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Abstract 

Today, the importance of shaping innovation 
area as a new model in the geography of 
innovation countries is emphasized. Areas are 
referred to as an innovation hubs and 
innovation districts. This research focusing on 
identifying innovation areas and describes the 
concept of “innovation clusters”. A new 
phenomenon which better describes the 
mechanism of innovation areas. The main 
purpose of this study is to investigate the 
factors affecting the formation of innovation 
clusters in Iran. The present study utilized a 
qualitative method with a grounded theory 
approach. In-depth interviews were 
conducted with 14 experts familiar with 
innovative ecosystems, some of whom were 
directly involved in the formation of 
innovation area in the country. The results of 
this paper show that the shaping factors are 
divided into two categories: hard factors and 
soft factors. These factors could be classified 
under causal, intervention and contextual 
conditions and its results lead to the 
formation of a dynamic ecosystem of diverse 
actors focused on different technologies, and 
the most important strategic factor between 
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them is innovative communication and 
partnerships. Other important results of this 
paper include the role of the facilitator in the 
formation and development of innovation 
clusters, which is responsible for managing 
the innovative ecosystem in the cluster. 
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  هاي نوآوري؛ گیري خوشه ثر بر شکلمؤ عوامل
  مطالعه ناحیه نوآوري شریف
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  دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران -2
  استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران -3

  

  دهیچک
ها و  فضاهایی که از آنها با عناوینی چون قطب. دگرد میگیري فضاهاي نوآوري به عنوان مدلی جدید در جغرافیاي نوآوري کشورها تأکید  امروزه بر اهمیت شکل

اي جدید  پدیده یعنی، این مقاله با تمرکز بر شناسایی هر چه بهتر فضاهاي نوآوري به تشریح مفهوم خوشه نوآوري پرداخته است. شود هاي نوآوري یاد می ناحیه
پژوهش از . هاي نوآوري در ایران است گیري خوشه ، بررسی عوامل مؤثر بر شکلهدف اصلی پژوهش. کند که سازوکار فضاهاي نوآوري را بهتر توصیف می

هاي نوآورانه، مصاحبه عمیق صورت گرفت که برخی از  سازگان بنیاد استفاده و با چهارده خبره آشنا با فضاهاي نوآوري و بوم روش کیفی با رویکرد نظریه داده
دهنده به یک خوشه نوآوري به دو  دهد که عوامل شکل هاي مقاله نشان می یافته. اند کشور نقش اساسی داشتهگیري فضاهاي نوآوري در  در شکلمستقیماً آنها 

سازگانی پویا  گیري بوم بندي بوده و نتایج آنها منجر به شکل اي قابل طبقه اي و زمینه عواملی که در شرایط علّی، مداخله: شوند دسته عوامل سخت و نرم تقسیم می
هاي  ترین عامل راهبردي بین آنها نیز ارتباطات و مشارکت اند و مهم هاي مختلف در مجاورت یکدیگر تمرکز یافته شود که در فناوري نی متنوع میاز بازیگرا

سازگان  هبري بومهاي نوآوري اشاره کرد که وظیفه را گیري و توسعه خوشه گر شکل توان به نقش نهاد تسهیل هاي این پژوهش می از دیگر یافته. نوآورانه است
  .نوآورانه موجود در خوشه را بر عهده دارد

  ها، ناحیه نوآوري گیري خوشه هاي نوآوري، شکل نوآوري، خوشه، خوشه: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Jafar, A., Akbari, M., & Davari, A. (2020). The Effective Factors on the Formation of Innovation Clusters: The 
Case of Sharif Innovation District. Journal of Science & Technology Policy, 12(1), 1-14. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.1.1119 

  
  1مقدمه -1

توان محرك اصلی در رشد و توسعه  نوآوري را نه تنها می
یافته و در حال توسعه دانست؛  اقتصادي کشورهاي توسعه

بلکه رشد مبتنی بر نوآوري، یکی از اهداف اصلی اقتصاد 
هاي اخیر است و شهرها و مناطق براي  محور در سال دانش

                                                           
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.1.1119 
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هاي جهانی با یکدیگر  تبدیل شدن به کانون اصلی در شبکه
گذاران کشورهاي  مشی در این راستا، خط. کنند قابت میر

هاي مناسب در  مختلف در تالش هستند تا با ایجاد زیرساخت
ها و افراد خالق براي  کشور، ضمن جذب و نگهداري از بنگاه

پذیري  پیشبرد نوآوري، به رشد اقتصادي و افزایش رقابت
هاي نوآوري از جمله  خوشه. مناطق خود دست یابند

وکارهاي  ی هستند که قابلیت نوآوري کسبیهاوکارساز
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. دهند متمرکز در یک منطقه جغرافیایی خاص را افزایش می
ها و شبکه نوآورانه  در تحقیقات متعددي اثبات شده که خوشه

موجود در آن، ظرفیت چشمگیري در پایداري رشد اقتصادي 
مفهوم  يتر به شکل عمیق مقاالت یبرخ. ]1[کشورها دارند 

ه را با نوآوري پیوند داده و مفهوم جدیدي به نام خوش
در حالت ]. 2[هاي نوآوري را معرفی کرده است  خوشه

ها در نوآوري فناورانه با موانعی مثل کمبود  معمول شرکت
بودجه، ریسک شکست محصول، فقدان شایستگی فناورانه و 

هاي نوآوري  خوشه. کمبود نیروي انسانی ماهر روبرو هستند
ها را به نوآوري  ي هستند که موانع دسترسی شرکتسازوکار

 ].3[دهند  فناورانه کاهش می

 و وجوش پرجنب هاي سازگان بوم نوآوري، هاي خوشه
 فرآیند از که متشکل از بازیگران متنوع هستند اي سرزنده
 پشتیبانی بالغ هاي شرکت رشد و جدید هاي شرکت ایجاد
خوشه نوآوري را از در مقاالت مختلف هر کدام ]. 4[کنند  می

مفاهیم نزدیک به . اند اي متفاوت مورد بررسی قرار داده دریچه
سازگان نوآوري، نظام نوآوري  بوم: خوشه نوآوري عبارتند از

]. 5[هاي نوآوري  بخشی، نظام نوآوري محلی و ناحیه
 1انونکهمچنین از خوشه نوآوري با موضوعات مشابهی مثل 

هاي  هاي علم و دانش و نسل جدید پارك خالق، قطب
وکارهاي موجود در آنها با  شوند که کسب فناوري یاد می

 ].6[اند  هاي نوآور کنار هم جمع شده گیري خوشه هدف شکل

هاي نوآوري از جمله مسائلی هست که هنوز  پیدایش خوشه
ها و  ناشناخته مانده و محققان در تالش براي یافتن مدل

  ].2[ها هستند  ندهاي پیدایش این خوشهفرآی
تاکنون مطالعه مشخصی در مورد ایجاد فضاهاي نوآوري در 

هاي نوآوري  گیري خوشه ایران به خصوص در زمینه شکل
بر این اساس هدف اصلی پژوهش نیز . صورت نگرفته است

هاي نوآوري و  گیري خوشه شناسایی عوامل مؤثر بر شکل
دهنده  است تا تمامی عوامل شکلارائه مدلی در این موضوع 

ها را معرفی و ارتباط بین آنها را مشخص  بر این نوع از خوشه
تواند راهگشاي بسیاري از  حاضر می مقالهنتیجه . نماید

هایی در ایران باشد که به دنبال ایجاد فضاهاي  گذاري سیاست
از . گیري آن آشنا نیستند نوآور هستند اما با سازوکار شکل

هاي یک  وکارهاي نوپا و فناور نیز با ظرفیت طرفی کسب

                                                           
1- Hub 

وکار خود را در  انداز کسب خوشه نوآوري آشنا شده و چشم
  .درکها تعریف خواهند  راستاي ورود و استقرار در این خوشه

  
  مروري بر پیشینه موضوع -2
  خوشه نوآوري 1- 2

ها  تاکنون مطالعات زیادي بر شناسایی اهمیت اقتصادي خوشه
هاي موجود در یک خوشه،  شرکت. صورت گرفته است

کنند که سبب  هاي عملکردي بسیاري را کسب می مزیت
کنندگان  دسترسی آسان به اطالعات، نزدیکی به تأمین

در . شود هاي معامله می تخصصی و مشتریان و کاهش هزینه
ها و  ها به دلیل نزدیکی فیزیکی، به شبکه یک خوشه، شرکت

ولی  به طور مثال سیلیکون. اطالعات مختلف، دسترسی دارند
آمریکا از نگاه محققان مختلف به عنوان یک خوشه صنعتی در 

معرفی شده است که در حال حاضر تبدیل به  ICTحوزه 
] 7[هاي مطرح در این حوزه شده است اما انجل  قطب شرکت
ینی و نوآوري دانشگاه برکلی نگاه متفاوتی به این استاد کارآفر
با طرح سؤاالتی مهم، خوشه  2009وي در سال . خوشه دارد

اولین سؤال . دهد ولی را مورد بازبینی قرار می صنعتی سیلیکون
شاهد  فاوااز نگاه او این است که چرا در این خوشه صنعتی 

وکارهاي غیرمرتبط در صنایعی مانند  تجمع کسب
فناوري، نانوفناوري، انرژي خورشیدي و سایر صنایع  زیست

هستیم؟ به عبارتی در این خوشه یک ناهمگنی بین » سبز«
سؤال بعدي در مورد . شود دهنده آن مشاهده می اجزاء تشکیل

این خوشه صنعتی این است که چرا در این خوشه شاهد تولد 
مختلف از دل  نینوآفر يها تکشروکارهاي جدید و  کسب
هاي دیگر هستیم؟ در صورتی که یک خوشه صنعتی  شرکت

هاي جدید در داخل خوشه تمرکزي  وکار هرگز بر ایجاد کسب
ولی آمریکا شاهد یک نوع  به باور انجل، در سیلیکون. ندارد

خوشه جدید هستیم که تفاوتی بنیادین با یک خوشه صنعتی 
گیري خوشه نوآوري هستیم  در این منطقه شاهد شکل. ددار

انجل شش سال بعد در ]. 7[که بازیگران خاص خود را دارد 
ولی آمریکا،  اي جدید نشان داد که عالوه بر سیلیکون مطالعه

گیري  در دوازده منطقه جغرافیایی دنیا نیز شاهد شکل
انجل . هستیم 2هاي نوآوري هاي جدیدي به نام خوشه خوشه

هاي نوآوري به عنوان نسل  همچنین تأکید دارد که خوشه
                                                           
2- Clusters of Innovation 
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هاي صنعتی نیستند بلکه ترکیب جدیدي از  جدید خوشه
از . ها هستند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بودند خوشه

هاي  توان به عنوان خوشه هاي نوآوري را نمی طرفی این خوشه
تقر صنعتی نوآور در نظر گرفت چرا که ترکیب بازیگران مس

در این خوشه و اصول حاکم بر آن به کلی متفاوت از یک 
هاي  ترین تفاوت به مهم 1در جدول ]. 8[خوشه صنعتی است 

  .هاي صنعتی و نوآوري اشاره شده است خوشه
  هاي نوآوري هاي صنعتی با خوشه مقایسه خوشه) 1جدول 

  خوشه صنعتی خوشه نوآوري
 

وکارها و بازیگران  کسب
 مختلف متنوع در صنایع

وکارهاي مرتبط،  کسب
مکمل و مشابه در یک 

  صنعت خاص

نوع 
  وکارها کسب

یک مکان جغرافیایی 
مشخص، عموماً داخل 

  شهر

یک مکان جغرافیایی 
مشخص، عموماً خارج 

  شهر
  محل تجمیع

تر به منابع  دسترسی آسان
موجود در خوشه جهت 
نوآوري و خلق ارزش 

  جدید

تر به منابع  دسترسی آسان
در خوشه جهت موجود 

  وکار رشد کسب
  هدف تجمیع

ها  به وفور در این خوشه
گیري  شاهد شکل

وکارهاي جدید  کسب
  هستیم

ها  به ندرت در این خوشه
گیري  شاهد شکل

وکارهاي جدید  کسب
  هستیم

گیري  شکل
وکارهاي  کسب

  جدید

  

وجوش و  هایی پرجنب سازگان هاي نوآوري، بوم خوشه
بازیگرانی هستند که از فرآیند ایجاد ، متشکل از  سرزنده
کنند  هاي بالغ پشتیبانی می هاي جدید و رشد شرکت شرکت

هاي نوآوري را وابسته به عوامل  گیري خوشه انجل شکل]. 8[
داند که یکدسته از این عوامل را، عوامل سخت  مختلفی می

معرفی کرده است که به تمام نهادهاي کارآفرینانه موجود در 
ها،  آپ زگان کارآفرینانه اشاره دارد مانند استارتسا یک بوم
ها،  دهنده گذاران، شتاب ها، سرمایه وکارهاي بالغ، دانشگاه کسب

  ... .مراکز رشد و 
هاي نوآوري  گیري خوشه در این بین عوامل دیگري در شکل

شود و همچون یک  تأثیرگذارند که به آنها عوامل نرم گفته می
عوامل . خوشه نوآوري جریان داردروح در کالبد فیزیکی یک 

توانند به ایجاد یک فضاي  سخت تنها در کنار عوامل نرم می
در ادامه با جزئیات بیشتري به هرکدام از . نوآوري معنا دهند

هاي نوآوري پرداخته شده و  گیري خوشه عوامل نرم در شکل
هایی از خوشه نوآوري  جهت درك بهتر هر عامل به مثال

 :نرم عبارتند از عواملاین  هکریکا اشاره شده ولی آم سیلیکون

  پویایی در منابع 1-1- 2
ترین آنها شامل افراد با  که مهم -در یک خوشه نوآوري، منابع 

در درون شرکت،  -اند  استعداد، پول، و فناوري تعریف شده
تحرك سریع منابع، در . است به شکل ثابت نگه داشته نشده

کارآفرین، سبب استمرار و تسریع هاي  درون و در بین شرکت
. شوند فرآیندهاي نوآوري در یک خوشه نوآوري می

ولی یک خوشه نوآوري است که ساختار شبکه  سیلیکون
اي است که یادگیري، دانش  رسمی و غیررسمی در آن به گونه

. ها است و اطالعات به سرعت در حال تبادل بین شرکت
ولی، در مقایسه  سیلیکون تحرك افراد خبره و با استعداد نیز در

ولی،  در سیلیکون. با بسیاري از نقاط جهان، متفاوت است
اینکه یک کارآفرین به سرعت در مسیرهاي مختلف شغلی، از 

هاي نوپا، حرکت کند، امري  هاي بزرگ تا شرکت شرکت
ولی نه تنها یافتن  در سیلیکون]. 7[بسیار رایج است 

به سرعت از شغلی به شغل کارآفرینان، بلکه کارکنانی هم که 
چنین روند مشابهی . روند، بسیار رایج و معمول است دیگر می

گذاران فرشته  سرمایه. در تحرك و جریان پول نیز وجود دارد
ولی دائماً در حال  گذاران خطرپذیر در سیلیکون و سرمایه
تأسیسی هستند که در  وکارهاي تازه گذاري بر کسب سرمایه

  ].9[اند  گرفته و مستقر شده لاین خوشه نوآوري شک
  فرآیند کارآفرینانه 1-2- 2

ها، از  ولی، مانند سایر خوشه در سیلیکون مستقرهاي  شرکت
کنندگان، و  هاي تخصصی، تأمین شان با سایر شرکت مجاورت

، ان داردیجرشان  مشتریانی که اطالعات و سایر منابع در میان
ولی این  اي سیلیکون بخش متمایز رفتار خوشه. برند سود می

است که جریان کارآفرینی و نوآوري به طرز قابل توجهی از 
در . گیرد طریق ایجاد شرکت جدید تقویت شده و سرعت می

هاي  ها و مراکز رشد، زیرساخت دهنده مراکزي مانند شتاب
در تأمین  اي دهندگان خدمات حرفه کننده از ارائه پشتیبانی

هاي فناور، به خوبی فراهم  هاي نوپا و شرکت نیازهاي شرکت
در یک خوشه نوآوري، فرآیند کارآفرینانه، . شده است

سازي  سازوکاري براي نوآوري مستمر و سریع، تجاري
وکار، و توسعه بازار جدید  هاي کسب فناوري، آزمایش مدل
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است و این فرآیند توسط مجموعه بازیگرانی چون 
ها، مراکز نوآوري، مراکز رشد، فضاهاي کاري  دهنده بشتا

گذاري خطرپذیر با قدرت پیش  هاي سرمایه اشتراکی و شرکت
توان در مجموع به این نکته مهم اشاره کرد  می. شود برده می

هاي نوآوري توسط فرآیند کارآفرینی  که نوآوري در خوشه
مهمی در توانند سهم  ها می و دانشگاه] 7[شود  می راندهپیش 

به جریان انداختن فرآیند کارآفرینی به واسطه تربیت نیروي 
  ].9[هاي نوآوري داشته باشند  متخصص و بااستعداد در خوشه

  انداز راهبردي جهانی چشم 1-3- 2
اغلب اوقات، منابع متحرك موجود در یک خوشه نوآوري، از 

هاي  کنند تا از فرصت اي عبور می مرزهاي ملی و منطقه
، نینوآفرهاي نوپا یا  که شرکت هنگامی. لل سود ببرندالم بین

المللی در  در ابتداي کار خود، از منابع و بازارهاي بین
این . شوند کنند، جهانی می کشورهاي متعدد استفاده می

وکار خود را بر اساس دیدگاه راهبردي  ها، کسب شرکت
ه کنند؛ آنها در سطح جهانی ب ریزي می جهانی، طراحی و برنامه

هاي  کنند، و در صورت امکان از فرصت مسائل نگاه می
هاي نوپاي  بسیاري از شرکت. کنند برداري می جهانی بهره
ولی به عنوان بخشی از یک خوشه نوآوري، جهانی  سیلیکون

انداز راهبردي جهانی تنها در ورود به  چشم]. 7[شوند  می
شود؛ ایجاد ارتباطات  الملل خالصه نمی بازارهاي بین

تواند در  سازي با بازیگران جهانی می المللی و شبکه ینب
هاي نوآورانه و تبادل اطالعات جدید در  شناخت فرصت

هاي  ایجاد و حفظ شبکه. هاي مختلف بسیار مؤثر باشد فناوري
) هاي رسمی و چه غیررسمی چه ارتباطات و شبکه(المللی  بین

هاي  هالمللی در خوش بخش مهمی از یک دیدگاه راهبردي بین
  .]7[نوآوري است 

  سازي منافع هماهنگ 1-4- 2
هاي اصلی مشترك و تمایل شدید به همکاري با سایر  ارزش

هاي متمایز یک خوشه  سازگان، ازجمله مشخصه اعضاء بوم
گیري فرهنگ  هماهنگی در منافع منجر به شکل. نوآوري است

جوار در یک خوشه نوآوري خواهد  همکاري بین بازیگران هم
  ].9[شد 

  گیري یک خوشه نوآوري شکل 2- 2
ها همچنان یک چالش است،  تعیین منشاء دقیق پیدایش خوشه

زیرا تقریبا غیرممکن است حدس بزنیم که یک خوشه در کجا 

اي از  تواند به مجموعه ظهور خوشه می. ریشه خواهد گرفت
عوامل درونی و بیرونی وابسته باشد که منجر به رفتار مشترك 

ظهور خوشه . استقرار مکان شرکت شوند وکارها در کسب
هاي بین آنها مشخص  توسط تعداد اندکی شرکت و همکاري

بدین ترتیب، دو مسیر احتمالی در این مرحله وجود . شود می
گیري  اولین مسیر، از دست دادن قدرت و عدم شکل :دارند

دومین مسیر، توسعه تا نقطه ورود به مرحله . خوشه است
  .رشد است
تواند قابل توجه  د اصلی مربوط به ظهور خوشه میدو رویکر

هاي جدید اغلب به  نخستین رویکرد اینکه خوشه :باشد
با . کنند در یک مکان معین آغاز به کار می یتصادفصورت 

ها  این حال، رویکرد دوم بر این عقیده است که ظهور خوشه
در این . ریزي قبلی صورت پذیرد تواند آگاهانه و با برنامه می

زمینه، برخی از نویسندگان به دنبال حد وسط این دو رویکرد 
یکی . هاي مختلفی ارائه دادند حل در ظهور خوشه هستند و راه

در  1ها نواسازي شبکه ها، استفاده از ظرفیت هم حل از این راه
  ].2[ظهور یک خوشه است 

اي از  به صورت مجموعه) ارکستراسیون(نواسازي  قابلیت هم
اي از  هدف توسعه، مدیریت و هماهنگی مجموعه ها با فعالیت

بازیگرانی که به دنبال ایجاد و استخراج ارزش از شبکه 
سیلوا عملکرد رهبر ارکستر . شود هستند، در نظر گرفته می

را با فرد اجراکننده در یک ارکستر مقایسه ) کننده هماهنگ(
کند که ممکن است نوازندگان استثنایی هم در آن حضور  می
ته باشند اما الزم است یک نفر وجود داشته باشد که آنها داش

را به یکدیگر متصل نموده و سبب شود یک آهنگ دلنشین از 
هایی که تنوع  در محیط]. 2[ترکیب تمام سازها به دست آید 

مانند (ها وجود دارد  ها و خوشه زیاد شرکا در شبکه
ه کنند ، باید یک فرد یا نهاد هماهنگ)هاي نوآوري خوشه

سازي بین بازیگران  حضور داشته باشد تا بتواند هماهنگ
تواند به عنوان  نواسازي می هم. مختلف را برقرار کند

جایگزینی براي تلفیق و انسجام بازیگران مختلف در ظهور 
  ].2[حساب آید  خوشه نوآوري به

  نوآوري هاي خوشه براي بستري به عنوان شهرها 3- 2
ح یک منطقه یا در سطح یک تواند در سط خوشه نوآوري می

انجل در آخرین مقاله . ناحیه یا حتی در یک محله اتفاق بیافتد

                                                           
1- Network Orchestration 
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هاي  رنسانس جدید، شهرها به عنوان خوشه«خود با نام 
گیري  به چاپ رسید، چنین نتیجه 2018که در سال » نوآوري

کرد که شهرها، سطح خوبی براي تحلیل فضاهاي نوآوري 
هاي نوآوري که در  مانند ناحیهو فضاهاي جدیدي ] 9[هستند 

اند بهترین مکان براي ایجاد  داخل شهرها شکل گرفته
هاي نوآوري  در مبانی نظري، ناحیه. هاي نوآوري هستند خوشه

گیرند که در بافت  هاي نوآوري در نظر می را همان خوشه
  ].10[شهري شکل گرفته است 

  تحقیقات تجربی 4- 2
هاي جدیدي هستند که به  هاي نوآوري از جمله پدیده خوشه

وکارهاي  گذاران و صاحبان کسب تازگی مورد توجه سیاست
نوآور و فناور قرار گرفته است و الزم است نمونه فضاهایی 

اند  هاي نوآوري شکل گرفته که مطابق با سازوکار خوشه
در ادامه به دو خوشه نوآوري فعال اشاره . بررسی شوند

در داخل کشور ایران  ها خواهد شد که یکی از این خوشه
  .شکل گرفته است

  ناحیه نوآوري بارسلون 4-1- 2
 نیاول شود یشناخته م @22بارسلون که با نام  ينوآوره یناح

است که به طور کامل توسط  ينوآور هیمدل ناح
به عنوان  @22اجرا شده و از آن زمان،  انگذار سیاست
جهان نام برده  ينوآور ینواح ریسا ينمونه برا نیبهتر
  .شود یم

شهر  يتوسط شورا 2000بارسلون در سال  @22پروژه 
هکتار از  200 لیتبد با هدف و دیرس بیبه تصو ارسلونب

نوآور و مولد،  یمرکز شهر بارسلون به نواح یصنعت ینواح
  ].11[ شکل گرفت

توان  هاي نوآوري می گیري خوشه متناسب با عوامل شکل
  :ناحیه نوآوري بارسلون مؤثر دانستعوامل زیر را در ایجاد 

E ناشی از بازطراحی (وجود فضاهاي استقرار : عوامل سخت
وکارها، تأسیس دانشگاه  براي کسب) فضاهاي صنعتی منطقه

در ناحیه بارسلون به عنوان محرك فناوري و نوآوري، وجود 
مراکز تحقیقاتی و مراکز فناوري در ناحیه و ایجاد 

وکارها از جمله  هاي تخصصی مورد نیاز کسب آزمایشگاه
گیري ناحیه نوآوري بارسلون  سخت مؤثر در شکلعوامل 
وکارهاي موجود در این ناحیه در  بیشتر کسب. است
ی پزشک يها ياطالعات و ارتباطات، فناور يفناورهاي  حوزه

  .ي فعالیت دارندانرژ هاي حوزه و فناوري
E هاي مختلف در ناحیه، نگاه  جریان فناوري: عوامل نرم
ر ناحیه جهت ارائه محصوالت هاي مستقر د المللی شرکت بین

و خدمات مورد نیاز بازارهاي جهانی و در نهایت همکاري 
هاي بالغ در این  تأسیس و شرکت هاي تازه فعاالنه بین شرکت

هاي نوآورانه در تولید  ناحیه جهت تبادل اطالعات و مشارکت
محصوالت و خدمات جدید از جمله عوامل نرم در 

  .ون هستندگیري ناحیه نوآوري بارسل شکل
E شرکت : گیري خوشه نوآوري کننده در شکل نهاد هماهنگ
»22 ARROBA BCN SA « مستقیماً توسط شهرداري

هاي مربوط به کنترل و  منطقه انتخاب شده است تا فعالیت
جنس . گري در این ناحیه نوآور را برعهده بگیرد تسهیل
هاي مربوط به این شرکت بیشتر در راستاي برگزاري  فعالیت

هاي  افزایی بین شرکت هاي هم سازي، برنامه رویدادهاي شبکه
هاي مؤثر در این ناحیه  گذاري مستقر و کمک به سیاست

  .نوآوري است
E استفاده از : وکارها در این ناحیه هدف تجمیع کسب

فضاهاي استقرار چندمنظوره، دسترسی آسان و سریع به مراکز 
هاي  دیگر شرکت سازي با ها و شبکه تحقیقاتی و آزمایشگاه

  .فناور و نوآور مستقر در ناحیه است
  ناحیه نوآوري شریف 4-2- 2

 يها در دهه ینیشدن موضوع کارآفر ریبا گذر زمان و فراگ
 یدر مجاورت دانشگاه صنعت ياریبس يها وکار کسب ر،یاخ
دانشگاه  يتأسیس پارك علم و فناور با. اند شکل گرفته فیشر
مجموعه  نیبرنامه ا نیتر ، مهم95در سال  فیشر
گرفته در مجاورت  شکل سازگان بومو توسعه  یبخش تیهو

 »فیشر ينوآور هیناح«تحت عنوان  ف،یشر یدانشگاه صنعت
و رشد  يریگ به روند شکل یبخش شد که موجب شتاب مقرر
. دیگرد هیناح نینوآور در ا يها شرکت یفیو ک یکم

بر خالف ناحیه (گیري این ناحیه به شکل ارگانیک بوده  شکل
و ) ریزي قبلی صورت گرفته بود نوآوري بارسلون که با برنامه

توان مشابه این ناحیه را در ناحیه نوآوري اطراف دانشگاه  می
MIT دانشگاه 2010از سال . نیز مشاهده کرد ،MIT  با توجه

تلف در هاي مخ وکارها و شرکت گیري کسب به شکل
در  نوآورانه يفضا کیتصمیم گرفت تا مجاورت خود 

را در کندال  يدیتوسعه جد ریکند و مس تعریف اطراف خود
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 نیاز ا. دیآغاز نما) به دانشگاه یکیدر نزد اي محله(اسکوئر 
 ادیکندال اسکوئر  ينوآور هیبا عنوان ناح يهکتار 300 يفضا
  ].12[ شود یم

از  شیاکنون ب هکتار هم 250به مساحت  فیشر ينوآور هیناح
صندوق و شرکت  پنجدهنده،  شتاب هفتشـرکت،  500
در  یکار اشتراک يفضا دوو  يمرکز نوآور سه ،يگذار هیسرما

گیري  متناسب با عوامل شکل]. 13[ مستقر هستند این ناحیه
توان عوامل زیر را در ایجاد ناحیه  هاي نوآوري می خوشه

  :دانستنوآوري شریف مؤثر 
Ã هاي  دانشگاه صنعتی شریف و شرکت: عوامل سخت

آموختگان دانشگاه در مجاورت  شده توسط دانش تأسیس
ترین عوامل سخت  همدیگر در اطراف دانشگاه شریف از مهم

وجود مرکز کارآفرینی شریف . گیري این ناحیه است در شکل
هاي پیشرفته شریف در  در داخل دانشگاه، مرکز رشد فناوري

اه و تأسیس صندوق پژوهش و فناوري شریف اطراف دانشگ
بیشتر . از دیگر عوامل مؤثر در این بخش هستند

 يفناورهاي  وکارهاي موجود در این ناحیه در حوزه کسب
نانو و مواد پیشرفته فعالیت  يها ياطالعات و ارتباطات، فناور

  .دارند
Ã دانشگاه صنعتی شریف نقشی کلیدي در به : عوامل نرم

هاي مختلف و تربیت افراد مستعد با  ن فناوريجریان انداخت
از طرفی این ناحیه یک جریان . روحیه نوآورانه در ناحیه دارد

مند بر آن حاکم است بدین شکل که ابتدا  کارآفرینانه نظام
هاي مختلف از  آپ گیري انواع استارت شاهد شکل

توانستند وارد  دهنده شریف هستیم که در مرحله بعد می شتاب
رشد دانشگاه شریف شده تا مسیر رشد و بلوغ خود را مرکز 

هاي  توانند با استقرار در مجتمع طی کنند و در نهایت می
فناوري اطراف دانشگاه به فعالیت خود در ناحیه نوآوري 

این موارد از جمله عوامل نرم مؤثر در . شریف ادامه دهند
گیري ناحیه نوآوري شریف هستند که در ادامه پژوهش  شکل

  .ه عوامل بیشتري در قالب مدل تحقیق اشاره شده استب
Ã پارك : گیري خوشه نوآوري کننده در شکل نهاد هماهنگ

مسئولیت راهبري و  فیشر یدانشگاه صنعت يعلم و فناور
در نظر این . گري در این ناحیه نوآر را برعهده دارد تسهیل
 نیبسازنده  یتعامل جادیخود و ا يگر نقش تسهیل ایفاءدارد با 
ناحیه  سازگان بوم گرانیباز ف،یشر یدانشگاه صنعت یبدنه علم

 يرا برا نهیتوانمند، زم یو بخش خصوص نوآوري شریف
نخبگان و  ان،یدانشگاه يها یستگیبروز استعدادها و شا

  .دیفراهم نما نانیکارآفر
Ã استفاده از : وکارها در این ناحیه هدف تجمیع کسب

دانشگاه صنعتی شریف، هاي علمی و تحقیقاتی  ظرفیت
دسترسی به نیروي تخصصی جوان و بااستعداد 

و ارزانی قیمت خرید و اجاره ) آموختگان دانشگاه دانش(
  .فضاي اداري در مجاورت دانشگاه است

  
  روش پژوهش -3
 یشناس نظر روش و از بوده ينظر هدف کاربرد حاضر از قالهم

بنیاد  داده هیاز نظر نیهمچن. است یفیک يها در زمره پژوهش
مطالعه،  مورد جامعه .به عنوان روش پژوهش بهره گرفته است

و خبرگان آشنا  يو نوآور يفناور يگذار فعاالن حوزه سیاست
  .بودند ينوآور ينوآورانه و فضاها يها سازگان با بوم
 .هدفمند استفاده شد يریگ انتخاب نمونه، از روش نمونه يبرا
ي با انفراد قیعم يها صاحبهالزم، از م يها داده يگردآور در

گیري ناحیه نوآوري  که کامال با شکل بهره گرفته شد افرادي
کرد که مدل  دایتا آنجا ادامه پ يریگ نمونه. شریف آشنا بودند

ها در مصاحبه  داده ياشباع نظر. دیساخت و اشباع رس حد به
 يگردآور نان،یحاصل شد اما جهت حصول اطم دوازدهم

ها  داده تیکفا جهیدرنت. کرد دایام ادامه پ14 مصاحبه ها تا داده
 يفرآیند گردآور جهیحاصل شد و در نت هینظر دیتول يبرا
 ،بنیاد داده هیفرآیند در نظر نیتر یاصل. افتیها خاتمه  داده
 يبرا. است یفیک يها مرکز ثقل پژوهش که هاست داده لیتحل

مند استراوس و  نظام افتیپژوهش از ره نیا تجزیه و تحلیل
  .گردیداستفاده  نیکورب
بخش، با استفاده از  نیحاصل از ا جیاعتبار نتا تیقابل
اعضاء، استفاده از پژوهشگران مختلف  يها کنترلي ها کیتکن

 یپژوهشگر بررس ینیها و خودبازب داده لیتحل و يدر گردآور
راد نفر از اف چهار اریدر اخت جینتا ها، داده لیپس از تحل. شد

 نانیاطم تیدست آمده با واقع به قرار گرفت تا از تطابق آنچه
  .حاصل شود

تنوع  نیشتریکنندگان، ب شرکت انیشد در م تالش نیهمچن
نفر  یک. ممکن از لحاظ شناخت با موضوع وجود داشته باشد

گیري ناحیه نوآوري  در شکلشوندگان مستقیماً  از مصاحبه
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از  شوندگان صاحبهنفر از م سه. مشارکت داشتشریف 
شوندگان از  نفر از مصاحبه دو. هستند يمحققان حوزه نوآور
و  يحوزه نوآور نگذار نفر از سیاست یک ،یخبرگان دانشگاه

گیري  هستند که همگی با شکلنفر از بدنه دولت  یک ،يفناور
 دو همچنین. ناحیه نوآوري شریف از نزدیک در ارتباط هستند

 فیشر ينوآور هیکه در ناح یاننیو کارآفر رانینفر از مد
براي . بوده نیز در فرآیند مصاحبه مشارکت داشتندمستقر 

هاي حاصل از پژوهش نیز با چهار  اطمینان از کیفیت داده
خبره دیگر مصاحبه شد که در ایجاد و توسعه دیگر فضاهاي 

  .نوآوري در نقاط مختلف کشور فعالیت داشتند
همه  زیحاصل از پژوهش ن جینتا يریدپذییتأ یبررس به منظور

 ل،یشده پس از تحل ضبط يها اسناد و مصاحبه ها، ادداشتی
محققان قرار گرفت تا  گریپژوهش و د میت اریمجددا در اخت

  .شود دییها تأ حاصل از داده جیخام با نتا يها داده نیتناسب ب
پذیري پژوهش و قابلیت تعمیم نتایج آن به  در راستاي تعمیم

هاي نوآوري در ایران الزم است به این  خوشهدیگر فضاها و 
نکته اشاره شود که در این پژوهش با چهار متخصص که در 

یزد، اصفهان (گیري فضاي نوآوري در سه استان مختلف  شکل
نقش داشتند مصاحبه عمیق صورت گرفت تا ) و خوزستان
گیري ناحیه نوآوري  هاي به دست آمده از شکل عالوه بر داده
دهنده در دیگر فضاهاي نوآوري در  وامل شکلشریف، از ع

  .هاي مختلف کشور استفاده شود استان
از طرفی ناحیه نوآوري شریف از این جهت مورد مطالعه قرار 

گیري را  گرفته است که در مرحله توسعه قرار دارد و فاز شکل
طی کرده است، بنابراین بهترین نمونه جهت بررسی عوامل 

نوآوري در ایران است که در حال دهنده به یک خوشه  شکل
تواند الگویی جهت شناسایی  حاضر به بلوغ رسیده است و می

  .هاي نوآوري در کشور باشد و توسعه دیگر خوشه
  
  هاي پژوهش یافته -4
  ها و طراحی مدل داده تجزیه و تحلیل 1- 4

کد از چهارده  304در این مرحله : کدگذاري باز) الف
. ها و اسناد، استخراج شده است مصاحبه و بررسی یادداشت

که در ادامه (مفهوم  41بندي کدهاي مشابه،  با مقایسه و طبقه
بندي مفاهیم مشابه،  استخراج شدند و با طبقه) ارائه شده است

ست آمده به د) با احتساب مقوله محوري(مقوله فرعی  21

شرایط علی داراي دو مقوله و دو زیرمقوله و یازده . است
مفهوم، پدیده محوري داراي یک مقوله و یک مفهوم، شرایط 

اي داراي چهار مقوله، دو زیرمقوله و هفت مفهوم،  زمینه
گر داراي سه مقوله و سه مفهوم، عوامل  شرایط مداخله

مفهوم و نتایج  راهبردي داراي دو مقوله، دو زیرمقوله و یازده
در . شامل دو مقوله و یک زیرمقوله و هشت مفهوم است

ها و مفاهیم هر کدام به تفکیک نشان  به تفصیل مقوله 2جدول 
  .داده شده است

 سهیمقا ،يمحور يدر فرآیند کدگذار: کدگذاري محوري) ب
 ها و مقوله نیها انجام گرفت تا روابط ب مقوله انیم مداوم
در پژوهش حاضر، مدل . توسعه داده شود یفرع يها مقوله

ها  ها و مقوله مؤلفه انیشده که روابط م داده توسعهاي  ابرانگاره
 شده است دهیکش ریدر آن به تصو پژوهش، فرآیند يها با داده

  ).1شکل (
  قضایاي حکمی مستخرج از مدل 2- 4
است که  یمقوله همان برچسب مفهوم نیا: پدیده محوري -
 .شود یطرح به وجود آمده، در نظر گرفته م ایچارچوب  يبرا
نشان  هاي پژوهش متناسب با تحلیل داده به دست آمده يالگو
از  يتعداد محدود يجوار هممحوري تحقیق، مقوله  دهد یم
است که ابتدا در یک مکان جغرافیایی  متنوع گرانیباز

جواري در ادامه باعث  سپس این هم .افتد مشخص اتفاق می
و محرکان که توسط مجموعه عوامل  شود می ایجاد فضایی

و  یطیمح طیراهبردها و تحت تأثیر شرا قیاز طر گوناگون
 .آورد یک خوشه نوآوري را پدید می ژه،یو يا واسطه

مقوله  ای دهیو توسعه پد جادیمقوله باعث ا نیا: شرایط علّی -
هاي  هاي این مقوله، زیرمقوله با توجه به یافته .شود یم يمحور

پژوهش حاضر به دو دسته عوامل نرم و سخت تقسیم 
منظور از عوامل سخت مجموعه بازیگرانی است که  .شوند می

گیري یک  هاي مختلف در شکل در قالب نهادها و سازمان
همچنین از هنجارها و رفتارهاي . خوشه نوآوري مؤثر هستند

به عنوان ) هم راستا با جریان نوآوري هستند که(اجتماعی 
  .شوند عوامل نرم یاد می

و تعامالت  ها برکنشبه شرایط خاصی که : اي شرایط زمینه -
در این . شود یمگذارند زمینه گفته  یمپدیده محوري تأثیر 
دسته کلی  چهارهاي فرعی مختلف به  بخش از پژوهش، مقوله

فرهنگی، محیط قانونی، محیط : از عبارتندتقسیم شدند که 
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  .محیط اقتصاد شهري و محیط شهري
منظور از محیط فرهنگی به معناي وجود فرهنگی است که از 

هاي نوآورانه بین بازیگران مستقر در یک  هاي و ایده ایده
سرمنشأ بسیاري از محصوالت . کند خوشه نوآوري حمایت می

 هاي جدید از یکسري جدید یا خدمات جدید و یا فرآیند
هاي  وجود یک فرهنگ حامی از ایده. شوند ها آغاز می ایده

جدید منجر به توسعه آن ایده شده و بستر الزم را براي 
کند تا بتوانند ایده  نوآوران، فناوران و کارآفرینان فراهم می

محیط . تر در مسیر اجرایی خود پیش برند خود را راحت

پیدایش اي بسیار کلیدي در  شهري از جمله شرایط زمینه
در این مقاله محیط شهري به دو . هاي نوآوري است خوشه

هاي ارتباطی تقسیم شده  هاي فیزیکی و دارایی بخش دارایی
هاي فیزیکی شامل فضاهاي استقرار  منظور از دارایی. است
  .وکار و فضاهاي کارگاهی و آزمایشگاهی است کسب

سري  همچنین الزم است محیط شهري داراي یک
هاي مختلف  ههاي شهري شامل امکانات رفاهی، کاف جذابیت

. هاي کاري و دیگر امکانات رفاهی باشد وگفت براي گپ
وجود این شرایط در جذب فناوارن، نوآوران و کارآفرینان در 

  ها و مفاهیم تحقیق مقوله) 2جدول 
  شرایط  مقوله مفهوم

  نوآوري يها محرك  ها آپ استارت -مرکز پژوهشی  - دانشگاه
  سخت

  علی

 -مراکز انتقال فناوري  -وکار  کنندگان خدمات کسب ارائه -گذاري مالی  نهادهاي سرمایه
  دهندگان نوآوري پرورش  ها و مراکز نوآوري  دهنده شتاب

فرآیند کارآفرینانه در  - جوار  وکارها و بازیگران هم انگیزه و روحیه همکاري بین کسب 
مالی، اطالعاتی و (جریان داشتن و پویایی منابع  -وکارهاي جدید  ایجاد و رشد کسب

  پذیري افراد خبره و با استعداد جریان - ) فناوري
  نرم

  محوري  جواري تعداد محدودي از بازیگران متنوع هم  تجمع و همنشینی محدود توسط بازیگران ناهمگون 
  محیط اقتصاد شهري  محیط مساعد اقتصادي شهري

  اي زمینه

  محیط قانونی  قوانین مورد حمایت از نوآوري
  محیط فرهنگی  هاي جدید بین بازیگران مستقر وجود فرهنگ حمایت از ایده

  هاي فیزیکی دارایی  ونقل آسان در فضاي نوآوري حمل
هاي  جذابیت - لزوم فضاهاي کارگاهی و آزمایشگاهی  -وکار  لزوم فضاهاي استقرار کسب  محیط شهري

  هاي ارتباطی دارایی  شهري فضاي نوآوري 

  حضور شرکت بزرگ در خوشه نوآوري  شده در خوشه هاي فناور مطرح و شناخته وجود شرکت

گذار در  منطقه و نهادهاي دولتی سیاستهمکاري و همراهی نهادهایی مانند شهرداري   گر مداخله
  نقش فعال نهادهاي محلی در خوشه نوآوري  منطقه

  هاي کلیدي و اثرگذار در خوشه نوآوري وجود شخصیت  حضور افراد تأثیرگذار و خواهان تغییر در فضاي فناوري و نوآوري
جذب تسهیالت دولت در  -هاي دولتی براي ورود بازیگران به خوشه نوآوري  مشوق

  هاي فیزیکی توسط دولت ارائه زیرساخت -منابع به خوشه نوآوري 
هاي دولت در خوشه  سیاست

  نوآوري

  سطح شهر
  راهبردي

کردن ذینفعان مختلف در  همراه - سازي بازیگران و ذینفعان خوشه نوآوري  هماهنگ
هاي  برنامه -هاي کالن گذاري گر در سیاست نقش فعال نهاد تسهیل -خوشه نوآوري

سازي توسط نهاد  هاي شبکه طراحی و اجراي برنامه -گري در خوشه نواوري تسهیل
  گر  تسهیل

گر در  حضور یک نهاد تسهیل
  نوآوريخوشه 

 -ارتباطات و همکاري نوآورانه در خوشه نوآوري  -وکارها  جواري با سایر کسب هم
  وکار سطح کسب  سازي بین بازیگران خوشه نوآوري شبکه

 -تجمیع بازیگران در یک مکان جغرافیایی  -حضور بازیگران متنوع در خوشه نوآوري 
  سطح شهر  پلتفرم نوآوريگیري  شکل - هاي فناوري مختلف  گیري خوشه شکل

  نتایج
نوآوري در  - افزایش سرعت نوآوري  -هاي جدید  سازي فناوري تجاري

  وکار نوآوري در کسب  خدمات فعلی/محصوالت
  وکار بسسطح ک

  هاي مبتنی بر همکاري با بازیگران منطقه نوآوري
نوآوري حاصل مشارکت 

  جوار در خوشه  بازیگران هم
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ارتباطی  منظور از دارایی. خوشه نوآوري بسیار تأثیرگذار است
ونقل راحت و در دسترس اشاره  نیز به انواع و اقسام حمل

  .دارد
از  يا هستند که مجموعه یخاص طیشرا: گر شرایط مداخله §
 يها و مقوله دهند یم لیو واسط را تشک یانجیم يرهایمتغ

 يها پژوهش مقوله نیدر ا .شوند یهم از آنها متأثر م يراهبرد
مقوله سه  نیا. شده است میقست مقوله فرعیگر به سه  مداخله
هستند که حضورشان در سرعت رشد و  یمیشامل مفاه فرعی
عدم  یدارند و از طرف یتأثیر مثبت يخوشه نوآور يارتقا

 يفضاها نیممکن است در رشد و توسعه ا میمفاه نیوجود ا
حضور : عبارتند از میمفاه نیا. کند جادیاختالل ا ينوآور
همسو و هم راستا  ینهاد محل کیبزرگ، وجود  يها شرکت
و اثرگذار در  يدیکل يها تیو وجود شخص ينوآور انیبا جر
  .خوشه
و تعامالت  ها تیرفتارها، فعال انگریب: عوامل راهبردي §

و تحت تأثیر  يهستند که در تبعات طبقه محور يدار هدف
گیري  در لحظه شکل .است اي زمینهگر و  مداخله طیشرا

هاي  هاي نوآوري شاهد فعل و انفعاالت و فعالیت خوشه
دهد و  متعددي هستیم که بخشی از آنها در سطح شهر رخ می

  .وکار بخش از آنها در سطح کسب
در یک خوشه نوآوري در سطح شهر شاهد جریان داشتن دو 

ها و  در یک قسمت شاهد فعالیت. مفهوم مهم هستیم
مفهوم دومی که . در خوشه نوآوري هستیم هاي دولت سیاست

هاي  ها و برنامه در سطح شهر جریان دارد، مربوط به فعالیت
که مفاهیمی چون . گر در خوشه نوآوري است یک نهاد تسهیل

سازي بین ذینغعان و بازیگران یک خوشه، قدرت و  هماهنگ
هاي کالن کشور و وجود  گذاري نقش فعال در سیاست

در سطح . گري از جمله این مفاهیم است هاي تسهیل برنامه
جواري بین  وکار نیز شاهد مفاهیمی چون پدیده هم کسب
ها بین بازیگران یک خوشه نوآوري  سازي وکارها، شبکه کسب

 
  مدل پارادایمی پژوهش) 1شکل 

همجواري تعداد 
محدودي از 
بازیگران متنوع

شرایط علّی

:محرکان نوآوري
/  مراکز پژوهشی /  دانشگاه 

استارت آپ ها

:پرورش دهندگان نوآوري
نهادهاي سرمایه گذاري مالی، 

ارائه کنندگان خدمات کسب وکار، 
مراکز انتقال فناوري، شتابدهنده ها و 

مراکز نوآوري

عوامل سخت

انگیزه و روحیه همکاري بین  -
کسب وکارها و بازیگران هم جوار

فرآیند کارآفرینانه در ایجاد و رشد  -
کسب وکارهاي جدید

مالی، (جریان داشتن و پویایی منابع  -
)اطالعاتی و فناوري

جریان پذیري افراد خبره و با استعداد -

عوامل نرم

عوامل راهبردي

سیاست هاي دولت در خوشه 
نوآوري

حضور یک نهاد تسهیل گر در 
خوشه نوآوري

سطح شهر

همجواري با سایر  -
کسب وکارها

ارتباطات و همکاري نوآورانه  -
در خوشه نوآوري

شبکه سازي بین بازیگران یک  -
خوشه نوآوري

سطح کسب وکار

نتایج

:نوآوري در کسب وکار
فناوري هاي جدیدتجاري سازي  -

افزایش سرعت نوآوري -
خدمات /در محصوالتنوآوري  -

فعلی

نوآوري حاصل مشارکت بازیگران 
هم جوار در خوشه نوآوري

سطح کسب وکار

حضور بازیگران متنوع در  -
خوشه نوآوري

تجمیع بازیگران در یک مکان  -
جغرافیایی

شکل گیري خوشه هاي فناوري  -
مختلف

شکل گیري پلتفرم نوآوري -

سطح شهر

مداخله گرها
وجود شخصیت هاي کلیدي و 
اثرگذار در خوشه نوآوري

نقش فعال نهادهاي محلی در 
خوشه نوآوري

حضور شرکت بزرگ در 
خوشه نوآوري

شرایط زمینه اي

محیط فرهنگی محیط قانونی محیط اقتصاد شهري
دارایی هاي ارتباطی -

دارایی هاي فیزیکی -
محیط شهري
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  .وکارها هستیم هاي نوآورانه بین کسب و ارتباطات و همکاري
هستند که در اثر  ییامدهایو پ جینتا انگریباین مقوله : نتایج -
گیري خوشه نوآوري  شکل .ندیآ یاذ راهبردها به وجود ماتخ

این نتایج در سطح شهر شامل . شود منجر به ایجاد نتایجی می
چند مفهوم مهم است، حضور طیف متنوعی از بازیگران در 
خوشه نوآوري، تجمیع بازیگران در یک مکان جغرافیایی 

هاي فناوري مختلف و ایجاد پلتفرم  گیري خوشه خاص، شکل
  .وآوري از جمله این مفاهیم استن

نوآوري در . وکار نیز شاهد نتایج مهمی هستیم در سطح کسب
هاي جدید  سازي فناوري محصوالت و خدمات فعلی، تجاري

همچنین . و افزایش سرعت نوآوري از جمله این مفاهیم است
جوار از  هاي کارآفرینانه و نوآورانه بین بازیگران هم مشارکت

  .م این مقوله استترین مفاهی مهم
روایت زیر، نتایج برآمده از کدگذاري : کدگذاري گزینشی) ج

هاي نوآوري است که  انتخابی براي پدیده مورد بررسی؛ خوشه
: ها باشد گیري این خوشه تواند نوعی فرضیه اولیه در شکل می
هایی پویا از مجموعه  سازگان هاي نوآوري، بوم خوشه«

ا هدف نوآوري در مجاورت بازیگران متنوعی هستند که ب
ها ابتدا تحت یک  این نوع خوشه. اند یکدیگر تجمیع یافته

سپس دو . کنند جواري اولیه از بازیگران گوناگون ظهور می هم
ها  گیري این نوع از خوشه دسته عوامل در ادامه شکل

شامل محرکان نوآوري (تأثیرگذار هستند که به عوامل سخت 
شامل رفتارها و (و عوامل نرم ) دهندگان نوآوري و پرورش

تقسیم ) راستا با جریان نوآوري هنجارهاي بازیگران منطقه هم
خصوصا (عواملی که تحت شرایط محیطی مختلف . شوند می

نظیر مشارکت نهادهاي (اي  و شرایط ویژه) محیط شهري
کننده  گر و هماهنگ گري یک نهاد تسهیل با هدایت) محلی

وري در یک محدوده جغرافیایی منجر به ایجاد یک خوشه نوآ
  .»شوند مشخص می

ترین نوآوري که در فرضیه اولیه صورت گرفته، وجود  اصلی
مفهومی . گیري خوشه نوآوري است گر در شکل نهاد تسهیل

اي  هاي نوآوري نیز به آن اشاره که در نظریه اصلی خوشه
سازي این  نشده اما مطالعه حاضر بر نقش این نهاد و پیاده

عالوه . هاي نوآوري در ایران تأکید دارد در ایجاد خوشهمفهوم 
گیري  بر این، تحقیق حاضر عوامل بیشتري را در شکل

هاي نوآوري شناسایی کرده و در مدل تحقیق معرفی و  خوشه

  .بندي کرده است دسته
  
  بحث -5

هاي نوآوري به عنوان  هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی خوشه
اي جدید در مطالعات مربوط به جغرافیاي نوآوري و  نظریه

دهنده به این نوع از  ارائه مدلی متشکل از عوامل شکل
بنیاد در این پژوهش  رویکرد نظریه داده. ها است خوشه

هاي  گیري پدیده خوشه توانست ابعاد مختلف در شکل
تحقیق اي  ابرانگارهرا مشخص سازد و در قالب مدل  نوآوري

در ادامه به بحث پیرامون هرکدام از . نمایش دهد) 1شکل (
  .هاي هر مقوله از این مدل پرداخته شده است یافته

ها و تحلیل آنها در  در مقوله محوري پس از گردآوري داده
هاي ارائه شده،  مرحله کدگذاري باز، و بررسی ویژگی

به عنوان مقوله  متنوع گرانیاز باز يتعداد محدود يجوار هم
 کانتخاب گردید که تحت تأثیر عوامل مختلف، ی محوري
تواند به  جواري می این هم. آورد یم دیرا پد يوآورخوشه ن

ریزي قبلی اتفاق افتاده باشد و  صورت ارگانیک و بدون برنامه
اي ریزي توسط دولت و نهاده یا به صورت هدفمند با برنامه

 کیبه عنوان  ينوآور يها از خوشه. محلی شکل بگیرد
با که  شود یم ادی) دیجد پیتا یآرک( دیجد يالگو کهن
منجر به خلق  هیو سرما ياستعدادها، فناور ییهمگرا
که  یسازگان بوم. شده است ایوجوش و پو پرجنب یسازگان بوم

و  شود یم دهیبه وفور د دیجد يها دهیکشف او در آن خلق 
 ریتأسیس مس تازه یشرکت ای دیبه سرعت در قالب بازار جد

  ].14و9و8و2[ کند یتوسعه خود را دنبال م
هاي نوآوري  دهنده به خوشه در این بین، تفکیک عوامل شکل

یا فضاهاي نوآورانه به دو عامل سخت و نرم در بسیاري از 
مطالعات جدید این حوزه قابل مشاهده است 

در مقاالت مختلف ون عوامل سخت، پیرام]. 16و15و10و2[
 ها ، دانشگاه]17[ ها آپ به طور خاص به نقش استارت زین
 ریخطرپذ يگذار هیسرما يو نهادها یمراکز پژوهش ،]18-20[

را در مرحله  یینهادها نیاشاره شده است و وجود چن
 سازگان نوآورانه یی با بومها خوشه از چرخه عمر »شیدایپ«

  ].21[ داند یمؤثر م
از مفاهیم مهم در عوامل نرم، انگیزه و روحیه همکاري بین 

هاي جدید خواهد  بازیگرانی بود که منجر به ایجاد مشارکت
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نه تنها  يهمکار هیروح نیپژوهشگران ا یبه نظر برخ. شد
 يریگ شکل يبلکه برا ستی االزام ينوآور يها خوشه يبرا

اجب و ازین شیپ کیبه عنوان  يا در هر نوع خوشه ينوآور
ها اعم از منابع  سیال بودن منابع در خوشه]. 5و3و1[ است

داشتن استعدادها نیز از دیگر عوامل  اطالعاتی، مالی و جریان
از نگاه محققان مختلف ظرفیت اصلی . نرم معرفی شده است

هاي نوآوري در حضور طیف گوناگون منابع و  خوشه
  ].21و10-7[دسترسی آسان به آنها است 

اي در پژوهش حاضر، محیط شهري  یط زمینهترین شرا مهم
هاي  هاي فیزیکی و دارایی معرفی شد که در دو بخش دارایی

هاي ارتباطی در مطالعات  دارایی. ارتباطی تقسیم شده است
ونقل  نیز مورد تأکید قرار گرفته بود و حمل ]22[کتز و واگنر

هاي این فضاها  ترین ویژگی آسان به قضاي نوآوري را از مهم
  .دانستند یم

هاي کلیدي و اثرگذار در خوشه نوآوري از  وجود شخصیت
گر به آن  ترین مقوالتی بود که در عوامل مداخله جمله مهم
ترین  این مفهوم را شاید بتوان گفت که خاص. اشاره شد

در این مقاله بارها . مفهوم در بین دیگر مفاهیم باشد
روحیه ایجاد شوندگان به نقش فردي اثرگذار با  مصاحبه

از این افراد . تغییرات در محیط اطراف خود، اشاره داشتند
. توان با عنوان محرکان تغییر در خوشه نوآوري یاد کرد می

جنگل بارانی، ساخت یک «مشابه چنین نظري را در کتاب 
بینیم که در  اثر هوآنگ و هورویت می» سیلیکون ولی دیگر

عامل به عنوان  9ز در این کتاب ا. به چاپ رسید 2012سال 
سازگان نوآوري یاد برده است که  عوامل ایجاد کننده یک بوم

اند؛ به معناي  یکی از این عوامل را، رهبران نامگذاري کرده
شخصی که عامل ایجاد تغییرات در راستاي نوآوري است 

]16.[  
عوامل راهبردي در تحقیق حاضر در دو سطح شهر و 

شهر شاهد جریان داشتن دو در سطح . وکار ارائه گردید کسب
ها و  در یک قسمت شاهد قعالیت. مفهوم مهم هستیم

هاي دولت در خوشه نوآوري هستیم و در مطالعات  سیاست
هاي  مختلف بارها بر این نقش مهم دولت و طراحی برنامه

کالن در راستاي توسعه فضاهاي نوآوري تأکید شده است 
  ].25- 23و20و10و6[

ها  شهر جریان دارد مربوط به فعالیتمفهوم دومی که در سطح 

در . گر در خوشه نوآوري است هاي یک نهاد تسهیل و برنامه
نیز به نقش این  2018و همکاران در سال  1مطالعات بینکارت
یا رهبر ارکستر یاد شده بود که » نواساز هم«نهاد اما با عنوان 

در . وظیفه هماهنگی بین بازیگران یک خوشه را دارد
مختلف از این نهاد با عناوین مختلفی چون تحقیقات 

، ]23[، راهبر ناحیه ]26و2[ 2نواساز شبکه نوآوري هم
یاد ] 15[سازگان نوآوري  دهنده بوم و توسعه] 10[گر  تسهیل

در  زین نفعانیذین ب يساز نقش هماهنگ تیاهم. شده است
 جادیا فهیمختلف نشان داده شده است و وظ يها پژوهش

اند که  خوشه گذاشته یاصل گریبر عهده باز را یهماهنگ نیچن
چه بسا  و] 26[ کننده شبکه را برعهده دارد نقش هماهنگ

 نیا يباشد و رهبر شگامیپ يشبکه نوآور کی جادیخود در ا
  ].27و4[ ردیفرآیند را برعهده بگ

مقوله نتایج نیز همچون مقوله راهبردي در دو سطح شهر و 
ن نتایج در سطح شهر ای. بندي شده است وکار طبقه کسب

شامل چند مفهوم مهم است که باید رخ داده باشد یا در حال 
اول اینکه باید شاهد طیف متنوعی . رخ دادن در منطقه هستند

دوم شاهد ]. 21و9و8[از بازیگران در خوشه نوآوري باشیم 
به . تجمیع بازیگران در یک مکان جغرافیایی خاص باشیم

را بین تمام بازیگران مشاهده  جواري عبارتی همان پدیده هم
ها بر آن  هاي حوزه خوشه اي که تمام پژوهش کنیم، پدیده
وکار شاهد  سوم در سطح کسب]. 28و24و5و4و2[تأکید دارند 

وکار و هم حاصل  هایی هم در داخل کسب نوآوري
]. 29[وکارها خواهیم بود  هاي نوآورانه با دیگر کسب مشارکت

هاي  ا شاید بتوان در مشارکتترین اتفاق نوآورانه ر مهم
جوار در یک خوشه  کارآفرینانه و نوآورانه بین بازیگران هم

توان در مفهومی به  مشابه چنین عاملی را می. نوآوري دانست
  ].30[مشاهده کرد » نوآوري مبتنی بر منطقه«نام 

  
  گیري نتیجه -6

گیري  مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار در شکل
دهنده  یک خوشه نوآوري و ارائه مدلی متشکل از عوامل شکل

هاي نوآوري،  خوشه. ها تدوین شده است به این نوع از خوشه
ها و  فضاهایی منحصر به فرد هستند که توجه و تمرکز دولت

                                                           
1- Bittencourt 
2- Orchestrator Innovation Network 
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ا ایجاد ه دولت. وکارها را به خود معطوف ساخته است کسب
گذاري جدید و  فضاهاي نوآوري را به عنوان یک سیاست

کنند و  کارآمد در حوزه نوآوري و فناوري دنبال می
جواري و استفاده از ظرفیت دیگر  وکارها نیز با هدف هم کسب
وکارها به دنبال ورود به این فضاهاي نوآور و ایجاد  کسب

ا عوامل آشنایی هر چه بیشتر ب. شبکه نوآورانه خود هستند
هاي نوآوري و شناسایی سازوکار نوآورانه  دهنده خوشه شکل

ترین اهداف این مقاله بود که با رویکرد نظریه  آنها از مهم
گیري یک  بنیاد به خوبی ابعاد نظري مختلف در شکل داده

خوشه نوآوري و سازوکار درونی آن مشخص و یک نظریه 
  .اولیه در این راستا ارائه گردید

دهد که پیدایش یک خوشه  این مقاله نشان می هاي یافته
نوآوري تنها با رویکرد زیرساختی و مجموعه عوامل سخت 
میسر نیست بلکه همزمان نیازمند نوعی رویکرد مکمل به این 

رویکردي که در این مقاله از آن با عنوان عوامل . مهم هستیم
 شیدایکه به عنوان محرك در پ یوعه عواملممج. نرم یاد شد

این مقاله نشان داد که . اثرگذار هستند ينوآور يها شهخو
. هاي نوآوري در هر محیطی شکل نخواهد گرفت خوشه

شرایط محیطی خاصی نیاز است تا بستري جهت استقرار 
در مسیر پیدایش . فناوران، نوآوران و کارآفرینان باشد

هاي نوآوري، عواملی شناسایی شد که از آنها با عنوان  خوشه
توانند در  گر یاد شد که با حضور خود می داخلهعوامل م

گیري یک خوشه نوآوري نقش به  افزایش سرعت شکل
هاي  سزایی داشته باشند و یا با فقدان خود از رشد خوشه

گر در  همچنین وجود یک نهاد تسهیل. نوآوري بکاهند
نتایج این . هاي نوآوري اهمیت فراوانی دارد پیدایش خوشه

ص کرد که ارتباطات نوآورانه و مقاله به خوبی مشخ
هاي کلیدي  سازي در راستاي نوآوري به عنوان فعالیت شبکه
هاي نوآوري  جوار و مستقر در خوشه وکارهاي هم کسب
  .هستند

توان از ایجاد یک خوشه نوآوري صحبت  در نهایت زمانی می
هاي مشخص  کرد که شاهد یکسري خصوصیات و خروجی

آخرین یافته این مقاله در . ر باشیمدر مکان جغرافیایی مورد نظ
تشخیص این خصوصیات تحت عوامل نتایج در مدل طراحی 

عواملی که به نوعی . شده در این پژوهش مطرح شده است
مرز بین یک خوشه نوآوري با یک خوشه صنعتی را مشخص 

گذاران  تواند ابزاري براي سیاست سازد و در عین حال می می
گرفته در  اي نوآوري شکله نوآوري جهت تشخیص خوشه

هاي نوآوري  کشور و نقشه راهی جهت ایجاد آگاهانه خوشه
 .در آینده باشد

  گذاران پیشنهاداتی براي سیاست 1- 6
به ما  رانیدر کشور ا يدر حوزه نوآور يگذار تجربه سیاست

تنها بر عوامل سخت در  انگذار آموخته است که اکثر سیاست
 جیکه نتا یتمرکز دارند در صورت ينوآور يفضاها يریگ شکل

 .تأکید دارد بر عوامل نرم در کنار عوامل سختپژوهش  نیا
در  مبه عوامل سخت و عوامل نر همزمان الزم است نیبنابرا
توجه  ينوآور يا و خوشه ينوآور يفضاها يریگ شکل
 .داشت

گر در خوشه  نهاد تسهیل کیدر رابطه با انتخاب  دیدولت با
خوشه  کیکه در ي هر نهاد و کند يریگ میتصم ينوآور
 تیگر انتخاب شد به رسم به عنوان نهاد تسهیل ينوآور

ن نهاد داشته الزم را با آ يبشناسد و تالش کند تمام همکار
جهت بهبود ارتباطات  یبرنامه خاص دیبا گر تسهیل. باشد
 کیمستقر در  گرانیباز نیب یررسمیو ارتباطات غ یرسم

  .اشدداشته ب يخوشه نوآور
  وکار پیشنهاهایی براي صاحبان کسب 2- 6

 ينوآور يها خوشه به با استقرار و ورود بزرگ يوکارها کسب
نوپا استفاده کنند و  يوکارها کسب تیتوانند از ظرف یم

 يها خوشه نیرا در ا يادینوآورانه ز يها و مشارکت يهمکار
نوپا و  يوکارها ورود کسبهمچنین . کنند ایجادنوآور 
 يها تیتواند مز یمها  خوشه نیفناور به اوکارهاي  کسب

 يها خوشه. وکارها داشته باشد کسب نیا يبرا يشتریب
نوپا و  يوکارها دارند و کسب اریدر اخت يادیمنابع ز ينوآور
که در  یتوانند از انواع و اقسام منابع یفناور م يوکارها کسب

کنند و رشد  فادهاست است انیمنطقه نوآور در جر نیا
  .وکار خود را بهبود دهند کسب
 ییوکارها کسب يرا برا ین مزیتشتریبهاي نوآوري  خوشه

 فناور يکارها و کسبمتنوعی براي  کننده خدمات دارد که ارائه
 یی مانندها مجموعه يبرا ينوآور يها خوشه. هستند
 ينهادها و يمراکز نوآور ،مراکز رشد ،ها دهنده شتاب
را داشته باشد و  يورود زانیم نیشتریتواند ب یگذار م هیسرما

  .آنها به ارمغان آورد يرا برا يمشتر زانیم نیشتریب یبه عبارت
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  تقدیر و تشکر -7
در دنیا و چه از لحاظ  ينظرپژوهش حاضر چه از لحاظ 

اي جدید است و به مرور شاهد  پدیده ،عملیاتی در کشور
هاي نوآوري در شهرهاي مختلف ایران  گیري خوشه شکل

هاي نوآوري،  با عناوینی چون ناحیهعموماً هستیم که 
با . شوند هاي نوآوري و فضاهاي نوآوري شناخته می کارخانه

هایی در ابعاد فضاهاي مورد نظر و سطح  وجود تفاوت
هاي نوآوري کامال در آنها  وشهگذاري اما سازوکار خ سیاست

این پژوهش بدون همکاري افرادي که مستقیماً . جریان دارد
گیري یک خوشه نوآوري در ایران نقش داشتند میسر  در شکل

  .رسید نبود و به نتیجه الزم نمی
بر همین اساس صمیمانه از آقایان دکتر توفیقی رئیس 

و منابع  پژوهشگاه صنعت نفت، دکتر اولیا معاون تحقیقات
انسانی وزارت نیرو، دکتر کریمیان اقبال مشاور مدیرکل دفتر 

ریزي امور فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  برنامه
پور رئیس پارك علم و فناوري دانشگاه  مهندس دهبیدي

  .آید صنعتی شریف تقدیر و تشکر به عمل می
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