تأمین مالی

جریان یادگیری
و دانش فنی

*

چالش سوم

*

چالش چهارم

*
*

چالش پنجم
چالش ششم

*

چالش هفتم

*

*

چالش هشتم

*

*

چالش نهم

*

چالش دهم

*

*

چالش یازدهم

*

*

چالش دوازدهم

*

چالش سیزدهم

*

چالش چهاردهم

*

جمعبندی و پیشنهادها
همانگونه که اشــاره شــد در ابتدای پژوهش حاضر چالشهای فرارسی فناورانه در بنگاههای صنعتی
استانهای کمتربرخوردار شناسایی شد .در ابتدا الگوی تحلیلی  -نظری اولیه جهت تحلیل و شناسایی
سیاســتهای فرارسی فناورانه در این بنگاهها توسعه داده شد و سپس براساس الگوی مذکور ،مطالعه
موردی انجام شد .برایناســاس  5گونه سیاستی و  15مورد از کلیدیترین سیاستهای گونهها ارائه
شدند؛ گونههای سیاستی و سیاستهایی که پاسخدهنده به  14چالش شناساییشده میباشند .درواقع
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در قالب این  5گونه سیاستی ،سیاستهای کلیدی فرارسی فناورانه جهت پاسخ به پنجرههای فرصت
فناوری ،پنجرههای فرصت سیاســتی-نهادی و پنجرههای فرصت تقاضا و شــرایط موردنیاز آن ارائه
شدهاند .البته این سیاستها با توجه به شرایط هر استان میبایست تدقیق شوند.
در گونه سیاســتی جهتدهــی منابع ،چالشهای  3 ،1و  4را در جــدول  1هدف قرار میدهد و
اســتانهای کمتربرخوردار را به پرهیز از پراکندهســازی منابع و جلوگیری از تقلید کورکورانه بدون
درک ویژگیهای مناطق هدایت میکند (رانگا2018 ،؛ کمیســیون اروپایی2017 ،2012 ،؛ لی و لیم،
 .)2001در گونه سیاســتی ســاختارهای نهادی و قانونی ،حل چالشهای  6تا  9مدنظر است .اهمیت
این گونه سیاستی در ایجاد بسترهای الزم برای فرارسی فناورانه بسیار کلیدی میباشد و در مطالعات
متعددی (اشیم2019 ،؛ رانگا2018 ،؛ کرسنزی و همکاران )2016 ،موردتأکید قرار گرفته است .گونه

سیاســتی بازار تمرکز خود را معطوف به حل چالشهای مرتبط با بازار (عمدتاً ناشــی از کوچکبودن

بازار محلی و عدمپایداری) مینماید و توسعه و بهرهبرداری از پنجرههای فرصت تقاضا و همکاریهای
فرامنطقهای (نقیزاده و همکاران2021 ،؛ سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر2019 ،؛ لی و لیم2001 ،؛
ونــگ )1999 ،را بهعنوان راهکار برونرفت از این چالش معرفی میکند .گونه سیاســت تأمین مالی
بر ســازوکارهای حمایتی از اســتانهای کمتربرخوردار جهت امکان بهرهمندی بیشتر از منابع مالی
توزیعشــده در سطح ملی تأکید میکند .ایجاد نظام مالی حمایتکننده یکی از ابزارهای مهم فرارسی
فناورانه در بنگاههای صنعتی مناطق کمتربرخوردار میباشد (نقیزاده و همکاران2021 ،؛ رانگا2018 ،؛
لی .)2005 ،در نهایت گونه سیاســتی یادگیری و فناوری نیز تأکید عمدهای بر حل چالشهای توان
جذب و یادگیری در سطح بنگاه دارد .بدینجهت تقویت توانمندیهای دانشی و مدیریتی در این گونه
سیاستی بههمراه شکلدادن زیستبومی نیازمحور و کاربردی در فعالیتهای پژوهشی و فناوری استان
جهت حل چالشها از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری در
تحقق این گونه سیاستی ،محوری است (اشیم2019 ،؛ صفدری رنجبر و همکاران2020 ،؛ رانگا2018 ،؛
کمیسیون اروپایی.)2012 ،2017 ،
در پژوهش حاضر ارائه چارچوب فرارسی فناورانه در مناطق کمتربرخوردار در سطح سیاستی کالن
موردتأکید قرار گرفته اســت؛ برایناساس پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی با تمرکز بر حوزههای
صنعتی در قالب این چارچوب سیاستی انجام پذیرد .همچنین پیشنهاد میشود که پژوهشگران دیگر
توجه خود را معطوف به سیاستگذاری فرارسی در مناطق توسعهیافته و صنعتی و تفاوت آن با مناطق
کمترتوسعهیافته نمایند.
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