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Abstract 

Regional innovation system (RIS) is one of 
the complementary approaches to innovation 
systems. Due to increase of regional 
imbalances and inequalities, RIS have 
recently attracted prominent attention of 
policy makers. Every region has its unique 
characteristics that affect economic 
transformation and evolution. Therefore, 
national policy mix is not sufficient to 
address specific regional needs. So, policy-
makers should consider socio-economic 
factors and institutional settings beside 
knowledge exploration and exploitation 
systems in regional level. According to 
innovation systems literature, this article 
attempts to introduce fundamental concepts 
of RIS, most known typologies of regions 
and, appropriate RIS policies. In addition, a 
case study of RIS in provinces of Iran is 
discussed in the end of this article. 
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  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

 اي نوآوري هاي منطقه فناوري براي تقویت نظام هاي علم و سیاست

  
  2حسن دانایی فرد، *1ریاحی پریسا

  گذاري علم و فناوري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهران دکتري سیاست -1
  استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -2

  

  دهیچک
هاي اخیر مورد توجه  اي در سال نابرابري و عدم توازن منطقه افزایشاي نوآوري یکی از رویکردهاي مکمل نظام نوآوري است که به دلیل  رویکرد نظام منطقه

از این رو، تجویز . هاي منحصر به فردي است که بر گشتار و تکامل اقتصادي منطقه تأثیرگذار است هر منطقه داراي ویژگی. گذاران قرار گرفته است سیاست
اجتماعی و نهادهاي مؤثر بر نوآوري، عالوه بر -بود و الزم است تمام عوامل اقتصادياي نخواهد  نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوي نیازهاي منطقه

اي معرفی و به انواع مناطق  در این نوشتار تالش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه. گذار قرار گیرد برداري دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست نظام تولید و بهره
هاي مختلف کشور پرداخته شده  همچنین به یک مطالعه موردي در خصوص استان. طابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شودهاي نوآوري مناسب آنها م و سیاست

  .است
  هاي ایران شناسی مناطق، تغییر مسیر توسعه، استان اي نوآوري، سیاست علم و فناوري، گونه نظام نوآوري، نظام منطقه: ها کلیدواژه

 :شود میاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد براي استنادات بعدي به این مق
Riahi, P., & Danaee Fard, H. (2019). Science, Technology and Innovation Policies to Strengthen Regional 
Innovation Systems. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 193-208. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

سالیان متمادي پژوهشگران به دنبال پاسخ به این سؤال 
تر از سایرین عمل  ها موفق اند که چرا برخی مکان بوده
هاي موفق هست که  هایی در مکان کنند؟ چه ویژگی می

دیگران فاقد آن هستند؟ این مباحث به ویژه مورد توجه 
اي و  ریزي منطقه اي علمی اقتصاد توسعه، برنامهه حوزه

1مارشال. جغرافیاي اقتصادي است
از اولین اقتصاددانانی است  2

که بر تأثیر مکان بر توسعه اقتصادي و به خصوص موفقیت 
هاي خارجی  او صرفه]. 1[کرده است  تأکیدهاي کوچک،  بنگاه

سازوکار ها دانسته و سه  ناشی از تجمع را عامل موفقیت بنگاه
پیوند بین "اول، : مکانی را مطرح کرده است حاصل از هم

                                                 
  parisa.riahi@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

12- Marshall 

هاي  که باعث کاهش هزینه "ها در زنجیره ارزش بنگاه
 "بازار کار غنی"، دوم، شود میهاي مقیاس  ونقل و صرفه حمل

که براي کارفرمایان مزیت انتخاب مناسب و براي نیروي کار، 
مزیت تخصص و توسعه دانش ویژه صنعت را به دنبال دارد و 

توسط ) یا جاسوسی(که از طریق ارتباط  "ها سرریز ایده"سوم 
  .شود میهاي جدید  دیگران دریافت شده و تبدیل به منبع ایده

ها، دو  هاي ناشی از تجمع بنگاه یت صرفهدر رابطه با ماه
دیدگاه اول، . اي وجود دارد دیدگاه اصلی در مطالعات منطقه

منطقه  "تخصص"هاي خارجی مکانی را ناشی از  صرفه
2مباحث مناطق صنعتی. داند می

] 2[هاي صنعتی  و خوشه] 1[ 3
هاي سیاستی این دیدگاه  داللت. اند با این دیدگاه شکل گرفته

                                                 
 Industrial Districts -جج2
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نواحی مرکزي . را به دنبال دارد 1ناحیه جانبی-مرکز هاي بحث
هاي جدید هستند و صنایع تمایل به تمرکز  پایه ظهور فناوري

در مقابل، نواحی . مراکز یا حاشیه آنها دارنداین در داخل 
هاي درجه دوم هستند که ویژگیهاي آنها مانع  جانبی مکان

هاي  بنگاه نوآوري در آنها پائین، قابلیتتوسعه صنعتی است، 
  .نوآور در آنها قلیل و فاقد خوشه هستند

ها  ریز موفقیت بنگاه را پایه) 2سازي شهري(دیدگاه دوم، تنوع 
ها در صنایع مختلف  ارتباط بین بنگاه. داند در مناطق می
ها با تنوع  این صرفه. شود میهاي خارجی  موجب صرفه

ها  ورياشتغال محلی پیوند خورده و از این رو بزرگترین نوآ
 ].3[ آیند وکار به وجود می در شهرهاي داراي تنوع کسب

هر چند مباحث تخصص و تنوع، به اهمیت مکان در تعیین 
اما براي تبیین چگونگی  اند، پرداختهماهیت نظام اقتصادي 

از این رو، . تغییرات اقتصاد یک منطقه طی زمان کافی نیستند
هاي برگرفته از تفکر  دانان با استفاده از ایده برخی جغرافی

را به وجود  3تکاملی، مکتب جغرافیاي اقتصادي تکاملی
هاي  این است که ویژگی مزبور، ایده اصلی مکتب]. 4[آوردند 
نها ماهیت نظام اقتصادي بلکه مسیر تکامل زمانی نه ت- مکانی

رویکرد سیستمی، . اقتصادي یک منطقه را نیز تعیین میکند
هاي مشترکی  ، رشته"یادگیري تعاملی"و  "شبکه"، "تنوع"

هستند که این بحث را با مباحث نظام ملی نوآوري پیوند داده 
را  (RIS) اي نوآوري و مطالعاتی تحت عنوان نظام منطقه

هاي  اي اشاره به شبکه نظام نوآوري منطقه]. 5[اند  هشکل داد
ها، سازمانهاي دانشی، دولت  اي و تعامالت میان بنگاه منطقه

محلی و انواع نهادهاي سخت و نرم مؤثر بر نوآوري از جمله 
کند عوامل  دارد و تالش می... ها و  مقررات، فرهنگ، روش

اي نوآور و  کننده گشتار و توسعه یک منطقه به منطقه تبیین
  .بندي کند موفق را شناسایی، تحلیل و دسته

بیشتري بر  تأکیداي نسبت به رویکرد ملی،  رویکرد منطقه
صنعت، شبکه و (و میانی ) بنگاه، کارآفرین(عوامل سطح خرد 

اي، فرآیند خلق دانش وابسته  در سطح منطقه. دارد) تعامالت
راي حیاتی ب ، شرطبوده و گردش دانش محلی 4به مسیر

ها،  مجاورت جغرافیایی بنگاه. عملکرد باالي نوآوري است
تسهیل کننده جریان دانش به ویژه دانش ضمنی و نوآوري 
                                                 
1- Core-Peripheral 
2- Urbanization 
3- Evolutionary Economical Geography (EEG) 
4- Path-dependent 

جواري یا نزدیکی  عالوه بر آن، هم]. 6[است  DUIسبک 
هاي  ارزش]. 7[فرهنگی و شناختی نیز پراهمیت است 

مشترك، اعتماد و قوانین بازي در منطقه، باعث موفقیت 
هاي تعامل بین  ندهاي یادگیري تعاملی شده و هزینهفرآی
محیط فرهنگی و سیاسی ]. 6[رساند  ها را به حداقل می بنگاه

تفاوت مناطق مؤثر است نیز در ها و  نیز در روابط بین بنگاه
مستقل و متکی به خود  ،اي هاي نوآوري منطقه البته نظام]. 8[

لمللی شدید و ا هاي بین نیستند، بلکه در شرایطی که رقابت
اي  تغییر فناوري پرشتاب است، روابط خارج منطقه

  ].8[کننده روابط درون منطقه هستند  تکمیل
اي نوپا و به سرعت در حال رشد  حوزه اقتصاد تکاملی، حوزه

که  شود میهاي مختلفی در آن مطرح  است و از این رو ایده
همین . الزاماً مورد پذیرش تمام دانشمندان این حوزه نیست

از آن نظیر جغرافیاي  متأثرهاي علمی  ویژگی براي شاخه
در این نوشتار . نیز صادق است RISاقتصادي تکاملی و 

تا به برخی از مفاهیم اساسی که در رویکرد  شود میتالش 
RIS  شودشکل گرفته و نسبتاً پایدار شده است اشاره.  

  
  مفاهیم زیربنایی -2

اقتصاد تکاملی در پی تبیین فرآیندها و سازوکارهایی است که 
از . شـود  مـی  5"گشـتار -خـود "آنها، از درون  به واسطهاقتصاد 

کنند  هایی که رویکرد تکاملی اقتصاد را دنبال می این رو نظریه
تمرکز دارند و هر نوع تحلیـل ایسـتا    "تغییر"در درجه اول بر 

نظیر شیوه متداول در ارائه تصویر مناطق موفق بدون توجه به (
دومـین قاعـده در   . دانند را مردود می) مکانی آنها-زمینه زمانی
گذشته قابـل برگشـت   . است "برگشت ناپذیري"ها  این نظریه

نیست و اقتصاد از میـراث شـرایط رفتـاري عوامـل اقتصـادي      
اشـاره   "ویـایی پ"در رویکرد تکاملی، . گذشته برخوردار است

و سـایر   8، واگرایـی 7، همگرایـی 6هایی نظیر نوآیندي به ویژگی
و . الگوها و مسیرهایی دارد که ریشه در تـاریخ منطقـه دارنـد   

ها لزوم توجه به زایش و نـوآوري   سومین قاعده در این نظریه
ظرفیـت خـالق عوامـل    . به عنـوان منبـع خودگشـتاري اسـت    

کردهـاي خالقانـه بازارهـا    و کار) هـا  افـراد و بنگـاه  (اقتصادي 

                                                 
5- Self-transformation 
6- Emergence 
7- Convergence 
8- Divergence 
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  .]9[ شود میموجب تکامل اقتصادي 
 به نیز تکاملی اقتصاد جغرافیاي اساسی توجه راستا، همین در

 سازمان( اقتصاد 1منظر آنها طریق از که است فرآیندهایی
 یک )اقتصادي مصرف و توزیع مبادله، گردش، تولید، فضایی
 تبیین .شود می دگرگون زمان طی درون، از مکان یا منطقه
 جدید، هاي بنگاه ها، نوآوري( اقتصادي تکامل مکانی شرایط
 ساختارهاي چگونه که این و )جدید هاي شبکه جدید، صنایع

 عوامل خُرد رفتارهاي از محلی و اي منطقه جدید اقتصادي
 )دانشی هاي پایه سازمانی، هاي روال ها، بنگاه افراد،( اقتصادي
 توجه مورد بسیار حوزه این هاي تحلیل در ،شوند می پدیدار
 است این تکاملی اقتصادي جغرافیاي در بنیادین اصل .است
 متفاوت هاي گونه به مختلف، مناطق در اقتصادي گشتار که

 -  منطقه داخل در حتی - آن سازوکارهاي و گیرد می صورت
  ].10[ کند می عمل یکسان نه و دارد یکسانی سرچشمه نه

، تنوع 4جواري ، هم3، گسستگی2شدگی قفل وابستگی به مسیر،
ین مفاهیمی تر مهمتنوع مرتبط و غیرمرتبط و ظرفیت جذب، 

مورد  RISو به تبع آن در  EEGهاي  هستند که در تحلیل
هاي  عالوه بر آنها، تحلیل شبکه. گیرند استفاده قرار می

اقتصادي منطقه به منظور تشخیص نظام حکمرانی منطقه نیز 
  .استبسیار حایز اهمیت 

  وابستگی به مسیر، انتخاب مسیر جدید 1- 2
اي، مفهوم وابستگی به مسیر، اشاره به اهمیت  در سطح منطقه

خط سیرهاي تاریخی و ساختار صنعتی منطقه در تغییر 
برخی مطالعات، مسیرهاي جدید فناورانه را . فناورانه دارد

دانند  حاصل اتفاقات تاریخی، رویدادها و اقدامات تصادفی می
شونده، مسیر  تقویت-ترکیبی از تأثیرات احتمالی خود. ]11[

ممکن است مسیرها تصادفاً . زنند جدید مناطق را رقم می
ها و ترتیبات نهادي  خیلی خوب رقم خورده و بر پایه فناوري

از  به هر حال. و سازمانی مناسب قرار داشته باشند یا برعکس
یرهاي جدید کنند، مس آنجا که تأثیرات خود را تقویت می

هاي  و تنها راه خروج از آنها شوك شوند میشدگی  دچار قفل
این نگاه با بحث خودگشتاري در رویکرد . زا است برون

بر تصادفی بودن خلق مسیر،  تأکید]. 12[ تکاملی منافات دارد
بحث تأثیرگذاري ساختار صنعتی موجود منطقه بر توسعه 
                                                 
1- Landscape 
2- Lock-in 
3- Fragmentation 
4- Proximity 

اي اقتصادي تکاملی جغرافی. برد صنایع جدید را به حاشیه می
داند و بحث توسعه و  چنین تحلیلی را نوعی بدفهمی می

سازي، نوسازي و خلق مسیر جدید  اي را با شاخه تکامل منطقه
کند که حاصل رفتارهاي خُرد عوامل اقتصادي منطقه  تبیین می
  .است

در سطح بنگاه، وابستگی به مسیر اشاره به عقالنیت محدود، 
ها  توانمندي(اشی از پایه دانشی بنگاه هاي رفتاري ن محدودیت

ها و  انداز محدود ناشی از فعالیت ، چشم)یا قابلیت جذب
ها، قوانین  روال. بازارهاي موجود و نظایر آن دارد

توان آنها را به عنوان  کنند و می گیري را تعیین می تصمیم
نوآوري، متعاقب . بینی دانست الگوهاي رفتاري قابل پیش

افتد و از  ها اتفاق می تجو و یادگیري در بنگاههاي جس فعالیت
آمیز هستند،  آنجا که فرآیندهاي نوآوري ذاتاً پیچیده و مخاطره

دهند از پایه دانشی،  ترجیح می مخاطرهها براي کاهش  بنگاه
هایی استفاده کنند که توان مدیریت آن را  ها و دارایی روال

کنند که  جستجو میهایی را  دارند و همینطور بازارها و فناوري
از این رو نوآوري و متنوع سازي . از گذشته با آنها آشنا باشند

ها معموالً در محصوالت مرتبط با محصوالت پیشین  در بنگاه
از آنجا که فرآیندهاي یادگیري تعاملی، محلی . شود میدنبال 
دیگران را به  ،ها و کارآفرینان تصمیمات بنگاه ،هستند

نتیجه  که کندمیمکمل در منطقه هدایت فعالیتهاي مشابه یا 
و ] 13[ حول فعالیتهاي رایج محلی ها گیري خوشه آن، شکل
  .ها و تنوع مرتبط است از طریق فعالیت 5اي سازي منطقه شاخه
  .است

، از پنج شیوه تغییر مسیر مناطق صحبت RISدر مطالعات 
  ]:14[ شود می
تدریجی ادامه مسیر کنونی بر پایه نوآوري : گسترش مسیر -

 شده در صنایع موجود و در امتداد مسیرهاي فناورانه شناخته

تغییر اساسی مسیر موجود به : ارتقاء مسیر/سازيمدرن -
هاي  هاي جدید یا نوآوري سمت مسیر جدید بر پایه فناوري

 سازمانی

ها  توسعه صنعت جدید بر پایه شایستگی: سازي مسیرشاخه -
این مسیرهاي جدید براي . و دانش صنایع مرتبط موجود
اي بر پایه تنوع مرتبط بسیار  متنوع سازي و توسعه منطقه

هاي  شاخه سازي عالوه بر متنوع سازي بنگاه. اهمیت دارند

                                                 
5- Regional Branching 
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موجود از طریق ورود به محصوالت جدید، ممکن است از 
ها در صنایع  هاي جدید بر پایه شایستگی اد بنگاهطریق ایج

 ).هاي زایشی بنگاه(موجود نیز اتفاق بیفتد 

اي که در مناطق  شده ریزي صنعت شناخته پایه: واردات مسیر -
. دیگر وجود دارند اما براي منطقه مورد نظر جدید هستند

 دارا بودني خارجی، مشروط بر گذار سرمایهجذب 
 ،اي افزوده باال و پیوند با بازیگران منطقهارزش  باکارکردهاي 

جریان مهاجرت افراد . اصلی واردات مسیر است حل راه
ماهري که مهارت آنها در منطقه وجود ندارد به داخل منطقه و 

تواند به  هاي نوآوري با منابع خارج منطقه نیز می یا همکاري
 .واردات مسیر کمک کند

جدید در یک  کلیبه ظهور و رشد صنایع : خلق مسیر -
جدید و اکتشافات علمی  ايریشههاي  منطقه بر پایه فناوري

هاي جدید  یا به عنوان دستاورد فرآیندهاي جستجو براي مدل
اغلب . هاي کاربران و نوآوري اجتماعی وکار، نوآوري کسب

دار در هاي ریشه ها، منابع و شایستگی بر پایه وجود دارایی
و ) ، نیروي کار بسیار ماهرمثل پایه علمی قوي (منطقه 

ها از  همینطور جریان رو به داخل افراد، کارآفرینان و بنگاه
کنند، میایفاء ریزي مسیر جدید را خارج منطقه که نقش دانه

خلق مسیر در صنایع جدید پیش شرط  .پذیر استامکان
اصلی گشتار زیرساخت دانشی منطقه است و اغلب با 

تقویت پایه دانشی علمی . اه استفرآیندهاي تغییر نهادي همر
مرتبط، ارتقاء نظام آموزشی و ایجاد ساختارهاي پشتیبانی 

عوامل ) ي علمی، مراکز رشد و غیرهها پارك(تخصصی 
  .کلیدي در این رابطه هستند

  شدگی جواري، قفل هم 2- 2
. کاربرد فراوان دارد RISهاي  جواري در تحلیل مفهوم هم

جواري جغرافیایی تأثیرگذارترین عامل در سرریز، مبادله  هم
بخش مهمی از دانش، ضمنی است و . دانش و یادگیري است

-انتقال آن از راه دور بسیار مشکل است و نیاز به روابط استاد
عالوه بر آن، دانش ضمنی در . شاگردي و چهره به چهره دارد

و احتمال دارد نهادي شکل گرفته -فرهنگی-اي اجتماعی زمینه
]. 15[که در زمینه متفاوت ارزش خود را از دست بدهد 

گاهی این امر حتی براي کاربرد و انتشار دانش صریح و کد 
شده هم به دلیل نیازي که به تفسیر دانش وجود دارد، 

هاي موفق رقبایی که مکان  تجربه]. 7[تواند صادق باشد  می

ماند و اغلب  نمینزدیک به هم دارند از چشم یکدیگر مخفی 
هرچه تعداد منابع دانش در یک . شود میسادگی جذب  به

جواري جغرافیایی براي  منفعت هم قابلیتمنطقه بیشتر باشد، 
دلیل دیگر براي اهمیت . شود میبازیگر محلی بیشتر 

. هاي اجتماعی است جواري جغرافیایی، اریب مکانی شبکه هم
. نقش مهمی دارند ها در به جریان درآوردن دانش این شبکه

جابجایی نیروي انسانی نیز عامل اصلی سرریز دانش است که 
در فضاي محدود جغرافیایی صورت می   .پذیرد آن هم معموال ً

افزایی ایجاد  تواند هم جواري جغرافیایی به تنهایی نمی اما هم
کند اما هماهنگی را  تعامالت را تسهیل می هرچندکند زیرا 

بازیگران اقتصادي الزاماً به معناي تجمع . کند تسهیل نمی
جواري  در کنار هم. روابط مستقیم آنها با یکدیگر نیست

جواري سازمانی و نهادي نیز بر یادگیري  جغرافیایی، هم
توان یک  "جواري سازمانی هم"منظور از . ها مؤثر است بنگاه

جواري  هم"سازمان براي ایجاد تعامل بین اعضاء آن است و 
تأثیرپذیري تعامالت بین بازیگران از محیط  میزان "نهادي

  ].7[کند  نهادي را مشخص می
تعلق . شود میتسهیل  "تشابه"و  "تعلق"تعامالت با دو منطق 

. به یک سازمان به مفهوم وجود تعامالت بین اعضاء آن است
تعامالت اعضاء . هاي سازمان قرار دارد این تعامالت در روال

هاي رفتاري  و روال) ح یا ضمنیصری(سازمان از طریق قواعد 
از این رو همکاري بین . شود میکنند، تسهیل  که پیروي می

یا (پژوهشگران و مهندسانی که تعلق به بنگاه مشابه 
. آید تر به وجود می سادهدارند ) کنسرسیوم یا شبکه نوآوري

اند و در مجموعه  عالوه بر آن، دو فرد نزدیکند چون شبیه
این رابطه اجتماعی، . شارکت دارندمشابهی از باورها م

از این رو، دو پژوهشگر که به یک . اي ضمنی است رابطه
کنند چون  تر با هم همکاري می جامعه علمی تعلق دارند، ساده

مشابهی ... ارائه متون، نتایج و  روشهم زبان مشابه و هم 
  ].16[دارند 
 جواري نهادي شامل مشارکت بازیگران در قوانین بازي و هم

. هاي فرهنگی مشابه است و ارزش ها عادتمجموعه 
جواري فرهنگی و زبان مشترك بهتر منتقل  اطالعات، در هم

جواري  جواري به شدت با سایر انواع هم این نوع هم. شود می
جواري سازمانی که در  یادگیري تعاملی در هم. پیوند دارد

  .]7[افتد  هاي نهادي مختلف قرار دارد اتفاق نمی زمینه
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نیز به اندازه  "جواري اجتماعی هم"و  1"جواري شناختی هم"
. ها و دانش اهمیت دارند ها در انتقال ایده جواري سایر هم

براي هر فناوري جدید، سطح آستانه دانشی وجود دارد که در 
ها قادر به پرکردن شکاف دانشی خود نیستند  بنگاه ،کمتر از آن

. ختی نباید زیاد باشدو بنابراین براي یادگیري، فاصله شنا
ها براي جذب دانش جدید نیاز به  ظرفیت بازیگران یا بنگاه

افرادي که پایه دانش و تجربه . جواري شناختی دارد هم
  .]7[ توانند از هم یاد بگیرند مشابهی دارند می

تر باشد یادگیري تعاملی بیشتر و  هر چه روابط بنگاه اجتماعی
اعتماد بر اساس دوستی، . ودعملکرد نوآوري آن بهتر خواهد ب

خویشاوندي و تجربه، روابط اجتماعی بین بازیگران اقتصادي 
روابط اجتماعی که بر پایه اعتماد بنا شده . کند را تعریف می

تبادل دانش ضمنی را که طبیعتاً از طریق بازار مشکل است 
اي که اعتماد کم است چیزهاي کمی  در جامعه. کند تسهیل می

توان از اطالعات به طور مؤثر  گرفت و نمی دیا شود میرا 
نیاز یادگیري تعاملی  پیشجواري اجتماعی  هم. استفاده کرد

عقالنیت (گرانه بازار  هگیري محاسب بهتر از جهتاست و 
روابط بازار . ببردتواند عقالنیت ارتباطی را پیش  می )اقتصادي

در  شود میبه محض بروز مشکل بین طرفین مبادله، فسخ 
. لی که یادگیري تعاملی نیاز به روابط متعهدانه و بادوام داردحا
 و ها مرتبط است جواري جواري اجتماعی نیز با سایر هم هم
تواند به مرور زمان باعث کاهش فاصله شناختی بین  می

جواري  تواند هم جواري جغرافیایی می هم. همکاران شود
زي به جواري سازمانی نیا اجتماعی را تحریک کند ولی هم

جواري سازمانی، روابط  جواري اجتماعی ندارد چون در هم هم
  ].7[افراد بر اساس اعتماد نیست 

ها  جواري در یادگیري تعاملی و نوآوري بنگاه انواع مکمل هم
 نظامکمبود آنها موجب ناتوانی . بسیار حائز اهمیت هستند

جواري بیش از حد نیز مفید نیست و  نوآوري است اما هم
اگر ]. 17[ شود می نظامشدگی و شکست  موجب قفل معموالً
جواري جغرافیایی خیلی زیاد باشد، ممکن است پدیده  هم
این امر مخصوصاً در نواحی بسیار . شدگی به وجود آید قفل

ها و موانع  تخصصی، به دلیل وجود پیوندهاي قوي بین بنگاه
اجتماع قفل شده، انعطاف . شود میشدید ورود، بیشتر دیده 

ها  هاي دنیاي خارج و غیرخودي دارد و پذیراي پیشرفتن

                                                 
1- Cognitive Proximity 

در این صورت فرآیندهاي تقلید و انتخاب عمدتاً . نیست
  .گیرد شوند و تغییر در مسیر گذشته صورت نمی می محلی
شدگی به  تواند موجب قفل جواري سازمانی زیاد نیز می هم

در چنین ساختاري، . ی شودمراتب سلسلهویژه در ساختار 
تواند دسترسی به منابع  هاي قوي می پیوندها و وابستگی

 شکلاز سوي دیگر، . مختلف اطالعات را محدود کند
هاي بازخورد مناسب  فاقد مکانیزم ،مراتبی سازمانی سلسله
ها پاداش داده  منظاهاي جدید در این  معموالً ایده. است

تعاملی به سختی اتفاق و در این صورت یادگیري  شود مین
نوآوري نیاز به انعطاف سازمانی دارد که ساختار . افتد می

  ].7[ی فاقد آن استمراتب سلسله
نهادها . جواري نهادي بیش از حد نیز محدودکننده است هم

این . دارند "کنندگی تکمیل"به هم وابسته هستند و ویژگی 
کرده و را زیاد  "اینرسی محلی"تواند  وابستگی متقابل می

شدگی نهادي را به وجود بیاورد که مانعی در  موقعیت قفل
از یک . برابر تغییرات نهادي و تغییر مسیر فناورانه منطقه است

جواري نهادي بیش از حد، براي  سو استحکام نهادي یا هم
ها نامطلوب است و از طرفی  هاي جدید و نوآوري ایده
جام اجتماعی و جواري نهادي کم نیز به دلیل کمبود انس هم

هاي مشترك، مانعی براي یادگیري جمعی و نوآوري  ارزش
ساختار نهادي مؤثر باید نوعی تعادل بین پایداري . است

ارائه (، باز بودن )طلبی کاهش عدم اطمینان و فرصت(نهادي 
) تجربه با نهادهاي جدید(و انعطاف ) واردین فرصت براي تازه

  ].7[ ایجاد کند
تواند براي  یش از حد به سه دلیل میجواري شناختی ب هم

هاي جدید و خالقیت  اول آنکه براي ایده: یادگیري مضر باشد
تنوع (اغلب نیاز به دانش مکمل و ساختار دانشی نامشابه 

است و کمبود تنوع دانشی، خالقیت را محدود ) مرتبط
تواند باعث  جواري شناختی زیاد می دوم، هم. کند می
هاي داخلی سازمانی  یعنی روال. شدگی شناختی بشود قفل

هاي جدید بازار دیده نشود  ها یا فرصت فناوري شود میباعث 
هاي موفق گذشته بسیار  کنار گذاشتن روال). تله صالحیت(

جواري شناختی  ها هم سوم در نواحی که بنگاه. سخت است
، از آنجا که )ها ها و مهارت تشابه زیاد صالحیت(زیاد دارند 
هاي رقیب  ، بنگاهشود میدانش خیلی زیاد  سرریز مخاطره

. شان در آن ناحیه نباشد هاي تحقیقاتی کنند تا فعالیت تالش می
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در این صورت منطقه با چالش کمبود منابع نوآوري روبرو 
تواند  نهایتاً مجاورت اجتماعی افراطی نیز می]. 7[ خواهد شد

که بر روابطی . تأثیر منفی بر یادگیري و نوآوري داشته باشد
اساس قیود دوستی و خویشاوندي است و رنگ وفاداري 

زمینه را براي  ،انگاري دارند، ممکن است در اثر ساده
در جهان بازیگران محاسب و در . به وجود آورد طلبی فرصت

ها دائماً در شرایط عدم  ها و سیاست بازارهایی که فناوري
شود،  می طلبی ویژگی مشترك کنند و فرصت اطمینان تغییر می

. تواند نتایج منفی داشته باشد رفتار بیش از حد اجتماعی می
هاي  ، روابط درازمدت ممکن است اعضاء شبکهعالوهبه

. هاي خاصی از انجام امور قفل کند اجتماعی را در روش
عالوه بر آن به دلیل عدم پذیرش سایرکارآفرینان و افراد 

هاي جدید نتوانند وارد  خارج از شبکه به درون خود، ایده
  ].7[ شود میشبکه شوند که خود موجب هزینه فرصت 

  حکمرانی 3- 2
اي نوآوري شامل تحلیل  والً بخشی از تحلیل نظام منطقهمعم
. شود میآن  هاي اقتصادي منطقه و ساختار حکمرانی شبکه

تواند کمک  هاي مناسب می حکمرانی خوب، در کنار سیاست
کند تا شرایط نامطلوب براي نوآوري ایجاد نشود و صنایع 

هاي  طبق تعریف، حکمرانی شامل فرم. جدید ظهور کنند
هاي  انی و فرآیندهایی است که از طریق آنها فعالیتسازم

 شود میاقتصادي در یک حوزه خاص هماهنگ و کنترل 
گیري منطقه در مورد گشتار و تغییر  هاي تصمیم روش]. 18[

حکمرانی  .دهنده سبک حکمرانی آن است مسیر رشد، نشان
اي  شبکهحکمرانی بازاري و حکمرانی مراتبی،  سلسله
در حکمرانی . 1ن انواع حکمرانی هستندتری شده شناخته
مراتبی تعامالت رسمی، عمودي و مبتنی بر قدرت  سلسله

هاي اقتصادي را  هاي دولت فعالیت دولت است و سیاست
در سبک بازاري، تعامالت میان بازیگران بر . کند هماهنگ می

اساس عرضه و تقاضاي بازار، به طور غیررسمی و با کمترین 
اي،  اما در سبک شبکه. پذیرد انجام می میزان دخالت دولت

معموالً در این . تعامالت مبتنی بر اعتماد و منافع متقابل است
همچنین کننده و  دولت نقش هماهنگ ،نوع حکمرانی

 داردو تالش کند  میایجادکننده شبکه تعامل را بازي 

                                                 
بندیهاي متنوعی از حکمرانـی منـاطق    بسته به هدف پژوهش، نویسندگان دسته -1

 .اند ارائه کرده

پیوندهاي افقی میان بازیگران متنوع داراي سطوح متفاوت 
  ].19[ایجاد نماید را تلف قدرت و منافع مخ

  
  اي نوآوري نظام منطقه -3

ها عمدتاً  این است که تعامالت بنگاه RISایده اصلی در 
محلی است و اگر از پشتیبانی نهادي کافی برخوردار باشند، 

توانند به نرخ باالتري از نوآوري دست پیدا کنند، مشاغل  می
آن ساکن  اي که در باکیفیت ایجاد کنند و موجب رشد منطقه

وجود دارد،  RISدر محدودترین درکی که از . هستند بشوند
اي نوآوري از دو زیرنظام متعامل تشکیل شده  نظام منطقه

یکی نظام اکنشاف و تولید دانش جدید و دیگري، نظام : است
. برداري از دانش و تبدیل آن به نوآوري اشاعه و بهره

ی دولتی یا ها و مؤسسات آموزشی، مؤسسات پژوهش دانشگاه
خصوصی، مؤسسات انتقال فناوري و مؤسسات کارگزار 

اما نظام . نیروي انسانی، بازیگران زیرنظام تولید دانش هستند
ها اغلب  بنگاه. 2ها است برداري از دانش در انحصار بنگاه بهره

هاي افقی با رقبا و همکاران و  ها، شبکه در درون خوشه
  .ار دارندهاي عمودي در زنجیره ارزش قر شبکه

م نظافراتر از دو زیر RISاما در رویکرد گسترده به نوآوري، 
اقتصادي و نهادهاي - فوق است و شامل تمام عوامل اجتماعی

هاي تولید و  منظازیر. شود میمؤثر بر نوآوري در منطقه 
برداري دانش در رویکرد گسترده نیز مورد توجه هستند  بهره

اي مطالعه  اما پژوهشگر فعالیت آنها را در بستر عوامل منطقه
هاي اجتماعی،  ابعاد مهم سرمایه اجتماعی یعنی شبکه. کند می

تأثیر  RISهنجارها، باورهاي فرهنگی و اعتماد، بر عملکرد 
 - اي نوآوري در مطالعات نظام منطقهاز این رو . گذارند می

بیشتري بر نهادهاي  تأکید - نسبت به نظام ملی نوآوري
 RISي نهادها نیز همانند سایر اجزااین . غیررسمی وجود دارد

وابسته به زمینه و زمان هستند، ممکن است طی زمان تغییر 
شدگی شوند و مانع از  کنند یا اینرسی داشته و دچار قفل

  .دي منطقه شوندگشتار اقتصا
  اي مؤثر بر رفتار نوآوري عوامل منطقه 1- 3

اي مؤثر بر رفتار نوآوري را  هاي منطقه ویژگی 3بروکل و برنر

                                                 
 توجه دارنـد، سـازمانهاي دولتـی و     که به نوآوري اجتماعی نیز منابعدر برخی  -2

 .شوند ي از دانش به حساب آورده میبردار بهرهعمومی نیز در زمره بازیگران نظام 
3- Broekel and Brenner 
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  ]:20[اند  به چهار گروه تقسیم کرده
اي نظیر اندازه جغرافیایی و منابع  هاي ثابت منطقه اول، ویژگی

 ها و تجمعات صنعتی منطقه و گیري خوشه طبیعی که بر شکل
ها طی زمان  این ویژگی. ویژه تخصص منطقه تأثیرگذارند به

  .ثابت بوده و یا تغییرات بسیار کند و نامحسوسی دارند
هاي جمعیتی منطقه که شامل تراکم جمعیت،  دوم، ویژگی

، نیروي )شهري یا روستایی بودن(ساختار فضائی تأسیسات 
. شود می، فرهنگ و باورهاي ساکنین منطقه )بازار کار(انسانی 

 اي قرار دارند هاي ثابت منطقه ها تحت تأثیر ویژگی این ویژگی
. گیري آنها مؤثر است اما مسیر و حوادث تاریخی هم بر شکل

  .گیرد ند صورت میها بسیار کُ تغییر در این ویژگی
هاي مرتبط با آنها در منطقه  ها و فعالیت گروه سوم، سیاست

هاي علمی و  قوانین و مقررات، آموزش، زیرساخت. است
هاي ارتباطی و فیزیکی از جمله  فناوري و همچنین زیرساخت

سیاستی خود تحت تأثیر هاي  ویژگی. ها هستند این ویژگی
به ویژه (هاي جمعیتی  ویژگی. هاي دیگر منطقه است ویژگی

هم بر ) تراکم جمعیت، فرهنگ و حتی سیر تاریخی منطقه
  .پذیرد ا تأثیر میو هم از آنه داردهاي سیاستی تأثیر  ویژگی

هاي اقتصادي منطقه هستند که بر رفتار  گروه چهارم، ویژگی
نوآوري مؤثرند، نظیر ساختار صنعت یا فناوري، اندازه و 

هاي  فعالیت. در آنها و نظایر آن R&Dها، شدت  تعداد بنگاه
هاي  هاي سیاستی و هم با ویژگی اقتصادي منطقه هم با ویژگی
تري نسبت به  ند اما تغییرات سریعجمعیتی به شدت در تعامل

بدیهی است که این گروه تأثیرپذیري باالیی از . آنها دارند
ها  از سویی این ویژگی. هاي ثابت منطقه دارند ویژگی
هاي خارج از منطقه،  توانند تحت تأثیر رویدادها و زمینه می

 .مثالً مناطق همسایه یا بازار جهانی قرار گیرند

هاي اقتصادي به سمت  ویژگی بدیهی است هر چه از
رویم تأثیرگذاري بر رفتار  اي می هاي ثابت منطقه ویژگی

هاي ثابت  به عبارتی ویژگی. شود میتر  نوآوري از غیرمستقیم
و جمعیتی، زمینه و محیط فعالیت نظام نوآوري را فراهم 

هاي  ها، وظیفه تسهیل فعالیت ها و برنامه کنند و سیاست می
اي نوآوري  ه داشته و در ساخت نظام منطقهعهد نوآوري را به
  .نقش دارد

 اي نوآوري هاي منطقه انواع نظام 2- 3

را توجه آن به تفاوتها و  RISین ویژگی تر مهمشاید بتوان 

عدم تجویز نسخه واحد براي  ونابرابري جغرافیایی نوآوري 
هاي متعدد و  شناسی از این رو گونه. دانست 1تمام مناطق

هاي غنی از ماهیت متفاوت رفتاري و عملکرد نوآوري  تبیین
  .شود میمناطق در مطالعات آن یافت 

هاي این حوزه متعلق به  شناسی ترین گونه یکی از پرارجاع
شناسی به روابط  این گونه]. 21[و همکاران وي است  2کوك

اجتماعی در قالب همکاري بنگاه با بنگاه و بنگاه با دولت 
وکار و شیوه  رو دو بعد ساختار کسب دارد از این تأکید

گونه مختلف نظام  9حکمرانی در مناطق موفق رابررسی و 
  ).1 شکل(اي را تشخیص داده است  نوآوري منطقه

 :وکار مناطق است نمایشگر ساختار کسب ،محور عمودي
اي انتزاعی از خوشه یا منطقه  گونه 3"گرا محلی"هاي نظام

 ها و صنایع سنتی غالب هستندSMEصنعتی است که در آن 
 قبیل ین عامل پیشران اینتر مهمجواري جغرافیایی  همو 
در مناطقی است که در "شده جهانی"هاي نظام. ها است نظام

المللی داراي پیوند قوي با بازارهاي جهانی  هاي بین آنها بنگاه
که ترکیب متعادلی  "تعاملی"هاي غالب هستند و باالخره، نظام

محور افقی نشانگر ساختار حکمرانی . از دو نوع دیگر هستند
 5مدتاً پائین به باالکه ع 4"مردمی"حکمرانی : نوآوري است

ها و ایجاد شبکه قوي محلی بنا  است و بر پایه تعامالت بنگاه
که در آن بین بازیگران  "اي شبکه"حکمرانی . شده است

حکمرانی . هاي پشتیبان همکاري وجود دارد نوآوري و سازمان

                                                 
1- One size not fits all. 
2- Cooke 
3- Localist 
4- Grossroots 
5- Bottom-up 

  تمرکزگرا  اي شبکه  مردمی  

ظام
ن

 
سب

ي ک
آور
نو

 
کار
و

  

  توسکانی  گرا محلی
تمپر؛ 

  دانمارك

اسلوونی؛ 
توهوکو 

  )ژاپن(

  کاتالونیا  تعاملی
-بادن

  وورتمبرگ
  )کره(جیونگی

  جهانی
  شده

اونتاریو؛ 
برابانت 

  )هلند(

نورت 
-راین

وستفالیا؛ 
  ویلز

  سنگاپور

  حکمرانی بخش عمومی نظام
  ]21[شناسی کوك و همکاران  گونه) 1شکل 
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در این مناطق به صورت چندسطحی و ارتباطات در سطح 
که در آن مدیریت  "رکزگراتم"و حکمرانی . منطقه قوي است

شناسی  در مرکز گونه. کند منطقه به شدت متمرکز عمل می
گیرند که تمایل به همکاري  اي قرار می هاي منطقه منظاکوك، 

گذاران  وکار و سیاست وکار داشته و بازیگران کسب در کسب
  .کنند پیوند قوي برقرار می منطقه با یکدیگر

است که  1زه متعلق به آشیمشناسی مؤثر دیگر در این حو گونه
شناسی کوك دارد اما در سه گونه  شباهت زیادي با گونه
اي  اولین گونه، نظام منطقه]. 22[خالصه شده است 

هاي  در این گونه، فعالیت. است 2"یافته محلی انسجام"
ها عمدتاً بر پایه فرآیندهاي یادگیري تعاملی  نوآوري بنگاه

گراي کوك شباهت  یمحل-محلی است که به نظام مردمی
اي  منطقه"هاي نوآوري به طور  گونه دوم، نظام. دارد
آل نظام  ، نوع ایدهRISاین گونه . هستند 3"بندي شده شبکه

اي بوده و رفتار نوآوري در آنها بر پایه ترکیبی  نوآوري منطقه
تعاملی -اي کننده و مشابه گونه شبکه تأمین-از تعامالت کاربر

ملی "ومین گونه نظام نوآوري و باالخره س. کوك است
است که از بسیاري جهات با دو گونه دیگر  4"اي شده منطقه

هاي صنعت و زیرساخت نهادي از  بخشیعنی  متفاوت است
المللی  هاي نوآوري ملی یا بین لحاظ کارکردي در داخل نظام

فعالیت نوآوري بیشتر در همکاري با  پساند،  یکپارچه شده
گیرد و لذا بازیگران  قه صورت میبازیگران خارج از منط

ي نسبت به تر مهمخارج از منطقه و روابط با آنها نقش 
-هایی با گونه تمرکزگرا این گونه، شباهت. ها دارد داخلی

  .جهانی شده کوك دارد
هاي کوك و آشیم بر پایه مطالعه مناطق نوآور و  شناسی گونه

ر شناسی مناطق غیرنوآور د گونه. موفق شکل گرفته است
شاید بتوان از . هاي نوآوري نادر است مطالعات نظام

به عنوان اولین و مؤثرترین  5شناسی توتلینگ و تریپل گونه
در این ]. 23[شناسی نظري مناطق غیرنوآور نام برد  گونه
هاي سیستمی مناطق غیرنوآور در مرکز  شناسی شکست گونه

احی نو"نواحی غیرنوآور به سه گروه . اند توجه قرار گرفته
 "نواحی جانبی"و  "نواحی صنعتی قدیمی"، "بزرگ شهري

                                                 
1- Asheim 
2- Territorally Embedded 
3- Regionally Networked 
4- Regionalized Nationals 
5- Tödtling and Trippl 

، "گسستگی"هاي سیستمی  شکست. اند تقسیم شده
به انواع نواحی کمتر نوآور  "نازکی سازمانی"و  "شدگی قفل"

شده که مناطق غالباً با ترکیبی از این  تأکیدو  یافتهتخصیص 
مواجهند ولی در هر ناحیه برخی از مشکالت  هاشکست

). 2شکل (تر بوده و نیاز به توجه بیشتر دارد  نوآوري چیره
ها و عوامل زیربنایی ضعف نوآوري  ین ویژگیتر مهم 1جدول 

   .دهدنشان میبه روایت توتلینگ و تریپل  را در مناطق مختلف

  
  ]23[غیرنوآور اي نوآوري در مناطق  هاي نظام منطقه شکست) 2شکل 

به نوع دیگري از تمایز بین مناطق  RISدر مطالعات 
. خوریم که به برونداد و پیکربندي منطقه توجه دارند برمی
 (ERIS)کارآفرینانه  RISو  (IRIS)نهادي  RISبندي  تقسیم

هاي  براي پیشبرد نوآوري IRIS]. 24[از همین مقوله است 
تعامالت قوي . تر است هاي سنتی مناسب تدریجی در بخش

گذاري  تولیدکننده، چارچوب نهادي پشتیبان، سرمایه-کاربر
 6صبور گذاري ههاي کاربردي، رواج سرمای عمومی در پژوهش

گذاران و ذینفعان از  و دیدگاه بلندمدت سرمایه 6صبور
براي  ERISبندي در مقابل، پیکر. است IRISهاي  ویژگی

. تر است اي و شکوفا شدن صنایع نوین، مناسب نوآوري ریشه
پذیر، کارآفرینی،  مخاطرهگذاري  هاي آن رواج سرمایه ویژگی

مدت  برتري علمی، تقاضاي بازار و انتظار سودآوري کوتاه
  .گذاران است توسط سرمایه

  
  اي نوآوري سیاست نوآوري در رویکرد نظام منطقه -4

دهی به  ها نقش مهمی در شکل ، سیاستRISدر رویکرد 
اي  اي مؤثر بر نوآوري و ساخت مزیت منطقه شرایط زمینه

یادگیري از طریق (ها باید اقتصاد یادگیري  سیاست. دارند

                                                 
6- Patient Capital مدت را ندارد انتظار سودآوري در کوتاه گذار یعنی سرمایه. 
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پشتیبانی  بارا، به عنوان زیرساخت، ) انجام، بکارگیري و تعامل
  ].25[از پیوندهاي جامعه و اقتصاد تقویت کنند 

اي در روایت تکاملی خود، هدف  رویکرد نظام نوآوري منطقه
نوآوري  به واسطهگشتار و ایجاد مسیرهاي جدید رشد مناطق 

هاي مختلف مناطق،  گونه. کند اي را دنبال می بازیگران منطقه
هاي نوآوري متفاوتی براي پرورش مسیرهاي جدید  ظرفیت

هاي  الزم است تا سیاست RISرشد دارند از این رو در 
نوآوري، مسائل و نیازهاي گونه خاص منطقه را هدف گرفته 

  ].26[ها و شرایط منطقه توجه کنند  ها و ضعف و به قوت
توان دو راهبرد بازیگرمحور و سیستم  می RISهاي  در سیاست

کند  راهبرد بازیگرمحور تالش می]. 14[محور را تشخیص داد 
ها و  هاي نوآوري توسط بنگاه پروژهاز کارآفرینان و اجراي 

 قابلیتاز این رو به تقویت . سایر ذینفعان حمایت کند
مثل (پردازد  نوآوري و عملکرد نوآوري انواع بازیگران می

در ...). ها، مؤسسات پژوهشی و  ها، دانشگاهSMEها،  بنگاه
را با  RISکند کارکرد  مقابل، راهبرد سیستم محور سعی می

هاي سیستم، پیشبرد جریان دانش محلی و  گیري شکست هدف
. بهبود بدهد RISغیرمحلی و تنظیمات نهادي و سازمانی 

هاي سیستمی، دستیابی به انسجام، بهبود کارکرد  هدف سیاست
هاي بازیگران  و تعامالت درونی و بیرونی بهتر میان گروه

وکار، تمهیدات  کسببا  ها، پیوند دانشگاه درون و بین خوشه(
  .است..) .، تحرك افراد و آموزشی

محور اگر به  هاي بازیگرمحور یا سیستم هر کدام از راهبرد
اي  تنهایی دنبال شوند تأثیر محدودي بر تغییر ساختاري منطقه

راهبرد بازیگرمحور . خواهند داشت و بهتر است ترکیب شوند
مهم است زیرا به وجود آمدن یک صنعت جدید یا تغییر مسیر 

: گیرد یق دو فرآیند خُرد صورت میاز طر اساسی در منطقه
هاي جدید را به منطقه معرفی  هایی که فعالیت تأسیس بنگاه

هاي  بنگاه. هاي موجود هاي جدید در بنگاه کنند و یا فعالیت
مثالً در قالب (کنند  جدید را یا کارآفرینان محلی تأسیس می

ي ها شرکتیا بازیگران خارجی مثل ) ي زایشیها شرکت
). واردات مسیر(کنند  گذاري می لمللی که در منطقه سرمایها بین

  ]23[شناسی مناطق غیرنوآور  گونه) 1ول جد
 )شکست(نوع ناحیه 

  عامل کلیدي نوآوري
 )نازکی سازمانی( نواحی جانبی )شدگی قفل( نواحی صنعتی قدیمی )گسستگی( نواحی بزرگ شهري

و  ها شرکت
  هاي محلی خوشه

خدمات متعدد اما اغلب فاقد /صنایع
هاي برجسته بوده و  ویژگی
  .نداردهاي دانشی وجود  خوشه

  .اغلب در صنایع بالغ تخصص دارند
  ي بزرگها شرکتچیرگی 

ها اغلب وجود ندارند یا توسعه  خوشه
  .ضعیفی دارند

  ي کوچک و متوسطها شرکتچیرگی 

 هاي نوآوري فعالیت

ي ها شرکتپژوهش در دفاتر مرکزي 
  .بزرگ و داراي فناوري پیشرفته

گیري  نوآوري محصول و شکل
  حد انتظار ي جدید کمتر ازها شرکت

  .نوآوري فرآیندي و تدریجیعمدتاً  .چیرگی نوآوري فرآیندي و تدریجی

ساختار تولید و انتشار 
  دانش

ها و مؤسسات پژوهشی زیاد  دانشگاه
و با کیفیت که اغلب پیوند ضعیف با 

  .صنعت دارند

ها و مؤسسات  گیري دانشگاه جهت
هاي  فناوري/پژوهشی اغلب بر صنایع 
  .سنتی است

ها و مؤسسات پژوهشی کم و یا  دانشگاه
  با ویژگی ضعیف

آموزش 
  مدت کوتاه/بلندمدت

تنوع زیاد مدارس آموزش عالی و 
  مؤسسات آموزشی

. هاي فنی دارند اغلب تأکید بر مهارت
نیازهاي  هاي مدیریتی و پیش مهارت

  .شود جدید نادیده گرفته می

نیازهاي سطوح پایین یا  تأکید بر پیش
  میانی

  انتقال دانش
عموماً این خدمات شدت زیادي 

 .اند دارند، بیشتر تجاري شده

هاي زیاد و تخصصی وجود  سازمان
  .دارند اما هماهنگی ضعیفی دارند

گیري چندانی بر رفع نیاز  اغلب جهت
 .ندارند ها شرکت

برخی خدمات قابل دسترس هستند اما 
  .عموماً ساختار ضعیفی دارند
  .تر عدم وجود خدمات تخصصی

گیري ضعیفی بر رفع نیاز  اغلب جهت
 .دارند ها شرکت

 ها شبکه
بندي  چیرگی پیوندهاي بازار، شبکه

 .اي اغلب کم است نوآوري و خوشه

هاي فناوري  شده در ویژگی اغلب قفل
 .یا سیاسی/و

بندي ضعیف و  تعداد کم به دلیل خوشه
 .ساختار نازك سازمانی
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عالوه بر آن، بازیگرانی که متعلق به زیرساخت دانشی و 
ها و  کنند تا نوآوري ها کمک می پشتیبانی هستند و به بنگاه

. سازي در آنها انجام بشود نیز در تغییر مسیر نقش دارند متنوع
جدید در منطقه  براي توسعه مسیر "بازیگران"از این رو 

  ].14[خیلی مهم هستند و باید حمایت شوند 
محور نیز اهمیت دارد زیرا بازیگران محلی یا  راهبرد سیستم

توانند مسیرهاي جدید رشد منطقه را  خارجی به تنهایی نمی
در  هامسیراین . ایجاد یا موجب تغییرات اساسی مسیر شوند

ه به طور کارکردي هایی ک بنگاه) 1که  شود میاي پدیدار  منطقه
ها با تقاضا و بازار  بنگاه) 2با هم مرتبط هستند ایجاد بشوند 

ها عوامل ورودي را در  بنگاه) 3موجود یا بالقوه روبرو شوند 
هاي دانش و تولید  اي پیدا کرده و به شبکه نظام نوآوري منطقه

ها زمانی به  بنگاه. در خارج از منطقه نیز دسترسی داشته باشند
رکردي با یکدیگر مرتبط هستند که از دانش و فناوري طور کا

در واقع . متناظر یا متعلق به یک زنجیره ارزش استفاده کنند
ظهور مسیرهاي جدید رشد به چیزي بیش از کارآفرینی و 

هاي مرتبطی  فعالیت نوآوري در منطقه نیاز دارد، نیاز به بنگاه
مند باشند  بهرهدارد که از خدمات بازیگران و نهادهاي پشتیبان 

و ظرفیت جذب الزم براي در اختیار درآوردن دانشی که در 
مناطق مختلف با . خارج از منطقه وجود دارد را داشته باشند

هاي متفاوتی در ایجاد یا تغییر مسیر مواجه هستند، با  چالش
این وجود هر دو نوع راهبرد مکمل در تغییر مسیر یا ایجاد 

  ].14[اي آنها مؤثر است  طقهمسیر جدید رشد و توسعه من
  )نواحی جانبی(ضعیف  RISهاي نوآوري در  سیاست 1- 4

هاي ضعیف به طور RISتغییر و خلق مسیرهاي صنعتی در 
بالقوه بیشتر از سایر مناطق به مداخالت سیاستی وابسته است 

]27 .[RIS هاي ضعیف عالوه بر مشکل گسستگی نظام
نوآوري و نازکی سازمانی و نهادي، به دلیل عدم تنوع پایه 
دانشی با چالش جدي در تغییر و خلق مسیرهاي جدید 

ها معموالً کمبود  در این شرایط، بنگاه. توسعه مواجه هستند
سازي برخی منابع که  منابع براي پایه دانشی را از طریق درونی

وکار محلی وجود ندارد، و یا ورود به  کسب در محیط
اگر . کنند هاي همکاري خارج از منطقه جبران می شبکه
هاي غالب فعلی خودشان  ها منابع را براي تقویت فعالیت بنگاه
گسترش مسیر ) R&Dمثالً از طریق (سازي کنند  درونی

اما اگر بخواهند پیوندهاي دانشی . افتد موجود اتفاق می

داشته و همکاران نوآوري را در خارج از منطقه  خارجی بیشتر
مثالً از طریق (جستجو کنند، باید ظرفیت جذب بنگاه را 

این کار . باال ببرند) بکارگیري و جذب افراد ماهر و کیفی
توانایی آنها را براي تشخیص و جذب دانش خارجی، 

سازي و تلفیق آن با دانش موجود، توسعه و گسترش آن  شبیه
ها و بازیگران منطقه و نهایتاً تغییر مسیر  ایر بنگاهدر میان س
هاي بازیگرمحور تمرکز بر ارتقاء  راهبرد. دهد افزایش می

با این وجود، گسستگی  ].14[ها دارند  ظرفیت جذب بنگاه
گذاران  تا سیاست شود مینظام نوآوري در این مناطق، باعث 

 محورمهاي سیست هاي بازیگرمحور، به سیاست بیش از راهبرد
ها و صنایع  اما از آنجا که معموالً تعداد بنگاه. عالقمند باشند

داراي فناوري مرتبط در این مناطق اندك است، تمرکز صرف 
محور کمتر به نتیجه خواهد رسید و  هاي سیستم بر راهبرد

ضروري است که به سیاست نوآوري سطح بنگاه هم توجه 
هاي  ه معدود بنگاهکنند ک اشاره می 1ایساکن و کارلسن. شود

اي   توانند به عنوان دروازه هاي ضعیف میRISتوانمند در 
هاي محلی عمل کنند  براي ورود دانش خارجی به سایر بنگاه

ررشد  گیري بنگاه هدف 2مونسون ، اما]28[ در صنایع (هاي پ
 روي تأکیدضعیف،  RISدر ]. 29[کند  را توصیه می) متنوع
و بیشتر  کمتر استزا در منطقه  هاي توسعه درون ظرفیت
هاي خاصی که  تا از فرآیندهاي نوآوري بنگاه شود میتالش 

توانایی و امکان نوآوري دارند پشتیبانی شود و اشاعه 
گیري شده به سایر  هاي هدف ها و فناوري از بنگاه شایستگی

  ].14[ گرددهاي محلی ترغیب  هاو سازمان بنگاه
هاي ضعیف، سرریز دانش اندك است و اگر معدود RISدر 

اي در منطقه باشد که با خارج از منطقه پیوند  بنگاه پیشرفته
هاي منطقه از  دانشی داشته باشد، احتمال انتفاع سایر بنگاه

براي . سرریز دانش حاصل این پیوندها بسیار ضعیف است
که نوعی سیاست  "راهبرد انتشار"پرهیز از این موقعیت، 

برخی ابزارهاي . محور است، بسیار اهمیت دارد سیستم
 3ي فناوري، به دلیل قابلیت پیوندزنیها پاركسیاستی نظیر 

باید توجه داشت . توانند در اجراي این سیاست مفید باشند می
هاي منطقه  هاي قوي یا پیشرفته از سایر بنگاه که معدود بنگاه
سازي  و سیستمسازي  هاي شبکه تکمیل سیاست. ایزوله نشوند

                                                 
1- Karlsen 
2- Monsson 
3- Bridging 
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ها و  تا بنگاه شود میهاي بازیگرمحور موجب  توسط سیاست
هاي پیشرو منطقه ترغیب  کارآفرینان بیشتري به پیروي از بنگاه

هاي نوآور و شعب مؤسسات پژوهشی ملی  جذب بنگاه. شوند
یا سایر مراکز تحقیقاتی خارج از منطقه نیز گزینه سیاستی 

  .]14[ضعیف است  RISمناسبی براي 
مستحکم و تخصصی  RISهاي نوآوري در  سیاست 2- 4
  )نواحی صنعتی(

هاي قوي در یک یا چند صنعت  این مناطق معموالً خوشه
نهادها قوي و مستحکم بوده و براي پشتیبانی از . محدود دارند

از این رو احتمال . اند ساختار صنعتی موجود منطقه تنظیم شده
ستحکم و تخصصی بسیار باال م RISشدگی در  بروز انواع قفل

. توان تغییر داد شده را به سختی می تخصصی RIS. است
هاي متقابل آنها تنها به گسترش  پیکربندي نهادي و وابستگی
سازي مسیر روي خوش نشان  مسیر موجود و یا مدرن

) و نهادهاي پشتیبان آنها(ها  در این صورت، اگر بنگاه. دهد می
یی سریع به تغییرات شدید ظرفیت خود را براي پاسخگو

ها و بازارهاي جهانی از دست بدهند، منطقه با چالش  فناوري
در نتیجه، سیاست  .بازسازي مواجه شده و افول خواهد کرد

اصلی در این مناطق، پرهیز از فرسودگی مسیر فعلی از طریق 
اما این . ها و نوآوري مداوم است ارتقاء ظرفیت نوآوري بنگاه

تنوع در این مناطق اندك است و  کافی نیست زیرا
هاي تدریجی غلبه دارد و بنابراین نباید به توسعه  نوآوري
براي گشتار منطقه، پشتیبانی از پیوند با . زا اکتفا کرد درون
گذاري  هاي دانشی خارج از منطقه و جذب سرمایه شبکه

مستقیم خارجی، به منظور دستیابی به دانش مکمل از منابع 
هاي موجود منطقه، ضروري  آن با دارایی خارجی و ترکیب

هاي بازیگرمحور نظیر تشویق ورود  در کنار آن، سیاست. است
و ) سازي شاخه(هاي جدید مرتبط  هاي موجود به حوزه بنگاه

هاي جدید در صنایع  گیري بنگاه همچنین پشتیبانی از شکل
تقویت عملکرد بازیگران  نیزو ) کارآفرینی فناورانه(جدید 
گذاري در  سرمایه و اهی نظام نوآوري منطقه مفید استغیربنگ
  ].14[ شود میهاي جدید علمی نیز توصیه  حوزه

مستحکم و متنوع  RISهاي نوآوري در  سیاست 3- 4
  )نواحی شهري بزرگ(

این مناطق به دلیل تنوع باال، از ظرفیت فراوانی براي تغییر و 
و  ايریشههاي  نوآوري. خلق مسیر جدید رشد برخوردارند

. هاي کارآفرینانه در این مناطق زیاد است مداوم و فعالیت
روز ماندن زیرساخت دانش و  چالش اصلی این مناطق، به
 دایمابه همین دلیل الزم است . زیرساخت پشتیبانی آنها است

هاي پژوهشی و آموزشی را گسترش داده و ساختارهاي  برنامه
زمان با  نهادي خود را چنان منعطف تنظیم کنند تا بتوانند هم
وکارها به  توسعه علمی و تغییرات شتابان فناوري و کسب
 حالبا این . پیش رفته و مسیرهاي جدید رشد را هموار سازند

بپردازند زیرا با توانند صرفاً به توسعه مسیرهاي جدید  نمی
برداري و گسترش مسیرهاي موجود هم روبرو  چالش بهره

هم دانش در دسترس و هم دانش جدیدي که از . هستند
در این  تأکیداگر . شود  طریق پژوهش ایجاد شده باید تجاري

ي بردار بهرهبیشتر بر تولید دانش باشد تا اشاعه و  RISگونه 
ایع نوظهور نتوانند به از آن، این احتمال وجود دارد که صن

پشتیبانی  پس. حجم بحرانی برسند و مسیر جدید شکل نگیرد
سازي از  وکار براي بکارگیري دانش و تجاري از محیط کسب

به عبارتی توصیه . هاي سیاستی در این مناطق است اولویت
مستحکم و متنوع بیش  RISر محور د سیاست سیستم شود می

  ].14[توجه باشد  هاي بازیگرمحور مورد از سیاست
هاي پژوهشی، آموزش عالی، خدمات مشاوره  تشویق فعالیت

هاي  جهت نوآوري و رشد در مسیرهاي جدید از سیاست
سازي تنظیمات  منعطف پی محوري هستند که در سیستم

و با این وجود هر مسیر جدید . دارند RISنهادي پشتیبان در 
، راه حلیک . آینده درخشان و پررشد ندارد حتمانوزادي، 

هایی است که در تعدادي از  تشخیص دانش عام و فناوري
هاي نوآوري، به طور مشترك استفاده  هاي جدید و پروژه بنگاه
تواند بر ساخت شایستگی  می RISصورت  در این. شود می

حتی  ).سیاست بازیگرمحور(هاي عام تمرکز کند  در این حوزه
نیز از فرسایش ظرفیت گشتاري خود مصون  RIS این نوع
شدگی ساختارهاي صنعتی و نهادي و بروز  قفل. نیست

جلوگیري کنند  هم هاي مرتبط با عواملی که از پیوند فعالیت
اي نوآوري مستحکم و متنوع نیز محتمل  هاي منطقه در نظام
چالش دیگر این مناطق، حفظ توانایی خود براي  لذا. است

شده و پیکربندي مجدد  بازسازي ساختارهاي صنعتی قفل
هاي جدید صنعتی  تنظیمات نهادي براي تطبیق با نیازمندي

هاي اصلی سیاست نوآوري در  گیري جهت 2 جدول .است
  .دهد را نشان می RISانواع 
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  ]RIS ]14هاي اصلی سیاست نوآوري در انواع  گیري جهت) 2جدول 
  هاي سیستم محور سیاست  هاي بازیگرمحور سیاست  

RIS  مستحکم
  و متنوع

  ها و مؤسسات پژوهشی تقویت قابلیت اکتشاف و تولید دانش در دانشگاه -
  ها سازي در بنگاه برداري از دانش جدید و تجاري تقویت ظرفیت بهره -

 RISالمللی  بهبود جذابیت بین -

هاي جدید  تطبیق نهادي با نیازمندي -
 صنعتی

RIS  مستحکم
  و تخصصی

ها و بازیگران غیربنگاهی در  هاي نوآوري بنگاه تقویت کارآفرینی و قابلیت -
  هاي جدید حوزه

گیري مجدد  شدگی و جهت اصالح قفل -
RIS در مسیرهاي جدید رشد 

  دانشیتقویت پیوندهاي خارجی  -

RIS ضعیف  
  هاي پیشرو در مسیرهاي جدید رشد هاي پررشد و بنگاه گیري بنگاه هدف -

  هاي پیرو پشتیبانی از بنگاه -
  ها بهبود ظرفیت نوآوري در بنگاه -

ایجاد و تقویت ( RISساخت  -
 )پیوندهاي بازیگران و نهادسازي

 تقویت پیوندهاي خارجی دانشی -
  

 مطالعه موردي ایران -5
. اي نوآوري در ایران اندك هستند هاي منطقه مطالعات نظام

یکی از مطالعات توسط ریاحی صورت گرفته و در آن تالش 
هاي مختلف  شده تا از طریق تشخیص و تمایز بین گونه

 کدامهر  RISهاي  هاي کشور، مسیر استان و ویژگی استان
هاي  هاي سیاستی بر مبناي شکست شناسایی شده و توصیه
، رفتار RISشناسی  مبناي گونه]. 30[سیستمی صورت پذیرد 

مناطق است و با در ) پژوهش، فرارسی و یادگیري(نوآورانه 
 1نظر گرفتن حاالت مختلف رفتاري، هشت گونه آرمانی

  ).3شکل (تعریف شده است 

  
هاي  ویژگی رفتار نوآوري و گونهنمایش تصویري فضاي  )3شکل 

  ]RIS ]30آرمانی 
هر استان  RISهاي آماري در دسترس،  سپس با توجه به داده

. 2ین گونه آرمانی تخصیص یافته استتر نزدیکبه 

                                                 
هاي آرمانی در دنیاي واقع وجود ندارند و هر منظقه تا حدودي هر یک از  گونه -1

 .هاي سه گانه رفتاري را دارا است ویژگی

و به دو گونـه باقیمانـده، دور     هبود تر نزدیکگونه آرمانی  6هاي ایران به  استان -2
 .اند هبود

منطقه نوآور رهبر . ین گونه، منطقه نوآور استتر مطلوب
فناوري در کشور است و فرارسی باال، یادگیري باال و 

در . ها دارد پژوهشی بیشتري نسبت به سایر استانهاي  فعالیت
مقابل، منطقه یا گونه دورمانده قرار دارد که در مقایسه با 

هاي پژوهشی است و یادگیري در آن به  سایرین، فاقد فعالیت
قدر کافی زیاد نیست تا بتواند طی زمان فاصله فناوري خود 

  .را با سایرین کاهش دهد
هر استان، دالیل عملکرد  RIS در ادامه پس از تشخیص نوع

هر کدام از طریق مطالعه موردي هر استان و ) رفتار نوآوري(
هاي آنها در ابعاد مکانی، باورها و هنجارها،  بررسی ویژگی

نیروي کار، سازمان دانشی، تناسب فناوري و مسیر گذشته 
هاي سیستمی در  تشخیص داده شده و از این طریق شکست

RIS هاي سیاستی  نتایج و توصیه. شده است استنتاج ها ونهگ
  .شده استارائه  3در جدول  ها گونهیک از هر 

ها،  گرچه رویکرد ریاحی در بررسی علیت رفتار نوآوري گونه
توان با بررسی  عوامل است، اما می "پیکربندي"توجه به 
هر گونه مشاهده  RISها، روندهایی را در تکامل  ویژگی گونه

به عنوان مثال حرکت از گونه دورمانده به سمت گونه . کرد
شهري "به سمت  "ناحیه جانبی"نوآور با تغییر ویژگی مکانی 

نیروي کار نواحی غیریادگیرنده . شدن همراه است "و صنعتی
آموختگان عالی،  مشخصاً فاقد کیفیت بوده و با افزایش دانش

-تعداد متخصصین فیزیک یادگیري آغاز شده و افزایش
در . مهندسی، موفقیت در فرارسی را به همراه دارد-ریاضی

رود، حرکت از  که انتظار می همانطورمورد سازمان دانشی نیز 
گونه دورمانده به سمت گونه نوآور با حرکت از سازمان 

اما . دانشی نامساعد به سمت سازمان دانشی کیفی همراه است
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و حتی همراهی آن با تعداد باالي  ها افزایش ظرفیت دانشگاه
ها و موفقیت  علمی نیز الزاماً با یادگیري بنگاه  عضو هیأت

ظرفیت و کیفیت باال در . منطقه در فرارسی همراه نشده است
آموزش عالی گرچه شرط الزم براي نوآور شدن منطقه است 

هاي ایران، ارتباط  سرریز دانش در استان. اما کافی نیست
و تعداد ) شهري و صنعتی بودن(نوع فناوري مستقیم با ت

) کیفیت نیروي کار(آموختگان عالی شاغل در صنعت  دانش
ها مرتبط با  منطقه دارد، اما سایر ابعاد رفتار نوآوري استان

مطابق با نتایج به دست آمده، . ها است شبکه تجاري بنگاه
شرط الزم براي نوآور شدن منطقه  "تناسب فناوري"وجود 
ما در کنار سایر عوامل، زمینه کافی براي نوآور بودن را نیست ا
توان نتیجه گرفت که  می در مجموع .آورد می فراهم

اي  هاي علم و فناوري بر نظام منطقه تأثیرگذاري سیاست
اي  نوآوري، بستگی به میزان بلوغ و تکامل سایر عوامل زمینه

که  توجه به عوامل مستقیماً مؤثر بر رفتار نوآوري،. دارد
هاي علم و فناوري را تشکیل  معموالً موضوع اصلی سیاست

دهند، در صورتی که عوامل دورتر نظیر نیروي کار و حتی  می
زمان پیدا  اي مکانی و فرهنگی تکامل کافی و هم عوامل زمینه

ها  تواند منجر به شکست سیاست نکرده باشند، به راحتی می
ر رویکرد در هر صورت، توصیه سیاستی مشترکی د. شود

گسترده نوآوري براي تمامی مناطق صرفنظر از شکست یا 
هاي  پشتیبانی و اتخاذ سیاست": موفقیت آنها وجود دارد

هاي یادگیري و نوآوري و ارتقاء جریان دانش  پیشبرد شبکه
  ."به ویژه از طریق گسترش پیوندهاي محلی

  ]30[در ایران  RISشناسی انواع  گونه) 3جدول 

ف
ردی

  

  گونه
  آرمانی

رفتار 
  نوآوري

  ها استان  هاي سیاستی توصیه  ها شکست  ویژگی

  دورمانده  1

کمبود  -
  فرارسی

کمبود  -
  پژوهش

کمبود  -
  یادگیري

نیروي کار و سازمان دانشی  -
  ضعیف

عدم وجود شبکه تجاري متناسب  -
  ها در میان بنگاه

هاي صنعتی و  رونق فعالیتعدم  -
  بالتبع کمبود تنوع و تناسب فناوري

اي و سنتی  روابط اجتماعی قبیله -
  )گریزي گرایی سنتی و مخاطره جمع(

  مسیر ناموفق گذشته -

گذاري  شکست سرمایه -
  در زیرساخت

شکست یادگیري  -
  )گذار(

جواري  شکست هم -
ناشی از گسستگی 

  جغرافیایی
جواري  شکست هم -

عی ناشی از اجتما
شدگی در روابط  قفل
اي و عدم پذیرش  قبیله

  تغییر

هاي فیزیکی، ارتباطی و  بهبود زیرساخت -
  رفاهی

  هاي بالقوه تشخیص و تقویت خوشه -
هاي نوآور از بیرون منطقه  جذب شرکت -

 ها و لنگر کردن آنها در خوشه

  )وکار کسب(ایجاد مراکز رشد تجاري  -
  هاي فنی توسعه دانشکده -
  هاي مهارتی توسعه آموزش -

ها با خارج منطقه به  ترویج روابط بنگاه -
هاي مختلفی نظیر شرکت در  روش

ها و حتی  ها و نمایشگاه کنفرانس
مدت مهارتی در خارج  هاي کوتاه آموزش

  منطقه

خراسان 
، شمالی

خراسان 
، جنوبی
، لرستان

چهارمحال 
و 

، بختیاري
سیستان و 
، بلوچستان
، کردستان
  همدان

2  
گراي  تجربه

  ناموفق

موفق در  -
فرارسی 

  )تجربی(
کمبود  -

  پژوهش
کمبود  -

  یادگیري

ها با این تفاوت  شبیه به دورمانده -
که در دوره گذشته شاخص فرارسی 

احتماالً (اند  مناسبی از خود نشان داده
ها و  به دلیل حمایت

هاي دولتی یا موقعیت  گذاري سرمایه
ع گیري از مناب انحصاري در بهره

اما موفق به حفظ موقعیت ) طبیعی
  اند خود نشده

شکست یادگیري  -
  )گذار(

جواري  شکست هم -
ناشی از گسستگی 

  جغرافیایی
جواري  شکست هم -

اجتماعی ناشی از 
شدگی در روابط  قفل
اي و عدم پذیرش  قبیله

  تغییر

هاي فیزیکی، ارتباطی و  بهبود زیرساخت -
  رفاهی

مرتبط با مزیت هاي صنعتی  تقویت خوشه -
هاي صنفی و  طبیعی منطقه و ترویج انجمن
  تخصصی

هاي تخصصی و تشویق  برپایی نمایشگاه -
هاي  هاي منطقه به شرکت در نمایشگاه بنگاه

  المللی ملی و بین
هاي مهارتی و تخصصی به  توسعه آموزش -

  ها منظور ارتقاء ظرفیت جذب بنگاه

گلستان، 
  هرمزگان
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  ]30[در ایران  RISشناسی انواع  گونه) 3جدول 

ف
ردی

  

  گونه
  آرمانی

رفتار 
  نوآوري

  ها استان  هاي سیاستی توصیه  ها شکست  ویژگی

3  
گراي  پژوهش

  ناموفق

کمبود  -
  فرارسی

فعال  -
  پژوهشی

کمبود  -
  یادگیري

  تراکم پائین جمعیت -
کرده و  کمبود نیروي تحصیل -

متخصصین فیزیک، ریاضی، مهندسی 
  و مدیران

پتانسیل پائین یادگیري از روابط  -
  استانی تجاري برون

ظرفیت باال در آموزش عالی اما  -
گذاري اندك در پژوهش  سرمایه

هاي کوچک و  ها و نوآوري پژوهش(
) تأثیر در کاهش فاصله فناوري کم

  عمدتاً صنعتی

شدگی در صنعت  قفل -
  محلی

گذاري  شکست سرمایه -
  در پژوهش

گسستگی شناختی میان  -
هاي صنعتی و  بنگاه

  هاي دانشی سازمان
شکست یادگیري  -
به دلیل عدم ) گذار(

کفایت توانمندي و 
ظرفیت جذب پائین 

  ها بنگاه

 سازي صنعتی و متنوعبازسازي مجدد  -

هاي صنعتی بزرگ و قدیمی  تشویق بنگاه -
هاي  براي بازسازي و استفاده از فناوري

  جدید و پیشرفته در حوزه تخصصی خود
هاي صنعتی  ها در حوزه پشتیبانی از خوشه -

  هاي صنعتی موجود جدید و مکمل حوزه
  ها و مراکز رشد فناوري تأسیس پارك -
آموزش عالی به هاي  سازي رشته متنوع -

هاي  هاي مکمل فناوري ویژه در حوزه
  موجود

مدت تخصصی به  هاي کوتاه آموزش -
هاي نوین و  ها با فناوري منظور آشنایی بنگاه

  پیشرفته
هاي پژوهشی بین صنعت  پیشبرد همکاري -

  هاي محلی و دانشگاه
ها به صادرات به کشورهاي  تشویق بنگاه -

  پیشرفته

سمنان، 
خراسان 
  رضوي

4  
نزدیک به 
  گذار

کمبود  -
  فرارسی

کمبود  -
  پژوهش

- 
  یادگیرنده

گذار در باورها و هنجارها در کنار  -
هاي  پیشرفت در تأمین زیرساخت

  شهري
گذار از روابط (گرایی  عدم جمع -

  )اي قبیله-سنتی
  افزایش ظرفیت آموزش عالی -
آموختگان سطوح  وجود دانش -

  عالی
  فاقد مسیر گذشته موفق -

احتمال شکست  -
  )گذار(یادگیري 

احتمال شکست  -
  جواري اجتماعی هم

هاي تخصصی و  ترغیب در ایجاد انجمن -
  ها برپایی سمینارها و نمایشگاه

-مدت مهارتی هاي آموزشی کوتاه دوره -
  تخصصی

هاي همکاري نظیر  تشویق در ایجاد شبکه -
  ها کنسرسیوم

بهبود روند، تسریع و دقت در رسیدگی  -
  یات و مبارزه با فساد اداري محلیبه شکا

  هاي موجود تقویت خوشه -
  تشویق مراکز طراحی و مهندسی -

  ارتقاء کیفیت آموزش عالی -

قزوین، 
فارس، 

قم، 
  کرمانشاه

5  
در حال گذار 

  گرا تجربه

موفق در  -
  فرارسی

کمبود  -
  پژوهش

- 
  یادگیرنده

  )غیرشهري(داشتن صنعتی کوچک  -
  کمبود تنوع فناوري -

پذیري و اعتماد  مخاطره -
  شخصی بین

  آموزش عالی در حال پیشرفت -
آموختگان  برخورداري از دانش -

سطوح عالی و متخصصین فیزیک، 
  ریاضی و مهندسی

استانی  هاي تجاري برون شبکه -
بیشتر یادگیري از خارج منطقه (

  )است
  هاي تجاري محلی کمبود شبکه -

کنندگی  شکست تکمیل -
  نهادي

ها به ویژه در تناسب  یفی دانشگاهارتقاء ک -
  با ساختار صنعت منطقه) تنوع مرتبط(

هاي مرتبط و یا مکمل  تأسیس پژوهشگاه -
  هاي منطقه فناوري

  رسمی R&Dحمایت از  -
هاي مشارکتی دانشگاه و  تشویق پژوهش -

  صنعت
ها و مراکز رشد  ها، شهرك ایجاد پارك -

  علمی و فناوري
  ایشی هاي ز تشویق ایجاد شرکت -

زنجان، 
مازندران، 
  بوشهر
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  ]30[در ایران  RISشناسی انواع  گونه) 3جدول 

ف
ردی

  

  گونه
  آرمانی

رفتار 
  نوآوري

  ها استان  هاي سیاستی توصیه  ها شکست  ویژگی

  نوآور  6

موفق در  -
  فرارسی

فعال  -
  پژوهشی

- 
  یادگیرنده

غلبه شهرنشینی همراه با تراکم  -
  باالي جمعیت

آموختگان  نیروي کار غنی از دانش -
وجود قابل توجه (سطوح عالی 

متخصصین فیزیک، ریاضی، مهندسی 
  )و مدیران در نیروي کار

آموزش  ظرفیت و کیفیت باالي -
  عالی

هاي  گذاري باال در فعالیت سرمایه -
  پژوهشی

داشتن صنعتی همراه با تنوع و  -
  تناسب فناوري

  هاي متناسب تجاري وجود شبکه -
گرایی  پذیري همراه با جمع مخاطره -

حمایت و (و اعتماد باال به آشنایان 
پشتیبانی از روند تغییر و همچنین 
برخورداري از فرهنگ دوستدار 

  )کارآفرینی

---  

المللی بازیگران  سازي بین پیشبرد شبکه -
ها،  ها، دانشگاه بنگاه(نظام نوآوري منطقه 

  ...)هاي تخصصی و  ها، آزمایشگاه پژوهشگاه
نگاري به ویژه با مشارکت  هاي آینده برنامه -

  هاي صنعتی و تخصصی ها و گروه انجمن
  ایجاد مراکز انتقال فناوري -

  هاي بنیادي حمایت از پژوهش -
هاي کیفی،  گسترش و ایجاد دانشگاه -

هاي کامالً  ها و پژوهشگاه آزمایشگاه
  تخصصی

هاي مهارتی تخصصی در  آموزش -
  هاي نوین و پیشرفته فناوري

ها به صادرات به کشورهاي  تشویق بنگاه -
  پیشرفته

هاي  شرکت و حضور مؤثر در نمایشگاه -
 هاي المللی و حمایت از کنسرسیوم بین

  صادراتی، تخصصی و برندسازي
گذاري مستقیم خارجی در  جذب سرمایه -

  هاي مرتبط و پیشرفته حوزه فناوري
هاي فنی و  هاي ارتقاء قابلیت برنامه -

  هاي پیشرفته راهبردي به ویژه در فناوري

  تهران
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