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Abstract

Innovation systems literature refuses similar
policies to the innovation-based development
across different types of regions; no one size fits
all. Furthermore, the theoretical literature,
specially the broad approach to innovation
systems has largely advocated the impact of social
factors such as trust and believes on innovation
behavior of regions.
Iran is a vast country, includes a great diversity of
ethnicity and culture, which make it a proper case
to study the impact of social factors on regional
innovation behavior. Considering some social
factors, such as trust and collectivism; and some
social actions, such as interactive learning, we
provide a regional innovation behavior typology
in this paper. We study similarity and difference
in regional socio-economical properties of 28
provinces of Iran in two 4-years periods and
compare their innovation performance. The
typology forms the basis for region-specific
innovation policies.
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هاي ایـران با تأکیـد بر عوامل اجتماعیشناسی رفتار نوآوري استانگـونه

3اله حاجی حسینی، حجت2سید سپهر قاضی نوري،*1پریسا ریاحی

، دانشگاه تربیت مدرسگذاري علم و فناوريدکتراي سیاستدانشجوي -1
دانشیار گروه مدیریت فناوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس-2

هاي علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهشدانشیار -3

چکیده
هاي مختلف طراحی و هدایت مسیر توسعه مبتنی بر نوآوري را مردود دانسته و توجه خاص به ویژگیهاي یکسان براي هاي نوآوري، سیاستمطالعات نظام

از سوي دیگر، در این مطالعات و مخصوصا در رویکرد گسترده آن، تأکید فراوانی بر تأثیرگذاري عوامل اجتماعی . دانندمیموثر بر نوآوري هر منطقه را ضروري
ایران به دلیل گستردگی جغرافیایی و عمق تاریخی، وجود اقوام مختلف با فرهنگ هاي متفاوت و در عین .  فتار نوآوري شده استنظیر اعتماد و هنجارها بر ر

شناسی رفتارلذا در این پژوهش که با هدف گونه. حال، سیاستگذاري متمرکز، نمونه کمیابی براي مطالعه تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار نوآوري منطقه اي است
هاي مناسب آن طراحی شده است، به ویژه عوامل اجتماعی موثر بر نوآوري نوآوري مناطق مختلف ایران، شناسایی مسیر نوآوري هر منطقه و تشخیص سیاست

- هاي مختلف اقتصاديگیبه همین منظور، ویژ. مورد توجه قرار دارد) نظیر یادگیري و جریان دانش(و رفتارهاي اجتماعی هر منطقه ) نظیر اعتماد و قوم گرایی(
هاي سپس عملکرد نوآوري و ویژگی. اندمورد بررسی قرار گرفته) انداستان بوده30که در آن موقع(1386و 1379هاي کشور در دو مقطع زمانی اجتماعی استان

ها و مطالعه شده و برپایه شباهت) اندطراحی شدههایی که بعضا به طور خاص و بر حسب شرایط بومی ایرانو بر اساس سنجه(استانها در مقایسه با یکدیگر 
..هاي خاص هر استان توصیه شده استهاي کشور شکل گرفته و بر این اساس، سیاستشناسی تجربی از استانهاي آنها گونهتفاوت

پاییهاي ایران، یادگیري، هماي، استاننظام نوآوري منطقه: هاکلیدواژه

'مقدمه-1

پردازانی که رویکرد سیستمی به مفهوم نوآوري دارند، نظریه
کنند و بر این نوآوري را تأیید می1اي بودنویژگی زمینه

اي بر رفتار نوآورانه یک ملت گستردهاند که عوامل عقیده
آنها مخصوصا بر تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار . تأثیرگذارند

در . نوآوري، در کنار عوامل اقتصادي و سیاسی تأکید دارند
هاي نوآوري، بویژه در روایت گسترده آن، رویکرد نظام

این . هر کشور یا منطقه، خاص و یگانه است) زمینه(شرایط 

parisa.riahi@gmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده* 

1- Context-based

به مفهوم وجود مسیرهاي متفاوت توسعه از طریق یگانگی،
رو از این. هاي متفاوت یادگیري و نوآوري استشیوه
هاي نوآوري منطقه، فقط از توان بدون شناسایی ویژگینمی

هاي طریق مطالعات موردي سایر کشورها و پژوهش
به . هاي سیاستی مناسب شداي موفق به اتخاذ توصیهمقایسه

ري براي جهت دهی مسیر نوآوري خویش عبارتی، هر کشو
باید ابتدا به شناسایی زمینه و شرایط خاص و بومی خویش 
بپردازد، سپس قادر خواهد بود تا با استفاده از تجربیات 

.دیگران، مسیر ویژه خود را طراحی نماید

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1392تابستان ، 4، شماره پنجمسال 
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فرهنگی و - هاي نوآوري داراي دو بعد اجتماعینظام
در صورت وجود از این رو ]1[سیاسی هستند-اقتصادي
اي هاي متنوع در مناطق کشور،  مطالعه در سطح منطقهفرهنگ
به عالوه، از آنجا که . کننده مطالعات ملی خواهد بودتکمیل

نظام نوآوري در کشورهاي در حال توسعه به دلیل جغرافیاي 
دانش و قابلیت در این کشورها ناهمگن است، بهترین راه 

رهاي درحال توسعه، انجام هاي نوآوري کشوبراي درك نظام
هاي مطالعات نظام. ]2[اي نوآوري استتحقیقات منطقه

اي بیشتر جنبه تجربی داشته و بر نوآوري در سطح منطقه
این مطالعات، . تفاوتهاي اجتماعی مناطق توجه بیشتري دارند

بخصوص در کشورهاي در حال توسعه، بیشتر به صورت 
.]3[مطالعات موردي هدایت می شوند

در مقاله حاضر، رویکرد گسترده نظام نوآوري اتخاذ شده 
از آنجا که در این رویکرد، یادگیري تعاملی مهمترین . است

شود، تأکید فرآیند اجتماعی و رفتاري در نوآوري شناخته می
هاي مناطق است که بر این جنبه مطالعه بر آن دسته از ویژگی

تعاملی منطقه، و ساختارهاي . از رفتار نوآوري موثر هستند
هاي دانشی توسعه این ساختارها، در درجه اول بستگی به پایه

منطقه و به طور خاص بستگی به ناهمگنی دانش در داخل 
کند، نهادها آنچه این تعامل را هدایت می. ]4[منطقه دارد

هاي فناوري، هستند که شامل اعتماد، عمل متقابل، حوزه
لق ایده هاي جدید و تسهیل شده و کارکرد خ... ها و سیاست

لذا در این رویکرد، مکان به دلیل . یادگیري را دارند
و تبادل دانش و اطالعات ناشی ) عمدتاً اجتماعی(همجواري 

این اهمیت، مخصوصاً در مواردي که . یابداز آن اهمیت می
فرآیند . شوددانش تا حد زیادي ضمنی است، بیشتر هم می

ندي انباشتی و وابسته به مسیر یادگیري و خلق دانش، فرآی
هاي دانشی متفاوت دارند مکانها، صنایع و بنگاهها پایه. است

. شوداي ظاهر میو از این رو است که تفاوتهاي منطقه
اي در این نگاه، مفهوم تفاوت در رفتار تفاوتهاي منطقه
هاي تعامل و مسیر گذشته و پایه دانشی فعلی یادگیري، شیوه

. کنندد و نهادها هستند که این رفتار را تعربف میکنرا پیدا می
ترین تفاوت کشورهاي درحال توسعه با کشورهاي توسعه مهم

نهادهاي رسمی کشورهاي . یافته، محیط نهادي آنها است

درحال توسعه ضعیف هستند، سطح فناوري پایین است و 
تکیه جستجوکنندگان دانش به منابع دانشی است که عمدتا در 

ز کشور است و گاهی اوقات بر سرمایه خارجی تکیه خارج ا
هاي نوآوري کشورها نظام. ]3[دارند که هر دو موقت هستند

و مناطق در حال توسعه، یکپارچه نیستند و نسبت به نظام 
هاي کشورهاي توسعه یافته از تعامالت بسیار کمی 

در این صورت، ارتقاء صرف قابلیت بنگاهها . برخوردارند
بلکه اولویت با . نخواهد شدوسعه نظام نوآوريمنجر به ت

. برقرار کردن جریان دانش و یادگیري است
ها، مراکز پژوهشی، مراکز نهادهاي دانشی نظیر دانشگاه

آموزش مهارت و نظایر آنها مشهودترین تأثیر را در برقراري و 
این تأثیر به صورت . تسریع جریان دانش در منطقه دارند

اوره، اجراي تحقیقات مشترك و یا انتقال نظیر مش(مستقیم 
آموزش نیروي انسانی (و یا غیرمستقیم ]3[هافناوري به بنگاه

به عبارتی، این . است) و توزیع دانش از طریق آنها در منطقه
منطقه ) دانشی(نهادها در ایجاد زیرساخت اطالعات تخصصی 

مسلما کیفیت سرمایه انسانی محلی، در تبادل. دخیل هستند
پس باید زیرساخت مناسبی از نیروي . ]5[دانش اهمیت دارد

یا از خارج (کار در منطقه با پایه دانشی مناسب وجود داشته 
تا تعامالت و تبادالت ) از منطقه به سهولت در دسترس باشد

. پذیر باشدگونه که مطلوب است امکاندانش و یادگیري آن
ارد که همان درجه فرآیند تعاملی یادگیري، بعد دیگري نیز د

. ]6[است) 1همجواري شناختی(مهارت طرفین /تفاوت دانش
هاي بازیگران منطقه، عقالنیت محدود دارند و محدودیت

براي هر . دهدشناختی به آنها اجازه رفتار بهینه را نمی
دانش جدید، سطح آستانه دانشی وجود دارد که در /فناوري

بین شکاف دانشی خود زدن کمتر از آن بنگاهها قادر به پل
همجواري شناختی بیش از حد نیز اگرچه . ]7[نیستند

کند ولی به دلیل کمبود تنوع دانشی، یادگیري را زیاد می
به بیان دیگر، فاصله شناختی کم، . سازدخالقیت را محدود می

باعث کمبود منابع نوآوري شده و فاصله شناختی زیاد، به 
.]8[انجامدکاهش و قطع ارتباطات می

1- Cognitive Proximity
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ترین مسیرهاي جریان دانش و یادگیري، بین یکی از مهم
تولیدکننده و پیوندهاي افقی با رقبا -بنگاهها و در روابط کاربر

طی زمان دانشی به وجود . ماهیت دانش، انباشتی است. است
ها با همین پایه بنگاه. شودآید که به آن پایه دانشی گفته میمی

مطالعات . آیندوآوري برمیهاي ندانشی در جستجوي فرصت
ها نشان داده که هاي پژوهشی بین بنگاهدر خصوص همکاري

هاي دانشی بسیار نامشابه، انگیزه کمی براي هاي با پایهبنگاه
از . درگیر شدن در مبادله دانش و همکاري پژوهشی دارند

طرفی از آنجا که دانش منبع کمیاب و باارزش بنگاه است، اگر 
هاي ی بنگاهها بسیار به هم نزدیک باشد، جریانهاي دانشپایه

دهد که دانش رخ می) نشتی خارج از کنترل بنگاه(غیرعمدي 
مزیت همکاري را براي بنگاهها کاهش داده و تمایل به 

) تنوع مرتبط(1بنابراین تناسب. ]9[بردهمکاري را از بین می
طقهمحیط تولید و به بیان بهتر پایه دانش صنایع فعال در من

.ها و توسعه نوآوري استعامل مهمی در یادگیري بنگاه]10[
پذیري، اجتماعی نظیر فرهنگ ریسک-عوامل فرهنگی

اعتماد، نهادهاي نرمی هستند ویژهجمع گرایی و ب/فردگرایی
که محیط را براي یادگیري تعاملی و بروز خالقیت و نوآوري 

ناسی فردي هاي مختلف علمی، از روانشحوزه. سازندآماده می
و اجتماعی گرفته تا مطالعات منطقه اي و اقتصاد توسعه در 

اجتماعی بر -مطالعات خود به اثرگذاري عوامل فرهنگی
یادگیري تعاملی، . ]11[اندموفقیت اقتصادي صحه گذاشته

فقط در سایه روابط اجتماعی بین بازیگران نظام نوآوري اتفاق 
گیري ل موثر بر شکلاعتماد یکی از مهمترین عوام. افتدمی

ها است که بر اساس دوستی، این روابط بین بنگاه
خویشاوندي و تجربه، روابط اجتماعی بین عاملین اقتصادي را 

. است2)ما به ازا(و هنجار عمل متقابل ]8[کندتعریف می
هاي حقوقی و هزینه هاي مبادله اعتماد باعث کاهش هزینه

عتماد بنا شده، تبادل دانش روابط اجتماعی که بر پایه ا.است
ضمنی را که طبیعتاً از طریق بازار بسیار مشکل است، تسهیل 

اي که اعتماد کم است، چیزهاي کمی را در جامعه. کندمی
طور موثر استفاده توان از اطالعات بهشود یادگرفت و نمیمی

هاي مبادله اجتماعی و عالوه، اعتماد پایین، هزینهبه. ]12[کرد 

1- Relatedness
2- Reciprocity

گذاري و اقتصادي را افزایش داده و مردم را از سرمایه
با این حال، همجواري . داردهمکاري بلندمدت برحذر می
تواند تأثیر منفی بر یادگیري و اجتماعی بیش از حد نیز می

ها و سیاستها دائماً در جهانی که فناوري: نوآوري داشته باشد
طلبی ویژگی کنند و فرصتدر شرایط عدم اطمینان تغییر می

ضروري کسب وکار است، رفتار بیش از حد اجتماعی 
روابط درازمدت ،عالوهبه. تواند نتایج منفی داشته باشدمی
هاي انجام هاي اجتماعی را در روشتوانند اعضاي شبکهمی

دلیل عدم پذیرش مثال به. امور خاص خود، قفل کنند
هاي ود، ایدهسایرکارآفرینان و افراد خارج از شبکه به درون خ

.]8[توانند وارد شبکه شوندجدید نمی
بر اساس توضیحات فوق، چارچوب نظري این پژوهش را 

هاي هر منطقه داراي ویژگی. خالصه کرد1توان در شکل می
خاص مکانی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی تاریخی 

. اي استکننده رفتار نوآوري منطقهاست که ترکیب آنها تعیین
، زیرساخت یا "باورها و هنجارها"، "هاي مکانییژگیو"
ابعادي از "تناسب فناوري"و "بازارکار"، "سازمان دانشی"

ها اي هستند که بر رفتار نوآوري استانهاي منطقهویژگی
البته نباید اهمیت محیط سیاسی و قوانین و مقررات . اثرگذارند

هاي کشور ستاناما از آنجا که این دو براي ا. را فراموش کرد
.شوندتقریباً یکسان هستند، کنترل شده فرض می

چارچوب نظري پژوهش)1شکل

شناسی آنهاسنجش عملکرد نوآوري استانها و گونه-2
با توجه به این که حجم فزاینده مطالعات قبلی، تفاسیر و شیوه 
هاي متفاوتی را، بسته به نگرش پژوهشگر به مقوله نوآوري، 
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توان ادعا کرد که شیوه سنجش اند، نمیگرفتهدر پیش 
عالوه، از به. استانداردي براي عملکرد نوآوري وجود دارد

آنجا که فرآیند نوآوري در نواحی مختلف از الگوي یکسانی 
ها و رسد که شاخص، به نظر می]13[کندپیروي نمی

تواند هاي معرفی شده در مطالعات گوناگون نمیروش
بوده و براي سنجش نوآوري در همه جا مناسب شمول جهان
هاي در این مقاله تالش شده تا با توجه به ویژگی. باشد

هاي آن با کشورهاي فرآیند نوآوري در کشورمان و تفاوت
ها توسعه یافته، شاخص مناسبی براي عملکرد نوآوري استان

.طراحی شده و بکار گرفته شود
خلق "نوآوري . استنوآوري، چیزي بیش از علم و فناوري

است و از آنجا که "ارزش جدید اقتصادي با استفاده از دانش
هاي با ارزش اقتصادي پیوند خورده است، تکیه بر تالش بنگاه

ها اگرچه مبتنی بر انواع دانش هستند این تالش. اقتصادي دارد
هاي پژوهشی رسمی ندارند و از این اما الزاما ریشه در فعالیت

و توسعه و یا هاي تحقیقرسمی نظیر هزینههايرو داده
، )ویژه در کشورهاي درحال توسعهبه(اختراعات ثبت شده 

هایی باشند که اي از فعالیتدهنده گوشهتوانند نشانتنها می
. قابلیت تبدیل به نوآوري و ارزش جدید اقتصادي را دارند

ي دانش مورد استفاده در فرآیند نوآوري تنها حاصل فرآیندها
تواند حاصل رسمی مانند تحقیق و توسعه نیست بلکه می

دانشی بومی باشد که طی قرنها یادگیري از محیط کسب شده 
شاگردي انتقال پیدا -و از طریق تعامالت رودر رو یا استاد

در مطالعات نظام نوآوري، به استفاده از . ]14[کرده باشد
STI1سبک ) حاصل فرآیند رسمی و صریح(دانش نوع اول 

در کشورهاي توسعه شود که سبک غالبنوآوري گفته می
حاصل (در حالی که کاربرد دانش نوع دوم . یافته است

هاي که عمدتا منجر به نوآوري)تعامالت غیررسمی و ضمنی
نوآوري DUI2شود سبک تدریجی و تغییرات کوچک می

نامیده شده و در کشورهاي کوچک و یا درحال توسعه بیشتر 
. ]13[شوداستفاده می

توان ادعا کرد که در با پذیرش تعریف فوق از نوآوري می
کشورهاي در حال توسعه، از جمله ایران، بیشترین میزان 

1- Science-Technology-Innovation
2- Doing-Using-Interacting

گیرد ها صورت میها بلکه در بنگاهنوآوري نه در پژوهشگاه
هاي رسمی تحقیق و ا فاقد واحدها و فعالیتکه بسیاري از آنه

عالوه بر آن، نوآوري در همه جا و حتی در . توسعه هستند
بخش هاي سنتی صنعت و اقتصاد حضور دارد و مختص 

.بخش هاي داراي فناوري باال نیست
هاي تفاوت در سبک غالب نوآوري، تنها یکی از تفاوت

گذار، هدف تاز نگاه سیاس. هاي نوآوري کشورها استنظام
هاي نوآوري نیز در کشورهاي درحال توسعه با نظام

هاي نوآوري نظام. کشورهاي توسعه یافته متفاوت است
کشورهاي توسعه یافته، جا افتاده و یکپارچه شده هستند و 

"حفظ یا به چنگ آوردن موقعیت رهبري فناوري"هدف 

هاي نوآوري کشورهاي در حال در حالی که نظام.  دارند
وسعه، گسسته و در حال ظهور هستند و هدف ت

براي توسعه "ساخت و پیشبرد نظام نوآوري"گذاران، سیاست
معموالً ایجادکننده فناوري کشورهااین . ]15[است اقتصادي

نیستند و کسب و اقتباس از فناوریهاي تحت کنترل کشورهاي 
از این رو . ]16[3رهبر فناوري، کلید مهم توسعه آنها است

و جبران 4نوآوري آنها به منظور درك چگونگی همپایینظام
ماندگی در اقتصاد جهانی، و کاهش فاصله فناوري عقب

. ]17[شودبررسی می
سنجه هاي متداول نوآوري توجهی به تفاوتهاي یادشده 

و نظام نوآوري STIندارند و بیشتر با نوآوریهاي سبک 
کشورهاي در حال توسعه سازگارند و تناسبی با سبک 

از طرفی . نوآوري کشورهاي در ال توسعه نظیر ایران ندارند
هاي کشور باید توجه داشت که این مقاله قصد مقایسه استان

تحقیقات، فناوري و نوآوري در بسیاري از رد که سطح را دا
از . توانمند کشور داردهاي آنها فاصله زیادي حتی با استان

این رو تالش شد تا سنجه اي مناسب براي ارزیابی عملکرد 
.هاي کشور طراحی گرددنوآوري در استان

کشورهاي در بدیهی است که . ها مورد نظر استدر اینجا، مجموعه فناوري-3
هاي متفاوتی دارند و ممکن است در حال توسعه در فناوریهاي مختلف، جایگاه

همینطور این کشورها جهت . برخی موارد بسیار نزدیک به رهبر فناوري نیز باشند
براي کسب فناوري استفاده نکرده ) دنباله روي(همپایی الزاما از استراتژي اقتباس 

نبال کرده و یا مسیرهاي جدید بوجود آورند و ممکن است استراتژي جهش را د
.هاي باالتر استکه نیازمند قابلیت

4- Catch-up
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طراحی سنجه عملکرد نوآوري 1- 2
در این مقاله، با توجه به کارکرد نظام نوآوري در ایران، 

ها در ارتقاء سطح تالش استان"عملکرد نوآوري استانها را 
بدیهی . ایمتعریف کرده")کاهش فاصله فناوري(فناوري

نوآوري حاصل یادگیري مداوم است و بدون است که 
این یادگیري . یادگیري، کاهش فاصله فناوري غیرممکن است

در مناطق است، هرچند DUIو STIحاصل هر دو فعالیت 
گیري طبعا اندازه. هاي کشور غالب استدومی در استان

ري حاصل از آن بدون انجام پیمایش و یادگیDUIفعالیت 
پذیر نیست و در ایران چنین ها امکانگسترده در سطح بنگاه

لذا به منظور عملیاتی . گاه انجام نشده استپیمایشی هیچ
کردن مفهوم عملکرد نوآوري، عملکرد نوآوري استان در دوره 

اي از فعالیت یادگیري، مجموعه"یا زمان مشخص به صورت 
"وهش استان طی آن دوره یا زمان مورد بررسیپژهمپایی و 

. در نظر گرفته شد
وري در این مقاله، شاخص همپایی با استفاده از مفهوم بهره

استفاده از این مفهوم براي . نیروي کار طراحی شده است
سنجش فاصله فناوري در مطالعات اقتصادي سابقه دارد

، ورينزدیک شدن به باالترین سطح بهره. ]19و18[
وري نیروي رشد بهره. دهنده موفقیت در همپایی استنشان

هاي مختلفی نظیر بهبود ترکیب نیروي کار و کار با روش
اما عالوه بر . پذیر استافزایش بکارگیري سرمایه امکان

اصالح (هاي سازمانی هاي فرآیند و محصول، نوآورينوآوري
هبود هاي مدیریتی که موجب بحلساختار سازمانی یا راه

شوند، نظیر بهبود ترکیب نیروي کار کارآیی یا جو سازمانی می
که (هاي بازاریابی ، نوآوري]20[)یا رضایت شغلی و انگیزش

موجب گسترش بازار یا دستیابی به بازارهاي جدید شده و 
و حتی ) استفاده موثرتر از ظرفیت تولید را به همراه دارند

وري همگی موجب بهبود بهرهاستفاده از منابع و مواد جدید، 
تواند وري در سنجش نوآوري، میپس کاربرد بهره. 1شوندمی

وري، رود رشد باالي بهرهانتظار می. مفهومی بجا شمرده شود
مختص نواحی داراي تعداد زیاد نوآوران و پذیرندگان اولیه 

شود که وري میهاي رانتی موجب ارتقاء ظاهري بهرهگاهی نیز استفاده از برخی موقعیت-1
.به سادگی قابل تشخیص نیست

ناتوان در پذیرش (که ناحیه غیرنوآور باشد در حالی2فناوري
وري در ، دچار سکون یا کاهش بهره)جاد ارتباطفناوري و ای

.]21[قیاس با سایرین شود 
در محاسبه شاخص همپایی باید به این نکته نیز توجه داشت 

صنایع .وري وابسته به نوع فعالیت تولیدي استکه سطح بهره
هاي پیشرفته و نیز برخی صنایع مبتنی بر مبتنی بر فناوري

وري باالیی گاز از سطوح بهرهمنابع زیرزمینی نظیر نفت و 
وري در صنایع سنتی عمدتا برخوردارند، در حالی که بهره

اي بر نوآوري بهتر اینجاست که تأثیر عوامل منطقه. پایین است
منابع طبیعی، شرایط اقلیمی و موقعیت . شوددرك می

جغرافیایی بر ساختار بخشی و صنعتی منطقه و در نتیجه بر 
محاسبه شاخص همپایی . ن تأثیرگذارندوري کلی آسطح بهره

تواند تأثیر در هر منطقه می"رشته فعالیت صنعتی"با توجه به 
.را کنترل کند) صنعت(نوع فعالیت 

ها بر حسب فاصله براي این منظور، الگوي توزیع بخش
ارائه شده، ]22[الووپا و زیرمايفناوري کشورها که توسط 

پایی مناطق تبدیل شد با اعمال تغییراتی به الگوي هم
ترسیم این الگو در دو دوره زمانی مختلف براي هر ). 2شکل(

. استان، ابزار خوبی براي درك عملکرد نوآوري استانها است
هاي مختلف به سمت الگوي هر استان ممکن است طی دوره

صورت، استان در که در اینهمپایی موفق حرکت کند
ت الگوي دورمانده یادگیري موفق بوده است و یا به سم

توان عدم کفایت یادگیري و در برگردد که در این صورت می
.نتیجه عملکرد نامناسب نوآوري استان را برداشت کرد

توان به صورت هاي کشور را میاستان"شاخص همپایی"
از آنجا که هدف این مطالعه مقایسه . تعریف کرد1معادله
هاي کشور با یکدیگر است، در هر دوره زمانی، فاصله استان

هر صنعت در هر استان در مقایسه با استان پیشرو فناوري 
استان پیشرو در . 3همان صنعت در کشور سنجیده شده است

هاي زمانی مختلف تواند در دورهیک صنعت خاص می
ها هاي صنایع استانمتفاوت باشد و این امر بستگی به تالش

.پیشرو باشدaدر صنعت 1تواند در دوره استان الف می. دارد

2- Early Adopters
نسبت به یک کشور پیشرو فناوري و یا تواند بسته به هدف مطالعه، این محاسبات می-3

.میانگین جهانی نیز صورت گیرد
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)با اعمال تغییرات]22[برگرفته از ایده الووپا و زیرماي (الگوي همپایی مناطق ) 2شکل

از آنجا که فناوري پویا است، در صورت یادگیري کافی، 
موقعیت رهبري خود در صنعت 2استان الف میتواند در دوره 

a در کشور را حفظ کرده یا آن را به استان  ب که یادگیري
=:داشته است واگذار نمایدaبیشتري در صنعت  ∑ , , ,

s

, + ,2 = 1
شاخص همپایی استان-1معادله

) خروجی نوآوري(شاخص همپاییدر آن که
ي )رشته فعالیت ها(تعداد بخش ها t ،nدر زمان sاستان 

از اشتغال iسهم صنعت ,،  sصنعتی در استان 
از ارزش iسهم صنعت ,، tدر زمان sصنعتی استان 

. استtدر زمان sافزوده بخش صنعت تولیدي استان 
, ضریب اهمیت فاصله فناوريبه عنوان ,

. در استان در نظر گرفته شده استiصنعت  از پیشرو iفاصله فناوري صنعت معکوس,
2است که با استفاده از معادلهtهمان صنعت در زمان 

:شودگیري میاندازه

= , = ,,( )
معکوس فاصله فناوري صنعت-2معادله

در sدر استان iوري نیروي کار صنعت بهره,که در آن 
)و tزمان  بیشترین میزان بهره وري نیروي کار (

) در کشور(همین صنعت و در واقع بهره وري رهبر فناوري 

سادگی از تقسیم ارزش افزوده ي نیروي کار بهبهرهور. است
.آیدصنعت به تعداد شاغلین آن به دست می

وري شاخص همپایی میتواند تصویري از وضعیت بهره
بخشهاي صنعتی هر استان در نقطه خاصی از زمان به دست 

"یادگیري"اي از دهد و تغییر آن طی زمان میتواند استعاره

و هم با STIاین یادگیري هم با فعالیتهاي . استان باشد
=:در ارتباط است DUIهاي فعالیت −

شاخص یادگیري استان-3معادله
تعداد اختراعات و (سرانه اختراعات و ابتکارات هر استان 

به عنوان ) نفرجمعیت استانابتکارات نسبت به هر یک میلیون 
. شاخص پژوهش استان در نظر گرفته شد

اي از سه ها به صورت مجموعهتعریف عملکرد نوآوري استان
شاخص پژوهش، همپایی و یادگیري ما را به سوي 

. کندها هدایت میشناسی نظري رفتار نوآوري استانگونه
واهند گونه رفتاري در مناطق امکان ظهور خ8طور منطقی، به

. دهندرا تشکیل می3داشت که رئوس فضاي رفتاري شکل 
، 8هستند و گونه 1هاي ایده آلاین رئوس، همگی گونه

منطقه اي نوآور که رهبر فناوري : مطلوبترین حالت است
، یادگیري باالیی داشته و ساکنین )شاخص همپایی باال(است 

، گونه در مقابل آن). شاخص پژوهش باال(نوآور فراوان دارد 
تر بوده،  فاقد نوآوري و قرار دارد که از سایرین عقب1

سایر گونه ها برخی از شاخصها را داشته و . یادگیري است
1ویژگی رفتاري هر گونه در جدول. فاقد برخی دیگرند

آل، در دنیاي واقع، معموال گونه ایده. نشان داده شده است
یا در حال توسعه یافته (هر منطقه . وجود خارجی ندارد

گانه همپایی، هاي سهتا حدودي هر یک از ویژگی) توسعه
.نیست/یادگیري، پژوهش را دارا است

1- Ideal type
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هاي منطقی فضاي ویژگی رفتار نوآوري مناطق و گونه)3شکل

هاي رفتار نوآوري مناطقگونه)1جدول
گونه

12345678
00001111پژوهش
00110011همپایی

01010101یادگیري

ها به سنجش عملکرد نوآوري و تخصیص استان2- 2
هاي نظريگونه

ها، از طریق محاسبه فاصله الگوهاي تجربی همپایی استان
فناوري هر فعالیت صنعتی در استان نسبت به بهترین عملکرد 

، )83-86(و ) 79-82(کشور، در دو دوره چهار ساله 
تفاوت در دهنده وضوح نشانبهالگوها این . استخراج شدند

. فرد آنها استها و رفتار نوآوري منحصر بههاي استانویژگی
بندي شاخص هاي عملکرد نوآوري استانها جمع2در جدول
"یادگیري"و "همپایی"، "پژوهش"سه شاخص . شده است

مطابق تئوري، . اعضاي مجموعه عملکرد نوآوري استان هستند
استانی که شاخص پژوهش باالیی دارد الگوي رود انتظار می

همپایی موفق داشته و شاخص یادگیري باالیی را نیز نشان 
اما در . آل رفتار نوآوري استچنین استانی گونه ایده. دهد

عنوان مثال برخی به. آل فاصله دارندواقع، استانها با گونه ایده
ممکن استانها با وجود دستاورد باال و موفقیت در همپایی 

مثال قفل شدگی، عدم تناسب نهادي (است به دالیل مختلف 
دیگر به اندازه کافی یادگیرنده نبوده و در خطر افول ...) و 

برخی استانها نیز اگرچه شاخص همپایی و شاخص . باشند
هاي مثل سیاست(پژوهش آنها پایین است، اما  به دالیلی 

و به رشد یادگیري باالیی از خود نشان داده و ر) مناسب
تواند حاصل ها مییادگیري باالي این استان. هستند
همینطور ممکن است استانی با وجود . باشدDUIهاي فعالیت

مثل فاصله (داشتن اختراعات و ابتکارات باال، به دالیلی 
قادر به استفاده از نتایج ) شناختی باال میان صنعت و دانشگاه

.ي خود نشده باشدتحقیقات در صنعت و بهبود فاصله فناور

هاي ایران در دو دوره زمانی، مرتب شده برپایه شاخص همپایی دوره دومهاي عملکرد نوآوري استانشاخص)2جدول

شاخص همپاییاستان
)79- 82(طی دوره زمانی اول 

شاخص همپایی
)83-86(طی دوره زمانی دوم

شاخص 
یادگیري

شاخص پژوهش
)1385(

13,57- 0,79540,76080,0346کرمان
0,70720,74730,04011,13بوشهر

0,54050,63950,099041,75مازندران
0,39350,59990,206456,77تهران

0,46040,59820,137889,49اصفهان
0,35380,56240,208635,25زنجان

71.- 0,73540,54490,1905هرمزگان
38,96- 0,74170,54050,2012گلستان
99,91- 0,52740,49830,0291مرکزي
0,42780,47080,043028,13فارس

7,25- 0,47490,46020,0147خوزستان
0,43320,45930,026127,84آذربایجان غربی
149,30- 0,53660,45510,0815آذربایجان شرقی

0,42650,44240,015942,86قزوین
8,16- 0,61080,43070,1801چهارمحال و بختیاري
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شاخص همپاییاستان
)79- 82(طی دوره زمانی اول 

شاخص همپایی
)83-86(طی دوره زمانی دوم

شاخص 
یادگیري

شاخص پژوهش
)1385(

19,81- 0,48820,40950,0787لرستان
0,29800,40110,103118,62کرمانشاه

84,93- 0,45120,39030,0609خراسان رضوي
9,98- 0,42500,38970,0353همدان

7,86- 0,59650,38450,2120خراسان جنوبی
0,30660,37760,71016,24قم

19,18- 0,36870,35010,0186یزد
1,58- 0,45740,33720,1202کهگیلویه وبویراحمد

44,49- 0,34320,32700,0162گیالن
3,33- 0,35130,32460,0267سیستان وبلوچستان

25,65--0,3039فاقد دادهایالم
11,09- 0,53620,30170,2345خراسان شمالی

215,35- 0,33710,29460,0425سمنان
72,47- 0,49680,28860,2082اردبیل

30,55- 0,42600,24840,1776کردستان

گانه مجموعه عملکرد نوآوري، هاي سهبا استفاده از شاخص
مختلف هاي توان به کمک ابزار خوشه بندي، از گونهمی

بندي از روش براي خوشه. بینی داشتاستانهاي کشور، پیش
K-Meansهاي ترین شیوهاستفاده شد که یکی از متداول

این . گروه استKاي از داده ها درون خودکار مجموعه1افراز
مرکز اولیه براي خوشه ها شروع شده و kکار با انتخاب 

ند، به این شوسپس این مراکز در روندي تکراري تصحیح می
ترتیب که هر مورد مطالعه، بر اساس بردار ویژگیهاي خود به 

یابد اي که با مرکز آن فاصله کمتري دارد تخصیص میخوشه
سپس مرکز خوشه که میانگین اعضاي خوشه است، بدلیل 

این الگوریتم آنقدر ادامه . گرددورود عضو جدید، اصالح می
موارد به خوشه ها یابد تا دیگر تغییري در تخصیص می

) 1جدول(هاي نظري در اینجا، ویژگی گونه. حاصل نشود
کلیه . مرکز اولیه خوشه ها در تحلیل وارد شدند8عنوان به

ماکزیمم، -ها نیز با استفاده از روش مینیمم)شاخص(متغیر 
K-Meansاجراي الگوریتم .نرمال شدند1تا 0بین اعداد 

الی 3جداول . ه نظري شدگون8گونه از 5منجر به شناسایی 
شود که کنند و دیده میبندي را ارائه مینتایج خوشه6

و کمترین فاصله بین 4و 5هاي بیشترین فاصله بین خوشه
دهد نشان میANOVAجدول . وجود دارد2و 1هاي خوشه

بندي داشته استکه متغیر همپایی بیشترین تأثیر را در خوشه

1- Partitioning

هاي عملکرد نوآوريخوشهمراکز نهایی ) 3جدول
خوشه

12345678
...0,120,160,080,210,85پژوهش
...0,190,380,720,740,25همپایی

...0,270,600,210,840,39یادگیري

هاي عملکرد نوآوريفواصل بین مراکز نهایی خوشه) 4جدول
12345خوشه

10,3820,5330,8000,740
20,3820,5190,4380,733
30,5330,5190,6460,917
40,8000,4380,6460,928

50,7400,7330,9170,928

ANOVAآزمون ) 5جدول

خطاخوشه

FSig.

میانگین 
dfمربعات

میانگین 
dfمربعات

0,24340,0182513,2410,000پژوهش
0,37840,0172522,6770,000همپایی
0,37140,0282413,4730,000یادگیري

برپایه شباهت الگوي همپایی ) 6جدول(ها گذاري گونهنام
و همچنین مختصات 2اعضاي آنها با الگوهاي نظري شکل

فعالیتهاي صنعتی .ها صورت گرفته استمراکز خوشه
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زیادي با پیشروان کشور هاي دورمانده، فاصله فناورياستان
ها قادر به یادگیري مکفی براي کاهش فاصله این استان. دارند

الگوي همپایی آنها . اندفناوري خود نسبت به دوره قبل نبوده
هاي در استان. شباهت دارد2نیز به الگوي دورمانده در شکل

هاي حال گذار آنهایی هستند که با وجود ضعف در شاخص
. بوده اند) هر چند اندك(داراي یادگیري همپایی و پژوهش 

نزدیک 2الگوي همپایی آنها نیز به الگوي در حال گذار شکل
ها آنهایی هستند که شاخص همپایی خوبی بازمانده. است

نزدیک 2دارند، الگوي همپایی آنها به همپایی موفق شکل
است، اما شاخص یادگیري منفی داشته در حدي که الگوي 

حرکت ) در حال گذار(دوم آنها به سمت چپ همپایی دوره 
هایی هستند که هم شاخص هاي موفق، استانDUI. کرده است

اند اما در شاخص همپایی و هم یادگیري مناسب داشته
رود یادگیري آنها رو انتظار میاز این. پژوهش ضعیف هستند

هاي منزوي STIو باالخره . باشدDUIهاي حاصل تالش
که علیرغم داشتن شاخص پژوهش قابل هایی هستند استان

توجه، از شاخص همپایی خوبی برخوردار نبوده، یادگیري 
مکفی نداشته و الگوي همپایی آنها در دوره دوم به سمت 

پس به دلیل فاصله دانشی بین . چپ حرکت کرده است
ها تأثیري در بهبود فاصله صنعت و دانشگاه، نتایج پژوهش

.نداشته استهافناوري صنایع این استان
ها را در فضاي ویژگی رفتار نمایشی از مراکز خوشه4شکل 

.دهدنوآوري مناطق ارائه می

اي نوآوريهاي مختلف رفتار منطقهبررسی گونه- 3
. کندصرف تشخیص وجود تنوع رفتاري کمک چندانی نمی

بلکه براي تصمیمات سیاستی، الزم است دالیل هر رفتار و 
اي نوآوري، در نگاه نظام منطقه. آن درك شودهاي بروز زمینه

از . گذاردهاي منطقه بر عملکرد نوآوري تأثیر میویژگی

هاي مختلف از توان انتظار داشت که پیکربنديرو میاین
هاي خاص از عملکرد نوآوري مرتبط اي، با گونهعوامل منطقه

، )1شکل(مطابق با چارچوب نظري پژوهش . باشد
، "بازارکار"، "باورها و هنجارها"، "نیهاي مکاویژگی"
هاي ، پنج بعد از ویژگی"تناسب فناوري"و "سازمان دانشی"

اي هستند که بر عملکرد نوآوري استانهاي کشور منطقه
البته هر یک از این ابعاد و متغیرهاي زیرمجموعه . تأثیرگذارند
بدیهی است عملکرد . توان مستقل از هم دانستآنها را نمی

ري هر استان نیز از آنجا که پیامد اقتصادي دارد در نوآو
لذا براي درك دالیل . درازمدت بر ویژگیهاي منطقه موثر است

. رفتار نوآوري منطقه اي با پیچیدگی علی روبرو هستیم
هاي ثانویه مراجع رسمی کشور، در مجموعه مطالعات، از داده

این رو از .استفاده شده است1379-1386در بازه زمانی 
هایی نیز به دلیل عدم تناسب، یا نقصان داده ها نیز محدودیت

وجود داشته که تالش شد در گزینش متغیرها و طراحی 
با این . هاي موجود استفاده شودها از معتبرترین دادهشاخص

ها داده و یا وجود در برخی موارد ناچار تن به محدودیت
.هایی روا فرض شداغماض

ها در فضاي رفتار نوآوريهاي استاناه مراکز خوشهجایگ)4شکل

ها بر پایه عملکرد نوآوري آنهااستان) شناسیگونه( بندي خوشه) 6جدول
هاي عضواستانتعداد اعضانام گونهخوشه

خراسان رضوي، همدان، یزد، چهارمحال و بختیاري، اردبیل، گیالن، ایالم، کردستان، لرستان، 13دورمانده1
خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان

مرکزي، فارس، آذربایجان غربی، قزوین، قم، کرمانشاه، خوزستان7گذاردر حال2
هرمزگان، گلستان، کرمان3بازمانده3
4DUIمازندران، تهران، زنجانبوشهر، اصفهان، 5موفق
5STIسمنان، آذربایجان شرقی2منزوي
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که در "هاي ایرانیانها و نگرشپیمایش ارزش"به عنوان مثال 
هاي مجموعه هنجارها و صورت گرفت، داده1379سال 

این پیمایش در . باورها را در این مطالعه فراهم آورده است
استان وقت کشور صورت گرفته بود و با وجودي 28مراکز

که باورهاي ساکنین شهرهاي کوچک و مناطق روستایی 
تواند با باورهاي مرکزنشینان متفاوت باشد، نتایج این می

هاي استان همچنین داده. پیمایش به کل استان تعمیم داده شد
خراسان به هر سه استان خراسان رضوي، خراسان جنوبی و 

. ن شمالی تعمیم یافتخراسا

بررسیروش1- 3
شود کانون توجه روشهاي کمی، در حالی که گفته می

هستند، 2"موارد"و کانون توجه روشهاي کیفی، 1"متغیرها"
) تطبیقی(اي ابزار مناسبی براي مطالعه مقایسه3fsQCAروش 

آنها معطوف "4پیکربندي"موارد است که توجه خود را به 
همانند مطالعات موردي  fsQCAتأکید مطالعات . ]23[کندمی

است و به عبارتی، ) زمینه ها(شرایط علی 5بر اثرات ترکیبی
در . مفروض است6ها هم پایانی و هم زمانیدر استنباط

هر یک از متغیرها 7که روشهاي کمی به اثرات خالصحالی
هاي در این روش، از استدالل نظریه مجموعه. تأکید دارند

اي از عضویت در هر مورد، درجه. شودفازي استفاده می
هاي مورد نظر دارد و براي تحلیل ترکیب) هاي(مجموعه

امتیاز عضویت یک . شوداستفاده می8مختلف از جبر بولی
امتیاز . قرار دارد[0,1]، در بازه بسته و پیوسته )مورد(عنصر 

معناي به معناي عضویت کامل در مجموعه و امتیاز صفر به1
، امتیازي خاص است که 0,5امتیاز . عدم عضویت کامل است

خروجی تحلیل، . مفهوم حداکثر ابهام در عضویت را دارد
یا الزم براي بروز رفتار یا پیامدي خاص را /شروط کافی و

براي امکان تحلیل پیکربندي ها یا شرایط علی . کندارائه می
اي یک عامل منطقهاي بیانگررفتار مورد بررسی، باید مجموعه

تشکیل شده و اعضاي آن ) متغیر یا ترکیب متغیرها(خاص 
به . شان در مجموعه بازتعریف شوندتوسط درجه عضویت

1- Variable-Oriented
2- Case-Oriented
3- fuzzy set/Qualitative Comparative Analysis
4- Configuration-Oriented
5- Combined effects
6- Conjunctural
7- Net effects
8- Boolean Algebra

در این فرآیند، تعیین . شوداین فرآیند، کالیبراسیون گفته می
عضویت کامل، عدم عضویت کامل و نقطه (نقاط انفصال 

بتنی بر استانداردها، دانش لذا باید م. بسیار اهمیت دارد) ابهام
نظري و تجربی موجود و یا  حداقل مبتنی بر دانش محقق از 

. ]23[و موارد مورد بررسی باشد) متغیر(عامل 
وجود fsQCAالزم به ذکر است قبل از شروع الگوریتم 

و مجموعه ) بعد5(اي هاي منطقهارتباط بین مجموعه ویژگی
آزمون تحلیل همبستگی ها، از طریقعملکرد نوآوري استان

تعداد زیاد متغیرهاي تأثیرگذار بر . کانونی، ارزیابی و تأیید شد
ها موجب ایجاد جدول صحت بسیار بزرگ و عملکرد استان

لذا متغیرهایی که در آزمون کمی . دشواري تحلیل است
داراي ضریب ساختاري ) تحلیل همبستگی کانونی(یادشده 

بودند، غیرمفید تشخیص ) هاریشه(در توابع 0,5کوچکتر از 
. نیز شرکت داده نشدندfsQCAداده شده و در الگوریتم هاي 

تواند بالقوه موجب از دست رفتن سازي میاگرچه چنین ساده
برخی از شروط کافی بروز رفتار شود، اما هرقدر تعداد 

هاي اجتماعی پدیده"9تنوع محدود"متغیرها بیشترباشد مسئله 
. 10براي تحلیل ایجاد خواهد کرداجتماعی چالش بزرگتري 

ویژگی ) بعد(، متغیرهاي مورد بررسی در هر مجموعه 7جدول
را نشان fsQCAاي و متغیرهاي داخل شده در الگوریتم منطقه

. دهدمی
سازي فوق، هنوز تعداد متغیرها نسبت به تعداد با وجود ساده

هاي زیادي مواجه CFاستانها زیاد بوده و براي تحلیل با 
اند در چنین پیشنهاد کرده]24[اشنایدر و واگمن. یمهست

و ) ساختاري(11شرایطی عوامل به دو دسته عوامل دور
بینی عمیق علیتی عوامل دور توان پیش. تقسیم شود12نزدیک

هاي علی هستند که آنها را دارند اما ناتوان از نمایش مکانیسم
مل نزدیک برعکس، عوا. دهندپیوند می) رفتار(را با دستاورد 

توانند مکانیسم علی ترند و بهتر میاگرچه به دستاورد نزدیک

9- Limited Diversity
هاي اجتماعی تمامی حاالت منطقی ممکن را اي از آنجا که پدیدهدر مطالعات مقایسه-10

را با موارد غیرواقع اما ممکن دهند، محقق در صورت لزوم موارد تجربی نشان نمی
)(CounterFactuals- CFآل آن است که جفت مواردي مقایسه ایده. کندمقایسه می

در صورتی که . با یکدیگر تفاوت دارند) متغیر(مقایسه شوند که فقط در یک شرط علی 
قی که وارد تحلیل شده اند زیاد شود، تعداد حاالت منط) متغیرها(هاي شرطی تعداد ترکیب

هاي ممکن تابع هندسی از چون تعداد ترکیب. شودها بسیار زیادتر میCFممکن و در نتیجه 
در این صورت تطبیق موارد تجربی به شکل مطلوب . (2k)هاي شرطی است تعداد ترکیب

. بسیار مشکل خواهد بود
11- Distant
12- Close
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را توضیح دهند اما اگر تبیین صرفا برپایه آنها انجام شود، 
در واقع عوامل دور چارچوب یا . ریسک سطحی بودن را دارد

آورند که عوامل نزدیک در آن زمینه اي را فراهم میزمینه اولیه
بدون چارچوب . شونداورد میعمل کرده و منجر به دست

فراهم شده توسط عوامل دور، اثر علی شرایط نزدیک بر 
. شوددستاورد به طور کامل درك نمی
هاي مکانی آید مجموعه ویژگیمطابق با بحث فوق، به نظر می

ساز براي عملکرد و باورها و هنجارها، عوامل دور و زمینه
. تحلیل شدندنوآوري هستند و از این رو در مرحله اول 

اي منتج از تحلیل مرحله اول به سپس شرایط کافی زمینه
شده و مرحله fsQCAهمراه عوامل نزدیک وارد الگوریتم 

.دوم تحلیل صورت گرفت

هاي کشورشناسی رفتار نوآوري استانگونه2- 3
هاي ایران را دهد که استانهاي این پژوهش نشان مییافته
گونه اصلی و دو گونه 3نوآوري در توان بر حسب رفتار می

گذارها و هاي موفق، در حال DUI. بندي کردفرعی دسته
اي هاي منزوي گونهSTI. هاي اصلی هستندها گونهدورمانده

اي فرعی از ها گونهفرعی از در حال گذارها و بازمانده
الزم به ذکر است که همگی از گونه . دورمانده ها هستند

).5شکل(ه دارند آل مطلوب فاصلایده

DUIهاي موفق داراي یادگیري استان3-2-1

ها در همپایی موفق بوده و یادگیرنده هستند اما از این استان
توان آنجا که سرانه ابتکارات و اختراعات در آنها کم است، می

نتیجه گرفت که یادگیري در آنها بیشتر از طریق انجام کار، 
استان 5فقط . می گیردبکارگیري فناوري و تعامل صورت 

تهران، اصفهان، : کشور در این گونه دسته بندي شده اند
هاي در این میان، یادگیري استان. زنجان، بوشهر و مازندران

. بوشهر و مازندران اندك بوده و تکیه بر گذشته دارند
یا /هاي این گونه، نسبت شهرنشینی باال است ودر بیشتر استان
بجز (شوند عتی کشور محسوب میهاي صناز جمله استان

ظرفیت آموزش عالی باالست و بیشتر شاغلین این ). مازندران
پذیر هستند و چون مناطق که تحصیالت عالی دارند ریسک

تخصص را /هاي ناشی از تنوعصنعتی صرفه/محیط شهري

پذیر از این کرده و ریسکفراهم کرده، کارآفرینان تحصیل
. نندکمحیط به خوبی استفاده می

هاي کشورشناسی استانگونه)5شکل 

هاي در حال گذاراستان3-2-2
اند فاصله اند یعنی توانستهها نسبتاً یادگیري داشتهاین استان

فناوري خود با رهبر فناوري در کشور را تا حدي کم کنند که 
الگوي تجربی همپایی آنها مشابه وضعیت در حال گذار 

) در حال گذار(وضعیت دوره قبل خود درآید و یا در 2شکل
با توجه به سرانه پایین ابتکارات و اختراعات در . 1باقی بمانند

آید یادگیري در آنها بیشتر از طریق در این گونه، به نظر می
7. گیردانجام کار، بکارگیري فناوري و تعامل صورت می

مرکزي، : شوندبندي میاستان کشور در این گونه رفتاري دسته
.رس، قزوین، قم، خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان غربیفا

از جمله ) بجز کرمانشاه و آذربایجان غربی(اعضاي این گونه 
بازارکار آنها با کمبود . صنعتی کشور هستند/هاي شهرياستان

سازمان . مهندسی روبروست-ریاضی-متخصصین فیزیک
ر عالوه ب. دانشی و تناسب فناوري در آنها داراي ضعف است
ها جدا و ویژگی مکانی، دو ویژگی دیگر آنها را از دورمانده

ها بیشتر ساکنین این استان: کندهاي موفق نزدیک میبه استان
در آنها پذیر بوده و شبکه هاي تجاري برون استانی ریسک

قابلیت یادگیري از زنجیره ت وداراي تناسب فناوري اس
.ها باالستانالمللی در صنایع این استارزش ملی و بین

STIهاي منزوي داراي یادگیري استان3-2-3

ها با در حال گذارها شباهت دارند اما شدت این استان
پژوهش در آنها زیاد بوده و سرانه اختراعات و ابتکارات 

طی زمان رهبر فناوري، بررسی بهره وري نیروي کار صنایع مختلف نشان می دهد که -1
هاي پیرو، اگر فاقد یادگیري در نتیجه فاصله فناوري استان. وري خود را بهبود می بخشدبهره

وري به عبارتی براي حفظ فاصله موجود نیز نیاز به بهبود بهره. باشند، افزایش خواهد یافت
.است
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. هاي پژوهشی چندان نیستاستان از فعالیتآید یادگیري صنایع تولیدي لیکن به نظر می. باالیی نیز دارند
ايهاي منطقهمجموعه ویژگی)7جدول

fsQCAمتغیرهاي داخل شده در الگوریتم متغیرهاي عضومجموعه ویژگی

هاي مکانیویژگی
تراکم جمعیت

شهرنشینی
صنعتی بودن

تراکم جمعیت
شهرنشینی

صنعتی بودن

باورها و هنجارها

گریزيریسک
فردگرایی

قوم گرایی
اعتماد عمومی

اعتماد به آشنایان

گریزيریسک
قوم گرایی

اعتماد به آشنایان

بازار کار
تحصیلکردگان عالی

مدیران
مهندسی-ریاضی-متخصصین فیزیک

تحصیلکردگان عالی
مدیران

مهندسی-ریاضی-متخصصین فیزیک

سازمان دانشی

ها و موسسات پژوهشیدانشگاه
هیات علمی

پژوهششدت
دانشجویان

ايآموزش فنی و حرفه

ت علمیهیا
شدت پژوهش

دانشجویان

تناسب فناوري
تناسب فناوري شبکه تجاري محلی

تناسب فناوري شبکه تجاري ملی
المللیتناسب فناوري شبکه تجاري بین

پتانسیل جریان دانش ضمنی

تناسب فناوري شبکه تجاري محلی
تناسب فناوري شبکه تجاري ملی
المللیتناسب فناوري شبکه تجاري بین

پتانسیل جریان دانش ضمنی

ها نظیر گونه درحال گذار اندك است یادگیري در این استان
ها،  فاصله فناوري با پیشرو در حدي که در بیشتر فعالیت

که شاخص فناوري در کشور کاهش اندکی داشته به نحوي
. آنها وضع قبلی را حفظ یا اندکی افول کرده استهمپایی 

سمنان و : استان کشور در این گروه قرار دارند2فقط 
.آذربایجان شرقی

صنعتی هستند و بازارکار آنها با /هاي این گونه نیز شهرياستان
. مهندسی روبرو است- ریاضی- کمبود متخصصین فیزیک

برخالف اکثریت پذیر بوده و بیشتر ساکنین این استانها ریسک
گرا نبوده و اعتماد بین شخصی نیز در استانهاي کشور قوم

تناسب فناوري در این گونه داراي ضعف . میان آنها کم است
است اما برخالف گونه دورمانده، پتانسیل یادگیري از زنجیره 

هاي ها باالتر از شبکهارزش درون استانی در صنایع این استان
. استانی استبرون
هاي دانشگاهی، وجه به عدم استفاده صنعت از پژوهشبا ت

شبکه تجاري درون استانی قویتر و اعتماد بین شخصی پایین، 
گرا و احتماال دچار قفل رسد صنایع آنها درونبه نظر می

البته فاصله زیاد دانشی بین صنعت و موسسات . شدگی هستند

ست، پژوهشی نیز از موانع اصلی یادگیري در این استانها ا
اي دال بر مهندسی نشانه-ریاضی-کمبود متخصصین فیزیک
. فاصله دانشی یادشده است

هاي دورماندهاستان3-2-4
ها ناتوان در یادگیري، داراي فاصله فناوري زیاد و این استان

استان کشور از این گونه 13. سرانه ابتکارات کم هستند
، خراسان اردبیل، گیالن، ایالم، کردستان، لرستان: هستند

رضوي، همدان، یزد، چهارمحال و بختیاري، خراسان جنوبی، 
.خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان

هاي دورمانده عمدتا ویژگی مکانی نواحی جانبی را استان
یعنی تراکم جمعیت و نسبت شهرنشینی پایین داشته و . دارند

قشر داراي . گیرندنمیدر زمره استانهاي صنعتی کشور قرار 
دنبال گریز بوده و بهتحصیالت عالی در این استانها ریسک

قوم گرایی و اعتماد بین شخصی کم از . امنیت شغلی باال است
بازار کار این . باورها و هنجارهاي مشترك در این گونه است

-مناطق از تعداد کم تحصیلکردگان عالی و متخصصین فیزیک
سازمان دانشی ضعیف و . بردمهندسی رنج می-ریاضی
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. نامناسب است و منطقه با عدم تناسب فناوري مواجه است
اعضاي این گونه در دوره اول نیز شاخص همپایی ضعیفی 

.انداند و میتوان گفت در دورماندگی باقی ماندهداشته

هاي بازماندهاستان3-2-5
هاي بازمانده، بسیار شبیه به اي استانهاي منطقهویژگی

ها است، اما عملکرد نوآوري متفاوت و البته ورماندهد
این استانها شاخص همپایی باالیی در هر دو . نامطلوبی دارند

دوره دارند، اما به دلیل فقدان یادگیري، فاصله فناوري آنها با 
فعالیت . رهبر فناوري کشور در دوره دوم افزایش یافته است

استان 3. ناسب استپژوهشی نیز در این استانها ناچیز و نام
.ها هستندهرمزگان، گلستان و کرمان از گونه بازمانده

هاي این گونه، تراکم جمعیت و ها، استانمشابه با دورمانده
نسبت شهرنشینی پایین داشته و در زمره نواحی جانبی به 

ها قشر داراي تحصیالت عالی در این استان. آیندحساب می
گرایی قوم. منیت شغلی باال استگریز بوده و به دنبال اریسک

و اعتماد بین شخصی کم از باورها و هنجارهاي مشترك در 
بازار کار این مناطق از تعداد کم . این گونه است

مهندسی -ریاضی- کردگان عالی و متخصصین فیزیکتحصیل
سازمان دانشی ضعیف و نامناسب است و منطقه . بردرنج می

رسد از این رو به نظر می.با عدم تناسب فناوري مواجه است
ها به دلیل سیاست هاي شاخص همپایی باال در این استان

و یا وجود مزیت ) هاي کالن دولتیگذاريسرمایه(صنعتی 
ها است  که موجب شده تا در اي در این استاننسبی ویژه

صنعتی خاص، رهبر و یا نزدیک به رهبر فناوري مربوط به آن 
این که داراي مزیت رقابتی صنعت در کشور هستند بدون

طور که در مطالعات موردي خواهیم دید، صنعت همان. باشند
.ها غیرمتنوع و کامال تخصصی استدر این استان

هاي آنها در ها و ویژگیهاي مختلف رفتار نوآوري استانگونه
.اندبندي شدهجمع8جدول

ها دارايکه مشاهده میشود، تقریبا تمامی گونهطور همان
سازمان دانشی . ضعف در تناسب فناوري و بازارکار هستند

بارزترین تفاوت در . نامناسب یا داراي ضعف است
هاي داراي گونه. هاي مکانی و باورها و هنجارها استویژگی

فرهنگ . پذیر هستندصنعتی و ریسک/یادگیري همگی شهري
گرایی تقریبا در کل مناطق گرایی و به طور خاص خانوادهقوم

هاي مختلف درجه اما عامل اعتماد در گونه. کشور وجود دارد
پذیري تنها در ریسک-اعتماد- گراییترکیب قوم. متفاوتی دارد

گرایی نوعی شبکه اجتماعی قوم. موفق وجود داردDUIگونه 
تواند به دلیل گرایش هاي خاص گرایانه و قوي است که می

شبکه، از فشارهاي اجتماعی و اعمال کنترل شدید درون 
نوآوریهاي فردي جلوگیري کرده و تأثیر منفی بر رشد 

در مکزیک 1فوکویاما اقتصاد خانوادگی. اقتصادي داشته باشند
را عامل شکست سیاست هاي اقتصادي در این کشور دانسته 
و آن را از طریق اعتماد خویشاوندي باال در کنار اعتماد 

یح توض) هاود اعتماد به غریبهنب(عمومی ضعیف 
.]25[2دهدمی

تئوري سرمایه خالق نیز بر نقش اعتماد به عنوان جنبه اي از 
یافته حاضر . ]26[تأکید منفی دارد"سرمایه اجتماعی سنتی"

توان آن را از طریق اما می. با نظریه هاي فوق در تقابل است
گرایی قوم(پذیري با اقتصاد خانوادگی همزمانی ویژگی ریسک

. صنعتی توضیح داد/در نواحی شهري) آشنایانو اعتماد باال به 
تواند به معناي حمایت و زمانی این چهار ویژگی میهم

پشتیبانی خویشان در تأمین منابع مالی براي کارآفرینان 
خانواده باشد، بویژه که در کشورهاي در حال توسعه از جمله 

هایی در کارکرد تأمین منابع مالی نظام نوآوري ایران، ضعف
زمانی مکان به عبارتی در شرایط هم. داردوجود
اعتماد باال به -پذیريریسک-گراییصنعتی، قوم/شهري

3آشنایان، خویشان و آشنایان همچون فرشتگان کسب و کار

. کنندعمل می
اجتماعی یک منطقه -نباید فراموش کرد که شرایط اقتصادي

. ذاردهاي ساکنین آن تاثیربگتواند بر هنجارها و ارزشنیز می
پذیري افراد تواند ریسکرونق اقتصادي و افزایش رقابت می

شود نتایج این آزمون از این رو تأکید می. را افزایش دهد
تجربی نه به مفهوم وجود رابطه علت و معلولی بلکه 

دهنده وجود همزمانی بین این عوامل و عملکرد نوآوري نشان
پذیري عوامل گرایی، اعتماد و ریسکبه عبارتی قوم. است

.ها عمدتا به طور خانوادگی ایجاد و اداره می شوندبنگاه-1
هاي ایرانیان، سطح اعتماد عمومی ها و نگرشهاي پیمایش  ارزشاگرچه مطابق با یافته-2
نیز در ایران باال است اما اگر به عناصر سازنده اعتماد عمومی توجه ) اعتماد به غریبه ها(

این اعتماد در مورد کسانی که درگیر فعالیتهاي اقتصادي هستند بسیار یابیم که کنیم، در می
اعتمادي در این افراد نسبت به غریبه هاي درگیر در ر بوده و به عبارتی نوعی بیتپایین

.فعالیتهاي اقتصادي وجود دارد
3- Business angels
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تعدیل کننده رفتار نوآوري هستند که در شرایطی میتوانند آن 
.را بهبود بخشیده یا کاهش دهند

مطالعات موردي-4
هاي مختلف هاي کشور از جنبهدر این پژوهش، استان

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند که در این -اقتصادي
.گرددمیهاي مختلف ارائهقسمت، نتایج دو استان از گونه

استان اصفهان1- 4
DUI"شناسی رفتار نوآوري در گونه استان اصفهان درگونه

قرار گرفته، به این معنی که استانی یادگیرنده است و "موفق
الگوي تجربی همپایی آن از الگوي در حال گذار دوره اول به 

). 6شکل(سمت الگوي همپایی موفق در دوره دوم رفته است 
ه اختراعات و ابتکارات در این استان پایین از آنجا که سران

توان نتیجه گرفت که یادگیري در این استان بیشتر با است می
. گیردتکیه بر انجام کار، بکارگیري و تعامل صورت می

بوده که 0,4604شاخص همپایی استان اصفهان در دوره اول 
در دوره دوم رسیده 0,5982با یادگیري مناسب به سطح 

.است
. استان اصفهان از ظرفیت آموزش عالی باالیی برخوردار است

ها و مراکز اما با وجود تعداد باالي هیئت علمی و دانشگاه
پژوهشی معتبر، شدت پژوهش کافی نبوده و تعداد اختراعات 

وري نیروي کار پژوهشی در بهره. و ابتکارات نیز پایین است
از باال بودن سهم تواند ناشی این استان نیز اندك است که می

هاي بنیادي و علوم اجتماعی و نیز عدم توجه به پژوهش
. سازي نتایج پژوهش یا نیاز صنعت باشدتجاري

مهندسی در -ریاضی-از سوي دیگر، کمبود متخصصین فیزیک
علیرغم تعداد باالي ساکنین داراي تحصیالت (بازار کار 

ا موسسات اي از فاصله زیاد دانشی بین صنعت ب، نشانه)عالی
در چنین شرایطی صنایع به سختی . پژوهشی در استان است

رغم علی. برداري کنندتوانند از تالشهاي پژوهشی بهرهمی
تنوع نسبتا باالي صنایع استان، پتانسیل جریان دانش ضمنی 

رسد بیشتر این ناتوانی ناشی از به نظر می. مطلوب نیست
باالي رغم تعدادعلی. ضعف بازارکار استان است

از شاغلین صنعت % 10تحصیلکردگان عالی در استان، کمتر از 
ساخت فلزات "داراي تحصیالت عالی هستند، صنایع 

"...تولید زغال کک ، پاالیشگاههاي نفت و "و "اساسی

از شاغلین % 30مهمترین صنایع استان هستند که نزدیک به 
هر . اندداراي تحصیالت عالی صنعت را به خود جذب کرده

دو رشته فعالیت از لحاظ فناوري توانمند هستند و فاصله 
توانند کمی با پیشرو فناوري در کشور دارند و از این رو می

. در ایجاد جریان ایده و دانش در استان نقش مهمی ایفا کنند
هایی که پتانسیل سرریز باالیی با این دو اما تقریبا تمام فعالیت

اند از ي پایین هستند و نتوانستهدارند داراي فناوري و یادگیر
. گیري کنندظرفیت باالي دانشی دو صنعت مهم استان بهره

استانی نیز پتانسیل جریان دانش ناشی از تعامالت تجاري برون
رسد تعامالت تجاري درون استانی پایین است و به نظر می

. تأمین کننده صنایع آن دارد-نقش بیشتري در یادگیري کاربر
ان در بازارکار صنعت و همچنین عدم توان صنایع ضعف است

پتانسیل پایین (هاي صنعتی گیري از تنوع فعالیتدر بهره
استان تواند ناشی از عدم توازن منطقهمی) جریان دانش

اما با . اصفهان از ظرفیت آموزش عالی باالیی برخوردار است
ی ها و مراکز پژوهشوجود تعداد باالي هیئت علمی و دانشگاه

معتبر، شدت پژوهش کافی نبوده و تعداد اختراعات و 
وري نیروي کار پژوهشی در این بهره. ابتکارات نیز پایین است

تواند ناشی از باال بودن سهم استان نیز اندك است که می
هاي بنیادي و علوم اجتماعی و نیز عدم توجه به پژوهش
. سازي نتایج پژوهش یا نیاز صنعت باشدتجاري

مهندسی در -ریاضی-وي دیگر، کمبود متخصصین فیزیکاز س
علیرغم تعداد باالي ساکنین داراي تحصیالت (بازار کار 

اي از فاصله زیاد دانشی بین صنعت با موسسات ، نشانه)عالی
در چنین شرایطی صنایع به سختی . پژوهشی در استان است

رغم علی. برداري کنندتوانند از تالشهاي پژوهشی بهرهمی
نوع نسبتا باالي صنایع استان، پتانسیل جریان دانش ضمنی ت

رسد بیشتر این ناتوانی ناشی از به نظر می. مطلوب نیست
رغم تعداد باالي علی. ضعف بازارکار استان است

از شاغلین صنعت % 10تحصیلکردگان عالی در استان، کمتر از 
ساخت فلزات "داراي تحصیالت عالی هستند، صنایع 

"...تولید زغال کک ، پاالیشگاههاي نفت و "و "اساسی

از شاغلین % 30مهمترین صنایع استان هستند که نزدیک به 
هر . اندداراي تحصیالت عالی صنعت را به خود جذب کرده

دو رشته فعالیت از لحاظ فناوري توانمند هستند و فاصله 
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توانند کمی با پیشرو فناوري در کشور دارند و از این رو می
. ایجاد جریان ایده و دانش در استان نقش مهمی ایفا کننددر 

هایی که پتانسیل سرریز باالیی با این دو اما تقریبا تمام فعالیت
اند از دارند داراي فناوري و یادگیري پایین هستند و نتوانسته

. گیري کنندظرفیت باالي دانشی دو صنعت مهم استان بهره
استانی نیز مالت تجاري برونپتانسیل جریان دانش ناشی از تعا

رسد تعامالت تجاري درون استانی پایین است و به نظر می
. تأمین کننده صنایع آن دارد-نقش بیشتري در یادگیري کاربر

ضعف استان در بازارکار صنعت و همچنین عدم توان صنایع 
پتانسیل پایین (هاي صنعتی گیري از تنوع فعالیتدر بهره

اند ناشی از عدم توازن منطقه اي ناشی از تومی) جریان دانش
عوامل اقلیمی در استان باشد که منجر به عدم عالقه سرمایه 
گذاران بخش صنعت بویژه در مناطق شرقی و غربی استان 

به عبارتی مناطق غیرمرکزي استان داراي . شده است
.هاي مکانی نواحی جانبی هستندویژگی

سایر استانها، بیشتر شامل ساختار صنعت استان  در مقایسه با 
پایین بودن تعداد مدیران در بازار . صنایع بزرگ و مادر است

کردگان عالی تحصیل. کار استان موید همین مطلب است
گرا هستند اما سطح اعتماد پذیر و قوماستان ریسک

رو از این. شخصی نسبت به سایر استانهاي کشور کم استبین
جود منابع سرمایه گذاري کارآفرینان استان نیاز به و

تواند مانعی پایین بودن سطح اعتماد می. پذیر دارندریسک
براي یادگیري تعاملی کارآفرینان و صنعتگران، و همچنین 

ناشی از تواندن امر میای.ارتباط صنعت و دانشگاه باشد
عوامل اقلیمی در استان باشد که منجر به عدم عالقه 

ژه در مناطق شرقی و غربی گذاران بخش صنعت بویسرمایه
به عبارتی مناطق غیرمرکزي استان داراي . استان شده است

.هاي مکانی نواحی جانبی هستندویژگی
ساختار صنعت استان در مقایسه با سایر استانها، بیشتر شامل 

پایین بودن تعداد مدیران در بازار . صنایع بزرگ و مادر است
کردگان عالی یلتحص. کار استان موید همین مطلب است

گرا هستند اما سطح اعتماد پذیر و قوماستان ریسک
رو از این. شخصی نسبت به سایر استانهاي کشور کم استبین

کارآفرینان استان نیاز به وجود منابع سرمایه گذاري ریسکپذیر 
تواند مانعی براي یادگیري پایین بودن سطح اعتماد می. دارند

ران، و همچنین ارتباط صنعت و تعاملی کارآفرینان و صنعتگ
.دانشگاه باشد

ها بر پایه رفتار نوآوريشناسی مخلتف استانهاي عمومی گونهویژگی)8جدول
تناسب فناوريسازمان دانشیبازارکارباورها و هنجارهاهاي اقلیمیویژگیعملکرد نوآوري

دورمانده
یادگیريفاقد
فاصله فناوري زیاد
ناحیه جانبیابتکارات کم

گراقوم
گریزریسک
کم اعتماد

- کمبود تحصیل
کردگان عالی بویژه 
-متخصصین فیزیک

مهندسی-ریاضی

ضعیف و 
عدم تناسبنامناسب

بازمانده

فاقد یادگیري
 افزایش فاصله فناوري

علیرغم شاخص مناسب در 
دوره قبل

ابتکارات کم

جانبیناحیه 

گراقوم
گریزریسک
کم اعتماد

- کمبود تحصیل
کردگان عالی بویژه 
-متخصصین فیزیک

مهندسی-ریاضی
ضعیف و 

عدم تناسبنامناسب

در حال گذار
داراي یادگیري
 بهبود یا تثبیت فاصه

فناوري دوره قبل
ابتکارات کم

ناحیه شهري یا 
صنعتی

کمبود متخصصین پذیرریسک
-ریاضی-فیزیک

مهندسی
کمبود مدیر

داراي ضعف
داراي ضعف
 پتانسیل باالتر

هاي تجاري شبکه
برون استانی

STIمنزوي

 یادگیري ناچیز یا فقدان
یادگیري

 تثبیت یا افزایش ناچیز
فاصله فناوري

ابتکارات زیاد

ناحیه شهري یا 
صنعتی

گراغیرقوم
پذیرریسک
اعتمادکم

 کمبود متخصصین
-ریاضی-فیزیک

هزینه  صرف مهندسی
زیاد در پژوهش

داراي ضعف
 پتانسیل باالتر

شبکه تجاري 
درون استانی

DUIموفق
یادگیري باال
موفق در همپایی
ابتکارات کم

ناحیه شهري یا 
صنعتی

گراقوم
پذیرریسک
داراي اعتماد باال

ظرفیت باال در هاي متفاوتویژگی
هاي متفاوتویژگیآموزش عالی
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)83-86(و ) 79-82(الگوي همپایی استان اصفهان طی دو دوره زمانی )6شکل

هاي اساسی زیر در هاي یادشده، خط مشیبا توجه به ویژگی
: شوداستان اصفهان توصیه می

بهبود نظام انتشار دانش
oتقویت و افزایش ظرفیت دانشگاهها در علوم فیزیک -

یمهندس- ریاضی
oاصالح ساختار صنعتی:

ها گیري بنگاهتوسعه خوشه ها و پشتیبانی از شکل
در صنایع جدید و فناوریهاي نوین

 توسعه مراکز رشد فناوري به منظور پشتیبانی از
ایجاد بنگاههاي زایشی

گذاري مستقیم خارجی در جذب سرمایه
هاي مکمل پایه دانشی منطقه فناوري

oگاه و مراکز پژوهشیبهبود ارتباط صنعت با دانش
o جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی
oایجاد مراکز انتقال فناوري
oملی و بین (هاي همکاري برون استانی تقویت شبکه

)المللی
هاي تخصصی، فن بازار، فرصتهاي برپایی نمایشگاه

المللیدر سطوح ملی و بین... سرمایه گذاري و 
تشویق صادرات به کشورهاي توسعه یافته
هاي تخصصیایجاد انجمن
oهاي علم و فناوري در سطح ایجاد و توسعه پارك

گذاري استانداردهاي جهانی جهت جذب سرمایه
هاي فناوري نوینخارجی در حوزه

 بهبود نظام تولید دانش

oمحورهاي بنیادي در صنایع دانشتمرکز بر نوآوري
oهاي نوینتأسیس مراکز پژوهشی قوي در حوزه فناوري
oایجاد و ارتقاء واحدهاي تشویقR&D در صنایع

استان
oترغیب شبکه هاي نوآوري میان بنگاهها
oهاي مشارکتی دانشگاه و صنعتتشویق پژوهش
oهاي استانپیشبرد شبکه سازي بین المللی دانشگاه

هابهبود ظرفیت جذب بنگاه
oهاي فنی بویژه در رشتهها به ارتقاء قابلیتتشویق بنگاه -

فناوري باالیی با پیشرو فناوري در هایی که فاصله 
.کشور دارند

oهاي ترویج مهارتهاي تخصصی سطح باال  ومهارت
جدید مورد نیاز صنایع استان از طریق آموزش فنی و 

اي و سایر سازمانهاي آموزش مهارتیحرفه
oها به جذب نیروي تحصیلکرده عالی تشویق بنگاه

 ارتقاء سطح اعتماد
o حقوقی در استانبهبود کارآیی نهادهاي
oترویج و ترغیب بکارگیري نظام ثبت اختراعات

در نواحی شرقی و و ارتباطیهاي فیزیکیتأمین زیرساخت ،
غربی استان

 حمایت و ترویج ایجاد انواع صندوق حمایت مالی از
پذیرگذاري ریسککارآفرینان و سرمایه

اي نوآوري و ایجاد سازي نظام منطقهانسجام و یکپارچه
.هاهماهنگی در میان سازمان
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استان خراسان رضوي2- 4
استان خراسان رضوي یکی از دو استانی است که با وجود 

صنعتی، در گونه /دارا بودن ویژگی مکانی شهري
این امر احتماال ). 7شکل(قرار گرفته است "هادورمانده"

در واقع بجز ویژگی . ناشی از توسعه نامتوازن این استان است
هاي موثر بر نوآوري در این استان با گونه ، سایر ویژگیمکانی

شاخص همپایی این استان که در دوره . دورمانده مطابقت دارد
و الگوي آن شبیه به الگوي درحال گذار بوده، 0,4512اول 

هاي در دوره دوم با وجود بهبود بهره وري بیشتر فعالیت
0,3903رده و به ها را پیدا کصنعتی در استان، الگوي دورمانده

دهنده حرکت الگو به سمت چپ نشان. افول کرده است
یادگیري ناکافی استان خراسان رضوي نسبت به سایر 

.هاي کشور استاستان
گرا بوده و گریز و قومساکنین استان خراسان رضوي ریسک

سطح اعتماد بین شخصی آنها بطور نسبی در میان سایر 
گریزي منجر به عدم ن ریسکچنی. استانهاي کشور پایین است

گیري کردگان استان به  کارآفرینی شده و شکلتمایل تحصیل
هاي کوچک خانوادگی و گسترش اقتصاد غیررسمی را بنگاه

.زنددامن می
رسد عمده فعالیتهاي پژوهشی در مرکز استان تجمع به نظر می

سازمان دانشی استان، علیرغم وجود دانشگاه . یافته است

همچون دانشگاه فردوسی و چند سازمان پژوهشی، معتبري 
نرخ پایین . بازار کار نیز وضعیتی نامناسب دارد. ضعیف است

-ریاضی-کردگان عالی، مدیران و متخصصین فیزیکتحصیل
مهندسی ویژگی بازارکار استان است که موجب ظرفیت پایین 

.شودجذب می
تناسب با وجود تنوع باال و رقابتی بودن صنایع در استان،

پتانسیل جریان دانش ضمنی بین . فناوري آن مطلوب نیست
رسد کمبود شاغلین داراي صنایع استان کم است که به نظر می

% 6کمتر از . تحصیالت عالی در صنایع دلیل اصلی آن باشد
شاغلین صنعت در این استان داراي تحصیالت عالی هستند 

ساخت "که بیش از یک سوم آنها در دو فعالیت صنعتی 
وسایلساخت"و  "هامحصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

شاغل هستند، که سطح فناوري در هر دو "موتورينقلیه
، کلیه فعالیت هاي "بازیافت"در واقع بجز . رشته پایین است

استان فاصله فناوري زیادي با پیشرو کشوري دارند، که این 
کرده حصیلفعالیت نیز بسیار محدود و کوچک و فاقد شاغل ت

پتانسیل جریان دانش ناشی از تعامالت تجاري . عالی است
رسد برون استانی خراسان رضوي نیز اندك است و به نظر می

تعامالت تجاري درون استانی نقش بیشتري در یادگیري 
.تواند ایفا کندتأمین کننده صنایع می-کاربر

)83-86(و ) 79-82(الگوي همپایی استان خراسان رضوي طی دو دوره زمانی )7شکل
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هاي اساسی با توجه به موارد یاد شده در این استان، خط مشی
: شودزیر توصیه می

هاي مختلف تالش در جهت کاهش شکاف توسعه در بخش
استان 

o ارتباطیتأمین زیرساخت هاي فیزیکی و
oهاي شهري ارتقاء سطح آموزش، بهداشت و زیرساخت

هاي محرومدر شهرستان
هابهبود ظرفیت جذب بنگاه

oهاي صنعتی به جذب نیروهاي داراي تشویق بنگاه
تحصیالت عالی

oهاي طراحی مهندسیایجاد مشوق
oها به ارتقاء قابلیت هاي فنیتشویق بنگاه
oخصصی سطح هاي تهاي جدید و مهارتترویج مهارت

باال مورد نیاز صنایع استان از طریق آموزش فنی و 
هاي آموزش مهارتی بویژه در اي و سایر سازمانحرفه

هاي نوینحوزه فناوري
oاي فناورانه و حمایت از خرید تجهیزات سرمایه

هابازسازي بنگاه
 بهبود نظام انتشار دانش

oاصالح ساختار صنعتی استان از طریق:
احیاي صنایع قدیمی از طریق تجدیدسازمان و

هاي موجودسازي بنگاهمتنوع سازي و مدرن
گذاري مستقیم خارجی در جذب سرمایه

هاي نوینفناوري
هاي بالقوهگیري خوشهشناسایی و پشتیبانی از شکل
oسازي صنایع و اصالح شبکه تجاري برون ترغیب شبکه

)المللیملی و بین(استانی 
o دانشگاه و مراکز پژوهشیبهبود ارتباط صنعت و

هاي مشارکتی دانشگاه و صنعت ترغیب پژوهش
)یا بیرون از استان/درون و(

oها در علوم فیزیکتقویت و افزایش ظرفیت دانشگاه -
مهندسی- ریاضی

oها، فن گري نظیر برگزاري نمایشگاههاي واسطهفعالیت
گذاري در استانهاي فرصت سرمایهبازار، گردهمایی

oاد مراکز رشد کسب وکار و ارتقاي تقویت و ایج
هاي پایش و هاي جدید با استفاده از شبکهپایداري بنگاه

گري،مربی
بهبود نظام تولید دانش

oهاي ها بر نیازهاي اقتصاد محلی و قابلیتتمرکز پژوهش
اقلیمی استان-بومی

oهاي تخصصی منطبق با ها و آزمایشگاهایجاد کتابخانه
نیازهاي اقتصاد محلی

oجاد مراکز طراحی مهندسیای
 ارتقاء سطح اعتماد

oبهبود کارآیی نهادهاي حقوقی در استان
oترویج و ترغیب بکارگیري نظام ثبت اختراعات

بنديجمع-5
هاي پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام نوآوري در استان

هاي اي از روشکشور طراحی شده و بدین منظور، مجموعه
شناسی تطبیقی استانها و گونهکمی و کیفی جهت مقایسه 

رویکرد پژوهش، رویکرد . رفتار نوآوري آنها بکار گرفته شد
گسترده به نظام نوآوري بود که در آن نوآوري در تمامی 

. هاي نوین نیستبخش ها حضور داشته و منحصر به فناوري
ها عاملین اصلی نوآوري هستند که الزاما در این رویکرد، بنگاه

دهند، بلکه طریق پژوهش رسمی انجام نمینوآوري را از 
یادگیري است که پایه دانشی الزم براي انواع نوآوري، از 
تدریجی گرفته تا رادیکال و از محصول گرفته تا فرآیند، را 

این یادگیري از طرق مختلف نظیر پژوهش، . آوردفراهم می
لذا . گیردجستجو، تقلید، انجام کار و بکارگیري صورت می

هاي اي تسهیل شود، بنگاهجریان دانش در منطقههر چه 
. توانند از آن استفاده کرده و یادبگیرندمستقر در منطقه بهتر می

هاي اي، مجموعه ویژگیدر دیدگاه نظام نوآوري منطقه
. تواند تسهیل کننده یا بازدارنده جریان دانش باشداي میمنطقه

بی شناخته شده برخی از عوامل موثر بر رفتار نوآوري به خو
هستند نظیر شدت پژوهش، تعداد محققین، آموزش عالی، 

این گروه از عوامل مستقیما بر ). کاربازار(سرمایه انسانی 
توان از آنها به عنوان ظرفیت جذب بنگاهها تأثیرگذارند و می

اما بخشی از عوامل بطور غیرمستقیم . عوامل نزدیک یاد کرد
و به عبارتی زمینه و شرایط ها موثرند بر یادگیري بنگاه

. اي را براي یادگیري و بروز نوآوري فراهم می کنندزمینه
اي به این دسته از عوامل که مطالعات نظام نوآوري منطقه

. توان از آنها به عنوان عوامل دور یاد کرد، نیز توجه دارندمی
عوامل دور آنهایی هستند که خاص مکان و ساکنین آن هستند 

ها آنها توان با اجراي سیاستمدت نمیو در کوتاهو به سادگی
اجتماعی -مکانی، و فرهنگی-هاي اقلیمی ویژگی. را تغییر داد

.هر منطقه از این گونه عوامل هستند
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هایی از مناطق را با اي، گونههاي منطقهمجموعه ویژگی
مسلما توجه به تشابه و . دهددستاوردهایی متفاوت شکل می

ربندي عوامل موثر بر رفتار هر گونه بهتر تفاوت در پیک
هاي مناسب براي بهبود دستاوردهاي مشیتوان خطمی

.اي را تشخیص دادمنطقه
هاي کشور، حاصل مطالعات موردي و مقایسه تطبیقی استان

تشخیص پنج گونه از هشت گونه محتمل رفتار نوآوري در 
آل و ههر پنج گونه با گونه اید. میان استانهاي کشور بود

گونه مطلوب، پیشرو . مطلوب رفتار نوآوري فاصله دارند
شاخص یادگیري (، یادگیرنده )شاخص همپایی باال(فناوري 

) داراي اختراعات و ابتکارات فراوان(و متکی به پژوهش ) باال
. است

هاي کشور، گونه بزرگترین گونه رفتاري نوآوري استان
شود، استان کشور می13این گونه که شامل . ها استدورمانده

مانده در فناوري، ناتوان در یادگیري و ناتوان در پژوهش عقب
نسبت پایین شهرنشینی و نقش (ناحیه جانبی بودن . است

گریزي و و ریسک) کمرنگ صنعت در اقتصاد استان
اعتمادي ساکنین منطقه عوامل دور و زمینه ساز هستند که کم

سازمان دانشی، (نزدیک در کنار نامناسب بودن سایر عوامل 
منجر به عملکردي نامطلوب شده ) بازارکار، تناسب فناوري

در کنار توجه به بهبود زیرساخت هاي فیزیکی و آموزش .1اند
ترین خط مشی، تقویت صنعت در منطقه و در این گونه، مهم

.ارتقاء ظرفیت جذب بنگاهها است
استان 3این گونه که شامل . ها هستندگونه دوم، بازمانده

است، پیشرفته در فناوري، ناتوان در یادگیري و ناتوان در 
هایی هستند این گونه در واقع همان دورمانده. پژوهش هستند

هاي کالن و که به برکت سیاست هاي دولتی و سرمایه گذاري
اي تخصصی متکی بر مزیت نسبی خاصی در استان، در حوزه

عوامل دور و (ي منطقه اي هافعالیت دارند اما از آنجا که زمینه
مساعدي ندارند قادر به یادگیري نبوده و لذا در حال ) نزدیک

بعدي هاي تکدهد که سیاستاین امر نشان می. افول هستند
. تواند تأثیر الزم را در توسعه مناطق داشته باشدصنعتی نمی

هاي بدیهی است در صورت عدم توجه به اصالح ضعف
اعضاي این گونه بسیار دشوار و موجود، حفظ موقعیت براي

عنوان مثال در این گونه رفتاري، دو به. هاي هر گونه، شامل استثنائاتی نیز می شودویژگی- 1
.استان صنعتی نیز حضور دارند

هاي اساسی در این خط مشی. بلکه غیرممکن خواهد بود
گونه نیز در درجه اول تقویت زیرساخت ها و آموزش و پس 
از آن اصالح ساختار صنعت و افزایش تنوع فعالیتهاي صنعتی 

.است
استان کشور عضو این 7. گونه سوم، در حال گذارها هستند

سطح فناوري در این گونه نسبت به . دگونه رفتاري هستن
اما ناتوان در پژوهش بوده و تا حدي . ها باالتر استدورمانده

یا صنعتی بودن و ساکنین /شهري و. یادگیري دارند
با . پذیر زمینه ساز حرکت آنها به سمت موفقیت استریسک

این وجود از آنجا که در سایر عوامل نزدیک داراي ضعف 
ر صورت عدم توجه به سمت هستند، ممکن است د

یادگیري صنایع در این گونه، از . دورماندگی افول کنند
در این . شودتعامالت تجاري برون استانی بهتر حاصل می

استانها، در کنار آموزش و تقویت زیرساختها، تمرکز بر 
اصالح ساختار صنعتی، نوسازي صنایع قدیمی، متنوع سازي 

. هاي نوین استو ورود به فناوري
استان 2گذاري شده و شامل منزوي نامSTIگونه چهارم 

سطح فناوري باالتري . شود که توانمند در پژوهش هستندمی
عت آنها ناتوان در یادگیري ها دارند اما صننسبت به دورمانده

ها تقریبا به لحاظ عوامل دور و نزدیک شبیه این استان. است
که یادگیري صنایع در به در حال گذارها هستند با این تفاوت 
استانی بهتر حاصل این گونه، از تعامالت تجاري برون

از آنجا که صنعت قادر به استفاده از نتایج پژوهش . شودمی
دانشگاهی نیست، در صورت عدم توجه به اصالح ضعف 

رغم ظاهر زیباي فعلی، استان افول خواهد هاي موجود، علی
اصالح نظام تولید و انتشار لذا در این استانها اولویت با . کرد

.دانش است
. شوداستان می5شامل است کهموفق DUIپنجمین گونه، 

اعضاي این گونه، نسبتا موفق در همپایی، و موفق در یادگیري 
یا صنعتی /شهري و. توجه به پژوهش هستنداما ناتوان یا بی
ساز پذیري و سطح اعتماد باالي ساکنین، زمینهبودن و ریسک

ترین ویژگی آنها، مهم. آنها به سمت موفقیت استحرکت 
مشی اساسی در این خط. ظرفیت باال در آموزش عالی است

.  هاي همکاري و نوآوري استگونه، تقویت شبکه
در آخر باید گفت که این پژوهش، اولین مطالعه با چنین 
وسعتی در نظام نوآوري استانی کشور است و طبعا با 
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واجه بوده و اشکاالت فراوانی نیز بر هاي زیادي ممحدودیت
بزرگترین محدودیت، نبود اطالعات و آمار . آن وارد است

تنها آمارگیري رسمی که تا . اي بودمناسب در سطح منطقه
شود، آمارگیري از حدي به حوزه علم، فناوري مربوط می

باهر دو سال یکبارآنهم(واحدهاي تحقیق و توسعه است
غیرکافی که مرتبط با مفهوم نوآوري هایی اندك و داده

طراحی پیمایشی در سطح بنگاه، متناسب با مفهوم . )نیستند
گسترده نوآوري، و اجراي آن هر چند سال یکبار در سطح 

.گذاري ضروري استکشور، براي مطالعات سیاست
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