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So far, different patterns of innovation ecosystems have been formed, of which 
“Innovation Areas” are the most recent. These areas have quickly appeared in 
urban areas around the world and have attracted the attention of scholars by 
creating a transformation in innovation and regional economy. In Iran, areas 
called “Innovation Areas” are emerging. However, the number of studies that 
have provided a detailed picture of this concept is few. This research identifies 
and explains the components of the concept of “Innovation Area” by reviewing 
the conducted research. Thus, 59 scientific pieces of research were studied in the 
meta-combination method, and a model consisting of four main components of 
this concept, including works and consequences, supporting theories, functions, 
and actors, was presented; Finally, implications for the policy of “Innovation Ar-
eas” in Iran have been pointed out. Paying attention to the role of universities in 
creating an “Innovation Areas” management body, policy making in the field of 
real estate to attract the cooperation of active companies in this field, identifying 
potential areas through the evaluation of regional network assets, facilitating the 
establishment of start-up companies in places with residential use, facilitating 
the creation of innovation districts around Universities, and reducing the risk of 
creating start-up businesses through the creation of co-working space and tem-
porary accommodation are among these implications.
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مقاله پژوهشی
شناسايی و تبيين مؤلفه های مفهوم ناحيه نوآوری با فرا ترکيب پيشينه
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تاکنون الگو های مختلفی از زیست بوم )بوم سازگان(  نوآوری شکل گرفته که نواحی نوآوری، جدیدترین 
آن هاست. این نواحی به سرعت در مناطق شهری سراسر دنیا ظاهر شده  و با ایجاد تحول در نوآوری و 
اقتصاد منطقه ای توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده اند. در ایران نیز مناطقی با عنوان ناحیه نوآوری 
در حال ظهور است. با این حال، تعداد پژوهش هایی که به ارائه تصویر دقیقی از این مفهوم بپردازد، اندک 
است. پژوهش حاضر با مرور پژوهش های انجام شده، به شناسایی و تبیین مؤلفه های مفهوم ناحیه نوآوری 
می پردازد. بدین منظور 59 پژوهش علمی به روش فرا ترکیب مطالعه شده و مدلی متشکل از 4 مؤلفه  
اصلی این مفهوم شامل آثار و پیامد ها، نظریات پشتیبان، کارکردها و بازیگران ارائه شده است. در نهایت به 
داللت هایی برای سیاست گذاری نواحی نوآوری در ایران اشاره شده که توجه به نقش دانشگاه ها در ایجاد 
نهاد مدیریت ناحیه نوآوری، سیاست گذاری در حوزه امالک برای جلب همکاری شرکت های فعال این 
حوزه، شناسایی مناطق مستعد با ارزیابی دارایی های شبکه ای منطقه، تسهیل استقرار شرکت های نوپا در 
اماکن با کاربری مسکونی، تسهیل ایجاد نواحی نوآوری در اطراف دانشگاه ها و کاهش ریسک پدید آوردن 

کسب وکار های نوپا با ساختن فضای کار اشتراکی و اقامت گاه های موقت، از جمله این داللت هاست. 
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مقدمه

ناحیه نوآوری، مفهومی  جدید در سیاست گذاری 
نوآوری است که در ادامه مدل های نوآوری مبتنی بر 
منطقه جغرافیایی مانند سیستم نوآوری منطقه ای، 
خوشه های  و  نوآوری  مناطق  هوشمند،  شهر های 
برخی  در  به سرعت  و  یافته است  تکامل  فناوری 
مناطق شهری در حال شکل گیری است. این مفهوم 
به منطقه ای از شهر اشاره دارد که اکوسیستم نوآوری 
را در دل خود جای داده است، آن را مدیریت می کند 
و قادر است افراد مستعد را با استفاده از امکانات، 
تسهیالت و ارتباطات به خود جذب کند )پی کیو و 

همکاران، 2019(.

پاسخ  نوآوری  ناحیه  صاحب نظران،  اعتقاد  به 
شهری  و  فضایی  ابعاد  به  شهری  سیاست گذاران 
اقتصاد دانش است که نظریات نوآوری را با روندهای 
اجتماعی اقتصادی که در اقتصاد دانش مطرح است 
ترکیب می کند، چرا که امروزه شهرها به عنوان بستر 
در نظر  دانش بنیان  اقتصاد  در  نوآوری  خلق  اصلی 

گرفته می شوند )مریسون، 2020( .

نوآوری در  نواحی  از  این رو، مشاهده می شود که 
مناطق مرکزی شهر های مختلف، از جمله بارسلونا، 
برلین، لندن، مدلین و در ایاالت متحده در شهرهایی 
و  کلیولند  بوفالو، کمبریج،  بالتیمور،  آتالنتا،  مانند 
سن دی یگو و بیش از 50 نقطه دیگر جهان در حال 
پدیدار شدن است. همین امر باعث شده تا انجمن 
بین المللی پارک های علم و فناوری در سال 2012 به 
انجمن بین المللی پارک های علمی و نواحی نوآوری1 

تغییر نام دهد )نیکینا و همکاران، 2016(.

 1. International Association of Science Parks and Areas
of Innovation ( IASP)

با وجود این، اگرچه آثار علمی گوناگونی در توصیف 
برخی نواحی نوآوری منتشر شده، اما بیشتر این آثار 
از ارائه تصویری شفاف از وجوه متعدد این مفهوم 
بازمانده اند )نیکینا و همکاران، 2016(. به عالوه نبود 
درک صحیح این مفهوم باعث شده تا ایجاد نواحی 
نوآوری در برخی مناطق دنیا به سرانجام نرسد و از 
ایجاد منطقه تجاری مشابه آنچه در گذشته وجود 

داشته ، فراتر نرود )اٌرالندو و وربا، 2005(.

در ایران نیز به مفهوم ناحیه نوآوری در سالیان اخیر 
توجه شده که ظهور ناحیه نوآوری در اطراف دانشگاه 
صنعتی شریف، شهر جدید پردیس، دانشگاه تهران و 
دانشگاه تربیت مدرس و تخصیص منابع برای توسعه 
پهنه نوآوری دانشگاه ها در قانون بودجه سال 1401 
از جمله نشانه های آن است. با این حال، ایجاد و مدیریت 
این نواحی در ایران نیز تجربه  ای نو به شمار می آید و 
انجام  خصوص  این  در  چندانی  علمی  پژوهش های 
نشده است؛ بنابراین به منظور تعمیق فهم سیاست گذران 
تصویر  مرتبط  پیشینه  مطالعه  با  تا  دارد  ضرورت 

دقیق تری از مفهوم ناحیه نوآوری ارائه شود.

پژوهش حاضر تالش می کند تا از رهگذر مطالعه 
پژوهش های پیشین به تبیین مفهوم ناحیه نوآوری 
بپردازد. بر این اساس، اهداف اصلی این پژوهش شامل 
شناسایی مؤلفه های اصلی مفهوم ناحیه نوآوری و 
ارائه مدل مفهومی آن است. این پژوهش مطالعه ای 
نظام مند به روش فراترکیب است که با بررسی 59 
به  نوآوری  ناحیه  مفهوم  با  مرتبط  علمی  پژوهش 

تبیین آن می پردازد.

1. پيشينه پژوهش

اشاره  اصلی  به 2 موضوع  نوآوری  ناحیه  عبارت 
هر  دوم  و  شهر  یک  از  منطقه  و  مکان  اول  دارد. 
آنچه برای ظهور نوآوری در آن منطقه الزم است 

خدايار ابيلی و همکاران. شناسايی و تبيين مؤلفه های مفهوم ناحيه نوآوری
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برنامه ها،  نقشه ها،  انسانی،  منابع  و می تواند شامل 
منابع مالی و غیره باشد. ایده اصلی ناحیه نوآوری، 
یکدیگر  کنار  در  فعالیت  برای  استعدادها  جذب 
با برقراری ارتباط مؤثر است و نواحی نوآوری این 
و  تفریح  فضای  زیبا،  محیط های  ایجاد  با  را  کار 
سرگرمی، شبکه حمل و نقل مناسب، ساختمان هایی 
با کاربرد های متنوع و چند منظوره، فضای سکونت، 
می دهند  غیره  انجام  و  خرده فروشی  کار،  دفاتر 
)نیکینا و همکاران، 2016(، چراکه در این مناطق 
ارتقای  برای  تعریف شده ای  پیش  از  سیاست های 

کیفیت زندگی اتخاذ می شود )مریسون، 2020(. 

می آید  به وجود  شهر  در  ناحیه ای  بدین ترتیب 
که استعدادها و شرکت های فناور را به خود جلب 
بازیگران،  سایر  و  آن ها  میان  ارتباط  و  می کند 
از جمله استارت آپ ها، مراکز رشد، شتاب دهنده ها و 
دانشگاه ها در آن سامان می یابد )اسماعیل پورعربی 

و همکاران، 2018(.

مناسب،  عمومی  حمل و نقل  اماکن،  باالی  تراکم 
حضور زیاد استارت آپ ها و شرکت های فناور و تلفیق 
محیط کار و زندگی در کنار هم، از جمله ویژگی هایی 
شده است   بر شمرده  نوآوری  نواحی  برای  که  است 
)کسگراو و همکاران، 2013(. می توان نتیجه گرفت که 
نواحی نوآوری با تمایالت مکانی افراد برای همجواری 
با یکدیگر و تسریع در ایجاد ایده و تبدیل آن به ثروت 
در ارتباط است و با فضا سازی به فرایند نوآوری کمک 

می کند )بروس کتز و جولی وانِگر، 2014(.

از منظر تاریخی نیز می توان ظهور نواحی نوآوری را 
بررسی کرد. از اواخر دهه 80 تمایل سیاست گذاران به 
انتقال صنایع به خارج از شهرها افزایش یافت. همین 
امر باعث شد صنایع جدید در آغاز قرن بیست و یکم 
شهر ک های  و  فناوری  و  علم  پارک های  قالب  در 

صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ شکل بگیرند و 
شهر2  اطراف  در  صنعتی  پردیس  چون  مدل هایی 
یابد. در قرن بیست و یکم، تحوالت گوناگون  ظهور 
انتقاد به این رویکرد را به دنبال داشت. در این دوران، 
بحران مالی سال 2008 باعث شد رویکردهایی چون 
ایجاد تنوع در ارائه خدمات ملی و سازمانی، تمرکز بر 
ایجاد مشاغل جدید و سرمایه گذاری به منظور جذب 
افراد نخبه به راهبردهای کلیدی اداره شهرها تبدیل 
شود. بنابراین گذار از اقتصاد مبتنی بر صنعت به 
اقتصاد مبتنی بر نوآوری در کانون توجه قرار گرفت 
و تمایل به استفاده از مناطق شهری به عنوان منبع 
یافت )جی.  افزایش  امکانات  و  کار  نیروی  مناسب 

کالرک و همکاران، 2016(.

در واقع، در همان دوران رقابت کشورها برای کسب 
جایگاه باالتر در اقتصاد جهانی باعث شد تا به نقش 
شهرها در شکل گیری صنایع با ارزش افزوده باال توجه 
شود. بدین ترتیب گذار از الگوهای کار یادگیری3 به 
الگوهای جدیدتر با چارچوب زندگی-کار-یادگیری-

بازی4 در مدل های توسعه شهری مدنظر قرار گرفت 
و مناطقی با تنوع فرهنگی اجتماعی، محیط اجتماعی 
مملو از شبکه، فرهنگ یکپارچه با هدف دستیابی به 
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی در کنار دستاوردهای 
اقتصادی در دل شهر ها ایجاد شد )اسماعیل پورعربی 

و همکاران، 2018(.

مبانی ظهور مفهوم ناحیه نوآوری را می توان حاصل 
تکامل برنامه ها و فعالیت هایی دانست که زمانی به 
شکل گیری پارک های علم و فناوری منجر شده و به 
مرور با تغییرات عمده در جغرافیای نوآوری و ظهور 
عوامل جدید و به خصوص تجلی نقش بی بدیل شهرها 

2. Industrial Suburban Campus Model
3. Work-Learn
4. Live-Work-Learn-Play
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به عنوان محرک های پویای نوآوری تطابق یافته است. 
همین امر باعث شد تا انجمن بین المللی پارک های 
علم و فناوری در سال 2012 به این گونه  جدید از 
اکوسیستم نوآوری اجازه عضویت داده و نام خود را 
به انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و نواحی 

نوآوری تغییر دهد )نیکینا و همکاران، 2016(.

از  اقتصادی  مناطق  تکامل  روند   1 شماره  تصویر 
پارک های صنعتی تا نواحی نوآوری را نشان می دهد. 
ویژه  منطقه  صنعتی5،  پارک  مانند  سنتی  الگوهای 
اقتصادی6 و پارک های علم و فناوری بیشتر در خارج 
از شهر قرار دارند. اما مزیت همجواری بازیگران در بستر 
شهر باعث شده است تا شرکت های نوآور برای بازگشت 
نواحی  الگوی  و  کنند  پیدا  بیشتری  تمایل  شهر  به 

نوآوری شکل بگیرند )عسگری و همکاران، 1400(. 

تاکنون مدل هایی برای توصیف ناحیه نوآوری ارائه 
شده که در ادامه به آن ها پرداخته می شود. در مدل 
چرخه عمر نواحی نوآوری7 ، 4 مرحله برای تکامل 
ناحیه در نظر گرفته شده و در هر مرحله به نقش 
بازیگران اکوسیستم نوآوری بر مبنای مدل مارپیچ 
3 گانه نظام نوآوری اشاره شده است. در مرحله اول 
به  را  نقش  بیشترین  دانشگاه  و  دولت  )تعریف(، 
عهده دارند و ایجاد زیرساخت ها در دستور کار قرار 
می گیرد. در مرحله دوم )راه اندازی(، حضور شرکت ها 
و صنایع نیز در ناحیه افزایش می یابد. در مرحله سوم 
)رشد(، نقش شرکت ها پررنگ تر شده و خوشه های 

5. Industrial Zone
6. Special Economic Zone
7. Lifecycle of AOIs

فناوری در ناحیه شکل  می گیرد. همچنین در این 
می شوند.  تقویت  نوآور  اجتماع  و  شبکه ها  مرحله 
)بلوغ( نقش دولت در  در نهایت، در مرحله چهارم 
ناحیه به حداقل می رسد و بین المللی سازی ناحیه در 

دستور کار قرار می گیرد )پیکیو و همکاران، 2019(.

عسگری و همکاران در مدلی دیگر 5 الیه اصلی 
نوآوری  ناحیه  استقرار  در  مؤثر  عناصر  به عنوان 
و  شتاب دهی  )برای  نهادی  الیه  گرفته اند.  در نظر 
تسهیل گری(، الیه اجتماعی )شامل جامعه نوآور(، 
الیه زیرساختی و شهری، الیه جغرافیایی و مؤسسه 
لنگر که به دانشگاه نسل چهارم اشاره دارد )عسگری 

و همکاران، 1399(.

ناحیه  تبیین  برای  مدلی  دیگر،  پژوهشی  در 
نوآوری 22@ بارسلونا ارائه شده است. بر اساس این 
مدل وجود 4 عامل اقتصاد هوشمند، دولت هوشمند، 
زندگی هوشمند و مردم هوشمند در کنار یکدیگر 
باعث شد تا با بهره گیری از اطالعات، سرمایه انسانی 
و زیرساخت ها، شهر هوشمند در این ناحیه ایجاد 

شود )باکیسی و همکاران، 2013(. 

به  دیگر  مطالعه ای  در  و همکاران  همچنین جعفر 
ناحیه  در  نوآوری  خوشه های  ایجاد  بر  مؤثر  عوامل 
نوآوری دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرده و این عوامل 
را در 2 دسته عوامل سخت و عوامل نرم دسته بندی 
همکاری  روحیه  و  انگیزه  شامل  نرم  عوامل  کرده اند. 
بین کسب وکارها و بازیگران همجوار، فرایند کارآفرینانه 
جریان  جدید،  کسب وکارهاي  رشد  و  ایجاد  در 
فناوری(  و  اطالعاتی  )مالی،  منابع  پویایی  و  داشتن 

 ینوآور ستمیاکوساز  دیجد گونه نیابه  2012در سال  یعلم و فناور یهاپارک یالمللنیب
 یو نواح یعلم و فناور یهاپارک یالمللنیداده و نام خود را به انجمن ب تیاجازه عضو

 .) ,.2016Nikina et al(دهد رییتغ ینوآور

را نشان های صنعتی تا نواحی نوآوری از پارک روند تکامل مناطق اقتصادی، (1شکل)
های علم و و پارک 2، منطقه ویژه اقتصادی1پارک صنعتیالگوهای سنتی مانند  دهد.می

جواری بازیگران در بستر شهر باعث فناوری اکثراً در خارج از شهر قرار دارند. اما مزیت هم
های نوآور برای بازگشت به شهر تمایل بیشتری پیداکنند و الگوی شده است تا شرکت

  .(1400و همکاران،  عسگری)نواحی نوآوری شکل بگیرند

 

 (1400و همکاران،  عسگری) روند تکامل مناطق اقتصادی (:1) شکل

ها هایی برای توصیف ناحیه نوآوری ارائه شده است که در ادامه به آنتاکنون مدل
تکامل ناحیه در نظر  برای چهار مرحله 3مدل چرخه عمر نواحی نوآوری در. شودپرداخته می

گانه در هر مرحله به نقش بازیگران اکوسیستم نوآوری بر مبنای مدل مارپیچ سه گرفته شده و
دولت و دانشگاه بیشترین نقش را به  اول )تعریف(؛ در مرحله نظام نوآوری اشاره شده است

 (اندازیراه) دوم گیرد. در مرحلهها در دستور کار قرار میعهده دارند و ایجاد زیرساخت
ها ، نقش شرکت(رشدسوم ). در مرحله یابددر ناحیه افزایش مینیز ع ها و صنایحضور شرکت

ها گیرد. همچنین در این مرحله شبکهمی های فناوری در ناحیه شکلتر شده و خوشهرنگپر

                                                   

1 - Industrial Zone 
2 - Special Economic Zone 
3- Lifecycle of AOIs 

پارک صنعتی مناطق ویژه 
اقتصادی

-مناطق اقتصادی
صنعتی

پارک علم و 
فناوری ناحیه نوآوری

تصویر 1. روند تکامل مناطق اقتصادی )عسگری و همکاران، 1400(
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است. عوامل سخت نیز در 2 دسته محرکان نوآوري 
و  استارت آپ ها(  و  پژوهشی  مراکز  دانشگاه ها،  )شامل 
پرورش دهندگان نوآوری )شامل نهادهاي سرمایه گذاري 
انتقال  مراکز  کسب وکار،  خدمات  ارائه کنندگان  مالی، 
فناوری، شتاب دهنده ها و مراکز نوآوري( معرفی شده اند 

)جعفر و همکاران، 2020(.

فوق  مدل های  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
تنها به برخی از وجوه ناحیه نوآوری توجه کرده اند 
و تاکنون مدلی که بتواند وجوه گوناگون این مفهوم 
را به تصویر بکشد و تصویر شفاف تری از آن ترسیم 

کند، ارائه نشده است. 

2. روش  شناسی پژوهش

این پژوهش مطالعه مروری نظام مند است که به 
مقاالت  این گونه  شده است.  انجام  فراترکیب  روش 
عالوه بر بررسی مطالعات پیشین، آن ها را با یکدیگر 
ترکیب کرده و به یافته های جدید و در نتیجه شناخت 
عمیق تر از پدیده می انجامد و می تواند خأل موجود در 

پیشینه را جبران کند )هوون، 2013(.

دامنه  معیار   3 بر اساس  را  مروری  پژوهش های 
دسته بندی  ساماندهی  شیوه  و  اهداف  پژوهش، 
کرده اند. دامنه پژوهش مروری می تواند تمام عرصه 
حوزه علمی یا موضوع خاصی را شامل شود. هدف 
آن می تواند اکتشافی، توصیفی، تبیینی یا ترکیبی 
نظام مند  )مرور  فراتحلیل8  صورت   3 به  و  باشد 
کّمی(، فراترکیب9 )مرور نظام مند کیفی( و آمیخته 
انجام شود. شیوه سازماندهی نیز می تواند به صورت 
تاریخی، مفهومی  یا آمیخته ای از این دو باشد. در 
نظریه،  مضمون،  بر اساس  مفاهیم  مفهومی،  شیوه 
روش ، جغرافیا و ساختار بررسی  می شوند )شهسواری 

8. Meta Analysis
9. Meta Synthesis

پژوهش  دامنه  بر این اساس،  علم الهدی، 1398(.  و 
حاضر موضوع نواحی نوآوری است و هدف آن تبیین 
روش  به  محتوا  سازماندهی  و  فراترکیب  روش  به 

تحلیل مضمون10 انجام شده است.

مراحل اجرای فراترکیب بر اساس روش اروین11 به 
این نکته ضروری است که  به  شرح زیر است. توجه 
مراحل طی شده برای انجام فراترکیب هرگز کاماًل خطی 
نیست، بلکه در اجرای هر مرحله ممکن است مراحل 

قبل نیز بازبینی شوند )اروین و همکاران، 2011(.

2. 1. تنظيم سؤال پژوهش

سؤال این پژوهش به شرح زیر است:

کدام  نوآوری  ناحیه  مفهوم  اصلی  مؤلفه های   •
هستند؟ 

• مدل مفهومی ناحیه نوآوری بر اساس مؤلفه های 
اصلی آن کدام است؟

2. 2. جست وجوی پيشينه

به منظور انتخاب کلید واژه ها مفاهیم اصلی نوآوری 
و شهر انتخاب شده  است. انتخاب این مفاهیم بر اساس 
بنابراین  بوده است.  نویسندگان  قبلی  مطالعات 
ترکیب های مختلفی از کلید واژه های شهر12، حوزه13، 
از سال  اسکوپوس  پایگاه  در  ناحیه15  و  نوآوری14  
2000 به بعد جست وجو و 2357 اثر انگلیسی زبان با 

عناوین مرتبط شناسایی شد. 

10. Thematic Analysis
11. Erwin
12. City
13. Area
14. Innovation
15. District
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2. 3. ارزيابی ورودی ها

در این مرحله الزم است تا بر اساس معیارهای شمول 
و نبود شمول، منابع پژوهش غربال شوند. 243 مقاله 
علمی پژوهشی منتشر شده در نشریات معتبر علمی که 
در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده باشند، انتخاب 
شدند. پس از بررسی چکیده مقاالت و کلمات کلیدی، 
کتب، پایان نامه ها، گزارش ها، مقاالت مشابه و مروری 
ماند. سپس متن کامل  باقی  مقاله  حذف شد و 78 
با  از مقاالت که  مقاالت بررسی شد و تعداد دیگری 
سؤاالت و هدف پژوهش تناسبی نداشت، حذف شد. 
همچنین منابع مندرج در مقاالت نیز بررسی شد که 
طی آن 3 مقاله با توجه به معیارهای شمول و نبود 
شمول به نمونه اضافه شد. این 3 مقاله به دلیل نبود 
مرحله  در  مقاله،  عنوان  در  فوق الذکر  کلیدواژه های 
غربال اولیه شناسایی نشده بودند. درنهایت ، محتوای 

59 مقاله برای فراترکیب انتخاب شد. 

2. 4. ساماندهی يافته ها

در این مرحله متن کامل مقاالت مطالعه شد که با 
توجه به محتوای آن با شیوه تحلیل مضمون بر اساس 
مدل مرحله ای مگوایر و دالهانت16 سازماندهی شد 
)مگویر و دالهوت، 2017(. در گام اول این مدل، 
باید داده ها )در اینجا متن مقاالت( شناسایی شوند. 
در گام دوم، کدگذاری و شناسایی مضامین انجام 
برای  مضامین  میان  رابطه  سوم،  گام  در  می شود. 
شناسایی مقوالت محوری بررسی می شود و مضامین 
ذیل آن ها قرار می گیرد. گام چهارم نیز به نمایش 
یافته ها اختصاص دارد. در این مرحله جداولی که 
نشان دهنده مقوالت محوری و زیرمقوالت آن هاست، 
نمایش داده می شود. بدین ترتیب 4 مقوله محوری 

در قالب 24 زیرمقوله به دست آمده است. 

16. Maguire and Delahunt

ارائه نتایج: در این مرحله نتایج حاصل از مرحله 
قبل در قالب جداول جداگانه برای نمایش مقوالت 
محوری و زیرمقوله ها تنظیم شد. سپس برای نمایش 
نوآوری  ناحیه  مفهوم  تبیین  برای  نتایج،  منسجم 

مدلی طراحی شده است. 

برای اطمینان از اعتبار یافته ها در فراترکیب 5 
روش پیشنهاد شده )عابدی جعفری و امیری، 1398( 
که در این پژوهش از 3 روش اول برای اعتبارسنجی 

استفاده شده است. 

• شفافیت مراحل فراترکیب: به معنای ذکر تمام 
گویا  به صورت  فراترکیب  اجرای  مراحل  و  اقدامات 

است.

ارائه  شامل  اولیه:  مطالعات  کیفیت  بررسی   •
شاخص های قابل دفاع برای انتخاب مطالعات اولیه 

است.

تمام  بازبینی  به  فراترکیب:  مراحل  بازبینی   •
مراحل فراترکیب و بررسی عدم تعصب پژوهشگر در 

یافته ها توسط بازبین اشاره دارد. 

معنای  به  مستقل:  تحلیل گران  از  بهره گیری   •
انجام مستقل تحقیق توسط محققان دیگر و مقایسه 

یافته هاست. 

• اعتبار سنجی توسط محققان اولیه: شامل ارائه 
نتایج به محققان مطالعات ورودی فراترکیب است. 

3. يافته های پژوهش

به منظور ارائه تصویر واحد از پیشینه و پژوهش های 
این  نوآوری،  نواحی  مفهوم  در زمینه  انجام شده 
مفهوم در قالب 4 مقوله محوری شامل رویکردهای 
نظری پشتیبان، پیامدها، آثار، کارکردها و بازیگران 

دسته بندی شده است.
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3 .1. رويکردهای نظری پشتيبان مفهوم ناحيه نوآوری 

یکی از یافته های این مطالعه شناسایی رویکردهای 
نظری بوده که در پیشینه از آن ها برای تبیین مفهوم 
ناحیه نوآوری استفاده شده است. این رویکردها در 2 
حوزه مدیریت منطقه ای و شهری و مدیریت نوآوری 
مطرح شده اند و از تعبیرهایی چون ناحیه نوآوری17، 
شهر  دانش20،  شهر  تکنوپل19،  نوآوری18،  منطقه 
دانشگاه21، شهر هوشمند22 و مانند آن برای تبیین 
ناحیه نوآوری صحبت به میان آورده اند. در ادامه به 

این نظریه ها اشاره می شود:

نظریه مارشال23: مارشال نشان داد چگونه انباشت 
و همجواری شرکت های تخصصی کوچک و متوسط 
که آن را منطقه صنعتی24 می نامید، همان مواهبی را 
در این مناطق به دنبال دارد که مناطق با شرکت های 
بزرگ از آن برخوردار هستند. رواج رویکرد مبتنی 
بر  مبتنی  سنتی  رویکردهای  جای  به  نوآوری  بر 
تولید و ظهور مفاهیمی چون مناطق یادگیری25 و 
خوشه26حاصل کار اوست )جی. کالرک و همکاران 

2010، بایکس و گالتو، 2009(.

نظریه خوشه های صنعتی : مفهوم خوشه بر اهمیت 
شرکت هایی که به لحاظ جغرافیایی به یکدیگر پیوسته اند، 
با مشترکات و مکمالت پیوند خورده و در زمینه خاصی 
تخصص دارند، تأکید دارد )اسماعیل پورعربی و همکاران 
می توان  را  شهرها  دل  در  نوآوری  نواحی   .)2018

17. Area of Innovation
18. Innovation District
19. Technopole
20. Science City
 21. University City/Town
22. Smart City
23. Marshal
24. Industrial District
25. Learning Region
26. Cluster

دانست  شبیه  نوآوری27  خوشه های  به  منظر  یک  از 
)اسماعیل پورعربی و همکاران، 2016(.

این  دانش28:  بر  مبتنی  شهری  توسعه  رویکرد 
رویکرد در سال های اخیر به عنوان راهبرد اصلی احیای 
اقتصاد محلی، جامعه و محیط مدنظر اتحادیه اروپا 
قرار گرفته است )اسماعیل پورعربی و همکاران 2020(. 
زمین  کاربرد  از  جدیدی  نوع  نیز  نوآوری  نواحی 
است که برای احیای نواحی شهری از طریق تقویت 
محقق  دانش بنیان  و  نوآورانه  اقتصادی  فعالیت های 

می شود  )اسماعیل پورعربی و همکاران، 2016(.

رویکرد تخصصی سازی هوشمند: به نظر دمینیک 
 فری اکتفا به تقلید از سیاست های موفق اجراشده 
در یک منطقه، آفت سیاست گذاری در مناطق دیگر 
است و هر منطقه سیاست های خاص خود را دارد 
)کراگلیو و دل بو 2019(. براین اساس، سیاست گذاران 
به  توجه  با  را  راهبردهای خود  باید  نوآوری  ناحیه 
منابع، فرصت ها، سوابق و سایر ویژگی های منطقه 

تدوین کنند )مارکوال و ُکن، 2015( .

نظریه نوآوری باز: نظریه نوآوری باز اقتضا می کند 
که افراد، تجربه و دانش خود را به اشتراک گذارند. 
نواحی نوآوری فرصتی را برای  اشتراک گذاری تجربه ، 
دانش و فناوری و درنتیجه برای نوآوری باز فرصت 
مناسبی فراهم می آورد )کراگلیو و همکاران، 2016(.

مدل مارپیچ های چندگانه نظام نوآوری: در این 
دولت  و  صنعت  دانشگاه ها،  بین  همکاری  مدل 
جهت  در  عناصر  همه  که  شده   ترسیم  به گونه ای 
ایجاد نوآوری و خلق ثروت از آن در یک اکوسیستم 
نوآوری فعالیت کنند )موسوی و احمدی، 2020(. 
برخی اندیشمندان از رویکرد مارپیچ چندگانه نوآوری 

27. Cluster of Innovation (COI)
28. Knowledge-Based Urban Development (KBUD)
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برای تبیین چرخه زندگی ناحیه نوآوری بهره برده اند 
)پیکیو و همکاران، 2019(.

رویکرد نظام نوآوری منطقه ای: مفهوم کلیدی نظام 
نوآوری منطقه ای، همجواری جغرافیایی است که به 
متنوع  فرصت های  و ظهور  مهارت ها  دانش،  سرریز 
یادگیری اشاره دارد. از این منظر، هرچه تراکم منابع 
دانش در یک ناحیه بیشتر باشد، امکان سرریز افزایش 
می یابد و همین امر می تواند موجب جلب کارآفرینان 

و صنایع به ناحیه شود )ایگیتکانالر و بولو، 2016(.

3 .2. آثار و پيامدهای نواحی نوآوری 

مفهوم ناحیه نوآوری در متون علمی از 3 منظر 
نوآوری  ویژگی های مکانی، ویژگی های اکوسیستم 
توصیف  نوآوری  ناحیه  در  موجود  دارایی های  و 

شده است. 

ویژگی های مکانی: استقرار در میان بافت شهری و 
آمیختگی با فرهنگ شهری از مهم ترین ویژگی های 
ناحیه نوآوری است )فلوریدا و همکاران، 2017(. این 
نواحی از اماکن چندمنظوره متراکم با کاربردهایی 
فرهنگی  تفریحی،  مسکونی،  تجاری،  اداری،  چون 
و غیره برخوردارند )کامبویم و همکاران، 2019 و 

هاوِکن و هون هان 2017(.

ویژگی های اکوسیستم نوآوری: محیط ناحیه نوآوری 
مشوق حضور و فعالیت بازیگران مختلف اکوسیستم 
استارت آپ هاست  و  استعدادها  به خصوص  نوآوری، 
فرصت های  چرا که   ،)2013 همکاران،  و  )باکیسی 
و  ایده  ظهور  برای  بازیگران  تالقی  و  همجواری 
شکل گیری نوآوری در این محیط به وفور یافت می شود 

)کاپِدویال، 2015 و نِستی، 2018(.

دارایی ها  این  نوآوری:  ناحیه  دارایی های  ویژگی 
شامل 3 دسته است: دسته اول دارایی های شبکه ای، 
مواردی که به ایجاد شبکه و فرصت تضارب  آرا و 
هم اندیشی،  جلسات  مانند  می انجامد،  همکاری 
مهارت30  ارتقای  برنامه های  فناورانه29 ،  رویدادهای 
 ،2018 همکاران،  و  )پانچولی  دارد  اشاره  غیره   و 

پانچولی و همکاران، 2019(.

عناصر  شامل  اقتصادی  دارایی های  دوم  دسته 
مولد، مانند شرکت ها، دانشگاه ها و غیره )نایلوند و 

ُکِهن، 2017(.

زیرساخت ها  و  فیزیکی  دارایی های  سوم  دسته 
شامل اماکن عمومی و خصوصی، مانند فضاهای کار 
اشتراکی31 ، امکانات آزمایشگاهی مشترک، فضاهای 
زنده34،  آزمایشگاه  تولیدی33،  فضاهای  ساخت32 ، 
)رووندای  است  غیره  و  شهری35  آزمایشگاه های 

2017، پانچولی و همکاران، 2019(.

3 .3. کارکردهای ناحيه نوآوری 

پژوهش های  در  محوری  مقوالت  از  یکی 
مطالعه شده، کارکردهای ناحیه نوآوری است. رویکرد 
کارکردی در تحلیل نظام نوآوری سابقه ای دیرینه 
دارد )سلطانی و همکاران، 2017( و از این جهت 
در تجزیه و تحلیل مضامین نیز از این رویکرد استفاده 
نوآوری  ناحیه  کارکردهای  به  ادامه  در  شده است. 

اشاره می شود:

29. Tech Community Events
30. Skill Training Programs
31. Co-working Spaces
32. Maker Spaces
33. Fab Spaces
34. Living Lab
35. Urban Labs
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به  پژوهشگران  از  برخی  اقتصاد شهری:  ارتقای 
اقتصاد  توسعه  در  نوآوری  ناحیه  اهمیت مشارکت 
ساریمین36،  و  )ایگیتکاناالر  کرده اند  اشاره  شهری 
رونق  باید  نوآوری  ناحیه  منظر،  این  2011(.از 
 ،)37  2019 بویالکوا،  و  )ُمریُسن  منطقه  اقتصاد 
رهایی   ،)2018 همکاران،  و  )پراهاراج  فقرزدایی 
 ،)2013 همکاران،  و  )بکیسی  اقتصادی  رکود  از 
اشتغال  افزایش  و   )2016 )ُخمسی،  رفاه  افزایش 
برای  را   )2018 همکاران،  و  )اسماعیل پور عربی 
به  باید  ناحیه  عالوه بر این،  آورد.  ارمغان  به  منطقه 
بستری برای پیگیری سیاست های توسعه پایدار در 
شهر، از جمله کاهش گازهای گلخانه ای و استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر تبدیل شود )فِنگ و همکاران 
2019(. ناحیه نوآوری می تواند بستر مناسبی برای 
توسعه نوآوری های اجتماعی باشد )هان و هاوِکن، 

2018 و کاپدویال و زارلِنگا، 2018(.

جذب استعدادها و کارآفرینان: یکی از مهم ترین 
استعدادها،  جذب  نوآوری،  ناحیه  کارکردهای 
همکاران،  و  )پانچولی  است  فناوران  و  کارآفرینان 
و  عالی  آموزش  مراکز  با  تعامل  امکان   .)2020
دانشگاه های معتبر اصلی ترین عامل جذب استعدادها 
به ناحیه است )ایگیتکاناالر و ساریمین، 2011 و اچ. 

ال. اسمیتس و باگچی-سن 382010(.

دسترسی مناسب به بازار منابع انسانی آموزش دیده 
شغلی  فرصت های  وجود  همچنین  و  متخصص  و 
از دیگر عوامل مؤثر در جذب شرکت ها  ناحیه  در 
همکاران،  و  )کسگراو  ناحیه  است  به  استعدادها  و 

2013 و روندی، 2017(.

36. Yigitcanlar & Sarimin
37. Morisson & Bevilacqua
38. H. L. Smith & Bagchi-Sen

وجود فرصت های گوناگون همجواری و هم افزایی 
استارت آپ ها و کارآفرینان با سایر بازیگران، از جمله 
استارت آپ ها،  صنعتی،  شرکت های  نخبگان،  سایر 
سرمایه گذاران و محیط های پویای علمی در جلب 
استعدادها به ناحیه نوآوری مؤثر است )هان و هاوکن، 

2018 و اسماعیل پورعربی و همکاران، 2018(.

فعالیت های  باز،  نوآوری  تسهیل  و  تحریک 
بین بخشی و بین رشته ای: یکی دیگر از کارکردهای 
به  ناحیه  بازیگران  راهبردی  نگاه  نوآوری  ناحیه 
نوآوری باز )پانچولی و همکاران، 2020(، فعالیت های 
بین بخشی )روندی، 2017( و بین رشته ای )آلِدیری و 
همکاران، 2019( است. همچنین ناحیه نوآوری بستر 
مناسبی برای سرریز علم و فناوری میان بازیگران 
مختلف اکوسیستم نوآوری است )اسماعیل پورعربی 

و همکاران، 2016 و بِرِکس و گاتانی، 2021(.

انتشار  غیر رسمی  و  رسمی  زمینه های  چرا که 
دانش، همفکری و هم افزایی میان بازیگران را فراهم 
و  پانچولی  و   2016 همکاران،  و  )نینگ  می کند 
مشارکت  و  همکاری  زمینه  ایجاد  همکاران 2019(. 
ُکن،  و  )مارکوال  نوپا  کسب وکارهای  و  دانشگاه  میان 
2015(، تسهیل تعامل شرکت های نوپا و استارت آپ ها 
نیازهای فناورانه  به  برای پاسخ گویی  با صنایع بزرگ 
آن ها )اسماعیل پورعربی و همکاران، 2020a( و هدایت 
فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تسهیل تجاری سازی 
آن )ایگیتکانالر و همکاران، 2017 و یان و لیو، 2019( 

از جمله در ناحیه نوآوری است.

ریسک زدایی و تسهیل راه اندازی کسب و کارهای 
از  یکی  انجام شده،  مطالعات  بر اساس  نوآورانه: 
در  کسب وکارها  ریسک زدایی  عوامل  مهم ترین 
ناحیه نوآوری، سرشکن شدن هزینه استارت آپ ها با 
 اشتراک گذاری امکانات و استفاده چند منظوره از آن 
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)مانند اتاق های کنفرانس مشترک، فضای شراکتی 
اشتراکی،  کار  میزهای  استارت آپ ها،  استقرار 
خدمات  مشترک  ارائه  مشترک،  آزمایشگاه های 
مشاوره، خدمات آموزشی، خدمات بازاریابی و غیره( 
است )اسماعیل پورعربی، و همکاران 2010 و جی. 

کالرک، 2018(.

فعالیت  و  استقرار  برای  نوآوری  ناحیه  همچنین 
رشد،  مراکز  )شامل  نوآوری  پرورش دهندگان 
شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری، بروکرها، مراکز آموزشی 
و  )پانوری  می آورد  فراهم  مناسبی  شرایط  غیره(  و 

همکاران، 2021 و اتِریناتن و جونِس39، 2016(

با استقرار دفاتر صنایع بزرگ و بنگاه های  به عالوه 
فناور  و  نوپا  اصلی شرکت های  مشتریان  که  صنعتی 
به شمار می آیند، دسترسی این شرکت ها به بازار تسهیل 
و   2010 باگچی-سن،  و  اسمیتس  ال.  )اچ.  می شود 
شکل گیری  در  دولت  مشارکت   .)2002 رانتیسی، 
قالب  در  عمده  به صورت  که  نوآوری  ناحیه  توسعه  و 
حمایت از قوانین مالکیت معنوی )مارکیو، 2008( و 
بهره مندی از حمایت ها و مشوق های دولتی )از جمله 
معافیت های مالیاتی( )لِون، 2008( انجام می شود، در 
کاهش ریسک شکل گیری کسب وکارهای نوپا و فناورانه 

نقش بسزایی به عهده دارد. 

ایجاد اجتماع نوآوری40 )ایجاد گفتمان، فعالیت ها 
و منافع مشترک میان بازیگران نوآوری(: به اعتقاد 
برخی اندیشمندان، مهم ترین کارکرد ناحیه نوآوری 
ایجاد اجتماع نوآوری و هویت مشترک میان بازیگران 
ناحیه است )ایگیتکانالر و همکاران، 2017 و پانچولی 
و همکاران، 2018( در واقع، اجتماع نوآوری حاصل 
ترویج فرهنگ کارآفرینی، اعتماد، همکاری و نوآوری 

39. Etherington & Jones
40. Innovation Community

و   2017 همکاران،  و  )ایگیتکانالر  است  ناحیه  در 
)ایگیتکانالر و همکاران، 2019(

تصویر  چشم انداز،  ترویج  و  تدوین  با  کارکرد  این 
مرجع، راهبردها و شعارهای مشترک میان بازیگران 
)پانچولی  ناحیه  برندسازی   ،)2019 )نیلِسن،  ناحیه 
و همکاران، 2020( و ایجاد بستر تعامالت اجتماعی 
بازیگران )اسماعیل پورعربی و همکاران، 2018( در قالب 
مشترک  مطبوعاتی  نشست های  چون  فعالیت هایی 
و  )بِلوسی  مشترک  رویدادهای   ،)2015 )کاپدویال، 
پذیرایی  برنامه های  و  ضیافت ها   ،)2009 کالداری، 
اعطای  برنامه های  و   )2018 همکاران،  و  )پانچولی 

جوایز )کاپپِدویال و زارلنگا، 2015( دنبال می شود. 

کارکردهای  از  یکی  بازیگران:  بین المللی سازی 
بین المللی  همکاری های  تسهیل  نوآوری  ناحیه 
صادرات  تسهیل  است.  ناحیه  اقتصاد  و  شرکت ها 
)بایکس و گالتو، 2009(، تسهیل امکان جذب نیرو 
و استارت آپ های خارجی )لون، 2008(، حضور در 
رویدادهای بین المللی )پیکیو و همکاران، 2019( و 
تأمین مالی از مؤسسات خارجی و بین المللی )نینگ 
و همکاران، 2016(، از جمله فرصت هایی است که 
حضور در ناحیه برای بازیگران آن به ارمغان می آورد. 

شبکه سازی و ایجاد بستر هماهنگی و هم افزایی 
بازیگران اکوسیستم نوآوری: بسیاری از صاحب نظران 
الگوی  نوآوری،  ناحیه  الگوی مدیریت در  معتقدند 
است  مشارکتی41  رهبری  به خصوص  و  مدیریت 
)نینگ و همکاران 2016 و )ایگیتکاناالر و همکاران، 
از  و  مختلف  بازیگران  نقش آفرینی  با  که   )2018
طریق شبکه سازی و ایجاد هماهنگی میان بازیگران  
2020a( به منظور  همکاران،  و  )اسماعیل پورعربی 
یکپارچه سازی عناصر فیزیکی و اجتماعی و عناصر 

41. Collaborative Leadership
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سخت و نرم )بازسازی اجتماعی و فیزیکی( موجود 
هان،  هون  و  )هاوکن  می شود  محقق  ناحیه  در 
مبنای  بر  نوآوری  ناحیه  در واقع، مدیریت   .)2017
الگوهای مبتنی بر مدیریت زیرساخت ها )مانند آنچه 
بر  بلکه  نیست،  می دهد(  رخ  علمی  پارک های  در 
الگوهای مبتنی بر شبکه سازی، توسعه ارتباطات و 
تعامالت است )پانوری و همکاران، 2021 و فلوریدا 

و همکاران، 2017(.

آن،  از  منظور  منطقه:  هوشمند  تخصصی سازی 
برنامه ریزی براساس ویژگی های منطقه )نقاط قوت، 
مزیت ها، پتانسیل ها، توانمندی ها، نیازها، دسترسی ها 
و  است)پانوری  رقابتی  مزیت  برای کسب  غیره(  و 

همکاران، 2021( 

این امر مهم  بیشتر از سوی دولت محلی یا نهاد 
مدیریت ناحیه دنبال می شود و در نهایت می تواند 
به تمرکز بر حوزه های صنعتی یا فناوری خاص و 
خوشه سازی در دل شهر ها منجر شود )مریسون و 
فناور  شرکت های  خوشه بندی   .)2019 بِویالکیوا، 
در حوزه پزشکی در ناحیه نوآوری فیالدلفیا، ایجاد 
ناحیه نوآوری دیجیتالی در چاتانوگا42 و خوشه های 
فناوری در حوزه طراحی صنعتی در شفیلد ازجمله 

این موارد است )نیکینا و همکاران، 2016(.

مکان سازی43 با هدف توسعه نوآوری: اگرچه ناحیه 
بر  مبتنی  پیشین  خود  نسل های  برخالف  نوآوری 
زیرساخت های فیزیکی بنا نمی شود، اما مکان سازی 
)پانچولی و  از کارکردهای اصلی آن است  همچنان 
همکاران، 2018 و اسماعیل پورعربی و همکاران، 2016(. 

این کارکرد بیشتر به وسیله بازسازی و بهره برداری از 
اماکن غیر مولد شهری به منظور انطباق وسیع اماکن، 

42. Chttanooga
43. Place Making

و  نیازها  با  شهری  محیط های  و  مراکز  ساختمان ها، 
و  )پانچولی  می گیرد  صورت  نوآور  جامعه  تقاضای 

همکاران، 2018 وپانچولی و همکاران ، 2020(.

اقدامات،  از  متنوعی  طیف  شامل  مکان سازی 
حمل ونقل  و  دسترسی  مسیرهای  ایجاد  ازجمله 
آسان )برای مثال مسیر پیاده رو و دوچرخه، ایستگاه 
اتوبوس و مترو، خط عابر پیاده، چراغ راهنمایی و 
غیره( )اسماعیل پورعربی و همکاران، 2018(، حذف 
همکاران،  و  )اسماعیل پورعربی  دیوارها  و  حصارها 
2020a(، ایجاد و ساماندهی اماکن کاری، مسکونی، 
رفاهی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی با قیمت مناسب 
ایجاد   ،)2017 هان،  هون  و  )هاوکن  ناحیه  در 
تفریحی،  اماکن  موزه،  مانند  شهری  جذابیت های 
نوآور  افراد  برای  تجاری  فضاهای  شهری،  عناصر 
 ،)2020a همکاران،  و  )اسماعیل پورعربی  خالق  و 
ایجاد و تسهیل دسترسی به فناوری های دیجیتال، 
 )2020 )ِسناراک،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
و ایجاد و تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و 
زیرساخت های اجتماعی )مانند مهد کودک، مدرسه 

و غیره( )پیکیو و همکاران، 2019( است . 

نوپا:  تأمین مالی استارت آپ ها و کسب وکارهای 
تسهیل  نوآوری  ناحیه  کارکردهای  از  دیگر  یکی 
تأمین مالی و هم رسانی سرمایه گذار و سرمایه پذیران 
و  استقرار  برای  نوآوری  ناحیه  در  چرا که  است، 
فعالیت فرشتگان کسب وکار44 )اچ. ال. اسمیتس و 
باگچی، 2010(، سرمایه گذاران خطرپذیر45 )پیکیو و 
همکاران، 2019(، سرمایه گذاران بذر اولیه )روندی، 
2017( و سرمایه گذاران بین المللی )لون، 2008( و 
نیز امکان جذب سرمایه های خرد تجمیع شده )پانُری 
و همکاران، 2021( فرصت های مناسبی فراهم است. 

44. Business Angels
45. Seed Investors
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3 .4. بازیگران ناحیه نوآوری 

به  انجام شده  بررسی  در  محوری  مقوله  آخرین 
بازیگران ناحیه نوآوری مربوط است. بر این اساس، در 

ادامه بازیگران ناحیه نوآوری معرفی می شوند.

نهاد مدیریت ناحیه نوآوری: اگرچه مدیریت ناحیه 
نوآوری ماهیتی مشارکتی دارد، اما این موضوع ناحیه 
نوآوری را از حضور یک نهاد مشخص که مدیریت 
کالن ناحیه را به عهده داشته باشد، بی نیاز نمی کند. 
به همین سبب، حضور سازمان یا نهاد مدیریت ناحیه، 
از جمله شروط الزم پذیرش یک ناحیه نوآوری در 
انجمن بین المللی پارک های علمی و نواحی نوآوری 
است )ارالندو و وربا، 2005(. از این نهاد در مقاالت 
مختلف با عناوینی، از جمله آژانس توسعه46 )نستی ، 
2018(، تیم اجرایی ناحیه47 )لون، 2008( و مدیر 

ناحیه48 )کاپِدویال، 2015( یاد شده است.

و  مدیریت جذب  نهاد   این  اصلی  وظایف  از  یکی 
است  ناحیه  در  بازیگران  فعالیت  و  استقرار  تسهیل 
و  باید هدایت  نهاد  این  و همکاران، 2019(.  )پیکیو 
هماهنگی سایر بازیگران ناحیه و تنظیم روابط آن ها را 
عهده دار شده و اکوسیستم نوآوری منطقه را از رهبری 
توسط بخش دولتی به مدیریت توسط بخش خصوصی 

هدایت کند )گاکاستاتر49 و همکاران، 2014(.

این نهاد در حکمرانی، تنظیم سیاست ها و اجرای آن 
به دولت کمک می کند. به طور مثال نظام تعرفه گذاری، 
می تواند  ناحیه  در  ساختمانی  مجوزهای  و  مالیات 
اجرا  شود  نوآوری  ناحیه  مدیریت  نهاد  مشارکت  با 
)پانچولی و همکاران، 2020(. ساماندهی زیرساخت ها 

46. Development Agency
47. Executive Team
48. Manager of Space
49. Gackstatter

)زیگیاریس50، 2013(، ترویج نوآوری باز و فعالیت های 
هدایت  و  همکاران 2014(  و  )گاکاستاتر  بین بخشی 
ناحیه در مسیر تخصصی سازی هوشمند و خوشه سازی 
)توماس، 2000( از جمله دیگر وظایف این نهاد است. 
درنهایت، نهاد مدیریت ناحیه باید امور ستادی و اداری 
ناحیه  در  مدیریت  برای  مناسب  افراد  جذب  مانند 
گزارش  تدوین  ناحیه،  عملکرد  اطالع رسانی  نوآوری، 
ساالنه، تأمین مالی ستاد ناحیه و غیره را به عهده بگیرد 

)کی. ار. اسمیتس، 2006(.

استعدادها، کارآفرینان و استارت آپ ها: اصلی ترین 
بازیگران ناحیه نوآوری که حضور سایر بازیگران نیز به 
سبب وجود آنان است، استعدادها هستند که در قالب 
استارت آپ  و  نوپا  کارآفرینی، شرکت های  تیم های 
فعالیت می کنند. خلق دانش جدید )ایگیتکاناالر و 
بولو، 2016(، انجام فعالیت های نوآورانه و کارآفرینی 
و  )هیتون  ریسک پذیری(  و  نوآوری  )خالقیت، 
همکاران، 2019( و همکاری و هم افزایی و مشارکت 
در نوآوری باز )کاپدویال، 2015( از جمله مهم ترین 

فعالیت های این بازیگران است. 

مؤسسات  را  مؤسسات  این  لنگر51 :  مؤسسات 
آهن ربا نیز می نامند، چرا که می توانند سایر بازیگران 
را به خود جذب کرده و اجتماع نوآوری را ایجاد کنند 
)هاوکن و هون هان، 2017(. در واقع، ناحیه نوآوری 
حول یک یا چند مؤسسه آهن ربا شکل می گیرد. 
بررسی نواحی نوآوری در سراسر جهان حاکی از آن 
است که بیمارستان ها، شرکت های بزرگ صنعتی 
مؤسسات  نقش  دانشگاه ها  همه  از  بیش  البته  و 
لنگر را بر عهده دارند )اهلنز، 2016(. این بازیگران 
نقش ویژه ای در ایجاد ناحیه نوآوری بر عهده دارند 

)حمیدی و زندی آتش بر 2019(.

50. Zygiaris
51. Anchor Institution
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همچنین ایجاد هماهنگی میان بازیگران، جلب 
مشارکت آنان و شبکه سازی در اکوسیستم ناحیه 
و  )پاچولی  می شود  انجام  مؤسسات  این  توسط 
و  ایده ها  تجاری سازی  تسهیل   .)2020 همکاران، 
کمک به ایجاد شرکت های کوچک فناور )هاوکن و 
هون هان، 2017( و تخصصی سازی ناحیه نوآوری، 
لنگر  مؤسسات  برای  که  است  نقش هایی  از جمله 

برشمرده شده است )پاچولی و همکاران، 2019(.

شامل  بازیگران  این  نوآوری52 :  پرورش دهندگان 
کسب وکارهایی می شوند که فعالیت اصلی آن ها ارائه 
خدمات به کارآفرینان، فناوران و استارت آپ هاست 
)نیکینا و همکاران، 2016(. مراکز رشد )حمیدی 
ارائه دهنده  مؤسسات   ،)2019 زندی آتش بر،  و 
خدمات مشاوره کسب وکار )شامل خدمات حقوقی، 
مالی، فنی، بازاریابی، برگزاری رویداد، تجاری سازی 
مؤسسات   ،)2006 اسمیتس،  ار.  )کی.  غیره(  و 
ارائه دهنده محیط فیزیکی برای استقرار کارآفرینان، 
برای  سوئیت  اشتراکی،  کار  )فضای  استارت آپ ها 
مراکز   ، )ولیِسلی، 2018(  غیره(  و  موقت  استقرار 
و   )2019 زندی آتش بر،  و  )حمیدی  شتاب دهی 
ریسک پذیر،  )صندوق های  مالی  تأمین  مؤسسات 
و   )2017 )روندی،  غیره(  و  کسب وکار  فرشتگان 
)رنتیسی،  فناوری  تبادل  و  بازار  توسعه  کارگزاران 

2002( از جمله این بازیگران هستند.

می تواند  نوآوری  ناحیه  توانمند:  شرکت های 
به  را  فناور  شرکت های  و  بزرگ  شرکت های 
این  بولو، 2016(.  و  )ایگیتکاناالر  کند  جلب  خود 
شرکت ها از تراکم و انباشتگی عواملی چون نیروی 
کار آموزش دیده، ارتباطات، دسترسی به اطالعات، 
دانشگاهی،  تحقیقات  آزمایشگاهی،  ظرفیت های 

52. Innovation Cultivators

ناحیه  در  تولید شده  فناوری های  و  محصوالت 
بهره مند می شوند )یان و لیو 2019(. با استقرار دفتر، 
واحد تحقیق و توسعه یا نمایندگی شرکت در ناحیه 
به ایجاد روابط مستحکم با شبکه بازیگران آن اقدام 

می کند )کاپدویال و زارلنگا، 2015(.

آن ها می توانند با  اشتراک گذاری امکانات )ارتباطات، 
محیط فیزیکی و غیره( خود در توسعه ناحیه سهیم 
فقط  نه  بنابراین  و همکاران، 2019(؛  )هیتون  شوند 
شرکت های فناور، بلکه سایر شرکت ها نیز می توانند از 
مواهب ناحیه برای کسب مزیت بهره مند شوند )توماس، 
اشتراک گذاری  می توانند  با  شرکت ها  این   .)2020
امکانات و ارتباطات خود در ناحیه )هیتون و همکاران، 
)مانند  ناحیه  ظرفیت های  از  بهره گیری   ،)2019
منابع انسانی، ظرفیت های آزمایشگاهی، محصوالت و 
فناوری های تولید شده در ناحیه، تحقیقات دانشگاهی و 
غیره( برای کسب مزیت )باکیسی و همکاران، 2019(، 
جلب همکاری دانشگاه ها در طرح های فناورانه و انجام 
و   )2018 همکاران،  و  )پانچولی  مشترک  پروژه های 
همچنین با تملک استارت آپ ها و شرکت های نوپای 
به   )2009 کالداری53،  و  )بلوسی  ناحیه  در  مستقر 
توسعه ناحیه کمک کنند. از این رو، شرکت های توانمند 
واحد  حتی  و  دفاتر  هستند  مایل  صنایع  صاحبان  و 
تحقیق و توسعه خود را در نواحی نوآوری مستقر کنند 

)ایگیتکاناالر و همکاران، 2019 و خمسی، 2016(.

شرکت های فعال در حوزه امالک و مستغالت54 : 
از آنجا که مدیریت مکان و فضای ناحیه در توسعه 
آن اهمیت بسزایی دارد، صنعت امالک و مستغالت، 
به شمار  نوآوری  ناحیه  در  اثرگذار  بازیگران  از جمله 
می آیند )ایگیتکاناالر و همکاران، 2019(. این بازیگران 
زیرساخت های  ایجاد  در  با سرمایه گذاری  می توانند 

53. Belussi & Caldari
54. Real Estate Companies
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ناحیه و ایجاد اماکن آن )به خصوص در مرحله رشد( 
به توسعه ناحیه نوآوری کمک کنند )هاوکن و هون، 
2017(. همچنین آن ها می توانند مدیران ناحیه را در 
بازسازی و متناسب سازی اماکن غیر مولد شهری یاری 

کنند )مریسون بویالکیو،ا 2019(. 

دولت و بخش عمومی )ملی، منطقه ای و محلی(: 
اگرچه برخی نواحی نوآوری در دنیا بدون دخالت دولت ها 
شکل گرفته اند )مانند دره سیلیکون55  در منهتن(، اما 
بررسی ها حاکی از آن است که در بسیاری دیگر از موارد، 
نقش دولت در ایجاد ناحیه نوآوری و توسعه آن به وسیله 
جلب مشارکت و همکاری سایر بازیگران انکار ناپذیر است 
که از آن جمله می توان به وان نورث56  در سنگاپور، 
ارستاد57  در دانمارک، ناحیه نوآوری ادلرشف58  در 
آلمان و پارک علم و فناوری سینچی یو در تایوان59 
 اشاره کرد )ایگیتکاناالر و بولو، 2016(. دولت ها در ایجاد 
ناحیه نوآوری، برنامه ریزی شهری و سرمایه گذاری در 
زیرساخت های  حمل و نقل،  )مسیرهای  زیرساخت ها 
رفاهی، استفاده بهینه از انرژی، زیرساخت های ارتباطی 

و غیره( نقش ویژه ای به عهده دارند )لون، 2008(.

اکوسیستم  بازیگران  رهبری  در  آن ها همچنین 
به  آن ها  میان  هماهنگی  ایجاد  و  ناحیه  نوآوری 
خصوص در مراحل آغازین شکل گیری ناحیه نقش 
محوری را عهده دار هستند )گاکاستاتر و همکاران، 
2014(. آن ها با سرمایه گذاری در ناحیه می توانند 
شوند  ناحیه  به  خصوصی  سرمایه  جذب  موجب 
)ُفرد و یوهو، 2020(.  به عالوه نقش دولت در ایجاد، 
استقرار و توانمندسازی نهاد مدیریت ناحیه نوآوری 

اهمیت بسزایی دارد  )مالسن و همکاران 2018(. 

55. Silicon Valley
56. One-north
57. Ørestad

58. Adlershof
59. Hsinchu Science and Industrial Park

سیاست های  پیگیری  و  طراحی  همچنین 
به  مکان سازی  و  منطقه  هوشمند  تخصصی سازی 
عهده  بر  ناحیه  در  بازیگران  سایر  استقرار  منظور 
دولت های محلی است )مالسن و همکاران، 2018(.

جهت دهی به سیاست های آموزش عالی در راستای 
و  سرمایه گذاری   ،)2008 )مارِسو،  ناحیه  توسعه 
و  )ایگیتکاناالر  دانشگاهی  تحقیقات  در  همکاری 
شرکت های  برای  بازارسازی   ،)2017 همکاران، 
نوآور مستقر در ناحیه نوآوری )فرد و یوهو، 2020(، 
تسهیل بین المللی سازی ناحیه نوآوری )یان و لیو، 
2019(،  کمک به ایجاد پرورش دهندگان نوآوری 
)مانند مراکز رشد، پارک فناوری و مراکز شتاب دهی( 
در ناحیه )مالِسن و همکاران، 2018( و برندسازی 
ناحیه نوآوری )ایگیتکاناالر و همکاران، 2021(، ایجاد 
سازوکارهای رصد و پیمایش وضعیت توسعه نوآوری 
)اچ. ال. اسمیتس و باگچی-سن، 2010( و تسهیل و 
تشویق تعامل شرکت های ناحیه با بنگاه های بزرگ 
نقش های  دیگر  از  یوهو، 2020(  و  )فرد  اقتصادی 

دولت  در ناحیه نوآوری است. 

همچنین دولت  می تواند از طریق قوانین و مقررات 
به تسهیل شکل گیری و توسعه کسب وکارهای ناحیه 
نوآوری کمک کند )فنگ و همکاران، 2019( که 
قوانین  اصالح  و  تعدیل  به  می توان  جمله  آن  از 
ضد رقابت و قوانین مالکیت فکری )مارِسو، 2008(، 
انواع معافیت های مالیاتی و تعرفه ای )مانند معافیت 
در حوزه امالک و مستغالت، اعتبار مالیاتی تحقیق و 
توسعه و غیره( )باکیسی و همکاران، 2013(، قوانین 
مرتبط با نیروی کار )مارِسو، 2008(، حذف قوانین 
بوروکراسی )نستی، 2018( و وضع  زائد و کاهش 
قوانین و مقررات به منظور مهار آثار و پیامد های منفی 
ناشی از فعالیت ناحیه نوآوری، از جمله اعیانی سازی60 

60. Gentrification

خدايار ابيلی و همکاران. شناسايی و تبيين مؤلفه های مفهوم ناحيه نوآوری



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

17

)مریسون و بِویالکیوا، 2019( اشاره کرد. با این حال، 
در جریان توسعه ناحیه الزم است به مرور از نقش 
دولت کاسته شده و سیاست گذاری پایین به باال و 
مدیریت مشارکتی61  جایگزین نظام سلسله مراتبی و 
دولتی شود )پراهاراج62 و همکاران، 2018(؛ بنابراین 
در برخی موارد مانند ناحیه نوآوری ادلرشف در آلمان 
مشاهده می شود که ناحیه توسط دولت ایجاد و پس 
از گذشته چند سال به بخش خصوصی سپرده شده 

است )نیکینا و همکاران، 2016(.

بر اساس  عالی:  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
مطالعات انجام شده، دانشگاه ها به عنوان لنگر نقش 
به  نوآوری  نواحی  از  بسیاری  ایجاد  در  را  اصلی 
ساریمین، 2011(.  و  )ایگیتکاناالر  داشته اند  عهده 
با این حال به چگونگی ایفای نقش دانشگاه ها در ایجاد 
توجه شده است. در واقع،  نوآوری کمتر  اکوسیستم  
شکل گیری بسیاری از نواحی نوآوری حاصل اجتماع 
نوآوری  نواحی  دانشگاه هاست.  اطراف  در  بازیگران 
کندل اسکور63  در اطراف دانشگاه ام آی تی روتردام، 
جورونگ64  در اطراف دانشگاه صنعتی نان )نیکینا و 
همکاران 2016( یانگ 65، یونیورسیتی سیتی66 در 
اطراف دانشگاه پنسیلوانیا )نیکینا و همکاران، 2016( 
و ناحیه نوآوری شریف در اطراف دانشگاه صنعتی 

شریف از این جمله است.

نزدیکی به مراکز آموزش عالی و ارتباط با آن برای 
دارد.  زیادی  مزیت های  به دنبال  فناور  شرکت های 
اصلی ترین نقش دانشگاه در ناحیه نوآوری، تربیت 
دیکین67  و  )لیدسدرف  متخصص  انسانی  سرمایه 

61. Participative Management
62. Praharaj
63. Kendall Square
64. Jurong
65. Nanyang Technological University
66. University City
67. Leydesdorff & Deakin

،2011( و خلق دانش و انجام تحقیقات و پژوهش های 
علمی )هیتون و همکاران، 2019( مورد نیاز صنایع 
است. همچنین دانشگاه به عنوان آهن ربا و کاتالیزور 
شبکه سازی  و  بازیگران  سایر  رهبری  در  می تواند 
و  )گاکاستاتر68  کند  بازی  بی بدیلی  نقش  آن ها 
همکاران، 2014(. از این گذشته حضور استادان و 
دانشجویان، فضاهای علمی، ظرفیت های پژوهشی 
و غیره باعث می شود تا دانشگاه از طریق برگزاری 
مسابقات طرح کسب وکار، ایجاد محوطه های کاری 
مشترک و راه اندازی باشگاه های کارآفرینی ()هیتون 
و همکاران، 2019( به محلی برای ترویج کارآفرینی، 
ایجاد استارت آپ ها و زایش شرکت های نوپا تبدیل 

شود )جی. کالرک و همکاران، 2010(. 

نوآوری،  اجتماع  ایجاد  دانشگاه،  دیگر  نقش 
جامعه نوآور و تقویت آن در ناحیه )اهلِنز69، 2016( 
و ایجاد برند واحد برای همه بازیگران ناحیه است 

)اسماعیلی پورعربی و همکارن 2018(.

از این گذشته، دانشگاه می تواند با ترویج فرهنگ 
گشودگی70، ایفای نقش به عنوان هاب دانش و فناوری 
و  )آلدیِری71  فناوری  و  دانش  سرریز  افزایش  برای 
همکاران، 2019( و زمینه سازی برای ظهور ایده ها 
و کسب وکارهای بین رشته ای )دوپونت و همکاران، 
باز کمک کند. کمک به  2015( به اشاعه نوآوری 
همکاران،  و  )پانچولی  فناوری  خوشه های  ایجاد 
2019(، جذب استعدادها به ناحیه از طریق آموزش 
عالی )ایگیتکاناالر و همکاران، 2017(، جذب منابع 
دولتی برای ایجاد و توسعه فناوری به نفع بازیگران 
اعتماد  جلب  همکاران، 2013(،  و  )کسگراو  ناحیه 
و  )هیتون  نوآوری  ناحیه  شرکت های  به  عمومی 

68. Gackstatter
69. Ehlenz
70. Open Culture
71. Aldieri
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همکاران، 2019(، سرمایه گذاری در کسب و کارهای 
جدید و مشارکت با بخش خصوصی برای تأمین مالی 
دانشگاه )دوپونت و همکاران، 2015(، حل مسائل 
منطقه با تکیه بر توان شرکت های ناحیه )ایگیتکاناالر 
بین المللی سازی  به  کمک   ،)2017 همکاران،  و 
ناحیه )گلدسِتین و گالسر، 2010(،  تسهیل ارتباط 
صنعت  با  دانشگاهیان  و  ناحیه  فناور  شرکت های 
)پیکو و همکاران، 2019( و مشارکت در مکان سازی 
نقش های  دیگر  از   )2019 همکاران،  و  )پانچولی 

ذکر شده برای دانشگاه در ناحیه نوآوری است. 

از این گذشته، دانشگاه می تواند با اشتراک گذاری 
منابع و امکانات خود )مانند ساختمان ها و زمین ها، 
فضای اداری و آموزشی، زمین های راکد و بالاستفاده 
)پانچولی و همکاران، 2018(، برند دانشگاه )هیتون و 
همکاران، 2019(، آزمایشگاه ها )کسگراو و همکاران، 
2013( و نیروی انسانی دانشگاه )از جمله استادان 
و کارکنان( )هیتون و همکاران، 2019( به توسعه 

ناحیه نوآوری کمک کند.

5. بحث و نتیجه گیری

باید پذیرفت که هیچ نسخه واحد و راه حل جامعی 
برای سیاست گذاری علم و فناوری و اکوسیستم های 
فرازکیش،  و  )قاضی نوری  ندارد  وجود  نوآوری 
2018(. بنابراین این مقاله نیز به دنبال ارائه نسخه 
جهان شمول برای نواحی نوآوری نیست. با این حال، 
ناحیه  از  ارائه تصویر شفاف تری  مطالعه پیشینه و 
و  مفهوم  این  از  به درک دقیق تر  نوآوری می تواند 
در نتیجه اتخاذ تصمیمات مناسب توسط بازیگران 

اکوسیستم نوآوری بیانجامد. 

که  می دهد  نشان  مقاله  یافته های  جمع بندی 
می توان چهار مؤلفه کلی را در پیشینه و پژوهش های 
انجام شده پیرامون مفهوم ناحیه نوآوری شناسایی 

کرد. این مؤلفه ها شامل نظریات پشتیبان، کارکردهای 
ناحیه نوآوری، بازیگران و آثار و پیامدهای آن است. 
بر این اساس، مدل مفهومی ناحیه نوآوری در تصویر 

شماره 2 به تصویر کشیده است. 

 همان طور که در تصویر شماره 2 مشاهده می شود، 
بازیگران اصلی ناحیه نوآوری در 8 گروه طبقه بندی 
شده اند. این در حالی است که در مطالعات پیشین 
به صورت عمده به ذکر بازیگران مطرح در رویکرد 
مارپیچ چندگانه نوآوری شامل دانشگاه، صنعت و 

دولت اکتفا شده است.

رویکردهای  می دهد  نشان  مدل  این  همچنین 
نظری که از مفهوم ناحیه نوآوری پشتیبانی می کنند 
قرار  نوآوری  و  بیشتر در 2 حوزه مدیریت شهری 
دارند. در بخش دیگری از مدل نیز با تکیه بر رویکرد 
کارکردگرایی به کارکردهای ناحیه نوآوری پرداخته 
که  بازیگرانی  کارکرد،  هر  مقابل  در  و  شده است 
بیشترین اثرگذاری را در تحقق آن کارکرد داشته اند، 

آورده شده اند. 

پشتیبان،  نظریات  از  پیشین  مطالعات  در 
کارکردهای ناحیه نوآوری و نقش بازیگران در تحقق 
کارکردها تصویر منسجمی ارائه نشده است. در بخش 
حاصل  پیامدهای  اصلی  دسته   3 به  نیز  پیامدها 
و  مکانی  پیامدهای  شامل  یاد شده  کارکردهای  از 
جغرافیایی، پیامدهای اکوسیستم نوآوری منطقه و 
پیامدهای دارایی های منطقه اشاره شده است. بر اساس 
پیشنهاد   چند  ادامه  در  فراترکیب،  این  یافته های 

سیاستی برای بر اساس شرایط ایران ارائه می شود.

5. 1. اهمیت ایجاد نهاد مدیریت ناحیه نوآوری

نقش  به  حاضر  پژوهش  از  به دست آمده  مدل 
نهاد مدیریت ناحیه نوآوری که ایجاد آن را بیشتر 
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دانشگاه ها، دولت های محلی و شهرداری ها به عهده 
و  اختیارات  تفاوت    به  توجه  با  دارد.  تأکید  دارند، 
بسیاری  با  ایران  در  شهرداری ها  مأموریت های 
و  نوآوری  ناحیه  ایجاد  توسعه یافته،  کشورهای  از 
انتظار  از  با محوریت شهرداری ها دور  مدیریت آن 
است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانشگاه ها 
می توانند در ایجاد نهاد مدیریت ناحیه نوآوری کشور 
نقش محوری ایفا کنند. تجربه ایجاد نواحی نوآوری با 
محوریت پارک علم و فناوری دانشگاه  صنعتی شریف 

نیز مؤید این مطلب است.

5. 2. ضرورت هم افزایی دولت و دانشگاه 

مدل حاصل از فراترکیب در این پژوهش نشان 
در  را  نقش  بیشترین  دانشگاه  و  دولت  می دهد 
دارند.  عهده  بر  نوآوری  ناحیه  کارکردهای  تحقق 
مراحل  در  به خصوص  دانشگاه،  و  دولت  هم افزایی 
آغازین شکل گیری ناحیه نوآوری مورد توجه است. 

هدایت  زیرساخت ها،  تدارک  با  دولت  یک سو،  از 
دانشگاه، به ویژه دانشگاه های مستقر در بافت شهری 
کمک  نوآوری  ناحیه  ایجاد  به  بازیگران  رهبری  و 
می کند. از سوی دیگر، دانشگاه  مانند آهنربا سایر 
بازیگران اکوسیستم را به خود جلب کرده و در ایجاد 
اجتماع نوآوری و فرهنگ سازی در منطقه می کوشد. 
ذکر این نکته الزم است که نقش دولت در مراحل 
بعدی تکامل ناحیه نوآوری باید به اصالح قوانین و 

مقررات حاکم بر ناحیه و تنظیم گری محدود شود. 

5. 3. لزوم سیاست گذاری در  حوزه امالک و مستغالت

ایجاد ناحیه نوآوری در یک منطقه، افزایش تقاضا 
برای استقرار در آن و در نتیجه جذب شرکت های 
حوزه امالک و مستغالت را به دنبال دارد. با توجه 
به تورم های سنگین سال های اخیر کشور در حوزه 
مسکن، افزایش قیمت نهاده ها و تقاضای سفته بازی 
در این حوزه، همکاری مؤثر این بازیگران نیازمند 

تصویر 2. مدل برگرفته از فراترکیب )منبع: یافته هاي پژوهش(
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بازار  و  بازنگری در سیاست های صنعت ساختمان 
مسکن است. صدور مجوز های ساخت وساز، تعیین 
کاربری اماکن، مالیات بر نقل وانتقال و تعیین تراکم، 

از جمله این سیاست هاست. 

5. 4. شناسایی مناطق مستعد ایجاد ناحیه نوآوری

بر  پیشین  مطالعات  در  پژوهشگران  بیشتر 
و  نوآوری«  اجتماع  »ایجاد  چون  کارکردهایی 
میان  هماهنگی  بستر  ایجاد  و  »شبکه سازی 
گرفت،  نتیجه  می توان  کرده اند.  تأکید  بازیگران« 
و  علم  پارک های  مانند  سنتی تر  مدل های  اگرچه 
فناوری بر ایجاد زیرساخت ها و دارایی های فیزیکی 
ناحیه  دارایی  مهم ترین  اما  بوده ،  متمرکز  جدید 
نوآوری و تفاوت اصلی آن با مدل های پیشین، تأکید 

بر دارایی های شبکه ای است. 

به عبارت دیگر، آنچه بازیگران مختلف را حول ناحیه 
نوآوری گرد هم می آورد، اثر شبکه ای72  عناصر حاضر 
برای  مناطق  مستعدترین  بنابراین  است.  ناحیه  در 
هدف گذاری و حمایت از ایجاد نواحی نوآوری در کشور، 
مناطقی است که از دارایی شبکه ای غنی تری برخوردار 
بیرونی،  با محیط  ارتباط  برای  باالیی  بوده و ظرفیت 
برگزاری رویدادهای متنوع  و تعامالت مؤثر بین بازیگران 

داشته باشند.

توجه به این نکته ضروری است که دارایی های 
راهبرد   3 تابع  نوآوری  ناحیه  در  موجود  فیزیکی 
استفاده  غیر مولد،  اماکن  بازسازی  است؛  کلیدی 
اشتراک گذاری  به  و  اماکن  از  چندمنظوره 
ظرفیت های خالی اماکن و امکانات توسط بازیگران. 
ایجاد  هزینه  تا  شده است  باعث  نیز  امر  همین 
اکوسیستم نوآوری در قالب ناحیه نوآوری کاهش 

72. Network Effect

در  به خصوص  شهر،  از  بخش هایی  بنابراین  یابد. 
اطراف دانشگاه ها باید برای احداث ناحیه نوآوری 
از ظرفیت های الزم برای تحقق  انتخاب شود که 
استقرار  و هزینه  باشد  برخوردار  فوق  راهبردهای 

اکوسیستم نوآوری به حداقل کاهش یابد. 

5 .5. اهمیت مدیریت و رهبری مشارکتی در ناحیه 
نوآوری

از بررسی تالقی مضامین به دست آمده از مطالعات 
اصلی  الگوی  که  گرفت  نتیجه  می توان  پیشین 
مدیریت ناحیه، مدیریت و رهبری مشارکتی است. 
تحقق  در  بازیگران  برخی  اگرچه  به عبارت دیگر، 
کارکردهای ناحیه نقش بیشتری به عهده دارند، اما 
این مهم با مشارکت اکثریت آن ها حاصل می شود؛ 
شماره  )تصویر  فراترکیب  از  به دست آمده  مدل  در 
از کارکردهای  2( نیز مشاهده می شود که هر یک 
ناحیه نوآوری توسط مجموعه ای از بازیگران محقق 

می شود. 

به دیگر سخن، اگرچه ناحیه نوآوری باید از نهاد 
مدیریتی مشخص برخوردار باشد، اما این امر به معنای 
مدیریت متمرکز نیست و اصل بر جلب مشارکت، 
معاضدت و همکاری میان بازیگران در ناحیه است. 
در واقع، ناحیه نوآوری توسط مجموعه ای از متولیان 
نقش  نوآوری  ناحیه  نهاد مدیریت  و  اداره می شود 
هماهنگ سازی و شبکه سازی میان آن ها را بر عهده 
دارد. این مهم از طریق اهتمام نهاد مدیریت ناحیه به 
برگزاری جلسات هم اندیشی و تصمیم سازی، تشکیل 

کارگروه های مشترک و مانند آن محقق می شود. 

5. 6. لزوم بازطراحی بافت شهری ناحیه نوآوری

ناحیه  ویژگی  بر 2  بیشتر  پیشین  پژوهش های 
نوآوری تأکید داشته اند: استقرار ناحیه در البه الی 
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اکوسیستم  متنوع  بازیگران  و حضور  بافت شهری 
نوآوری، به خصوص استارت آپ ها. می توان این گونه 
با  نتیجه گرفت که وجود امکانات متنوع و اماکن 
کاربری های چندگانه )مسکونی، تفریحی، فرهنگی، 
اماکن شهری( در  اداری، تجاری و سایر  آموزشی، 
کنار هم باعث جذب بازیگران مختلف اکوسیستم، 
افزایش فرصت تالقی افراد در بستر زندگی شهری 
نوآوری  ظهور  و  بروز  احتمال  افزایش  در نتیجه  و 
اصلی  ایده  این،  و  می دهد  افزایش  را  همکاری  و 
ناحیه نوآوری است. در این خصوص، تسهیل استقرار 
شرکت های دانش بنیان در اماکن با کاربری مسکونی 
و نیز تسهیل صدور مجوز ساخت وساز با کاربری های 
نوآوری  ناحیه  مسکونی  کاربری های  در  یاد شده 

می تواند راهگشا باشد. 

5. 7. ریسک زدایی؛ کارکرد اصلی ناحیه نوآوری

که  است   آن  از  حاکی  مضامین  تکرار  بررسی 
کارکردهای  نوآوری،  ناحیه  کارکردهای  میان  در 
کسب وکارهای  راه اندازی  تسهیل  و  »ریسک زدایی 
توجه  کانون  در  کارکردها  سایر  از  بیش   نوآورانه« 
از طریق  کارکرد  این  عمده  بوده است.  پژوهشگران 
و  شکل گیری  هزینه  کاهش  به  که  راهبردهایی 
محقق  می انجامد،  فناورانه  کسب وکارهای  فعالیت 
سرشکن  به وسیله  مالی  ریسک  کاهش  می شود. 
کردن هزینه ها با اشتراک گذاری اماکن، امکانات و 

خدمات از مهم ترین این راهبردهاست. 

هزینه های  سهم  به  توجه  با  در این خصوص 
توجه  با  و  کسب وکار  هزینه های  سبد  در  استقرار 
کشور،  نقاط  بیشتر  در  امالک  قیمت  افزایش  به 
فضای  ایجاد  چون  راهکارهایی  تهران،  به خصوص 
و  آزمایشی  تولید  کارگاه های  اشتراکی،  کار 
ریسک  کاهش  در  می تواند  موقت  اقامتگاه های 

اثربخش  نوپا  کسب وکارهای  راه اندازی  و  ایجاد 
باشد. همچنین سیاست هایی که به کاهش هزینه 
کسب وکار می انجامد، مانند اعطای معافیت مالیاتی 
به شرکت های مستقر در ناحیه می تواند در کاهش 

ریسک مؤثر باشد.

ناحیه  با  به همکاری  بزرگ  5. 8. تشویق صنایع 
نوآوری

از  یکی  بزرگ  صنایع  و  توانمند  شرکت های 
بازیگران ناحیه نوآوری به شمار می آیند. با توجه به 
اغلب صنایع بزرگ کشور  فناورانه  ارتقای  ضرورت 
پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  فوالد،  صنایع  )از جمله 
به  که  سیاست هایی  اتخاذ  غیره(  و  خودروسازی 
نواحی  در  بازیگران  این  سرمایه گذاری  و  حضور 
این  از  برخی  است.  ضروری  بیانجامد،  نوآوری 
فناورانه  از همکاری های  سیاست ها شامل حمایت 
صنایع بزرگ با شرکت های دانش بنیان مستقر در 
مراکز  نمایندگی،  دفاتر  ایجاد  از  حمایت  و  ناحیه 
نوآوری و مراکز تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ 

در ناحیه نوآوری است. 

آتی،  مطالعات  در  می شود  پیشنهاد  در نهایت 
بر اساس  کشور  نوآوری  نواحی  موردی  بررسی 
مدل  تدوین  مطالعه،  این  از  به دست آمده  مدل 
سیاست گذاری ناحیه نوآوری و موردنگاری توسعه 

ناحیه نوآوری در دستور کار قرارگیرد. 

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله فاقد کد اخالق است.
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حامي مالي

این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از سازمان های 
دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت  نکرده است.

مشارکت نويسندگان

یک  به  تحقیق  مختلف  مراحل  در  نویسندگان 
میزان مشارکت داشته اند.  

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع 
ندارد.
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