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چکیده
کارکردها ،بازیگران و حکمرانی چند س��طحی ،س��ه عنصر اساسی نظامهای نوآوری منطقهای هستند.
کارکردها ،قابلیتهای پویایی هس��تند که عالوه بر تحقق توسعه ،نش��ر و بهرهگیری از نوآوری ،امکان
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم میسازند .بااینوجود ،نهتنها مبانی
تحلیل کارکردی نوآوری منطقهای بهصورت محدودی توس��عه یافته است ،بلکه مباحث پرداختهشده
بدون در نظر گرفتن شرایط بومشناختی و متفاوت مناطق ارائه شده است .در این پژوهش تالش شده
اس��ت عالوه بر مفهوم شناسی کارکردها ،مبتنی بر روششناس��ی تحلیل محتوای کیفی ،کارکردهای
توسعه نوآوری منطقهای در کش��ورهای درحالتوسعه ارائه گردد .در این پژوهش ،جامعه موردمطالعه
شامل كليه کتب ،گزارشهاي پژوهشي و مقاالت حوزه سیاست نوآوری منطقهای در فاصله سالهاي
 1995 -2017است .درنهایت بر اساس منطق نمونهگیری مبتنی بر معیار 93 ،منبع مورد تحلیل قرار
گرفت .هش��ت کارکرد مس��تخرج عبارتاند از« :قابلیت حکمرانی نوآوری منطقهای و جهتدهی آن»،
«قابلیت ایجاد زیس��تبوم نوآوری»« ،قابلیت تشخیص ،مس��ئله یابی و پیشبینی فناورانه شرکتها و
صنایع»« ،قابلیت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری (متناسب با رویکرد « ،»)DUIقابلیت توانمندسازی،
حمایت و بس��یج منابع (انسانی ،مالی و « ،»)...قابلیت شبکهسازی ،یادگیری تعاملی ،جریان ،سرریز و
انباشت دانش»« ،قابلیت ایجاد بازار» و درنهایت «قابلیت کشف و انتشار فرصتهای کارآفرینی».
واژههای کلیدی:
تحلی��ل کارکردی ن��وآوری ،کارکردهای نوآوری منطق��های ،قابلیتهای پویا ،نوآوری در کش��ورهای
درحالتوسعه ،رویکرد سیستمی به نوآوری.
 . 1دانشآموخته دکتری ،مدیریت سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتMohamadi.younes@gmail.com :
 . 2عضو هیئتعلمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 . 3عضو هیئتعلمی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران.
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مقدمه
یکی از موضوعات اساسی در رابطه با نظامهای نوآوری این است که عناصر تشکیلدهنده آنها چیست
و چگون��ه میتوان آنها را م��ورد ارزیابی و تحلیل قرار داد .از بعد "روش تحلیل" نظامهای نوآوری ،دو
رویکرد کلی وجود دارد (برگک و همکاران .)2008 ،رویکرد اول که مبتنی بر «تحلیل ساختاري» نظام
نوآوري و شناخت بازیگران و تعامالت موجود است .رویکرد پژوهشگران ابتدایی این حوزه مانند نلسون،
لوندوال ،فریمن ،کوك و مالربا در این دس��ته قرار میگی��رد .رویکرد دوم ،رویکرد «تحلیل کارکردی»
است که بهجای تمرکز بر ساختار ،توجه خود را به فعالیتها یا کارکردهاي نظام نوآوري معطوف کرده
اس��ت .در این رویکرد بر پویاییهای عملکرد نظام نوآوري و آنچه در حقیقت در این نظام تحقق پیدا

میکند متمرکز میش��ود و صرفاً به عناصر س��اختاري نظام توجه نمیکند .رویکرد پژوهشگرانی مانند
ادکوئیس��ت ،جاکوبسون ،برگک ،جانس��ون و هکرت در این دسته قرار می گیرد (محمدی و همکاران،
)1392؛ بنابرای��ن یکی از راههای تحلیل و ش��ناخت ه��ر نظام نوآوري میتواند بررس��ی کارکردها یا
فعالیتهای آن باش��د که درواقع مبتنی بر ش��ناخت فرآیندهاي اصلی نوآوري یعنی خلق ،انتش��ار و
بهرهبرداری از دانش است (ادکوییست .)2004 ،1حداقل سه دلیل براي استفاده از رویکرد کارکردي در
تحلیل نظام نوآوري وجود دارد :اول اینکه ،این رویکرد امکانی فراهم میکند تا بتوان عملکرد نظامهای
نوآوري مختلف که داراي ساختار نهادي مختلفی هستند را با یکدیگر مقایسه کرد؛ دوم اینکه ،رویکرد
کارکردي این امکان را فراهم میکند تا بتوان روش نظاممندی براي ترس��یم و تحلیل ابعاد نوآوري به
کار گرفت و توان تحلیلی نظام نوآوري را افزایش میدهد؛ س��وم اینکه ،رویکرد کارکردي این قابلیت را
دارد که مجموعهای از اهداف سیاس��تی و همچنین ابزارهاي سیاس��تی الزم براي تحقق این اهداف را
ارائه کند (محمدی و همکاران.)1392 ،
از طرفی مدل مرجع 2یا چارچوب مفهومی نظام نوآوری منطقهای از سه بخش «سازههاي زيربنا،»3
«اصول »4و «مدل فرایندی» تشکیل شده است که در عين ارتباط تنگاتنگ با يکديگر ،هر بخش داراي
مفاهيم و مضامين تش��کيلدهنده خاص خوداست .بازیگران نظام نوآوری ،کارکردها و حکمرانی چند
سطحی بهعنوان سازههای زیربنایی (بخش اول) مدل مرجع توسعه نوآوری منطقهای است (محمدی
1 . Edquist
2 . Reference Model
3 . Underlying constructs
4 . Principles
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و همکاران .)1397 ،عنصر کارکرد بهعنوان یکی از نقاط مش��ترک هر چارچوب یا نظام توسعه نوآوری
منطقهای اس��ت .کارکرد ،به معنای مش��ارکت جز یا بخشی از سیس��تم در دستیابی به هدف سیستم
تعریف میگردد .درواقع اگر هدف از ایجاد نظام نوآوری را توس��عه ،نش��ر و بهرهگیری از نوآوری عنوان
نمود ،کارکردهای نظام نوآوری عبارتاند از وظایفی که نظام بر اساس آن شکل گرفته است .کارکردها
درواق��ع قابلیتهای پویایی هس��تند که با ایجاد آنها در منطقه و همچنی��ن برقراری روابط متقابل و
بازخ��وردی می��ان آنها؛ تجدید ترکیب مناب��ع در مناطق رخ میدهد و بهواس��طه آن نیز ،ظرفیتها،
فرصتها و اولویتهای منطقه رشد مییابد و درنهایت منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار مناطق
خواهد شد.
در ادامه و در بخش دوم ،به مفهوم شناسی و منشأ شناسی کارکرد و مبانی آن در نظامهای نوآوری
و بهخصوص نوآوری منطقهای پرداخته خواهد شد .سپس در بخش سوم روششناسی پژوهش حاضر
تش��ریح میگردد .در بخش چهارم ،پس از تبیین مفهومی توس��عه نوآوری منطقهای ،زیر کارکردها و
کارکردهای توس��عه نوآوری منطقهای در کش��ورهای درحالتوس��عه ارائه میگردد .در بخش انتهایی
تحقیق نیز عالوه بر تحلیل کارکردهای ارائه شده به بحث در خصوص شیوه بهکارگیری و پیشنهادهای
مرتبط با آن پرداخته خواهد شد.
مبانی نظری پژوهش
گذری بر کارکردهای نظامهای نوآوری

در ن��گاه تحلیل��ی به نظامهای نوآوری معموالً س��اختار یک نظ��ام مدنظر قرار می گی��رد .برای مثال
انواع شکس��تهای سیستمی شناختهشده به اجزای س��اختاری نظام برمیگردند .برای مثال شکست
زیرساختی (مرتبط با بازیگران است) ،شکست نهادی (مرتبط با نهادهاست) ،شکست تعاملی (مرتبط با
شبکههاست) و شکست ظرفیتها یا قابلیتها (که مرتبط با بازیگران است) چهار نوع از شکستهایی
هس��تند که به س��اختار یک سیس��تم نوآوری برمیگردند (برگک2002 ،1؛ گالی و تویبال.)1997 ،2
بااینوجود ،بس��یار س��خت است بدون مدنظر قرار دادن اثرات س��اختار بر فرایندهای نوآوری ،صرفاً به
ارزیابی خوبی و بدی اجزای یک س��اختار پرداخت .تمرکز بر س��اختار را میتوان با تمرکز بر فرایندها
1 . Bergek
2 . Galli and Teubal
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تکمیل نمود .درواقع سیاس��تگذاران باید با تمرکز بر ای��ن فرایندهای کلیدی یعنی کارکردها (که بر
توس��عه ،انتش��ار و کاربرد یک ف ّناوری جدید کاربرد دارند) ،مداخالت خود را صورت دهند و لزوماً بر
تنظیم اجزای ساختاری یک نظام تأکید ننمایند .درواقع با نگاه کارکردی ،پویایی دستاورد یک نظام در

مقایسه با پویایی صرفاً اجزای ساختاری مدنظر قرار می گیرد (برگک و همکاران.)2007 ،1

آنا جانس��ون 2در مقاله خود با عنوان «کارکردهای نظامهای نوآوری» به بررس��ی انواع کارکردهای
نظامهای نوآوری و میزان ش��باهت و تفاوت آنها پرداخته اس��ت (جانس��ون .)1998 ،با بررس��ی نگاه
کارکردی و انواع نظامهای نوآوری موجود ،مجموعه کارکردها در دو بخش تقسیم میگردند .حالت اول
کارکردهایی که بهصورت «مس��تقیم» با نوآوری مرتبط هس��تند .نوع اول از کارکردهایی که بهصورت
مس��تقیم با نوآوری مرتبط میباش��ند ،کارکردهای «شناس��ایی مسئله »3هس��تند (بیجکر1995 ،4؛

الندگری��ن .)1993 ،5تقریباً تمام پژوهش��گران حوزه نظامهای نوآوری ،اهمیت ش��ناخت گلوگاهها در
سیستم را دریافتهاند .برای مثال عباراتی مانند «شکست کارکردی(»6بیجکر« ،)1995 ،فقدان مراحل
تکمیلی( »7داهمن )1987 ،8و «گلوگاه در فناوری(»9الندوال )1992 ،10گواهی بر این ادعا است .اکثر
این پژوهش��گران ،این نقاط شکس��ت را به طبیعت فنی نس��بت می دهند اما برخی نیز به ارتباط بین
بازیگران نسبت دادهاند.
برای اکثر نویس��ندگان ،گام بعدی در فرایند نوآوری ،توس��عه یک راهحل برای مسئله شناسایی
ش��ده اس��ت که اغلب یک فناوری یا محصول جدید اس��ت یعن��ی ایجاد دانش جدی��د( 11نوع دوم
کارکردهای��ی ک��ه بهصورت مس��تقیم با ن��وآوری مرتبط هس��تند) .اگرچه برخی از نویس��ندگان و
پژوهش��گران (ادکوییست و جانس��ون1997 ،12؛ االیس��ون ،1997 ،13پورتر .)1990 ،14امکان ایجاد
1 . Bergek et al.
2 . Anna Johnson
3 . identify problem
4 . Bijker
5 . Lundgren
6 . functional failures
7 . missing complementary stages
8 . Dahmén
9 . imbalances or bottlenecks
10 . Lundvall
11 . create new knowledge
12 . Edquist & Johnson
13 . Eliasson
14 . Porter
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دانش جدید را از طریق ترکیب دانش قدیم و جدید در یک مسیر نوآورانه تشخیص دادهاند ،اما اکثر
آنها اصوالً از تولید دانش کام ً
ال جدید سخن راندهاند .همچنین اکثر آنها بر روی منبع دانش جدید
توافق داشتهاند :تحقیق و توسعه (ادکوییست و جانسون1997 ،؛ نلسون)1992 ،1؛ تحقیق و آزمایش؛
یادگی��ری در رابطه با فعالیت افراد یعنی «یادگیری از طریق انجام »2و «یادگیری از طریق کاربرد»3
و تقلید (ادکوییست و جانسون.)1997 ،
حالت دوم کارکردهایی هس��تند که بهصورت «غیرمستقیم» با فرایند نوآوری مرتبط هستند و از
نوآوری پش��تیبانی مینمایند که نویسندگان کارکردهای متنوعی را در این زمینه شناسایی نمودهاند.
نوع اول از کارکردهای پش��تیبانی ،فراهمس��ازی محرکهایی است برای ش��رکتها که در کار نوآوری
درگیر شوند( 4ادکوییست و جانسون .)1997 ،درواقع بهواسطه این کارکرد ،شرکتها احساس میکنند
که س��رمایهگذاری در تحقیق و توس��عه برای آنها بازگشت س��رمایه منطقی خواهد داشت .نوع دوم
از کارکردهای پش��تیبانی ،تأمین منابع یا فراهمس��ازی منابع است .نوع سوم کارکردهای غیرمستقیم
(پش��تیبانی) ،جهتدهی به پژوهش 5است یعنی تأثیرگذاری بر جهت بازیگرانی که از منابع خود بهره
میبرند .چهارمین نوع آن ،تش��خیص پتانسیل رشد نوآوری 6است که شامل تشخیص امکان فناورانه،
پایایی بازرگانی و منابع تکاملی است .پنجمین نوع کارکرد پشتیبانی ،تسهیل مبادله اطالعات و دانش

7

اس��ت (کارلسون و استانکویچ .)1995 ،8ششمین نوع کارکرد پشتیبانی ،تحریک یا شکلدهی به بازار

9

است (پورتر1990 ،؛ نلسون .)1992 ،هفتمین نوع کارکرد پشتیبانی ،کاهش عدم اطمینان اجتماعی

10

یعن��ی عدم اطمینان در مورد اینکه چگونه دیگران عمل و عکسالعمل انجام می دهند .رفع تعارضات
میان شرکتها و افراد در این کارکرد تعریف میشود .هشتمین نوع کارکرد پشتیبانی ،مقابله با مقاومت
در برابر تغییر است 11که با نام مشروعیت بخشی شناخته میشود.
1 . Nelson
2 . learning-by-doing
3 . learning-by-using
4 . supply incentives for companies to engage in innovative work
5 . to guide the direction of search
6 . to recognise the potential for growth
7 . to facilitate the exchange of information and knowledge
8 . Carlsson and Stankiewicz
9 . to stimulate/create markets
10 . to reduce social uncertainty
11 . to counteract the resistance to change
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گذری بر کارکردهای کلیدی شناختهشده نظامهای نوآوری منطقهای
در این قسمت به کارکردهای ارائه شده نظام نوآوری منطقهای پرداخته میشود .از جمله کارکردهای
کلیدی مطرحش��ده در منابع مختلف و اصلی میتوان به یادگیری تعاملی ،تولید دانش ،همجواری 1و
درهم تنیدگی اجتماعی 2اشاره نمود (باقری مقدم و همکاران.)1393 ،
یادگیری تعاملی در کانون مفهوم  RISجای گرفته اس��ت .یادگیری تعاملی به یک فرایند تعاملی
تولید دانش مشترک توسط بازیگران نوآور (بنگاهها و سایر سازمانها) و از طریق چارچوبی اشاره دارد
که توس��ط نهادها شکل گرفته اس��ت (کوکه .)2002 ،3در این رویکرد ،نوآوری ناشی از مشارکت فعال
بنگاهها در ش��بکههای نوآوری و یا همکاری با سازمانها و بنگاههای دیگر است .تصور میشود توانایی
ایجاد نوآوری با میزان یادگیری یک بازیگر از دانش منتشرش��ده رابطه مستقیم داشته باشد؛ بنابراین،
به نظر میرس��د یادگیری تعاملی ،استراتژی س��ازنده برای بنگاهها بهمنظور جبران نقص دانشی باشد.
گلس��ینگ بین دو شکل شبکه افقی تمایز قائل ش��ده است .شبکه تجاری نتیجه روابط میان مبادالت
کاربر و تولیدکننده و شبکه دانشی نیز نتیجه جریان و مبادله اطالعات دانش فنی مطلوب برای نوآوری
است (گلسینگ.)1992 ،4
نقش همجواری از س��ه جنبه برای نظامهای نوآوری منطقهای اهمیت دارد .اولین جنبه مربوط به
مزایای ناشی از تراکم بازیگران 5است .برای نمونه ،تراکم تأمینکنندگان اقالم موردنیاز برای بنگاهها و
تعامالت میان آنها در فرایند یادگیری تعاملی ،امتیازی برای نظامها محسوب میشود .از دیگر نتایج
ایجاد تراکم بازیگران ،شکلدهی به رفتار بنگاهها و سازمانها با توجه به روابط موجود با تأمینکنندگان
و مشتریان محلی ،به اشتراکگذاری زیرساختها و اثرات جانبی دیگر است .درواقع همجواری فیزیکی
بیش��تر ،هزینه تبادالت و ارتباطات دانشی و اطالعاتی را کاهش میدهد .جنبه سوم امتیازات ناشی از
همجواری ،مربوط به موضوعات اجتماعی و فرهنگی مش��ترک اس��ت .به علت نیازمندی تبادل دانش
ضمنی به اعتماد و فهم مشترک ،این همجواری به این مسئله کمک میکند.
در کانون مفهوم  ،RISمیتوان معنای واژه درهم تنیدگی را یافت .این معنا دربرگیرنده نقش روابط
و شبکههای خصوصی است .چنین روابطی حاصل این انتظار است که تعامالت منجر به رشد ،سودمند
1 . proximity
2 . social embeddedness
3 . Cooke
4 . Gelsing
5 . spatial agglomeration
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خواهند بود .چنین شبکهها و تعامالتی شامل« ،یک فرایند درهمتنیده اجتماعی بوده که نمیتوان آن
را بدون در نظر گرفتن زمینههای نهادی و فرهنگی فهمید»(الندوال .)1993 ،اس��تورپر نام این عناصر
را «وابستگیهای غیرقابلتبادل »1مینامد .درون یک  ،RISدرهم تنیدگی بر رابطه یادگیری تعاملی و
تجمعی و ماهیت دانش تبادل شده بین بنگاهها و سازمانها تأکید دارد و این امر بعد استراتژیک برای
درهم تنیدگی محسوب میشود (استورپر.)1997 ،2
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،بخش��ی از نتیجه یک پژوهش وس��یعتر اس��ت .هدف پژوهش اصلی ،طراحی چارچوب
مفهومی تدوین سیاست نوآوری سازگار با انواع مناطق در کشورهای درحالتوسعه بوده است .اجزای این
چارچوب مفهومی عبارتاند از الف) مقوله عناصر اساسی ،ب) مقوله اصول حاکم و ج) مقوله مدل فرایندی
(محمدی و همکاران .)1397 ،یکی از مضامین اصلی این چارچوب که بخشی از مقوله عناصر اساسی است،
کارکردهای توسعه نوآوری منطقهای هستند که در این پژوهش ،مورد بررسی قرار می گیرد.
روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی عبارت است از ترکیب دادههای متنی کیفی به خوشههایی از
واحدهای مش��ابه ،یا مقولههای مفهومی برای شناسایی الگوهای باثبات و روابط بین آنها (مایرینگ،3
2000؛ مرتن��ز .)2005 ،4مراح��ل تحلی��ل داده در مطالعات کیفی همزمان با گ��ردآوری آنها صورت
میپذیرد .این مراحل در جدول  1ارائه شده است .تحلیل دادهها در تحلیل محتوای کیفی مشتمل بر
مجموعهای از رویههای نظاممند ،اما درعینحال منعطف اس��ت که با تدوین پرسشهای پژوهش آغاز
میش��ود (گام اول) .در گام دوم ،با توجه به ماهیت پرسشهای پژوهش ،راهبرد مناسب تحلیل محتوا
اتخاذ میش��ود که در این پژوهش از نوع تجمیعی (ترکیبی) اس��ت .در گام سوم ،نمونه مورد تحلیل و
واحد مورد تحلیل بهصورت شفاف و روشن تعیین میشود .واحد تحلیل در این پژوهش ،برداشت کلی از
پاراگرافهای مقاالت و گزارشهای پژوهشی تعریف میگردد .در کتابها ،برداشت کلی از قسمتهای
فصول بهعنوان واحد تحلیل تعریف میگردند (نوری و محمدی.)1395 ،
جامعه موردمطالعه ش��امل كليه كتابها ،گزارشهاي پژوهشي و مقالههاي منتشرشده در فاصله
س��الهاي  2017-1995در حوزه سیاس��ت نوآوری منطقهای اس��ت .بهمنظور جستجوی مقالهها ،از
1 . untraded interdependency
2 . Storper
3 . Mayring
4 . Mertens
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کلیدواژههای��ی مانند «تحلی��ل کارکردی نوآوری ،کارکرده��ای نوآوری منطق��های ،قابلیتهای پویا،
نوآوری در کشورهای درحالتوسعه ،رویکرد سیستمی به نوآوری» در پایگاههای دادهای معروف مانند
اسکوپوس ،1الزویر ،2ابسکو ،3پروکوئست ،4ساینس دایرکت 5بهره گرفته شده است .همچنین بهمنظور
جستجوی کتاب از وبسايت آمازون 6استفاده گرديد .نتيجه اولیه جستجو با استفاده از اين کليدواژهها
منجر به شناس��ايي تعداد گستردهای از منابع منتشرش��ده گردید که اغلب این منابع در عنوانشان ،با
مس��ئله اصلی پژوهش حاضر ارتباط داش��تند اما بررسی محتوا و مباحث آنها بهطور اجمالی حاکی از
آن بود که اغلب آنها در حوزه توس��عه نوآوری منطقهای بهطور خاص نبودند و یا اینکه به موضوعات
حوزهه��ای خاص نوآوری مانن��د بیوتکنولوژی ،انرژی و  ...پرداخته بودند .بهاینترتیب پس از بررس��ی
ساختار محتوایی اسناد منتشرشده ،تعداد منابع مرتبط با مسئله پژوهش مشتمل بر  9کتاب 55 ،مقاله
و  14گزارش پژوهشی بوده است .در مرحله بعد از میان این تعداد منابع بر اساس منطق نمونهگیری
مبتنی بر معیار ،منابعی انتخاب ش��دند که معیارهای زیر را برآورده میکردند .نخس��ت اینکه کتاب یا
مقاله یا گزارش پژوهشی منتشرشده بهطور گستردهای مورد ارجاع قرار گرفته باشد؛ دوم اینکه نویسنده
یا نویس��ندگان اثر از شاخصترین افراد در حوزه توسعه نوآوری منطقهای باشند و سوم اینکه واژههای
جس��تجو ش��ده در کلیدواژه آن منبع موجود باشد .بر این اساس تعداد  2کتاب 18 ،مقاله و  6گزارش
پژوهشي بهعنوان نمونه اولیه انتخاب گرديد.
ازآنجاییکه دادههای پژوهش بایس��تی بهاندازه کافی در دس��ترس پژوهشگر باشد تا بتواند تبیین
درس��ت و منطقی ارائه دهد ،این مجموعه منابع چنین امکانی را فراهم نکرد .به این معنا که جس��تجو
باید تا زمانی ادامه پیدا کند که اشباع نظري 7حاصل شود .طبق نظر استراوس و کوربین (استراوس و

کوربین1990 ،8؛ نیومن )1997 ،9در اشباع نظري هدف اساسي ،صرفاً رسيدن به مجموعهای از مقولهها
نيست؛ بلكه اشباع نظري به تدوين مقولهبنديها بر مبناي ويژگيها و ابعادشان اشاره دارد كه اشكال
1 . SCOPUS
2 . ElSEVIER
3 . EBSCO
4 . PROQUEST
5 . SCIENCE DIRECT
6 . www.amazon.com
7 . theoretical saturation
8 . Strauss & Corbin
9 . Newman
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مختلف روابط ممکنش��ان با ديگر مفاهيم را در برگيرد .در این پژوهش نیز برای حصول اش��باع نظری
ضرورت داش��ت تا مقولهها و مضامین پژوهش بهاندازه کافی عمق و غنا پیدا کنند .به همین خاطر از
طریق مراجعه به ارجاعات نمونه اولیه ،جستجو برای شناسایی منابع بیشتر ادامه پیدا کرد و در نتیجه
تعداد  7کتاب 73 ،مقاله و  13گزارش پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفتند در گام چهارم ،دادهها از نمونه
مورد مطالعه و به هدف پاسخگویی به پرسشهای پژوهش گردآوری میشوند .گام پنجم ،همان تحلیل
مضمونی و مقولهبندی اس��ت .این مرحله ،طی فرایند ُکدگذاری دادهها است که مضمونها و مقولهها

استخراج یا استنتاج میشوندُ .کدگذاری به این معناست که به بخشهای مختلف دادهها برچسبهایی
داده شود که معنا و مفهوم هر بخش از دادهها را بیان نماید .درواقع بهمنظور تحلیل مطالب مستخرج
در ابتدا کدها استخراج و سپس دستهبندی میگردند .با تشکیل مفاهیم ،استخراج مقولهها و درنهایت
تعیین رابطه میان مقوالت و مفاهیم ،تحلیل مضمونی صورت میپذیرد .در این مرحله (مرحله پنجم از
روش تحلیل محتوای کیفی که کدگذاری دادههاست) از روش کدگذاری نظریه برخاسته از دادهها بهره
گرفته شد (نوری و محمدی.)1395 ،
بهمنظور اعتباربخشی چارچوب طراحیشده در پژوهش اصلی و بهتبع آن پژوهش حاضر از دو شیوه
شاخصهای اعتباربخشی یافتههای پژوهشهای کیفی (شاخصهایی مانند اعتماد ،انتقال ،اعتبار ،تائید،
اصالت و مقبولیت )1و نظرسنجی از خبرگان بهره گرفته شده است

1 . dependability, transferability, credibility, confirmability, authenticity and Plausebility
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جدول  :1گامهای انجام روششناسی پژوهش
جزئیات گامها

هدف روششناسی گامهای اجرا

گام اول :تدوین پرسش پژوهش
گام دوم :تعیین راهبرد تحلیل محتوا

یافتهها

تعیین کارکردهای توسعه
نوآوری منطقهای
ترکیبی

تعیین کارکردهای توسعه نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه

رویکرد کیفی -روش تحلیل محتوا (ترکیبی)

تعیین جامعه مورد مطالعه

سالهای 2017 -1995

تعیین کلیدواژه و پایگاههای داده و
جستجوی اولیه

 9کتاب 55 ،مقاله و 14
گزارش پژوهشی

گام سوم:
تعیین نمونه
نمونهگیری مبتنی بر معیار و تعیین
و واحد
نمونهها
تحلیل
دستیابی به اشباع نظری

 2کتاب 18 ،مقاله و 6
گزارش پژوهشی
 7کتاب 73 ،مقاله و 13
گزارش پژوهشی

گام چهارم :استخراج داده از نمونهها

آغاز تحلیل دادهها
همزمان با تبیین مفاهیم
توسعه نوآوری منطقهای

گام پنجم :کدگذاری باز (کدگذاری نکات کلیدی و
فرایند تحلیل استنتاج مفاهیم)
دادهها
(استفاده کدگذاری محوری و استخراج مقولهها و
از گرندد زیر مقولهها
تئوری)
کدگذاری گزینشی و انتخاب مقوله
محوری ،برقراری پیوند میان مقوالت و
تدوین طرحواره

تعیین مجموعه کارکردها
و زیر کارکردهای توسعه
نوآوری منطقهای

یافتهها در کشورهای درحالتوسعه
کارکردهای نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه

بر اس��اس تحلیل محتوای مبانی نظری مرتبط و همچنین متناس��ب با مفهوم و اهداف تعیینشده در
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این پژوهش ،ابتدا کدها و مفاهیم کلیدی کارکردهای توسعه نوآوری سازگار با نوآوری استخراج شدند.
بهمنظور تحلیل مطالب مس��تخرج در ابتدا کدها استخراج و س��پس دستهبندی میگردند .با تشکیل
مفاهیم ،اس��تخراج مقولهها و درنهایت تعیین رابطه میان مقوالت و مفاهیم ،تحلیل صورت میپذیرد
(چارمز .)2006 ،1بنابراین در این پژوهش پس از استخراج و دستهبندی کدهای کلیدی ،زیر کارکردها
و درنهایت کارکردهای توس��عه نوآوری س��ازگار با مناطق مشخص ش��دند .در جدول  ،3کارکردهای،
زیر کارکردهای مرتبط و منابع مورداس��تفاده ارائه ش��ده است( .کارکردها با حرف  Fمشخص شدهاند.
بهعنوانمثال  F15یعنی زیر کارکرد  5از کارکرد .)1
جدول  :3کارکردها و زیر کارکردهای توسعه نوآوری منطقهای
کارکردهای
کلیدی

F1

زیر کارکردها
.1

1شناس��ایی اولویتهای اساس��ی منطقه (چالشها ،نیازها و
،R8 ،R2 ،R1
مزیتها) ()F11
،R29،R28 ،R25
2تدوین نقشه راه فناوریهای کلیدی موردنیاز منطقه
،R39 ،R33
3رصد و ارزیابی نوآوری منطقه و جهتدهی آن
،R43 ،R40
4حکمرانی شبکهای (هماهنگی افقی و عمودی) (روابط پویا
،R47 ،R45
دولت ،صنعت ،دانشگاه و جامعه)
،R54 ،R53
5تعییننقشبازیگرانمنطقهایدرایجادنظامنوآوریمنطقهای
،R66 ،R64 ،R55
6بهبود بلوغ مدیریت علم و فناوری و نوآوری منطقهای
،،R69 ،R68
7ایجاد انس��جام ،همگنی و همافزایی میان ابزارهای نوآوری
R92 ،R91 ،R84
منطقهای ()F17

.1

1رفع شکستهای نهادی (زیرساختی ،نهاد رسمی و
غیررسمی) مانند ایجاد زیرساختها (مانند دانشگاه،
پارک ،مراکز نوآوری ،مراکز رشد و سایر زیرساختهای
مشابه) ()F21
2تسهیل گری و اصالح قوانین در زمینه توسعه نوآوری و
بهبود فضای کسبوکار
3ترویج و گفتمان سازی کارآفرینی و نوآوری در میان مردم
(آمادگی فرهنگی و اجتماعی)
4ارتقا فرهنگ کاربرد فناوری و حرکت به سمت کارآفرینی
در شرکتها ()F24

.2
.3
.4

قابلیت
حکمرانی
1
نوآوری
منطقهای و .5
جهتدهی آن .6
.7

F2
2

قابلیت ایجاد
زیستبوم
(زیرساخت)
نوآوری

مراجع و مأخذ

.2
.3
.4

،R20،R12 ،R2
،R32 ،R23
،R37 ،R34
،R39 ،R38
،R63 ،R40
،R71 ،R70
،R77 ،R76
،R86 ،R82
R93 ،R87
1 . Charmz
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کارکردهای
کلیدی
F3

3

قابلیت
تشخیص،
مسئله یابی
و پیشبینی
فناورانه
شرکتها و
صنایع

F4

زیر کارکردها

مراجع و مأخذ

.1

1ارتقا حساسیت /انگیزه شرکتها و صنایع نسبت به تغییرات
و بهکارگیری/ترکیب منابع با شایستگیها برای ایجاد مزیت
،R6 ،R2 ،R1
رقابتی ()F31
،R30 ،R11
2تشخیص پتانسیل رشد بهرهوری ناشی از فناوری و نوآوری
،R36 ،R35،،R31
توسط شرکتها و صنایع (امکان فناورانه و بهرهوری و
،R53 ،R47
بازگشت اقتصادی آن)
،R55 ،R54
3پایش تغییرات فناورانه 1در زمینههای مختلف مخصوصاً
،R80 ،R63
زمینههای اولویتدار منطقه
R92 ،R83
4انجام آیندهپژوهی و آیندهنگاری فناورانه در صنایع اولویتها
()F34

.1

1درگیری شرکتها در مسیر نوآوری فناورانه و غیرفناورانه
(در زمینههای اولویتدار) ()F41
2ایجاد سازوکارهای مناسب در صنایع منطقه بهمنظور
توسعه نوآوری در آنها
،R4 ،R3 ،R1
ها
ت
شرک
توسط
فرایند
و
محصوالت
3قابلیت ایجاد نوآوری در
،R22 ،R17
4توانایی اکتساب و بهکارگیری فناوریهای موردنیاز
،R36 ،R32
فناوری
5قابلیت انتخاب رویکرد توسعه و اکتساب حوزههای
،R67 ،R61 ،R44
(فناوریها ،زیر فناوریها و کاربردهایشان) در زمینههای
،R75 ،R70
اولویتدار
R80 ،R77
3
6ایجاد توانمندیهای فناورانه از طریق یادگیری و ترجمه
آن به نوآوریهای فرآیند و محصول در صنایع (بهرهگیری
از ارتقا فناوری در فرایندهای تولیدی و صنعتی) ()F46

.1

1توانمندسازی ،توسعه آموزش ،پژوهش و منابع انسانی
متناسب با اولویتها (مشارکت در توسعه مهارت و
سرمایه انسانی منطقهای بر اساس مزیتهای نسبی
،R11 ،R8 ،R2
منطقه) ()F51
،R38 ،R37 ،R36
2ایجاد سازوکار حمایتی و انگیزشی در راستای توسعه
،R41 ،R39
نوآوری اولویتها (انواع حمایتها از افراد و شرکتها و ،R63 ،R59 ،R56
همچنین ارائه انواع حمایتهای انگیزشی ،مالی و غیرمالی)
،R82 ،R78
3ارائه خدمات پشتیبانی دانشمحور به شرکتهای
R90 ،R83
دانشبنیان و نوپا (اداری ،حقوقی و مالی)
 4ارائه خدمات پشتیبانی دانشمحور و نوآورانه به صنایع ()F54

.2
.3
.4

.2

قابلیت توسعه .3
2
صنعتی
.4
4
مبتنی بر
.5
فناوری
(متناسب با
رویکرد .6 )DUI

F5
قابلیت
 5توانمندسازی،
حمایت و
بسیج منابع
.3
(مالی و غیر).
.2

.

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
کارکردهای
کلیدی

زیر کارکردها
.1
.2
.3

1ایجاد قابلیتهای نوآوری باز در منطقه ()F61
2رفع شکستهای مرتبط با یادگیری تعاملی
3ایجاد ظرفیت جذب (افزایش توانمندی فنی ،سازمانی و
مدیریتیشرکتهاهنگاممواجهبافرصتهایفناورانهدرزمینه
اولویتها) (پنجره فرصتها( 4فناورانه ،تقاضا و سیاستی))
4انتشار و انتقال دانش «تسهیم دانش در زمینههای
،R9 ،R8 ،R5
اولویتدار از طریق برگزاری کارگاهها ،همایشها و
،R12 ،R10
کنفرانسهای تخصصی» و «به اشتراکگذاری دانش
،R18 ،R15
از طریق ایجاد اتحادهای استراتژیک ،انجام پروژههای
،R24 ،R21
مشترک فناورانه و انجام پروژههای مشترک»
،R32 ،R27
5افزایش تعامالت درون و برون منطقهای
،R52 ،R42
6برقراری روابط انتقال فناوری ،مشارکت و جذب
،R62 ،R60 ،R58
سرمایههای فرا منطقهای ملی و بینالمللی در بخشهای
،R72 ،R63
مختلف صنعتی و فناورانه اولویتدار
،R78 ،R73
7شکلدهی به شبکههای نوآوری (ارائه خدمات به اعضای
،R85 ،R81
شبکه برای رفع نقاط ضعف مانند کارگاههای آموزشی)
R89 ،R88
8ایجاد شبکههای سیاستی ،دانشی و تجاری در زمینه
اولویتهای منطقه ()F69
9شناسایی و رفع انواع شکستهای همجواری (جغرافیایی،
سازمانی ،اجتماعی ،شناختی و نهادی) (قفلشدگی و
گسستگی) مانند ایجاد تنوع مرتبط برای رفع قفلشدگی
()F610

.1

1مخاطب سنجی و ذائقه سنجی بازار بهمنظور شناخت
فناوریهای موردنیاز ()F71
2شکلدهی به بازار متناسب با توسعه فناوریها (رقابتپذیر
ساختن فناوری جدید)
،R19 ،R16 ،R6
3بازار سازی و بازاریابی محصوالت و خدمات جدید (بازاریابی
،R41 ،R23
و تجاریسازی ایده) بهمنظور شکوفایی و رونق صنعت
،R65 ،R49
(4تدارک عمومی( )5با توجه به نیاز یک صنعت یا منطقه،
R83 ،R75 ،R74
دولت خود متقاضی است و اعتباری را به تولیدکنندگان
داخلی برای پیشخرید میدهد)
5ایجاد فن بازارهای منطقهای (نزدیک کردن عرضهکنندگان
و متقاضیان فناوری) ()F75

.4
F6
قابلیت
شبکهسازی،
.5
یادگیری
6
.6
تعاملی،
جریان ،سرریز
و انباشت
.7
دانش
.8
.9

.2
7

مراجع و مأخذ

F7

.3

قابلیت ایجاد
بازار

.
.5
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کارکردهای
کلیدی
F8

8

قابلیت کشف
و انتشار
فرصتهای
کارآفرینی

زیر کارکردها

مراجع و مأخذ

1 .1کشف ،ایجاد و انتشار فرصتهای کارآفرینی و
شناساندن آنها (تبدیل دانش فنی موجود به کسبوکار
جدید) ()F81
2 .2ایجاد شرکتهای نوپا ،زایشی و استارت آپ ها در حوزه
فناوریهای جدید توسط دانشگاه و ...
3 .3ایجاد صنایع بر پای ه فناوریهای کلیدی نوظهور و امید به
زایشهای فناورانه ()F83

،R13 ،R7 ،R2
،R48 ،R46
،R65 ،R51
R90 ،R74

بحث و تحلیل در خصوص کارکردهای  8گانه شناساییشده نوآوری منطقهای

1

جدول باال کارکردها و زیر کارکردهای  8گانه توس��عه نوآوری در کش��ورهای درحالتوس��عه را نشان
میدهد .در ادامه متناس��ب با مبان��ی نظری و تجربی ،مراجع تدوین راهبردها و اقدامات سیاس��تی و
همچنین مجموعه کارکردهای اس��تخراجی توس��عه نوآوری منطقهای ،مجموع��ه راهبردها و اقدامات
متناس��ب با سه گونه مناطق حاش��یهای ،صنعتی (در حال گذار) و پیشرو در کشورهای درحالتوسعه
(محمدی و همکاران )1397 ،به شرح جداول  4تا  11ارائه شده است:
کارکرد  -1حکمرانی چند سطحی نوآوری منطقهای و جهتدهی به آن ( :)F1این کارکرد
به مفهوم به اش��تراکگذاری مس��ئولیت طراحی و اجرای سیاس��ت در بین س��طوح مختلف اداری و
منطقهای اش��اره دارد .در این مفهوم دولت مرکزی نقش کلیدی خود را در س��اخت چارچوب نهادی و
تعریف اس��تراتژی ملی حفظ میکند و به دنبال انس��جام و اجتناب از تکرار بیفایده است .از جمله زیر
کارکردهای آن میتوان به تعیین مزیتها و چالشهای کلیدی (اولویتهای) منطقه)F11( 62؛ تدوین
1 . Technology Scanning
2 . Industrialization
 . 3عبارت اس��ت از توانایی اس��تفاده اثربخش از دانش فناورانه در تولید ،مهندسی و نوآوری در جهت تقویت رقابتپذیری
در کیفیت و قیمت
)4 . windows of opportunity (technological, demand, institutional / policy
5 . public procurement
 . 6در این پژوهش ،هدف اصلی از ایجاد نظام نوآوری منطقهای ،تعیین اولویتها یا مزیتهای نسبی هر منطقه (مزیتها و
مسائل یا نیازهای کلیدی) ،سوار نمودن این اولویتها بر قطار علم و فناوری و درنهایت توسعه اقتصادی (ابعاد مختلف آن
مانند تولید ثروت ،ایجاد اشتغال) منطقه است.

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
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نقش��ه راه فناوریهای کلیدی موردنیاز منطقه ()F12؛ رصد و ارزیابی نوآوری منطقه و جهتدهی آن
()F13؛ حکمرانی انجمنی 1و شبکهای ()F14؛ تعیین نقش بازیگران منطقهای در ایجاد نظام نوآوری
منطق��های ()F15؛ بهبود بل��وغ مدیریت علم و فناوری و نوآوری منطق��های ()F16؛ و درنهایت ایجاد
انس��جام ،همگنی و همافزایی میان ابزارهای نوآوری منطقهای )F17( 2اش��اره نمود .در بیش��تر منابع
موردبررس��ی ،این کارکرد بهعنوان کارکرد اساسی و اولیه توس��عه نوآوری منطقهای اشاره شده است.
بهعنوانمث��ال ریک��ن( 3ریکن��ه .)2001 ،4در مقاله خود از این کارکرد بهعن��وان مدیریت حوزه علم و
فناوری منطقهای نام برده است .همچنین در گزارش  ،)2011( OECDمیزان تمرکز ابزارهای توسعه
نوآوری منطقهای در خود منطقه و یا سطح ملی را با عنوان کارکرد جهتدهی به علم ،فناوری و نوآوری
منطقهای بیان نموده است.
جدول  :4راهبردها و اقدامات سیاستی متناسب با کارکرد "بهبود قابلیت حکمرانی و جهتدهی "
حاشیهای صنعتی

پیشرو

کارکرد  :1بهبود قابلیت حکمرانی نوآوری منطقهای و جهتدهی آن
راهبرد  :1برنامهریزی در جهت مديريت منطقهای بهمنظور بهبود ساختار مديريت و تصمیمگیری در
نظام پژوهش و فناوري
تعیین نقش استان در تأمین فناوری متناسب با شرایط و اولویتهای
استان (مأموریتهای مناطق)

ü

مسئله یابی فناورانه و نوآوری در زمینههای اولویتدار

ü

ü

ایجاد پلتفرمی جهت تعیین چشماندازهای توسعه برای نقاط خاص
فناوری پیشرفته

ü

ü

بهبود بلوغ مدیریت و نظارت بر پیشبرد اهداف علمی و فناورانه استانی
متناسب با آن

ü

ü

طراحی برنامههای بودجهریزی بر مبنای عملکرد مبتنی بر اولویتهای مناطق

ü

ü

ü

1 . associative governance
2 . Regional Innovation Instruments
3 . Annika Rickne
4 . RICKNE
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حاشیهای صنعتی

پیشرو

راهبرد  :2اصالح حکمرانی نظام آموزش عالی
ساماندهي آموزش عالي (آموزش ،پژوهش ،فناوري) از طريق تجميع و
ادغام مؤسسات آموزش عالي

ü

ü

مأموریت گرا شدن مؤسسات آموزش عالي منطقهای (آموزش ،پژوهش،
فناوري)

ü

ü

حضور اعضاء هیئتعلمی در جامعه و صنعت برای آشنایی با نیازها و
توانمندیهای داخلی

ü

هدایت رسالههای تحصیالت تکمیلی به سمت تقاضاهای ارائه شده از
جانب دستگاهها و نیازهای جامعه

ü

تدوین برنامههای مناسب برای مستندسازی توانمندیهای فناورانه
دانشگاهها و عرضه مناسب آنها

ü

بهبود وضعیت سرانه نسبت اعضای هیئتعلمی به دانشجو در استان

ü

توزیع متوازن مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح استان بهمنظور بهبود
وضعیت شهرستانهای محروم

ü

ü

ü

ساماندهی آمایش آموزش عالی و تعیین سهم مؤسسات آموزش عالی
استان در شکلدهی نظام نوآوری

ü

ü

ü

تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو مبتنی بر برنامههای آمایش آموزش عالی

ü

ü

ü

ساماندهی و آمایش دانشگاههای آزاد ،پیام نور ،غیرانتفاعی ،فرهنگیان،
فنی حرفهای و علمی کاربردی

ü

ü

ü

برنامهریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان
و هدایت آنها به سمت اولویتهای راهبردی منطقه و استان

ü

ü

بهبود سهم استان در نرخ تولیدات علمی کشور مانند پژوهشهای
کاربردی ،ارائه مقاالت و ثبت پتنت

ü

ü

تطبیق آموزش و پژوهش استان با زمینههای اولویتدار استان

ü

ü

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
حاشیهای صنعتی

بازنگری در نظامها و روشهای آموزشی ،بهروزرسانی سرفصلها و گذار
به شیوههای نوین آموزشی

پیشرو

ü

جهتدهی مراکز پلی تکنیک به سمت رشتههای جدید
انجام طرحهای کالن فناوری در استان در زمینههای اولویتدار استان
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ü
ü

ü

ü

راهبرد  :3هماهنگی ،همسو سازی و همگرایی درون منطقهای
ایجاد همافزایی ،انسجام و همکاریهای مستمر و مؤثر دانشبنیان میان
مؤسسات ،تشکلها و شرکتهای مرتبط اعم از دولتی و غیردولتی

ü

ü

ü

انسجام ،همگنی و همافزایی میان ابزارهای نوآوری منطقهای

ü

ü

ü

ایجاد هماهنگی بین طرحها ،برنامهها و فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی وابسته

ü

ü

ü

بازنگری ساختار اجرایی پژوهشگاهها برای همکاری و همافزایی
فعالیتها با دانشگاههای منطقه

ü

ü

ü

هماهنگی در دستگاههای اجرایی و اصالح قوانین مرتبط با
سرمایهگذاری تولید و تجارت

ü

ü

ü

ایجاد پایگاه داده آماری و همچنین سازوکار مستندسازی دانش فنی و
علمی در استان

ü

ü

ü

کارکرد  -2قابلیت ایجاد زیس�تبوم (زیرساخت) نوآوری ( :)F2کارکرد دوم شناختهشده
در زمینه توس��عه نوآوری منطقهای ،ایجاد زیس��تبوم یا محیط توسعه نوآوری در منطقه یا به تعبیر
بهتر تحول و تنظیم نهادی و فرهنگی ( )F2نامگذاری شده است .سه موضوع رفع شکستهای نهادی
و ایجاد زیرس��اختهای موردنیاز منطقه مانند مؤسس��ات پژوهش��ی ،مراکز رشد و  ،...ایجاد گفتمان
میان مردم و ش��رکتها و درنهایت تس��هیل سازی و تنظیم گری قانونی از جمله زیر کارکردهای آن
میباشند .در بیشتر منابع مورد بررسی ،شکستهای نهادی را به دو گونه شکست سخت 1و شکست
1 . hard institutional failure
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نرم 1تقسیمبندی نمودهاند (ریاحی و همکاران.)1391 ،
جدول  :5راهبردها و اقدامات سیاستی متناسب با کارکرد

" قابلیت ایجاد زیستبوم (زیرساخت) نوآوری"
حاشیهای صنعتی پیشرو

کارکرد  :2بهبود قابلیت ایجاد زیستبوم (زیرساخت) نوآوری
راهبرد  :1تکمیل ،توسعه و تقویت ساختارها ،نظامها و نهادهای استان بهویژه در زمینههای اولویتدار
ایجاد زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور توسعه

ü

ü

ü

توسعه زیرساختهای نرمافزاری مدیریت پژوهش و فناوری

ü

ü

ü

سادهسازی و روزآمد کردن مقررات و استانداردهای حوزه علم و فناوری

ü

ü

ایجاد استانداردها بهمنظور توسعه مراکز  R&Dدر صنایع و بنگاههای اصلی
و دارای مزیت استان

ü

تشکیل انجمنهای منطقهای برای تعیین چشماندازهای رشد در نقاط
خاص ارزش افزا

ü

ایجاد محیط مناسب برای انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری از
طریق افزایش امنیت اقتصادی ،گسترش زمینه رقابت در اقتصاد و جلوگیری
از انحصارات

ü

ü

توسعه زیرساختهای سختافزاری ،تجهیزاتی و امکانات آزمایشگاههای پژوهشی

ü

ü

ایجاد زیرساختهای الزم بهمنظور ایجاد بنگاههای بزرگ و قدرتمند در منطقه

ü

ü

ü

ایجاد زیرساختهای الزم در زمینه توسعه اقتصاد هوشمند در منطقه

ü

ایجاد زیرساختهای الزم در زمینه توسعه دولت هوشمند و مدیریت پایدار
در منطقه

ü

ایجاد زیرساختهای الزم در زمینه توسعه محیطزیست هوشمند

ü

1 . soft institutional failure

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
حاشیهای صنعتی پیشرو

ایجاد زیرساختهای الزم در زمینه توسعه کسبوکار هوشمند در منطقه

ü

ایجاد مراکز شایستگی و قطبهای رقابتی مرتبط با صنایع منطقه

ü

تأسیس پژوهشگاههای مرتبط یا مکمل فناوریهای منطقه

ü

ایجاد مراکز طراحی و مهندسی محصول

ü

گسترش و ایجاد دانشگاههای کیفی ،آزمایشگاهها و پژوهشگاههای کام ً
ال تخصصی

ü

توسعه فعالیتهای مرتبط با برندسازی منطقه
ایجاد مراکز دانشی در زمینههای سنتی /بومی (کشاورزی ،دامداری،
گردشگری و  )...وابسته به سازمانهای تحقیقاتی ملی

ü

ü

ü

ایجاد مراکز دانشی محلی ،شعبی از هاب های دانشی مطرح ملی (با تمرکز
بر انتشار علم و فناوری)

ü

ایجاد مراکز آموزشی ،پژوهشی و فنی و حرفهای و همچنین رشتههای
تحصیلی بینرشتهای و چند رشتهای متناسب با اولویتهای استان

ü

ü

ایجاد آژانسهای منطقهای برای توسعه کسبوکار در منطقه

ü

ü

بازنگری فرایند انعقاد و کنترل پیشرفت قراردادهای صنعتی در دانشگاهها
و پژوهشگاهها

ü

ü

ایجاد سازوکاری بهمنظور افزایش نرخ باسوادی استان

ü

ü

پشتیبانی از ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری مشترک با شرکتهای معتبر
داخلی و خارجی

ü

ü

ü

ü

راهبرد  :2ترویج و گفتمان سازی نوآوری در میان مردم (ایجاد آمادگی فرهنگی و اجتماعی در منطقه)
انتشار بروندادهای پژوهش و فناوری (مانند کتابهای دانشگاهی و
مستندات فرهنگی ،فیلم) و موفقیتهای حاصله با استفاده از رسانههای
سمعی و بصری مناسب

ü

ü

ü
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ترویج و گفتمان سازی توسعه علم ،فناوری ،نوآوری و اقتصاد دانشبنیان
بهمنظور پیشران ایجاد اکوسیستم نوآوری در استان

ü

ü

ü

ترویج و فرهنگسازی بهمنظور افزايش مشاركت اجتماعي در توسعه
فرهنگ دانشبنیان

ü

ü

ü

ارتقا فرهنگ کاربرد فناوری و حرکت به سمت کارآفرینی در شرکتها
ترویج ،گفتمان سازی و اجرایی سازی سیاستهای موضوعه سیاستهای
کالن نظام علم و فناوری

ü
ü

ü

ü

ü

ü

طراحی و اجرای مناظرات و کرسیهای نظریهپردازی در دانشگاهها و
مؤسسات علمی و فرهنگی

ü

ü

ü

تأسیس نشریات معتبر و افزایش کیفیت متناسب با اولویتها و
توانمندیهای علمی مؤسسات منطقه

ü

ü

ü

ترویج ارتباط با انجمنهای صنفی و تخصصی

کارکرد  -3قابلیت تشخیص ،مسئله یابی و پیشبینی فناورانه شرکتها و صنایع مزیت

دار منطق�ه ( :)F3مطابق با این کارکرد میبایس��ت انگیزه و حساس��یت ش��رکتها و صنایع مزیت
دار نس��بت به تغییرات ضرورت ارتقا فناوری و بهکارگیری ن��وآوری بهمنظور ایجاد مزیت رقابتی ارتقا
یاب��د ( ،)F31همچنین پایش تغییرات فناورانه در زمینهه��ای اولویتدار منطقه صورت پذیرد ()F33
و درنهای��ت آیندهپژوه��ی و آیندهنگاری فناورانه در صنایع اولویتدار ص��ورت پذیرد ( .)F34در منابع
موردبررسی ،یکی از اصلیترین استراتژیهای توسعه فناوری مناطق در اتحادیه اروپا ،استراتژی «برنامه

فناوری منطقهای( »1که بعدا ً تحت عنوان استراتژی نوآوری منطقهای 2شناخته شد) ،است که در آن به
مسئله یابی و شناسایی روندهای توسعه فناوری مرتبط با صنایع و مزیتهای منطقه میپردازد (باقری
مقدم و محمدی.)1397 ،
1 . Regional Technology Plan - RTP
2 . Regional Innovation Strategy - RIS

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
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جدول  :6راهبردها و اقدامات متناسب با کارکرد

" قابلیت تشخیص ،مسئله یابی و پیشبینی فناورانه بنگاهها و صنایع "
حاشیهای صنعتی پیشرو

کارکرد  :3بهبود قابلیت تشخیص ،مسئله یابی و پیشبینی فناورانه شرکتها و صنایع
راهبرد  :1ارتقا انگیزه بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به تغییرات فناورانه و ترکیب منابع و
شایستگیها برای ایجاد مزیت رقابتی
استفاده از توان شرکتها و واحدهای دانشبنیان مستقر در پارکهای
علم و فناوری برای مشارکت و همکاری در حل چالشها

ü

ü

توسعه فعالیت انجمنها بهمنظور مشارکت در حل چالشهای ملی و
منطقهای

ü

ü

ü

راهبرد  :2پایش تغییرات فناورانه در زمینههای مختلف مخصوصاً زمینههای اولویتدار منطقه
تشویق انجام مطالعات آیندهپژوهی و آیندهنگاری فناورانه در زمینههای
اولویتدار توسط صنایع

ü

ü

تدوین برنامههای آیندهنگاری با مشارکت انجمنها و گروههای صنعتی و
تخصصی

ü

تدوین نقشه راه فناوریهای منطقه

ü

ü

ü

رصد و ارزیابی نوآوری منطقه و جهتدهی آن

ü

ü

ü

کارک�رد  -4قابلیت توس�عه نوآوری (قابلیت توس�عه صنعتی مبتنی بر فن�اوری) (:)F4
کارکرد چهارم شناساییشده در مبانی نظری و تجربی منطقهای ،به قابلیت توسعه نوآوری یا به عبارت
بهتر قابلیت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری ( )F4اشاره دارد .تحقیقات بسیاری نشان میدهد بیش از
 50درصد رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته ریشه در توسعه صنعتی مبتنی بر نوآوری فناورانه دارد.
توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری یا صنعتی شدن 1عبارت است از فرآیند ایجاد توانمندیهای فناورانه

2

1 . Industrialization
2 . Technological Capability
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از طریق یادگیری و ترجمه آن به نوآوریهای فرآیند و محصول در صنایع مزیت دار ( .)F46از طرفی
در کشورهای توسعه یافته تجمیع توانمندیهای فناورانه از طریق «یادگیری مبتنی بر پژوهش »1اتفاق
میافتد درحالیکه این مهم در کشورهای درحالیکه توسعه از طرق «یادگیری مبتنی بر تجربه »2شروع
و در یک فرآیند گذار به «یادگیری مبتنی بر پژوهش» تبدیل میگردد (چامیناده و همکاران2009 ،3؛
ریاحی و همکاران.)1391 ،
جدول  :7راهبردها و اقدامات متناسب با کارکرد

" قابلیت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری (متناسب با رویکرد »)DUI
حاشیهای صنعتی پیشرو

کارکرد  :4بهبود قابلیت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری (متناسب با رویکرد )DUI
راهبرد  :1تكميل زنجيره ارزش و پشتیبانی از ایجاد صنایع متناسب با مزیتهای استان
مشارکت دادن ذینفعان منطقهای در شبکههای تولیدی خارج از منطقه

ü

ü

ترویج روابط بنگاهها با خارج از منطقه

ü

ü

پشتیبانی از خوشهها در حوزههای صنعتی جدید و مکمل حوزه صنعتی موجود

ü

ü

حمایت از جهانیسازی خوشههای کسبوکار

ü

حمایت از خوشههای کوچک باهدف اتصال و ارتباط با شبکههای جهانی

ü

حمایت از خوشههای دارای ظرفیت بالقوه خلق نوآوری

ü

تقویت خوشههای موجود

ü

توسعه صنایع تبدیلی و مدیریت بازار در زمینه صنایع پیشرو استان

ü

راهبرد  :2تشویق بهرهگیری از ارتقاء فناوری در فرایندهای تولیدی و صنعتی در منطقه (صنعتی سازی)
برنامههای ارتقاء قابلیتهای فنی و استراتژیک بهویژه در فناوریهای پیشرفته

ü

)1 . Learning by searching / Science & Technology Innovation (STI
)2 . “Learning by doing”, “Learning by using”, “learning by interacting“ (DUI
3 . Chaminade et al.

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
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حاشیهای صنعتی پیشرو

توسعه و ارتقای نوآوری در خدمات و صنایع فرهنگی

ü

تسهیل مشاركت صنایع و فعاالن بزرگ اقتصادي در حمايت از
فعالیتهای دانشبنیان در استان و الزام آنها به تهیه پیوست انتقال و
توسعه ف ّناوری

ü

ü

ü

ü

ü

ایجاد قابلیتهای نوآوری باز در منطقه
بهبود قابلیت انتخاب رویکرد توسعه و اکتساب حوزههای فناوری
(فناوریها ،زیر فناوریها و کاربردهایشان) در زمینههای اولویتدار

ü

ü

کارکرد  -5قابلیت حمایت و بس�یج منابع مالی و غیرمالی ( :)F5توانمندس��ازی ،توس��عه
آموزش ،پژوهش و منابع انس��انی متناس��ب با اولویتها ( ،)F51ایجاد س��ازوکار حمایتی و انگیزش��ی
در راس��تای توس��عه نوآوری مانند انواع حمایتهای انگیزش��ی ،مالی و غیرمالی ( ،)F52ارائه خدمات
پش��تیبانی دانشمحور و نوآورانه به ش��رکتهای دانشبنیان و اس��تارتاپ ها موجود (خدمات اداری،
حقوقی و مالی) ( )F53و درنهایت ارائه خدمات پش��تیبانی دانشمحور و نوآورانه به صنایع ( )F54از
جمله زیر کارکردهای قابلیت حمایت و بسیج منابع مالی و غیرمالی ( )F5است.
جدول  :8راهبردها و اقدامات متناظر با کارکرد

" قابلیت توانمندسازی ،حمایت و بسیج منابع (انسانی ،مالی و »)...
حاشیهای صنعتی

پیشرو

کارکرد  :5بهبود قابلیت توانمندسازی ،حمایت و بسیج منابع (انسانی ،مالی و غیرمالی)
راهبرد  :1توانمندسازی ،توسعه آموزش ،پژوهش و منابع انسانی متناسب با اولویتها
افزایش دورههای آموزشی و مهارت افزایی متناسب با اولویتهای منطقه

ü

ü

ایجاد سازوکار الزم بهمنظور توانمندسازی نیروهای کار صنایع استان
از طریق همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزشی بهمنظور افزایش سواد
کاری و تخصصی آنها

ü

ü

ü
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ارائه راهکارهای مناسب ارتقای سطح علمی و توانمندسازی مربیان و
اعضای هیئتعلمی

ü

ü

توسعه سرمایههای انسانی کارآمد و زمینهسازی برای بهکارگیری نخبگان،
متخصصان ،پژوهشگران و نیروهای فنی ماهر در زمینههای اولویتدار

ü

ü

توسعه ف ّناوریهای آموزشی و زیرساختهای  ICTدر مدارس و دانشگاهها

ü

ü

توسعه آموزشهای آزاد و مهارتی متناسب با برنامههای اولویتدار منطقه
و فناوریهای نوین

ü

ü

متنوع سازی رشتههای آموزش عالی بهویژه در حوزههای مکمل
فناوریهای موجود

ü

ü

توسعه آموزشهای عمومی شغلی در دانشگاههای منتخب منطقه

ü

ü

پیشرو

ü

ü

راهبرد  :2توانمندسازی بنگاهها و شرکتها در زمینه اکتساب و بهکارگیری فناوریهای موردنیاز
توسعه ظرفیت نهادهای واسط در مناطق

ü

ایجاد سازوکار حمایتی و خدمات مشاورهای در راستای توسعه نوآوری
صنایع پیشرو و دارای مزیت
ارائه خدمات پشتیبانی اداری ،حقوقی ،مالی ،بینالمللی ،جذب
سرمایهگذاری خارجی به  SMEها

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

مشارکت در برنامههای قطبهای/مراکز رقابتی (سرمایهگذاری مشترک)

ü

جذب سرمایهگذاری خارجی شرکتهای دانشمحور و یا شرکتهای چندملیتی

ü

توسعه فعالیتهای  R&Dدر دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی و بخشهای
تحقیق و توسعه شرکتها
مشوقهای منطقهای برای برنامههای ارتقای مهارتها در بنگاهها

ü
ü

ü

ü

راهبرد  :3ایجاد سازوکار حمایتی و انگیزشی در راستای توسعه نوآوری اولویتها (مانند انواع حمایتهای
نرم از افراد و شرکتها و همچنین ارائه انواع حمایتهای انگیزشی ،مالی و غیرمالی)

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
حاشیهای صنعتی

ایجاد سازوکارهای تشویقی مانند معافیتهای مالیاتی و پرداخت
کمکهای مالی به فعالیتهای مرتبط با  R&Dدر سطوح مختلف
سازمانهای دولتی و خصوصی و بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی

ü

ایجاد ظرفیتهای مالیاتی در جهت توسعه کارآفرینی

پیشرو

ü
ü

ارائه تسهیالت کم بازده و رفع موانع قانونی و زمانی بهمنظور استفاده
بهتر شرکتها از خدمات مالی بانکها و مؤسسات مالی

ü

فراهم آوردن زمينه مشاركت بخش خصوصي و نظام بانكي جهت
سرمایهگذاری در بخشهای اولویتدار

ü

حمایت هدفمند از توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینههای
اولویتدار

ü

ü

ü

ü

حمایت از فعاالن منطقهای در حوزه همکاریهای دانشی بخش خصوصی
و دولتی

ü

جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در حوزه در حوزههای کارآفرینی منطقه

ü

جذب سرمایهگذاری ملی در دورههای آموزش مهارت و تحصیالت تکمیلی

ü

بودجههای تحقیقاتی هدفمند برای فعاالن بخش دولتی و خصوصی و
همچنین در پروژههای مشترک

ü

راهبرد  4ساماندهی نظام پشتیبانی از ایجاد و توسعه شرکتهای زایشی و دانشبنیان از دانشگاهها
ایجاد شرایط الزم برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه شرکتهای مستقر
در پارکهای علم و فناوری

ü

ایجاد نظامهای پشتیبان از تولید و تجاریسازی محصوالت شرکتهای
دانشبنیان نوپا

ü

پشتیبانی از تأسیس واحدهای فناور توسط شرکتهای بزرگ معتبر
داخلی و خارجی در پارکها

ü

تسهیل ایجاد شرکتهای زایشی توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

ü
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توسعه فرایندهای سرمایهگذاری خطرپذیر در مناطق

ü

ترویج و ارتقا استارتاپ های نوآوری (شبکههای فرشتگان کسبوکارها،
طرحهای مشاورهای ،سرمایه گذاری-های خطرپذیر در سطح منطقه

ü

ایجاد صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر غیردولتی بهمنظور حمایت از
صنایع دانشبنیان

ü

ü

توسعه و تقويت فعالیتهای دانشبنیان با استفاده از شرایط خاص مناطق
ويژه و منطقه آزاد تجاري -صنعتي در استان

ü

ü

پیشرو

ü

ü

کارکرد  -6شبکهس�ازی ،یادگیری تعاملی ،جریان ،انباشت و سرریز دانش ( :)F6مطابق
بامطالعه کوک ایجاد یک نظام نوآوری منطقهای به معنای ایجاد شبکهای از شبکههای مختلف نوآوری
اس��ت ( .)Cooke, 2001رفع شکس��تهای مرتبط با یادگیری تعامل��ی ( ،)F62ایجاد ظرفیت جذب
(افزایش توانمندی و صالحیت فنی ،سازمانی و مدیریتی شرکتها هنگام مواجه با فرصتهای فناورانه
در زمینه مزیت دار و اولویتدار) ( ،)F63انتشار و انتقال دانش و به اشتراکگذاری دانش از طریق ایجاد
اتحادهای اس��تراتژیک ،انجام پروژههای مش��ترک فناورانه و انجام پروژههای مشترک ( ،)F64افزایش
تعام�لات درون منطق��های و همچنین برون منطقهای ( )F66 ،F65و برق��راری روابط انتقال فناوری،
مشارکت و جذب سرمایههای فرا منطقهای ملی و بینالمللی در بخشهای مختلف صنعتی و فناورانه
اولویتدار از جمله زیر کارکردهای این کارکرد میباشند.
جدول  :9راهبردها و اقدامات سیاستی متناظر با کارکرد " قابلیت شبکهسازی،

یادگیری تعاملی ،جریان ،سرریز و انباشت دانش "
حاشیهای صنعتی

پیشرو

کارکرد  :6بهبود قابلیت شبکهسازی ،یادگیری تعاملی ،جریان ،سرریز و انباشت دانش
راهبرد  :1ایجاد ظرفیت جذب (افزایش توانمندی و صالحیت فنی ،سازمانی و مدیریتی بنگاهها)
تسهیل به اشتراکگذاری دانش از طریق ایجاد اتحادهای استراتژیک و
انجام پروژههای مشترک فناورانه

ü

ü

ü

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
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گسترش تعامل میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی موجود و صنایع منطقه

ü

پیشرو

ü

افزایش هزینه کرد واحدهای تحقیق و توسعه بنگاهها در زمینه توسعه
فناوری و نوآوری

ü

مشارکت در برنامههای پژوهشی رقابتی در سطح ملی و بینالمللی

ü

طرحهای جذب استعدادها

ü

ü

ايجاد سازوكارهاي الزم جهت جذب و نگهداشت نيروي انساني ماهر و
متخصص موردنیاز استان

ü

ü

ü

راهبرد  :2بهبود تعامالت و یادگیری تعاملی بنگاههای منطقه
انتشار ،انتقال و تسهیم دانش در زمینههای اولویتدار از طریق برگزاری
کارگاهها ،همایشها و کنفرانسها

ü

ارتقاء جریان دانش بهویژه از طریق گسترش پیوندهای محلی

ü

برقراری روابط انتقال فناوری ،مشارکت و جذب سرمایههای فرا منطقهای
ملی و بینالمللی در بخشهای مختلف صنعتی و فناورانه اولویتدار

ü

ü

تقویت تعامالت و ارتباطات بین دانشگاه و پارکها و صنعت از طریق راهاندازی
و توسعه دفاتر انتقال فناوری ( ) TTOدر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی

ü

ü

ü

استفاده از ظرفیت اساتید خارجی و ایرانیان مقیم خارج در مراکز پژوهش
و فناوری مناطق

ü

ü

ü

ایجاد شبکههای مختلف سیاستی ،غیر سیاستی و دانشی متناسب با
اولویتهای استان

ü

ü

ü

ایجاد کانونهای دانش ،صنعت و بازار در استان در زمینه مزیتهای
نسبی استان

ü

ü

بهبود و توسعه تعامالت میان صنایع و مراکز دانشی منطقه

ü

ü

ü

توسعه ارتباطات و همکاریهای ملی و بینالمللی در راستای توسعه
همکاریهای علمی و فناوری

ü

ü

ü

ü
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پیشرو

استفاده از ظرفیت دیپلماسی علم و فناوری

ü

ü

ü

ایجاد سازوکارهای مدیریت دانش و ساماندهی مکانیسمهای انتقال و
انتشار فناوري

ü

ü

ü

ü

ü

شرکت و حضور مؤثر در نمایشگاههای بینالمللی
برپایی نمایشگاههای تخصصی و تشویق بنگاههای منطقه به شرکت در
نمایشگاههای ملی

ü

ü

شکلدهی به شبکههای نوآوری و ارائه خدمات مختلف به اعضای شبکه
برای رفع نقاط ضعف آنها

ü

ü

کمک به عضویت هدفمند مؤسسات آموزش عالی در مجامع ،انجمنها و
پروژههای بینالمللی

ü

ü

برونسپاری پروژههای تحقیقاتی و  R&Dبنگاهها به دانشگاهها

ü

ü

ایجاد و تقویت شبکه مشاورهای منطقهای

ü

برقراری ارتباط با فضای بینالمللی کارآفرینی از طریق حضور کارآفرینان
خارجی در پارکهای علم و فناوری

ü

افزایش تحقیقات کاربردی متناسب با اولویتهای منطقه

ü

حمایت از طرحهای پژوهشی تقاضامحور

ü

ارائه مشوقهایی برای تحقیقات دولتی مرتبط با منطقه

ü

ü

کارکرد  -7ایجاد بازار ( :)F7مجموعه فعالیتها باهدف رقابتپذیر س��اختن فناوری در عرصه
ب��ازار در طول تحق��ق کارکرد هفتم یعنی ایجاد بازار قرار میگیرند .ش��کلگیری ب��ازار هر فناوری با
پیدایش قابلیتهای فنی ،اقتصادی و بازار در آن فناوری همراه خواهد بود .با دس��تیابی به هر قابلیت،
تواناییهای��ی از ابع��اد گوناگون در فناوری ایجاد میگردد و زمینه را برای نف��وذ فناوری در بازار آماده
میکند .قابلیتهای فنی اشاره به قابلیتهایی داشته که یک ف ّناوری با دارا بودن آنها میتواند ازلحاظ
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ف ّناورانه ،ممکن تلقی ش��ود .قابلیت اقتصادی به قابلیتهایی اش��اره دارد که ف ّناوری با دارا بودن آنها
ازلحاظ اقتصادی بهصرفه تلقی میگردد .قابلیت بازار در یک ف ّناوری به این معنی خواهد بود که عالوه
ب��ر دارا بودن قابلیتهای فنی و اقتصادی ،ف ّناوری توانایی رقابت با س��ایر گزینههای موجود در بازار را
داشته ،با تمایالت مصرفکنندگان سازگار باشد.
جدول  :10راهبردها و اقدامات سیاستی متناسب با کارکرد بهبود قابلیت ایجاد بازار "
حاشیهای صنعتی

پیشرو

کارکرد  :7بهبود قابلیت ایجاد بازار
راهبرد  :1بازار سازی و بازاریابی محصوالت و خدمات جدید بنگاهها و شرکتها (بازاریابی و تجاریسازی
ایده) بهمنظور رونق صنعت
بازار سازی و بازاریابی محصوالت و خدمات  SMEها

ü

تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناوری حوزههای اولویتدار،
شکلدهی و توسعه بازار

ü

برگزاری رویدادهای ایده باز ،استارت آپ ها در مناطق

ü

ایجاد فن بازارهای منطقهای بهمنظور نزدیک کردن عرضهکنندگان و
متقاضیان فناوری

ü

ü
ü

بهبود مدیریت صادرات صنایع دانشبنیان اولویتدار استان

ü

ü

حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی صنایع دانشبنیان و همچنین
صادرات محصوالت فناورانه ساخت داخل به کشورهای منتخب

ü

ü

حمایت از کنسرسیومهای صادراتی ،تخصصی و برندسازی

ü

ü
ü

پشتیبانی از شرکتهای مستقر در پارکها برای حضور در نمایشگاههای
بینالمللی برای توسعه صادرات

ü

ارتباط و برقراری تعامالت با آژانسهای تجارتی و صادراتی

ü

راهبرد  :2شکلدهی به بازار متناسب با توسعه فناوری (رقابتپذیر ساختن فناوری جدید)
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تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناوری حوزههای اولویتدار،
شکلدهی و توسعه بازار و صادرات آنها

ü

تدارک دولتی منطقهای با هدف ایجاد نوآوری

ü

تدوین روشهای مناسب برای توانمندسازی اساتید در جهت شناخت
بازارها و تدوین پیشنهادها

ü

پیشرو

ü

ü

ü

کارکرد  -8قابلیت کش�ف و انتش�ار فرصتهای کارآفرینی ( :)F8درنهایت کش��ف ،ایجاد و
انتشار فرصتهای کارآفرینی و شناساندن آنها (تبدیل دانش فنی موجود به کسبوکار جدید) (،)F81
ایجاد شرکتهای نوپا ،زایشی و استارت آپ ها در حوزه فناوریهای جدید توسط دانشگاهیان و سایر
بازیگران منطقه ( )F82و ایجاد صنایع بر پایه فناوریهای کلیدی نوظهور و امید به زایشهای فناورانه
( )F83از جمله زیر کارکردهای قابلیت کشف و انتشار فرصتهای کارآفرینی ( )F8است.
جدول  :11راهبردها و اقدامات متناظر با کارکرد بهبود قابلیت کشف

و انتشار فرصتهای کارآفرینی "
حاشیهای صنعتی

پیشرو

کارکرد  :8بهبود قابلیت کشف و انتشار فرصتهای کارآفرینی
راهبرد  :1تسهیل انتشار دانش فنی موجود از راه ایجاد شرکتهای نوپا در حوزه اولویتهای منطقه
تسهیل فرایند تبدیل دانش فنی موجود به کسبوکار جدید

ü

ایجاد مراکز رشد کسبوکار

ü

آموزش و توسعه کارآفرینی در دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و پارکهای
علم و فناوری

ü

ایجاد شرکتهای زایشی ،نوپا و دانشبنیان در کنار صنایع اصلی استان
توسط دانشگاهها و مؤسسات اصلی آموزش عالی

ü

ü

ü

ü

چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقهای در کشورهای درحالتوسعه
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طراحی و تدوین نظام مالکیت فکری در مؤسسات در راستای توسعه
کارآفرینی و تجاریسازی فناوریهای نوین

ü

ایجاد صنایع بر پایه فناوریهای کلیدی نوظهور و امید به زایشهای فناورانه

73

پیشرو

ü

ü

ü

ü

راهبرد  :2کشف کارآفرینیهای نوآورانه و نوظهور بر اساس قابلیتهای ویژه و مغفول استان
ایجاد تنوع صنعتی مرتبط با صنایع دارای مزیت استان بهمنظور تکمیل
زنجیره ارزش آن

ü

ایجاد روابط پویای دولت ،صنعت و دانشگاه با تأکید بر ایجاد تنوع مرتبط
در صنایع دارای مزیت استان

ü

ایجاد سازوکاری بهمنظور افزایش فرصت راهاندازی کسبوکارهای نوآور
متناسب با اولویتها

ü

شناسایی استعدادهای کارآفرینی و ایجاد شرایط برای ایجاد شرکتهای
نوپا در زمینههای اولویتدار

ü

ü

ü

ü

ü

بهمنظور تبیین ش��یوه بهکارگیری کارکردهای ارائه ش��ده میتوان به مدل فرایندی ارائه شده در
پژوه��ش محم��دی و همکاران ( )1397مراجعه ک��رد .در این مدل ،گامهای متوالی از گونه شناس��ی
مناطق تا تعیین وضعیت موجود و مطلوب و تعیین شکاف بهمنظور ارائه آمیزههای سیاستی ،راهبردها
و اقدامات متناسب بهمنظور گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارائه شده است .تعیین راهبردها
و آمیزههای سیاس��تی برای توس��عه فناوری و نوآوری در زمینههای اولویتدار یا دارای مزیت منطقه،
از مهمترین گامهای توس��عه نوآوری محس��وب میگردد .در آن گام ،متناسب با نوع گونههای مناطق،
مجموعه درهمتنیده از کارکردهای متقابل بهمنظور گذار به وضعیت مطلوب به کار گرفته میشوند که
به مجموعه این کارکردها در هرگونه ،موتور محرک نوآوری آنگونه خاص اطالق میش��ود (همان) .به
عبارتی در هر نوع از گونهها و در هر حوزه مزیت دار یا اولویتدار منطقه ،بهکارگیری مجموعه متقابلی
از کارکردها ضرورت دارد .بهمنظور تعیین راهبردها و آمیزههای سیاستی برای توسعه فناوری و نوآوری
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در زمینههای اولویتدار یا دارای مزیت منطقه ،از موارد زیر بهره گرفته خواهد شد:
 .1تحلی��ل وضعیت موجود منطق��ه و آمایش علم و فناوری منطقه (ارزیاب��ی وضعیت نهادهای علم و
فناوری اس��تان ،ارزیابی وضعیت کارکنان دانایی ،ارزیابی وضعیت نظ��ام نوآوری و انتقال فناوری،
ارزیابی جایگاه علم و فناوری)
 .2وضعیت مطلوب منطقه و تحلیل شکاف صورت پذیرفته،
 .3متناس��ب با نوع گونه و فازبندی توس��عه نوآوری منطقه و بر اس��اس موتورهای محرک کارکردی
موردنیاز در هر فاز (برای مثال در مناطق حاشیهای ،میبایست موتور محرک نوآوری که مجموعه
درهمتنیده از کارکردهای متقابل برای گذار به فاز بعد نوآوری به کار گرفته شود)
در خصوص آمیزههای سیاس��تی توسعه نوآوری مناطق توجه به نکات زیر ضروری است (محمدی
و باقری مقدم:)1397 ،
•فراین��د تدوی��ن راهبردها و آمیزههای سیاس��تی باید از دو منظر باال ب��ه پایین و پایین به باال
طراحی و تدوین گردند.
•راهبردهای توسعه نوآوری منطقهای میتوانند متناسب با نوع گونه منطقه در سه نوع متفاوت
یعن��ی همپایی (تداوم حرکت به س��مت ایجاد قابلیتهای دانشمح��ور) ،حمایت از گذارهای
اجتماعی-اقتصادی (بازتعریف و یا شناس��ایی موضوعات پیش��روانه جدید) و درنهایت اتکا به
مزیتهای موجود (فشار علمی یا فناوری محور یا ترکیبی از هر دو) طراحی شوند.
•راهبردها و آمیزههای سیاستی از جنس تخصصی سازی هوشمند با نوعی تغییر ساختار همراه
است و راهبردهایی از نوع گذار ،نوسازی ،1تنوعبخشی 2و پایهگذاری بنیادی ریشهای یک حوزه
جدید 3را شامل میشود.
•راهبردها و آمیزههای سیاس��تی باید انواع اولویتهای افقی (فناوریهای کلیدی توانمند ساز،
نوآوری اجتماعی و سازمانی) و همچنین اولویتهای فنی ،بخشی و فرا بخشی را شامل شوند.
•راهبردها و آمیزههای سیاستی همچنین میتوانند از نوع کارکردی یا موضوعی طراحی شوند.
1 . modernisation
2 . diversification
3 . radical foundation of a new domain
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•ابزارهای تسهیلکننده نوآوری 1میتوانند در سه زمینه تولید دانش ،انتشار دانش و بهرهگیری
از دانش و در قالب ابزارهای سنتی ،نوظهور و تجربی طراحی شوند.
•ابزارهای تسهیلکننده نوآوری میتوانند برای هر یک از بازیگران بهصورت مجزا طراحی شوند.
برای مثال ابزارهای ایجادکننده نوآوری در  SMEها که در سه حوزه بنگاه ،منطقه و ارتباطات
جهانی آنها تعریف خواهد شد.
نتیجهگیری

در نگاه تحلیلی به نظامهای نوآوری معموالً س��اختار یک نظام مدنظر قرار می گیرد .برای مثال انواع

شکس��تهای سیستمی شناختهشده (شکست زیرساختی ،شکست نهادی ،شکست تعاملی و شکست
ظرفیتها یا قابلیتها) به ساختار یک سیستم نوآوری برمیگردند (برگک)2002 ،؛ اما باید دقت کرد
بهسختی میتوان بدون مدنظر قرار دادن اثرات ساختار بر فرایندهای نوآوری ،صرفاً به ارزیابی خوبی و
بدی اجزای یک ساختار پرداخت .درواقع تمرکز بر ساختار را میتوان با تمرکز بر فرایندها تکمیل نمود.
سیاستگذاران باید با تمرکز بر این فرایندهای کلیدی یعنی کارکردها ،مداخالت خود را صورت دهند و
لزوماً نباید بر تنظیم اجزای ساختاری یک نظام تأکید نمایند .درواقع با نگاه کارکردی ،پویایی دستاورد
یک نظام در مقایسه با پویایی صرفاً اجزای ساختاری مدنظر قرار می گیرد (برگک و همکاران.)2007 ،

در این پژوهش مبتنی بر مبانی نظری و تجربی 8 ،کارکرد کلیدی و زیر کارکردهای مرتبط با هریک
شناخته شدند .این کارکردها درواقع قابلیتهای پویایی هستند که با ایجاد آنها در منطقه و همچنین
برقراری روابط متقابل و بازخوردی میان آنها؛ تجدید ترکیب منابع در مناطق رخ میدهد و بهواسطه
آن نی��ز ،ظرفیتها ،فرصتها و اولویتهای منطقه رش��د مییابد و درنهایت منجر به ایجاد مزیتهای
رقابتی پایدار در آن مناطق خواهد شد .این کارکردها عبارتاند از :قابلیت حکمرانی نوآوری منطقهای
و جهتدهی آن ( ،)F1قابلیت ایجاد زیس��تبوم (زیرس��اخت) نوآوری ( ،)F2قابلیت تشخیص ،مسئله
یابی و پیشبینی فناورانه شرکتها و صنایع ( ،)F3قابلیت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری (متناسب
با رویکرد  ،)DUI) (F4قابلیت توانمندسازی ،حمایت و بسیج منابع (انسانی ،مالی و غیرمالی) (،)F5
قابلیت شبکهسازی ،یادگیری تعاملی ،جریان ،سرریز و انباشت دانش ( ،)F6قابلیت ایجاد بازار ( )F7و
درنهایت قابلیت کشف و انتشار فرصتهای کارآفرینی (.)F8
1 . Regional innovation delivery instruments:
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باید دقت کرد دس��تیابی به مزیت رقابتی پایدار و توس��عه اقتص��ادی در مناطق از طریق نوآوری،
نیازمند طی مراحل مختلف و طراحی س��ازوکار رشد و توسعه نوآوری متناسب با مناطق است .درواقع
متناسب با نوع گونه و منطقه ،مجموعه منحصربهفردی از کارکردهای ارائه شده طراحی و به کار گرفته
خواهند شد .بهعنوانمثال موتور محرک کارکردی توسعه نوآوری در مناطق حاشیهای ،مجموعه پویایی
از کارکردهاست که با موتور محرک توسعه نوآوری در کالنشهرها متفاوت است .درنهایت بر اساس نوع
موتور و کارکردهای انتخابشده ،سیاستها و راهبردهای مناسب آن به کار گرفته خواهد شد.
در پژوهشه��ای آتی میتوان به بررس��ی رابط��ه هر از کارکردها با یکدیگ��ر ،تقدم و تأخر هریک
و در نتیج��ه طراحی موتور محرک نوآوری متناس��ب با گونه شناس��ی موج��ود مناطق (نوع گونههای
شناختهشده) پرداخت.
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