
  

 

 

  
 
 

 97-117، صفحات 1400بهار ،  1 ، شماره 7 فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره

 
 

 

 

سازگان نوآوری طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم

 سازی خودرومورد مطالعه: صنعت قطعهآذربایجان شرقی؛ 

 مهدی پاکزاد

 ها و پایش علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوراستادیار ارزیابی سیاست

 1سید سپهر قاضی نوری

 اطالعات دانشگاه تربیت مدرساستاد مدیریت فناوری 

 مهدی فاطمی 

 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

 (8/11/99تاریخ پذیرش:  - 7/7/99)تاریخ دریافت: 

 چکیده
شناسی نوآوری در شمار مناطق های فناورانه مختلف، از منظر گونهرغم قابلیتاستان آذربایجان شرقی علی

این مقاله ، های مناطقوابستگی نوآوری به ویژگیاساس و به فراخور اینگرای ناموفق قرار گرفته است. برپژوهش
ابتدا با منظور بدینباشد. استان آذربایجان شرقی میسازگان نوآوری طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بومبه دنبال 

چارچوبی مدیران کالن استان، برای کسب تجربیات مصاحبه ابزار گیری از داده بنیاد و با بهره بر راهبرد نظریه تکیه
سازگان استان توسعه یافت و سپس چارچوب مذکور در برای طراحی آمیزه سیاستی به منظور توسعه بومبومی 

 ،جلب مشارکت طیف گسترده ذینفعانهای پژوهش، براساس یافته. سازی شدسازی خودرو پیادهقطعهصنعت 
ای در فرامنطقه افزاییمنطقه و تاکید بر هم نوآوری زیربنای به توجه ارز،هم و باالدستی هایهمراستایی با سیاست

شناسایی  اجزا، شناسی، بررسیاهمیت گونهالگوی کالن سیاستگذاری نوآوری مورد توجه قرار گرفت. همچنین  بر 
آثار  تاکید شد و در پایان ضرورت ارزیابی نوآوری سازگانعمر در ارزیابی بوم چرخه و تحلیل موفقیت عوامل
 سیاستی تبیین شد. آمیزه سازیپیاده برای ریزیابزارهای سیاستی و برنامه اجرای
 

 سازی خودرو.آوری، آمیزه سیاستی، آذربایجان شرقی، صنعت قطعهسازگان نوای، بومنوآوری منطقه واژگان کلیدی:

                                                           
  .Email: Ghazinoory@modares.ac.ir نویسنده مسئول -1

 پژوهشی مقاله  

mailto:Ghazinoory@modares.ac.ir
mailto:Ghazinoory@modares.ac.ir


 1400، بهار  1 ، شماره 7 هپژوهشی سیاستگذاری عمومی، دور - فصلنامه علمی                                          98

 
 

 مقدمه

( و جایگاه 1396رغم تنوع باالی صنایع )قاضی نوری و ریاحی، استان آذربایجان شرقی علی
( با 1399وکار در سطح کشور )اسکندرزاده فرد و بهلولی، های کسباول توسعه خوشه

التحصیالن به نسبت میانگین کشوری، عدم تعادل بیشتر فارغهای فراوانی نظیر نرخ بیکاری چالش
های نیمه شرقی و غربی استان، تعداد اندک شرکت میاندر دسترسی به نیروی انسانی متخصص 

ان، طباطبائیدار )های اولویتبنیان به نسبت جمعیت، کمبود مراکز پژوهشی فعال در حوزهدانش
های استان، عدم تناسب وهشی، یادگیری ناکافی بنگاهوری نیروی پژ(، روند نزولی بهره1398

آفرینی محدود فناوری، محدودیت جریان دانش ضمنی، شاخص همپایی نامطلوب و نقش
سازگان تأمین کننده صنایع در مسیر توسعه بوم-تعامالت تجاری برون مرزی در یادگیری کاربر

تولید سرانه ناخالص داخلی در قیاس باشد و این موارد در قالب پایین بودن نوآوری روبرو می
دار نظیر معدن، قطعات های اولویت(، نابهینگی بخش1396با کشور)قاضی نوری و ریاحی، 

(، ناپایداری الگوی توسعه صنعتی، بیکاری نیروی 1396، رفیعی و همکارانخودرو و کشاورزی )
فراخور عدم متخصص صنایع بزرگ و مهاجرت نیروی انسانی به سمت شهرهای بزرگ به 

( بازتاب یافته است. همه این 1395ای )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه مناطق حاشیه
کند استان به خوبی عمل نمی 2سازگان نوآوریکند که بوممشکالت، ذهن را به این سو هدایت می

باید به  تیجهدرنو سیاستهای سطح ملی نتوانسته است موفقیت کافی در این استان بدست اورد و 
های های ایران رفتارهای متفاوت نوآوری در زمینهاستان اصوالً سیاستهای موثر منطقه ای اندیشید.

اند و این در حالی اجتماعی )وابستگی به مسیر( از خود نشان داده-اقتصادی-متفاوت اقلیمی
لی صورت طور متمرکز و در سطح منوآوری در ایران به-فناوری-است که سیاستگذاری علم

که با مباحث نظری نظام  -های متفاوت واقعیت تفاوت رفتاری در زمینه در این راستا پذیرد.می
های مختلف بر لزوم یافتن راهکارهای ویژه و اولویت - ای نیز همخوانی داردنوآوری منطقه

-ناوریف-های علمکند. نکته دیگر، لزوم توجه به توازن سیاستسیاستی در هر استان تأکید می
تنهایی نوآوری به-فناوری-های علمهای عمومی در مناطق است. سیاستنوآوری و سایر سیاست

های قادر به بهبود رفتار نوآوری مناطق نیستند بلکه تنها در کنار و هماهنگ با سایر سیاست
ارات مثال سیاست ارتقای اعتب عنوانعمومی قادر به تغییر زمینه و مسیر مناطق خواهند بود. به

علمی پژوهشی مکفی بوده لیکن فاقد بازار کار کیفی است، پژوهشی در استانی که دارای هیئت
تواند منجر به رشد اقتصادی منطقه، به به دلیل فاصله زیاد دانشی بخش صنعت و دانشگاه نمی

ر های آشکاهای دانشگاهی شود. این تفاوتعنوان پیامد مورد انتظار از نوآوری حاصل از پژوهش
های متناسب با بوم آن منطقه را بیش از پیش های کشور ضرورت اتخاذ سیاستدر میان استان

کشد. لذا ضروری نمایان نموده و نظام سیاستگذاری متمرکز نوآوری در ایران را به چالش می
ای به مقوله نوآوری، به صورت پایین به باال و با هماهنگی ها با نگرشی منطقهاست این سیاست
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(. البته طبیعی است 1392ای اتخاذ شود )ریاحی و همکاران، همکاری فعال کنشگران منطقهو 
ای را تنهایی همه مسائل یک نظام نوآوری منطقهتواند بهیک از ابزارهای سیاستی نمیکه هیچ

نوآوری را شناسایی نمودند، باید « مشکل»ای، که سیاستگذاران منطقهحل کند بلکه پس از آن
های نهادی، اقتصادی، سیاسی، ها و اهداف را مشخص کرده و با شناخت پیچیدگیاولویت

از ابزارهای سیاستی انتخاب کنند به نحوی  اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی، ترکیبی هوشمندانه
نوآوری، متناسب و خاص همان منطقه باشد. بنابراین این مقاله با تمرکز بر  3که آمیزه سیاستی

های کشور، به دنبال ارائه چارچوبی برای طراحی ود در وضعیت نوآوری استانهای موجتفاوت
  باشد.ای در استان آذربایجان شرقی میسازگان نوآوری منطقهآمیزه سیاستی برای توسعه بوم

 پیشینه پژوهش

 ای به نوآورینگرش منطقه

وری، رشد بهرهنوآوری به فراخور پیامدهای جدی بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی نظیر 
تولید ثروت و اشتغال مورد توجه طیف وسیعی از سیاستگذاران قرار گرفته و از این رو مطالعه 

ای یافته است. با وجودی که رفتار نوآوری کشورها در مطالعات سیاستگذاری جایگاه ویژه
ید شده پذیرش نوآوری به عنوان عاملی حیاتی در توسعه اقتصادی توسط تمامی اقتصاددانان تأی

گرفته اما طی زمان، رویکردهای مختلفی در مطالعات نوآوری توسط دانشمندان این حوزه در پیش
ترین تمایز، یا گاهی تعارض، بین جریان جاری نئوکالسیک در اقتصاد و شده است. بیش

ها خود را از طریق (. این تفاوتSmith, 2000های اقتصاد تکاملی است )مندان به نظریهعالقه
های ها و راهبردها و مطالعات نوآوری و بالتبع در توصیههای مورد استفاده در تحلیلدلم

که گروه اول فرآیند نوآوری را به منزله فرآیندی اند. درحالیسیاستگذاری به نمایش گذاشته
بینند که از پژوهش بنیادی آغازشده و پس از ایجاد یا تغییر فناوری از طریق خطی می

دانند که درون کند، گروه دوم نوآوری را فرآیندی تعاملی میبه بازار راه پیدا می سازیتجاری
گرایانه رویکرد رسد. بنابراین با توجه به نگرش تقلیلنظام پیچیده اجتماعی به منصه ظهور می

فرض عقالنیت بازیگران اقتصادی، به نیازهای سیاستگذاران نئوکالسیک از پنجره بازار و با پیش
دهد و از این رو ابتدا مورد تر پاسخ میبینی و ارائه تجویزهای صریح، سریعاستای پیشدر ر

های رویکرد خطی به نوآوری از توجه ایشان قرار گرفته است. با این حال با توجه به محدودیت
، رویکرد سیستمی به نوآوری مخصوصاً در اروپا که از نظر شدت تحقیق و توسعه 90اوایل دهه 

طی کامالً متفاوت با آمریکا قرار دارد، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است در شرای
(Georghiou et al, 2003 .)های ای از نهادها در بخشبا تعریف شبکه –نظام ملی نوآوری  اگرچه

های اصالح و انتشار فناوری ها منجر به ابتکار،ها و تعامالت آنخصوصی و دولتی که فعالیت

                                                           
3 - Policy Mix 
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  ترین مفاهیمی است که در به عنوان یکی از اولین و مهم -(Freeman, 1987) شودمیجدید 
های ازآن دیدگاهمیالدی رونق یافت و مورداستفاده قرار گرفت، پس 1980های پایانی دهه سال

ای نوآوری نیز رخ نمود. عواملی چون کاهش اهمیت مرزهای ملّی و مکملی نظیر نظام منطقه
های فناورانه موجب شد تا مفاهیمی مانند نوآوری در مناطق، به ویژه در توانمندیتوسعه فراملی 

(. به دیگر Enright, 2003ای برخوردار شود )میان پژوهشگران و سیاستگذاران از اهمیت ویژه
( و این امر، Porter, 1990سخن، ازآنجاکه نوآوری تمایل به تجمیع در مناطقی خاص دارد )

ای و کند، عدم تعادل فزاینده منطقهروز بیشتر میابرابری بین مناطق را روزبهفاصله فناوری و ن
ها در مناطق مختلف، محرک توجه بیشتر سیاستگذاران به رفتار نوآوری در مناطق شده نابرابری

ای نوآوری در مطالعات سیاستگذاری نوآوری در جهان، ، بُعد منطقه1990است. از نیمه دوم دهه 
رد نوآوری در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد مطلوب، اهمیت پیدا کرد و دولتبا هدف پیشب

نمایند تا با گونه مناطق آغاز کرده و تالش میهایی را جهت ارتقای نوآوری در اینها برنامه
های انتقال های یادگیری گرفته تا راهبردهای مختلف، از ایجاد شبکهکارگیری طیفی از برنامهبه

های این مناطق ایجاد کنند ای پایدار از یادگیری در بنگاهای، گونهو نوآوری منطقهفناوری 
(Henderson, 2000مرور تاریخی مفهوم نوآوری منطقه .)دهد که این نگرش اگرچه ای نشان می

ای و جغرافیای اقتصادی دارد، اما تحت تأثیر ای، اقتصاد کاربردی منطقهریشه در علوم منطقه
کرده های ملی نوآوری پیدای تجربی در کشور ایتالیا عالئق مفهومی مشترکی با ادبیات نظامهایافته

(. Cooke et al., 2011شود )های سیاستگذاری نوآوری مطرح میو امروزه در کنار آن در پژوهش
های بزرگ متمرکز بود، مطالعات تجربی که عمده مطالعات جغرافیای اقتصادی بر بنگاهحالی در
های های مقیاس در شرکتپذیری اقتصادی، صرفهداد که تنها مسیر رقابتتالیا نشان میای

های کوچک و متوسط  در چندملیتی یا بزرگ نیست. این مطالعات نشان دادند که همکاری بنگاه
آمیز خواهد بود. تخصصی، موفقیتچه در بازارهای در بازارهای مصرفی و  چهعین رقابت، 

های کوچک و متوسط جلب در بنگاه «شدهشبکه»جه دانشمندان را به مفهوم تولید ، تو«تنوع نظام»
های کرد و بحث جغرافیای اقتصادی تکاملی پدیدار شد. نظام، شبکه و یادگیری تعاملی، رشته

مطالعاتی تحت  بر این اساس مشترکی بودند که این بحث را با  نظام ملی نوآوری پیوند دادند و
(. در این نگرش نیز به Brusco, 1982ای نوآوری مطرح شد و ادامه یافت )عنوان نظام منطقه

مانند رویکرد نظام ملی نوآوری، نقش نهادها در فرآیند نوآوری مورد توجه ویژه قرار گرفته 
اهمیت  های بزرگ ممکن است تنها نهادهای ملی ازاست؛ با این تفاوت که اگرچه برای بنگاه

ای نیز های کوچک و جدید، نهادهای خرده ملی و منطقهای برخوردار باشند، برای بنگاهویژه
ای به طور خالصه مرور تاریخی مفهوم نوآوری منطقه. (Carlsson, 2006) نقشی کلیدی دارند

ای و ای، اقتصاد کاربردی منطقهدهد که این رویکرد اگرچه ریشه در علوم منطقهنشان می
های ملی نوآوری پیوند داده شده های اخیر، با نظریه نظامرافیای اقتصادی دارد، اما در دههجغ

                شودهای سیاستگذاری نوآوری مطرح میاست و امروزه در کنار آن در پژوهش
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(Cooke et al., 2011هرچند مطالعات پیشین، مدل .)ای ازجمله های مختلف نوآوری منطقه
(، نواحی صنعتی Saxenian, 1994ای )های منطقه(، خوشهPorter, 1990صنعتی ) هایخوشه

(Bagnasco, 1977( فضاهای صنعتی جدید ،)Scott, 1988نواحی با فناوری برتر ،)        
(Keeble & Wilkinson, 2000خوشه ،)های صنایع دانش( محورCooke, 2002 نظام تولید ،)

ها را برای این موضوع ارائه ( و سایر مدلDoloreux, 2002)ای محلی، نظام نوآوری منطقه
ها، بر اعمال حاکمیت نهادها از طریق سیاستگذاری تأکید دارند و اند؛ لکن عمده این مدلکرده

های مبتنی بر رویکرد نظام نوآوری، رابطه اند. همچنین در مدلتوجه به نقش نیروهای بازار کم
شود و ماهیت نظام نوآوری، ایستا دهای نوآوری چندان تشریح نمیمیان ساختار نوآوری و رویدا

ای توسعه و بکارگیری شود. لذا برای توصیف پویایی نوآوری در سطح منطقهدر نظر گرفته می
کارگیری استعاره باشد. در این میان، برخی پژوهشگران، بهتر ضروری مییک چارچوب مناسب

ی تکاملی و تعاملی میان واحدهای نوآوری، فعالیت و ارتباط هاسازگان را برای توصیف جنبهبوم
ها و محیطشان پیشنهاد نمودند و بدین طریق مفهوم بومسازگان نوآوری در محیط علمی میان آن

 .توسعه یافته است

 سازگان نوآوریبوم

پذیر نمودن توسعه سازی اقتصادی است که بر امکانسازگان نوآوری چارچوبی برای مدلبوم
(. جکسون Papaioannou et al, 2009و نوآوری به عنوان هدف نهایی متمرکز است ) ناوریف
سازگان نوآوری را در قالب روابط پیچیده میان بازیگران یا نهادها با هدف کارکردی  ( بوم2011)

دی سازگان شامل منابع ماکند. بر این اساس بازیگران بومو نوآوری تعریف می توسعه فناوری
علمی، )بودجه، تجهیزات، امکانات و غیره( و سرمایه انسانی )دانش آموزان، اعضای هیئت

های نهادی باشند که موجودیتکارکنان، محققان صنعت، نمایندگان صنایع و غیره( می
دهند. این مفهوم دو نوع اقتصاد مجزا از یکدیگر را گرد سازگان را تشکیل میکننده در بومشرکت
رود و اقتصاد تجاری  که بر رد؛ اقتصاد پژوهش که توسط پژوهش بنیادی به پیش میآوهم می

سازگان نوآوری مفهومی کاربردی برای بوم (.Jackson, 2011کند )اساس منطق بازار کار می
ها، جوامع، توسعهمرکبی از نوآوری شود و دستههای همکارانه محسوب میتبیین نوآوری

ندرت در یک محیط گیرد. بر اساس این نگرش، نوآوری بهها را دربرمیآن دهندگان و رابطه میان
های مکمل شود و موفقیت آن وابسته به انواع مختلفی از نوآوریایزوله به نتیجه مطلوب منجر می

سازگانی به نوآوری، به دنبال افزایش توانمندی یک بازیگر است. به عبارت دیگر نگرش بوم
(. بنابراین یک Adner, 2006انفرادی و نوآوری در تعامل با دیگران است ) برای عبور از مرزهای

دهد از طریق همکاری و تعامل با یکدیگر، ارزشی خلق کنند ها اجازه میسازگان به شرکتبوم
تنهایی قادر به خلق آن نیست. باید توجه داشت که مفهوم همکاری بین بازیگران که یک شرکت به

های مرسوم برای اکتساب ارزش بیشتر توسط هر یک از طرفین زنینهمختلف، فراتر از چا
همکاری است؛ چرا که در این چارچوب، همکاری در قالب تالشی هماهنگ برای غلبه بر مسائل 
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(. از این منظر، رویکرد Adner & Kapoor, 2010شود )چالشی در مسیر خلق ارزش تعریف می
ر حال بهبود طیف وسیعی از همکاران نوآوری تمرکز دارد سازگان نوآوری بر روابط دائمًا دبوم

(Mercan & Goktas, 2011 و توجه خود را بر تعامالت میان این کنشگران در راستای خلق )
           دارددانش، اشاعه دانش، تبدیل دانش به نوآوری و توسعه نوآوری معطوف می

(Bramwell et al., 2012.) نوآوری، آن است که منابع در دسترس  سازگانیک وجه مهمِ بوم
برای اقتصاد پژوهش را وابسته به منابع ایجادشده در اقتصاد تجاری )بخشی از سود حاصل از 

های حاضر در داند. وجه دیگر آن، تأکید بر این نکته است که موجودیتهای تجاری( میفعالیت
اند اهبردی با یکدیگر مرتبط شدهسازگان، یا به صورت جغرافیایی مجتمع شده یا به شکل ربوم

سازگان که بازیگران اصلی بومازآنجایی (.Jackson, 2011) خاص را توسعه دهند تا یک فناوری
های مردم نهاد، و نوآوری را دولت، جامعه پژوهشی، بخش خصوصی، بنیادها و سازمان

نهادهای پژوهشی و دولتی  دهند، نقشالمللی تشکیل میگذاری و شرکای بینهای سرمایهسازمان
سیاستگذاری  به منظور در .1(: Mashelkar, 2012است از ) سازگان عبارتگیری بومدر شکل

تشویق بخش خصوصی و عمومی جهت مشارکت . 2های فراگیردستور کار قرار دادن نوآوری
تخفیفات تجهیز عمومی، ضمانت خرید، . 3های فراگیرهای تحقیق و توسعه و نوآوریدر برنامه

 های فراگیرهای هدفمند بر نوآوریگذاریسرمایه. 4 های فراگیر کاال و خدماتمالی برای نوآوری
( با استفاده از 2008استرین ) زمینه،در همین  .های فراگیرهای مالی برای نوآوریمشوق. 5

ی ایدهها و ، توازن و تعامل مداوم بازیگران مختلف را مقدمه بذرافشان«بِرکه طبیعی» استعاره
سازگان های مختلفی که در یک برکه تعامل نموده و یک بومتسهیل نوآوری میداند؛ مانند گونه

سازگان نوآوری را پژوهشگران، کنند. او سه جامعه اصلی بومفرد را خلق میمنحصربه
کنند و داند که در یک ساختار پشتیبان فعالیت میکنندگان میدهندگان و مصرفتوسعه
سازی و فرهنگ دهای این ساختار پشتیبان را رهبری، تأمین مالی، سیاستگذاری، آموزشکارکر

سیاستگذاری، تأمین مالی و (. بنابراین بطور خالصه سه کارکرد اصلیEstrin, 2008داند )می
سازگان نوآوری در پیشینه بیشتر مورد توجه قرار گیری بومسازی جهت شکلترویج و فرهنگ

تن ای، به علّت اهمیت یافسازگان  نوآوری منطقهاین راستا، اهمیت توجه به بومدر . گرفته است
(. این Doloreux, 2002باشد )های اخیر میای در سالهای اقتصاد منطقهبیشتر مراکز و خوشه

نوع توجه، به چند دلیل از اهمیت باالیی برخوردار است: نخست آنکه مناطق نسبت به الگوهای 
و عملکرد نوآوریشان متفاوت هستند. دوم اینکه، سرریز دانش که نقش  خاص صنعتی خود

که کند، اغلب از لحاظ مکانی محدود شده است. سوم اینکلیدی در فرایند نوآوری بازی می
(. درنهایت Todtling & Trippl, 2005دانش ضمنی برای موفقیت نوآوری اهمیت بسیاری دارد )

ها و ای، که در آن سیاستهوم نظام نوآوری منطقهدلیل چهارم آن است که برخالف مف
ای، تأکید سازگان  نوآوری منطقههای از باال به پایین اهمیت دارند، در رویکرد بومریزیبرنامه

 بیشتر بر سیاستگذاری پایین به باال و از طریق مشارکت فعاالن و بازیگران کلیدی منطقه است.
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گردد که این رویکرد با سازگان  نوآوری، مشخص میبوم به طور خالصه با بررسی ابعاد مفهوم
مند به توجه بیشتر به تعامالت میان بازیگران و با رویکردی بازاری به فرایند نوآوری، نگاه نظام

مند، سازگان  نوآوری، چارچوب نظامکشد. درواقع با تکیه بر مفهوم بومنوآوری را به چالش می
دهد که و پویا می ، ارگانیکی جای خود را به چارچوبی منعطفمکانیکی و ایستای نظام نوآور

ریزی ای دارد. این رویکرد نوین قابل تعمیم به سطح برنامهای توجه ویژهبه ابعاد محیطی و زمینه
های سیاستی صورت که عالوه بر طراحی، اجرا و ارزیابی برنامهباشد، بدینو سیاستگذاری نیز می
و اثرپذیری ابزارهای مختلف در کنار یکدیگر نیز مورد توجه  د اثرگذاریبه صورت منفرد، ابعا

به طور ضمنی مورد اشاره  4قرار گیرد. درنتیجه این رویکرد ابتدا در قالب مفهوم بسته سیاستی
 قرار گرفت و در ادامه با تکامل نظری، به توسعه مفهوم آمیزه سیاستی منجر شد.

 آمیزه سیاستی

به تازگی در حوزه سیاستگذاری نوآوری خودنمایی کرده است، مفهوم  یکی از مفاهیمی که
ها و گرفته از مباحث اقتصادی است، بر اندرکنشاست. این اصطالح که نشأت «آمیزه سیاستی»

ها های مختلف و آثار این موارد بر دستیابی به اهداف مدنظر سیاستهای میان سیاستوابستگی
های به سایر حوزه 1990(. مفهوم آمیزه سیاستی در اوایل دهه Flanagan et al., 2011تمرکز دارد )

طریق سیاستگذاری عمومی )و به طورخاص سیاستگذاری نوآوری( نیز راه یافت تا بدین
برای دستیابی  ها و ابزارهای مختلفهای میان سیاستسیاستگذاران بتوانند به واکاوی اندرکنش

های سیاستی را چینش پیچیده( آمیزه2009کِرن و هولت ) به اهداف یا مقاصد مشخص بپردازند.
شکل می طور تدریجی و طی یک دوره زمانیدانند که غالبا بهای از چندین هدف و وسیله می

(. در تعریفی دیگر آمیزه در قالب ترکیب مشخصی از ابزارهای Kern & Howlett, 2009گیرند )
ه است که به صورت آشکار و غیرآشکار بر یکدیگر تأثیر سیاستی مرتبط با نوآوری معرفی شد

                          دهندالشعاع قرار میمتقابل دارند و درمجموع نیز شدت نوآوری را تحت
(Borrás & Edquist, 2013). تواند به صورت ترکیبی از ابزارهای درواقع، یک آمیزه سیاستی می

های جامعی برای مسائل و مشکالت حلر تعامل دارند و راهسیاستی تعریف شود که با یکدیگ
طور برخی مطالعات به (.Boekholt, 2010کنند )مختلف علم، فناوری و نوآوری جستجو می

مشخص یا تلویحی یک آمیزه سیاستی را به صورت سبدی متشکل از چندین ابزار سیاستی 
( نیز یک آمیزه 2011((. فالنگان و همکاران )2012( و لمان )2010کنند )مانند ماتز  )تعریف می

دانند که شامل فرآیندهای ای از ابزارهای سیاستی میسیاستی را چیزی بیشتر از بسته ساده
باشد. بر ها بر یکدیگر )تعامالت بین ابزارها( نیز میسازی این ابزارها و تأثیرات متقابل آنپیاده

کند ها با یکدیگر جلب میما را به امکان تبادل سیاستاین اساس، عبارت آمیزه سیاستی توجه 
و اینکه چطور بر میزان تحقق اهداف و بروندادهای سیاست نوآوری در یک حوزه خاص و در 
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ابزار مثابه یک جعبههای دولتی بهگذارند. در حقیقت، مجموعه سیاستیک زمان خاص تأثیر می
شوند )یا باید انتخاب شوند( و در این میان یاست که ابزارهای بهینه از درون آن انتخاب م

الشعاع ای است که انتخاب ابزارهای سیاستی را تحتها بر یکدیگر مسئلهتأثیرات بالقوه سیاست
های مختلف، کنش سیاست(. درواقع با توجه به اینکه برهمFlanagan et al., 2011دهد )قرار می
نماید ماً اهداف مدنظر هر سیاست را برآورده نمیشود که لزوبروندادهایی منجر می به بروز

(Magro & Wilson, 2013وظیفه سیاستگذاران ،)، ها و ابزارها ای از سیاستشناسایی آمیزه بهینه
به تحریک عملکرد  محتمل )مثبت یا منفی(، هایباشد  که با در نظر گرفتن کلیه اندرکنشمی

ه نوآوری نشان از آن دارد که موفقیت اقتصادی نوآورانه بینجامد. ظهور این مفهوم در حوز
بستگی دارد که در قالب بروز  های سنتی علم و فناوریمحور به چیزی بیش از سیاستنوآوری
های غیرمستقیم های نوآوری با تاکید بر سنجههای جدید سیاستهای سیستمی و گونهسیاست

دهد که ابزارهایی که ی دیگر این امر نشان میو ابزارهای طرف تقاضا بازتاب یافته است. به بیان
               شوند )نظیر تدارکات، مقررات، آموزش، برای دستیابی به سایر اهداف طراحی می

  مالیات و غیره( نیز باید برای دستیابی به اهداف سیاست نوآوری مدنظر قرار گیرند
(Nauwelaers & Wintjes, 2003 بنابراین اثربخشی .)تنها به طراحی و پیادهسیاست نوآوری نه

های مشارکت دولتی/ خصوصی های مالیاتی، برنامهسازی ابزارهای سیاستی منفرد )مانند مشوق
تکمیلی  آثار و های سیاستیو غیره( وابسته است بلکه به نحوه ترکیب این ابزارها در قالب آمیزه

وری نیز بستگی دارد. بنابراین در این رویکرد تأکید کمتری های ملی نوآها بر نظامیا تقویتی  آن
بر طراحی و ارزیابی ابزارهای منفرد سیاست نوآوری شده و بیشتر بر خاصیت مکملی، تعادل و 

شود. این رویکرد جدید به سیاستگذاری ضمن تأیید وابستگی متقابل تعامل بین ابزارها تمرکز می
کند سازگان  نوآوری تاکید مینگرتر در بومهای کلاذ دیدگاهابزارهای سیاستی، بر اهمیت اتخ

(OECD, 2012; Caloffi & Mariani, 2018.) ای، مرور پیشینه نظری در زمینه نوآوری منطقه
پیرامون طراحی آمیزه  سازگان  نوآوری و آمیزه سیاستی از یک سو مبین محدودیت مطالعاتبوم

سازگان  پژوهشی در توسعه بوم شد و از سوی دیگر وجود خألباای میسیاستی در سطح منطقه
رساند. این در حالی است که همچون مفهوم نظام نوآوری که ای را به اثبات مینوآوری منطقه

سازگان  نوآوری ای، بخشی و فناورانه تعمیم داده شد، مفهوم بومپس از پیدایش به سطوح منطقه
توانند نقشی باشد و اساساً این مناطق مجاور هستند که میای مینیز نیازمند تدقیق در سطح منطقه

اساسی و پررنگ در توسعه نوآوری ایفا نمایند. همچنین همانگونه که در پژوهش ریاحی و 
های کشور از لحاظ توانمندی و عملکرد نوآوری ( نیز نشان داده شده، استان1392همکاران )

شناسی نوآوری، نیازمند سیاست و برنامه متمایزی نهباشند و هریک به فراخور گومتفاوت می
باشند. شواهد واقعی موجود در نهادهای سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری نیز بیانگر این می

های مختلف در نحوه تعامل با استان ،های اصلی سیاستگذارانواقعیت است که یکی از دغدغه
وهش حاضر تالش شده است پیوندی اثربخش اساس در پژزمینه توسعه نوآوری است. براین
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در زمینه استان آذربایجان  سازگان  نوآوری و آمیزه سیاستیای، بوممیان مفاهیم نوآوری منطقه
 ایجاد شود.سازی خودروی تبریز( شرقی )و به طور خاص در مطالعه موردی صنعت قطعه

توسعه  یبرا یاستیس هزیآم یچارچوب طراح.1بنابراین سواالت پژوهش به شرح زیر است: 
توسعه  یاستیس زهیآم. 2 چگونه است؟ یشرق جانیاستان آذربا یامنطقه یبومسازگان نوآور

 باشد؟یبه چه صورت م زیتبر ی خودرویسازصنعت قطعه

 روش پژوهش

ای سازگان نوآوری منطقههدف اصلی پژوهش حاضر طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم
باشد. استان آذربایجان شرقی )و به طور خاص صنعت خودروی تبریز در مطالعه موردی( می

منظور در گام اول پژوهش، چارچوبی برای طراحی آمیزه سیاستی مبتنی بر نظرات خبرگان بدین
لم، فناوری و نوآوری استان توسعه یافت. راهبرد پژوهش در این گام، حوزه سیاستگذاری ع

منظور برای مصاحبه بنیاد بود و از مصاحبه برای گردآوری اطالعات استفاده شد. بدیننظریه داده
سازگان نوآوری استان آذربایجان شرقی اعم از بخش دولتی، خصوصی، از میان بازیگران بوم
ها و نظرات طیف متنوع ها، ایدهبه نحوی انتخاب شدند که دغدغهنفر  26دانشگاه و صنعت، 

 در جدول زیر سمت و نوع فعالیت خبرگان ارائه شده است.سازگان بازتاب یابد. بازیگران بوم

 شوندگانمصاحبه گاهیجا و سمت - 19جدول 

 نوع فعالیت سمت ردیف

 یاستگذارس -دولتی استاندار در امور علمی و فناورانه مقامقائممعاون اقتصادی استاندار و  1

 مجری-دولتی ی صنعتی استان آذربایجان شرقیهاشهرکرئیس شرکت  2

 صنعتگر -خصوصی ی آذربایجان شرقیسازقطعهرئیس انجمن صنفی  3

 صنعتگر -خصوصی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آذربایجان شرقی 4

 دانشگاه -دولتی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 5

 دانشگاه -دولتی یشرق یجانآذربامعاون فناوری پارک علم و فناوری  6

 دانشگاه-دولتی دانشگاه تبریزو فناوری معاون پژوهشی  7

 خصوصی یشرق یجانآذربا سابق استاندار اقتصادی معاون 8

 دانشگاه-دولتی دانشگاه تبریزمسئول کلینیک دانشگاه و صنعت  9

 سیاستگذار-دولتی ربع رشیدی مسئول منطقه ویژه علم و فناوری 10

 دانشگاه-دولتی جهاد دانشگاهی تبریز یزیررئیس پژوهشگاه توسعه و برنامه 11

 دانشگاهی نانو نوآوری و فناوری دبیر شبکه 12

 تحقیقاتی زیستی علوم نوآوری و فناوری دبیر شبکه 13

 خصوصی گاز و نفت نوآوری و فناوری دبیر شبکه 14

 تحقیقاتی سنتی طب و دارویی گیاهان نوآوری و فناوری دبیر شبکه 15

 خصوصی شناختی علوم نوآوری و فناوری دبیر شبکه 16
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 نوع فعالیت سمت ردیف

 دانشگاهی (فام) میکروالکترونیک و ارتباطات نوآوری و فناوری دبیر شبکه 17

 تحقیقاتی و خاک آب نوآوری و فناوری دبیر شبکه 18

 دانشگاهی پذیر تجدید هایانرژی نوآوری و فناوری دبیر شبکه 19

 خصوصی کامپوزیت و پیشرفته مواد نوآوری و فناوری دبیر شبکه 20

 خصوصی پوشاک و نساجی صنایع نوآوری و فناوری دبیر شبکه 21

 خصوصی یسازقطعه و خودرو صنایع نوآوری و فناوری دبیر شبکه 22

 خصوصی دارویی و بهداشتی غذایی، صنایع نوآوری و فناوری دبیر شبکه 23

 خصوصی پزشکی مهندسی نوآوری و فناوری دبیر شبکه 24

 خصوصی زیستی و ژنتیکی ذخایر نوآوری و فناوری دبیر شبکه 25

 دانشگاهی بازساختی پزشکی و بنیادی یهاسلول نوآوری و فناوری دبیر شبکه 26

شوندگان بدون اعمال ها به صورت باز صورت پذیرفت تا مصاحبهمصاحبه ابتدااین گام  در
داوری، مسائل موردعالقه و مدنظر خود را مطرح نمایند. بنابراین مطابق انتظار، در هرگونه پیش

نظر گردید. این کار باعث شد تا وضعیت کلی نظام های بسته صرفاین مرحله، از پرسیدن سؤال
تری به دست آید؛ چرا که فرایند مصاحبه از شوندگان در آن به صورت دقیقو موقعیت مصاحبه

تر شدن جهات کار، مصاحبه بعد، با مشخص دار، در امان بود. در مرحلههای جهتآسیب سؤال
ادامه یافت. بنابراین در این مرحله، با توجه به مرور پیشینه نظری،  ساختاریافتهبه صورت نیمه

شوندگان در خصوص الزامات و مراحل طراحی آمیزه سیاستی برای ز مصاحبهسؤاالت یکسانی ا
همچنین با توجه به اتخاذ راهبرد پژوهشی ای پرسیده شد. سازگان نوآوری منطقهتوسعه بوم
های این گام از تطبیق نظری استفاده شده است. پذیری یافتهبرای تضمین تعمیم ،بنیادنظریه داده

ها و پس از آن، به طور مرتب چارچوب مصاحبه یکدگذار ندیفرا یدر ط کردیرو نیدر ا
در گام دوم  (.Goldkuhl & Cronholm, 2010) ابدییپژوهش انطباق م نهیشیبا پ افتهیتوسعه

سازی خودرو به عنوان سازگان نوآوری صنعت قطعهطراحی آمیزه سیاستی برای بوم ،پژوهش
مشارکت . در این راستا نیز از ( انجام شد1398ان، طباطبائیدار استان )های اولویتیکی از حوزه

نمایندگان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، )نظیر ذینفعان مختلف مارپیچ چهارگانه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، انجمن مدیریت فناوری ایران، انجمن قطعات خودرو 

 ( استفاده شد.های خودروسازز شرکتتبریز، ربع رشیدی تبریز، شرکت ساها و جمعی ا

 نتایج پژوهش

 ایسازگان نوآوری منطقهچارچوب طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم

 باشد.بنیاد میشده با تکیه بر رویکرد نظریه دادههای انجامدر جدول زیر، نتایج تحلیل مصاحبه
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 اینوآوری منطقهسازگان چارچوب طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم - 1جدول 

 کد مفهوم مقوله

الگوی 

سیاستگذاری 

کالن علم، 

فناوری و 

نوآوری 

 ایمنطقه

جلب مشارکت 

طیف گسترده 

 ذینفعان

 نفعان در راستای خدمت به منطقه و اهداف بومی خودمشارکت ذی

 نفعانمشارکت متناسب با نقش اصلی ذی

 نفعانای ذیشبکه -مشارکت فرایندی 

 هاای از سیاستگذارینفعان غیردولتی در پارهذیمشارکت 

 اهمیت ویژه مشارکت نهادهای دانشگاهی

 همراستایی با 

 هایسیاست

باالدستی و  

 ارزهم

 ارزهای همهای باالدستی و تکمیل سیاستلزوم سیاستگذاری در راستای تحقق سیاست

 ارزو همهای باالدستی ها و مبادی سیاستعدم نقض اهداف، روش

 ارز، ناظر به آیندههای باالدستی و همگذاریآفرینی برای سیاستفرصت

 آمیزه سیاستی ی ترویج پدیدهدر راستانگاهی جامع و دائمی در نوآوری، 

 راستاهمآموزش، پژوهش و فناوری به صورت موازی و  گانهسهتوجه به 

توجه به زیربنای 

 نوآوری منطقه

 گرفتهگذاری صورتیهسرماهای حمایتی متناسب با میزان توسعه سیاست

 یافتههای اقتصادی و صنایع توسعهتوجه به فعالیت

 توجه به توانمندی نیروی انسانی

 ینتأمهای ها و زنجیرهسازگاری با محیط و وجود زیرساخت

 محیطیهای زیستارزیابی مسائل و چالش

 های علم، فناوری و نوآوریشاخصبررسی 

 بررسی وضعیت نهادی علم، فناوری و نوآوری

افزایی هم

 ایفرامنطقه

 جوارهمبا مناطق  ارتباطین، در تأمتولید و  ازجملههای مختلف تکمیل زنجیره

 ایمحیط رقابت منطقه

 ایمنطقهتوجه به آموزش، پژوهش و نوآوری میان

 های میان مناطق مجاورهای انسانی و نوآوریها، سرمایهتشابه در ظرفیت

ارزیابی 

 سازگانبوم

نوآوری 

های حوزه

 مستعد

 شناسیگونه

سازگان بوم 

 نوآوری

 سازگانارزیابی میزان تمرکز در مدیریت بوم

 سازگانارزیابی مرز بوم

 ای(ریشه رایج )تدریجی یا هاینوآوری بررسی ماهیت

 گذارینفعان در سیاستذی و گرانکنش مداخله الگویبررسی 

 بررسی طیف بازیگران

 بازیگران هایبررسی و ارزیابی نقش
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سازی در منطقه علم، سازگان نوآوری صنعت قطعهبرای بومطراحی آمیزه سیاستی 

 فناوری و نوآوری تبریز

های در دهه گذشته، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به ضرورت توسعه نظام
المللی، مناطق منظور رقابت در بازارهای بینان بهایرای قدرتمند در مناطق مختلف نوآوری منطقه

ام مناطق علم، نوآوری و فناوری را با همکاری نمایندگان مناطق مختلف ایران تعریف ای به نویژه
              توان به منطقه ویژه علم، فناوری و نوآوری تبریز اشاره کرد.ها میترین آنکرد که از مهم

تحلیل اجزای 

سازگان بوم

 نوآوری

 سازگانارزیابی و بررسی تعامالت و ارتباطات بین اعضای بوم

 سازگانبوم عناصر چیدمان و آرایش نحوه

 قوانین و هنجارهای فرهنگی( سازگان )زیرساخت،بومنهادی  بررسی ابعاد

 هاسازگانسایر بوم با عناصر سازگانبوم عناصر ارزیابی رابطه

عوامل موفقیت 

سازگان بوم

 نوآوری

 ها وها، برنامهضرورت تناسب سیاست

 سازگان با عوامل موفقیتاقدامات توسعه بوم 

 سازگانبه اهداف بوم شناسایی عوامل تاثیرگذار بر دستیابی

 سازگانتاثیر فرهنگ، سبک و شیوه راهبری بر عملکرد بوم

تحلیل چرخه 

سازگان عمر بوم

 نوآوری

 سازگانها با چرخه عمر بومسازی راهبردلزوم انطباق ابعاد طراحی و پیاده

 سازگانعمر عمومی بومبررسی چرخه 

 عمر چرخهسازگان موردنظر در تبیین جایگاه بوم

 طراحی

 آمیزه سیاستی  

سازگان بوم

 ینوآور

 یامنطقه

 طراحی منفرد 

 ابزارهای سیاستی

 های توصیفی و انتزاعیشناسایی ابزارها و اقدامات با توجه به ویژگی

 طراحی مجموعه اقدامات و ابزارهای موردنیاز در راستای تحقق اهداف خرد و کالن

 کنترل و ارزیابیها و ابزار توسعه شاخص

 تحلیل آثار اجرای

 سیاستی آمیزه 

 ارزیابی آثار متقابل درونی و بیرونی

 ارزیابی آثار افقی و عمودی

 ارزیابی آثار در سطوح مختلف حکمرانی

 ارزیابی آثار مستقیم، غیرمستقیم و متقابل

ریزی برای برنامه

 سازی آمیزهپیاده

 سیاستی

 سازی تأثیراتکمکی برای خنثیافزودن اقدامات 

 های سیاستیتناقضی یا افزایش اثربخشی آمیزه 

ریزی برای مواجهه با چالش عدم اقدامات و برنامه های پذیرندهشناسایی گروه

 پذیرش عمومی باال بردنپذیرش و 

 های پیشنهادیهای اجرای سیاستطراحی نقشه راه و برنامه
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ور بر این اساس با توجه به جایگاه ویژه صنعت خودروسازی در استان آذربایجان شرقی )و به ط
)هولزربرگر و  دار در دستور کار قرار گرفتخاص تبریز(، برنامه توسعه این حوزه اولویت

ظرفیت صنعت خودرو کشور را به  %20استان آذربایجان شرقی نزدیک به  (.1397همکاران، 
شود. در این خود اختصاص داده است و به عنوان قطب سوم تولید خودرو کشور شناخته می

سازی و تراکتورسازی به عنوان صنایع مادر، و توسعه کارخانجات ماشین اندازیراستا راه
نظیر تولید پمپ است. همچنین وجود واحدهای کم سازی در استان شدهساز توسعه قطعهزمینه

درصد قطعات مورد  70های بزرگ ذوب و نورد، امکان تولید  و توربین، توسعه واحدها و طرح
فعالیت چندین واحد خودروسازی سنگین از جمله واحدهای   ًاتنیاز خودرو در استان و نهای

های استان در تولید خودرو محسوب عنوان مزیتتولیدکننده اتوبوس، کامیون و کامیونت به
ترین و مهم (.1394ریزی استان آذربایجان شرقی، شوند )سازمان مدیریت و برنامهمی

نوآوری صنعت خودروی تبریز عبارتند از یزدان سازگان های فعال در بومترین شرکتبرجسته
تاما. در این بین عالوه بر شرکتهای صنعت خودرو،  و خودرو، آذرتزال، پرماکو، سهند سنان، بهاب

های خصوصی در موضوعات فنی، اقتصادی و هایی با ماموریت ارائه خدمات به شرکتسازمان
بریز به عنوان اولین انجمن خودرو در اندازی شده است. انجمن قطعات خودرو تسازمانی راه

شرکت )مستقر در پارک فناوری خودرو(، در  200سال تجربه و عضویت  20ایران با بیش از 
 1372غرب تبریز واقع شده است. این سازمان، که توسط دولت و بخش خصوصی در سال 

رش امور های اخیر به توسعه و گستتاسیس شده و مورد حمایت قرار گرفته است، در سال
پردازد و در حال حاضر خدمات خود را به مشتریان بزرگی نظیر تجاری و فناورانه اعضا می

دهد. مجموعه های تراکتورسازی و موتورهای دیزلی، بنیان دیزل و پمپیران ارائه میشرکت
با هدف توسعه خوشه صنعتی در این زمینه ایجاد شد  1384قطعات خودرو تبریز نیز در سال 

بندی، تراش و برش گری، قالبشرکت توانا در ریخته 350حال حاضر شامل بیش از که در 
عوامل (. 1397)هولزربرگر و همکاران،  باشدماشینی، تهیه ورق های فلزی و عملیات حرارتی می

توان در قالب عوامل سازی تبریز را میسازگان نوآوری صنعت قطعهموفقیت و شکست بوم
بندی کرد. بر سازگان مورد مطالعه طبقهری کشور و مشخصات ویژه بومسازگان نوآوعمومی بوم

سازگان توانند به بوممواجه است که غالبا می هاییسازگان نوآوری کشور با چالشاین اساس بوم
توان به های مذکور میترین چالشنوآوری صنعت خودروی تبریز نیز بسط داده شوند. از مهم

ست علم، فناوری و نوآوری و سایر سیاست های کلیدی ملی )نظیر ارتباط ناکافی میان سیا
های های سازمانهای نقشگذاری(، همپوشانیسیاست های صنعتی، تجاری و سرمایه

ای، های نوآوری منطقهگذاری مستقیم خارجی بر ارتقای ظرفیتسیاستگذار، تاثیر ناکافی سرمایه
کارایی ضعیف سازوکارهای میانجی، ضعف در های مالی در نهادهای خصوصی، کمبود نوآوری

های اعتباربخشی و استانداردگذاری، به ویژه برای محصوالت دانش بنیان، تحقیق و توسعه نظام
های بزرگ و باسابقه، وابستگی شدید گذاری ناکافی در نوآوری توسط شرکتو سرمایه
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بنیان برای های دانششرکت های دولتی، توانایی محدودبنیان کوچک به حمایتهای دانششرکت
مرزی ضعف ارتباط اعضای نظام نوآوری و درنهایت المللی و نفوذ به بازارهای برونهمکاری بین

علت محدودیت دسترسی به مؤسسات بین المللی )نظیر گذاری بهباال رفتن ریسک سرمایه
زگان نوآوری ساهای زیر برای بوماز طرف دیگر ویژگی موسسات ثبت اختراع( اشاره کرد.

( عضویت 2( سایز متوسط محصول و صنعت، 1سازی تبریز قابل شناسایی است: صنعت قطعه
ها از اهمیت ( آگاهی شرکت3تولیدکننده عمده خودروهای ایرانی،  2ها در زنجیره تامین شرکت

با شرکت های بزرگ چندملیتی،  المللی و درنتیجه عالقمندی به همکاریفعالیت در سطح بین
های صنعتی به دلیل عدم دستیابی به دستاورد انگیزگی دانشگاهیان جهت همکاری در پروژه( بی4

( اهمیت انتقال تجربیات به سیاستگذاران توسط 5علمی )از جمله مقاالت یا ثبت اختراعات( 
( 6منظور یادگیری سیاستی و درنتیجه ارتقای الگوی مدیریت و حکمرانی، نهادهای میانجی به

اتی نهادهای میانجی در توسعه شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در سطح بین المللی نقش حی
( ضعف 7( محدودیت تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی، 6سازگان  نوآوری، و ارتقای بوم

( 8های تحقیق و توسعه بین المللی )به عنوان مثال برنامه چارچوبی اروپا(، در ارتباط با برنامه
( فقدان دانش کافی در مورد استانداردهای 9ن مالی و همکاری با نظام بانکی و میأضعف در ت

سازگان نوآوری صنعت خودروی تبریز در المللی و مقررات. بطور خالصه مشخصات بومبین
 ارائه شده است. 2جدول 

 سازگان نوآوری صنعت خودروی تبریزمشخصات بوم - 2جدول 

 ای صنعت خودروی تبریزمنطقهسازگان وضعیت بوم سازگانبعد بوم

 غیرمتمرکز الگوی مدیریت

 بستهنیمه مرز

 شدهتعریفخوبیبه سازگانفضای مسئله بوم

 تدریجی ماهیت نوآوری

 محور )مبتنی بر ارزش پیشنهادی کانونی(ارزش گیریمحور شکل

 مدل ارکستر مدل همکاری بازیگران

 خودنوسازی جایگاه در چرخه عمر

منظور های سیاستی آغاز شد. بدینسازگان نوآوری صنعت، طراحی آمیزهمطالعه بومپس از 
سازگان به فراخور ابتدا با مشارکت ذینفعان مختلف مارپیچ چهارگانه ابزارهای سیاستی توسعه بوم

 کارگاه تهیه شد: 9سناریوهای پیش روی صنعت طی 

المللی را محدود به های بینایران همکاریها علیه : در این سناریو تحریمرودسناریوی تلخه -1
کند. بنابراین بخش خودروی منطقه علم، فناوری و نوآوری تبریز، تنها چند کشور آسیایی می
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ای سازگان نوآوری منطقههای موجود در سطح بومبرداری و توسعه حداکثری ظرفیتنیازمند بهره
 شود:زیر توصیه میباشد و بر این اساس بکارگیری ابزارهای سیاستی می

 های تخصیص مستقیم بودجهبرنامه -1

 نقل ویژهوهای حملبرنامه -1-1

 ی(های صنعتی )خصوصا فاوا و انرژتمرکز بر ارتباط میان بخش خودرو و سایر بخش -2-1

محور )تناسب با طراحی آتی تمرکز بر بخش خودرو در موضوعات جامعه -3-1
 شهرها تحت عنوان شهرهای هوشمند(

های مشترک منظور استفاده از اختراعات ثبت شده در پروژهآموزش مشاوران به -4-1
 و مراحل مختلف تولید

 توسعه پژوهش -2

های مالی عنوان مثال با تعریف مشوقتاکید بر بر رشد بیشتر توانایی علمی )به -1-2
 برای دانشمندان پرتالیف(

 جهت استفاده کاربردی ها به ارائه دانش خودسازی دانشگاهموظف -2-2

 طراحی چارچوب اقدامات مشارکتی و بلندمدت دانشگاه و صنعت -3-2

 تخصیص بودجه به همکاری باثبات صنعت و دانشگاه -4-2

 هاجلب منابع مالی بخش خصوصی توسط دانشگاه -5-2

های دولتی با ماموریت رشد توانایی فناورانه گری: تاسیس میانجیتوسعه میانجی -3
 های کوچک و متوسطشرکت

کشد که کشور به فراخور همکاری با : این سناریو شرایطی را به تصویر میسناریوی مجلس -2
های جدیدتر دارد. با این حال کماکان ایجاد ظرفیت گزینه چین و هند، دسترسی نسبی به فناوری

وه بر اقدامات باشد، هرچند عالنخست برای اجرای اقدامات و به کارگیری ابزارهای سیاستی می
تواند مفید باشد )با توجه به ماهیت توصیف شده در سناریو قبلی، دو ابزار سیاستی دیگر نیز می

 گذاری اقدامات ادامه یافته است(:تکمیلی اقدامات سناریوهای دوم و سوم، شماره

 های فیبراوپتیک در کشورتوسعه زیرساخت فیزیکی: تولید شبکه -4

های حمل و نقل ای اهدافی نظیر ایجاد بازارهای بزرگ برای نظامقانونگذاری در راست -5
 های تجدیدپذیر انرژی مبتنی بر

سازی را : این سناریو یک آینده موفق و پیشرفته با تکیه بر جهانیسناریوی ربع رشیدی -3
بایست توانایی رقابت در بینانه، صنایع داخلی میکند. در این سناریوی خوشتوصیف می

بازارهای جهانی را به دست آورند و بر این اساس عالوه بر ابزارهای مورد استفاده در دو 
بایست در دستور کار قرار خود قرار سناریوی پیشین، بکارگیری ابزارهای تکمیلی زیر را نیز می

 دهند:
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 برنامه تخصیص مستقیم بودجه -6

های تی گسترش برنامهآغاز برنامه های همکاری ایران و شرکای خارجی و ح -1-6
 توسعه توانمندی فناورانه

های المللی برجسته به منظور معرفی تواناییسازی برای شرکای بینظرفیت -2-6
 های تحقیق و توسعهفناوری در پروژه

 های قدرتمند موجوددهی غیرمستقیم با تمرکز بر فناوریبودجه -7

 محورخرید عمومی نوآوری -8

کنش سناریوی مجلس به عنوان سناریوی مطلوب و محتمل، برهمدر ادامه ضمن انتخاب 
 ابزارها مورد مطالعه قرار گرفت.

 کنش ابزارهای سیاستی سناریوی مجلسبرهم - 3جدول 

 افزایی؛ ت.ق: تناقض بالقوه؛ ت.ف: تناقض بالفعلکنندگی؛ ه: همشرطی؛ ت: تسهیلپ: پیش
 5 4 3 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4 1.3 1.2 1.1 شماره ابزار

 ه         ه   1.1

 ه         پ  ت 1.2

            ه 1.3

   ه پ ه ه  ه    ت 1.4

    پ     ه    2.1

   پ پ     پ    2.2

    پ     ه    2.3

        ت ه    2.4

        ت     2.5

    ت ت ت   ه    3

          ت ت ت 4

           ه ه 5

سازگان  صنعت خودروی تبریز تکمیل و اصالح ابزارها، نقشه راه توسعه بومدرنهایت ضمن 
 ترسیم شد:

 سازگان صنعت خودروی تبریزنقشه راه توسعه بوم - 4جدول 
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه 

 توسعه صنعتی

تمرکز بر ارتباط میان بخش خودرو 

 های صنعتی و سایر بخش

 )فاوا و انرژی(

خودرو در تمرکز بر بخش 

محور )تناسب موضوعات جامعه

با طراحی آتی شهرها تحت عنوان 

 شهرهای هوشمند(

های تولید شبکه

 فیبراوپتنیک
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 توسعه پژوهشی
ها به ارائه سازی دانشگاهموظف

 دانش خود جهت استفاده کاربردی

آموزش مشاوران به منظور 

شده استفاده از اختراعات ثبت

های مشترک و در پروژه

 مختلف تولید مراحل

طراحی چارچوب اقدامات 

مشارکتی بلندمدت دانشگاه 

 و صنعت

توسعه 

 سازگانیبوم

های دولتی با تاسیس میانجی

ماموریت رشد توانایی فناورانه 

 های کوچک و متوسطشرکت

--- 

قانونگذاری بزای ایجاد 

بازارهای بزرگ حمل و 

های نقل با انرژی

 تجدیدپذیر

 پیشنهادهای سیاستی

ای مبتنی بر سازگان نوآوری منطقهبرای بومدر این بخش چارچوب طراحی آمیزه سیاستی 
 های پژوهش تبیین شده است.یافته

 ایالگوی سیاستگذاری کالن علم، فناوری و نوآوری منطقه

های هایی تاکید دارد که با توجه به قابلیتای بر اتخاذ سیاستسیاستگذاری نوآوری منطقه
رویکرد به این  درشترین تناسب را برای تحریک و تقویت نوآوری داشته باشد. هر منطقه، بی

 برای توسعه ریزی پایین به باالنظام سیاستگذاری و برنامهاز  ،فرایند یادگیری فراخور اهمیت ویژه
. ارکان اصلی سیاستگذاری شودبرداری میبهرهذینفعان مختلف حاضر در منطقه  آفرینینقش

گیرد که باید به صورت یکپارچه و در عد آموزش، پژوهش و نوآوری را در برمیای سه بُمنطقه
باید توجه داشت که جنبه دیگر  البتهریزی شوند. راستای تقویت یکدیگر در هر منطقه برنامه

های ساز توسعه همکاریکه زمینه، نگاه افقی به مناطق همجوار است ایسیاستگذاری منطقه
 حالدرعین وه یکپارچدر قالبی بایست آمیزه سیاستی می ،بطور کلیشود. ای میفرامنطقه

های همراستا با سیاست بایست از یک سومیآمیزه بر این اساس . توسعه یابدمحوری مکان
های های مختلف از جمله سیاستمیان سیاست و از سوی دیگر نوآوری در سطح ملی باشد

افزایی ایجاد نماید تا وزش عالی و نیروی کار همتوسعه اقتصادی، نوآوری، علم و فناوری، آم
های آمیزه سیاستی با توجه به واقعیت همچنین ضروری است. تضمین کندرا برنامه یکپارچگی 

 ای تدوین شودها، تجربیات و دانش محلی بازیگران منطقهموجود در منطقه و بر اساس ورودی
 دهد.محور را مد نظر قرار هایی منطقهسیاست ،نوآوریسازگان بومرویکرد  تا به فراخور اتخاذ

 های مستعدنوآوری حوزه سازگانارزیابی بوم

سازگان نوآوری مشخص یایست نوع و ماهیت بومسازگان نوآوری، ابتدا میدر ارزیابی بوم
بندی از شود. با توجه به گستردگی و تنوع معنایی مفهوم زیست بوم نوآوری، ارائه یک دسته

ها و مدل های مختلف تحلیل آن، کمک ، به درک بهتر این مفهوم و دستیابی به روشانواع آن
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های نوآوری قابل شناسایی سازگانبندی بومشایانی خواهد نمود. چهار معیار اصلی جهت دسته
 است:

 ماهیت مدیریت زیست بوم )متمرکز یا غیر متمرکز( ●

 میزان باز بودن مرزهای زیست بوم )باز یا بسته( ●

 تار فضای مساله زیست بوم )به خوبی تعریف شده یا ناگهانی(ساخ ●

 ای(ماهیت نوآوری شکل گرفته )تدریجی یا ریشه ●

بایست بر مبنای سازگان نوآوری مورد بررسی میبدیهی است که در پایان این گام، نوع بوم
گردد هاد میسازگان نوآوری، پیشناین چهار معیار مشخص شده باشد. در ابتدای فرایند تحلیل بوم

گیری مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این مبنا، سازگان مورد مطالعه بر مبنای نحوه شکلکه بوم
ای و ملی، دیجیتال، سازگان نوآوری شرکت، منطقهسازگان نوآوری در هفت گروه )بومبوم

ر، برت های کوچک و متوسط و مبتنی بر فناوریشهرمحور و نواحی نوآوری، با محوریت شرکت
تواند سازگان نوآوری نیز میشود. محور اصلی بومبندی میبنیاد( طبقهفراتر از محلی و دانشگاه

محور، محور، ارزشبندی لحاظ شود و بر این اساس چهار الگوی شرکتبه عنوان معیار خوشه
لگوی شود شناسایی اباشد. درنهایت نیز پیشنهاد میمحور و جغرافیامحور قابل شناسایی میشبکه

در ادامه تحلیل اجزای زیست بوم نوآوری  سازگان نوآوری در دستور کار قرار گیرد.ساختاری بوم
 ،ها، مقررات، دانش، فرهنگکه شامل بازیگران، سرمایه، زیرساختگیرد مورد توجه قرار می

ها، گاهاز میان اجزای مختلف، بازیگران )دولت، دانشدر این راستا باشد. میو غیره اصول معماری 
بایست به طور صنعت، موسسات پشتیبانی، کارآفرینان، نظام مالی، مشتریان و جامعه مدنی( می

ویژه مورد توجه قرار گیرند و پس از شناسایی ایشان، نقش هر یک )رهبری، ایجاد ارزش مستقیم، 
کننده موفقیت سپس عوامل تسهیل حمایت از ایجاد ارزش و کارآفرینی( مشخص شود.

ازگان نوآوری )نظیر منابع، حکمرانی، راهبرد و رهبری، فرهنگ، نیروی انسانی، فناوری، سبوم
های مرتبط سازگان بر اساس شاخصها( شناسایی شوند و سپس وضعیت بومهمکاران و خوشه

)نظیر درجه آمادگی بازیگران، ساختار و یکپارچگی چارچوب قانونی، ساختار قوانین عملیاتی، 
سازگان، درجه تنوع در زنجیره نوآوری، میزان توجه به اهمیت نوآوری در بومدر مالی جریان 

های کسب سازگان، سازوکار انتقال فناوری، درجه انعطاف مدلهای بومسازگان، زیرساختبوم
احترام به حقوق مالکیت فکری و درجه وکار، و کار و نوآوری، درجه همکاری محیط کسب

درنهایت  مورد ارزیابی قرار گیرد. (و همبستگی با جامعه مدنیانتقال دانش و درجه همکاری 
ها مشخص گردد. سازگانسازگان نوآوری مورد مطالعه در چرخه عمر بومبایست جایگاه بوممی

یابد: تولد، گسترش ، رهبری و خودنوسازی/ سازگان در چهار مرحله متمایز توسعه میهر بوم
های مدیریتی یک مراحل تکاملی مبهم است و چالش مرزهای اینبر این اساس اگرچه مرگ. 

در بسیاری از تا حدودی مراحل مذکور  ،آیندمرحله اغلب در مرحله دیگر بوجود می
 باشد.می و پیگیری ها قابل مشاهدهسازگانبوم
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 ایسازگان نوآوری منطقهطراحی آمیزه سیاستی بوم

حله به فراخور مطالعات پیرامون با توجه به تعریف سیاست )هدف + ابزار(، در این مر
شود. در گام طراحی ابزار، های مستعد، آمیزه سیاستی طراحی میسازگان نوآوری حوزهبوم

های طراحی ای از اقدامات برای تحقق اهداف خرد و کالن و مبتنی بر چارچوبمجموعه
نظیر شکل قانونی های توصیفی )شود. این ابزارها بر اساس شاخصابزارهای سیاستی  ایجاد می

گیرانه بودن ابزار، میزان سختنظیر های انتزاعی )ابزار، کنشگران هدف و دوره زمانی( و شاخص
شوند. سپس یک پیش پذیری، تمایز و عمق( ارزیابی میبینی، انعطافسطح پشتیبانی، امکان پیش

شوند و همچنین ارزیابی برای تعیین اقداماتی که به تحقق اهداف با هزینه پایین منتهی می
گیرد. در نهایت نیز ابزارهایی که پتانسیل بیشتری برای تحقق اهداف مزبور دارند، صورت می

در گام تحلیل آثار  شود.ها هستند، تهیه مینیاز و اقداماتی که مکمل آنفهرستی از اقدامات پیش
ند، با استفاده از ارتباطات اهای اولیه قرار گرفتههای سیاستی، اقداماتی که در آمیزهاجرای آمیزه

ها شناسایی شود. گیرند تا تأثیرات تناقضی احتمالی بین آنعلّی مورد بررسی بیشتر قرار می
( افقی و عمودی 2( متقابل درونی و بیرونی، 1منظور، تاثیرات متقابل بین ابزارها از منظر آثار بدین

گیرد. پس از تحلیل تاثیرات متقابل ابزارها ( مستقیم، غیرمستقیم و متقابل مورد توجه قرار می3و 
افزایی، تناقض بالقوه، تناقض کنندگی، همشرطی، تسهیلدر ابعاد ذکر شده، ارتباطات ابزارها )پیش

پس از  گردد.میتکمیل بایست مشخص شود و در پایان ماتریس تأثیرات متقابل بالفعل( نیز می
سازی تأثیرات تناقضی یا ابتدا اقدامات کمکی برای خنثیشناسایی آثار متقابل ابزارهای سیاستی، 

شوند و در نتیجه در این مرحله یک ترکیب های سیاستی اضافه میافزایش اثربخشی به آمیزه
سازی تعداد زیادی ابزار سیاستی، به شود. یک مانع مهم برای پیادهاثربخش اولیه حاصل می

کنند، قابلیت ر سطح عمومی وسیع ایجاد میهایی دهایی که هزینه یا محدودیتخصوص آن
های های پذیرش، گروههاست. به منظور تعیین میزان مواجهه یک ابزار با چالشپذیرش آن

جمعیتی که ممکن است به طور معکوس )منفی( از یک ابزار تأثیر بپذیرند نیز باید شناسایی 
شود. سپس باید ارزیابی شود که شوند. از این رو ابعاد توزیعی هر ابزار سیاستی باید مشخص 

آیا این امکان وجود دارد که تأثیرات نامطلوب، ترکیب سیاستی را از سوی طیف وسیعی از عموم 
سازد تا در این صورت قابلیت پذیریش آن را به روش مناسبی افزایش داد. غیرقابل پذیرش

شوند. استی هستند، تحلیل میبنابراین در گام بعدی، کنشگرانی که به طور بالقوه درگیر ترکیب سی
احتماال شامل اقدامات ، راهبردی که سازی )اجرا( تعیین کردپیاده راهبردتوان یک ترتیب میبدین

پس از تدوین راهبرد اجرای آمیزه نهایتا . باشدبرای مذاکره و کاهش مخالفت ذینفعان میبیشتری 
 .ین گرددسازی آمیزه نیز تدوسیاستی، ضروری است نقشه راه پیاده
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