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Abstract: 
Considering the broad approach of innovation and the with respect to the innovation 

development depending on social, economic, institutional of a region as well as path 

dependency, one of the basic principles of regional innovation policy is the lack of 

compatibility of policies of successful regions in other regions due to different policy 

context and path dependence. In developing countries such as Iran, due to the wide 

variety of cultural and territorial conditions, the importance of this issue is increasing. On 

the other hand, considering the increasing attention of policy makers to the issues of 

regional innovation development, such as the development of strategic plan for the 

development of provincial science and technology, correct understanding of this concept, 

as well as a conceptual framework is needed to allow for appropriate policy analysis and 

suggestions. In this research, in addition to explaining the cognitive map of knowledge in 

this area, the conceptual framework (IDCR) as well as its components, is described. 
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طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوري سازگار با مناطق براي 
  مطالعه موردي کشور ایران: کشورهاي در حال توسعه

  4امیر افسر، 3ناصر باقري مقدم، *2عباس مقبل باعرض، 1یونس محمدي

  5چکیده
اي نظیر تدوین برنامه راهبردي توسعه  گذاران و مسئولین کشور به مباحث توسعه نوآوري منطقه توجه سالیان اخیر سیاست

اي آن را  علم و فناوري استانی، ضرورت فهم درست از حدود و زوایاي این مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی توسعه
پردازانی که رویکرد  نظریه. و ارائه پیشنهادات سیاستی مناسب پرداختدوچندان نموده است تا بر اساس آن بتوان به تحلیل 

اند که نه تنها  اي بودن نوآوري تأکید دارند و بر این عقیده اند به ویژگی زمینه گسترده و سیستمی مفهوم نوآوري را پذیرفته
هاي اقتصادي، فرهنگی،  ه به تفاوتاي دارد بلکه مناطق مختلف یک کشور نیز با توج هر کشوري مسیر توسعه ویژه و یگانه

در این پژوهش تالش شده با استفاده از . دانشی و اجتماعی خود، مسیر و راهکارهاي ویژه خود را در توسعه نوآوري دارند
 (IDCR)توسعه نوآوري سازگار با مناطق ) مدل مرجع(رویکرد تحلیل محتواي تجمیعی، یک چارچوب مفهومی و عملیاتی 

 2017تا  1995هاي  امعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارشات پژوهشی و مقاالت منتشرشده در فاصله سالج. ارائه گردد
گزارش سیاستی در این خصوص مورد  13مقاله و  73کتاب،  7اي بوده است که در نهایت  در حوزه سیاست نوآوري منطقه

شده در  شده با شرایط کشور، مدل ارائه ق چارچوب طراحینهایتاً نیز به منظور اعتباربخشی و انطبا. بررسی قرار گرفتند
  .خصوص مناطق کشورمان به کار گرفته شده است

شناسی،  اي، کشورهاي در حال توسعه، گونه اي، کارکردهاي نوآوري منطقه سیاست نوآوري منطقه :واژگان کلیدي
  سازي هوشمند تخصصی

  مقدمه -1
اي بودن  اند به ویژگی زمینه گسترده و سیستمی مفهوم نوآوري را پذیرفتهپردازان و نویسندگانی که رویکرد  نظریه

برخی از آنها در . اي بر رفتار نوآورانه یک کشور تأثیرگذارند گسترده اند که عوامل نوآوري تأکید دارند و بر این عقیده

                                                                 
 ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران دانشجوي دکتراي مدیریت سیستم -1
 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران -2
 سیاست علمی کشور، تهراناستادیار مرکز تحقیقات  -3
 استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران -4
 moghbela@modares.ac.ir: مسئول مکاتبات نویسنده *

  پژوهشی-فصلنامه علمی
  بهبود مدیریت
  دوره دوازدهم

  )41: شماره پیاپی( 3شماره 
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با این حساب ]. 38[اند  شاره کردهکنار عوامل اقتصادي و سیاسی به تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار سیستم نوآوري نیز ا
اي دارد بلکه مناطق مختلف یک کشور نیز با توجه به  توان گفت نه تنها هر کشوري مسیر توسعه ویژه و یگانه می

]. 31[هاي اقتصادي، فرهنگی، دانشی و اجتماعی خود، مسیر و راهکارهاي ویژه خود را در توسعه نوآوري دارند  تفاوت
 و این مسئله باشد مطرح ملى سطح تنها در که نیست اى مقوله نوآورى وري معتقدند بهره] 29[لى  و] 30[لیو و وایت 

در  نوآورى ملى نظام اگر به این امر توجه شود که رویکردهاى. قابل طرح است نیز اى و محلی منطقه سطوح در
در  .یابد بیشتري نیز میدارند این نکته اهمیت  و در حال توسعه کارایى بزرگ کشورهاى براى سطحی کمتر

 یبوم يها یژگیو و وسعتدلیل در مناطق به  ينوآور هتوسع تیاهم ،ی چون ایراندر حال توسعه و بزرگ يکشورها
 منطقه داشت ي هرها یژگیاز و یدرك مناسب گسترده، یمیو اقل یتنوع فرهنگبایست با توجه به  و می ابدی یم شیافزا
  .]17[ود نمگذاري توسعه نوآوري  سیاستاقدام به  ها، یژگیو نیا حیسپس با درك صح و

میالدي به مطالعات  90اي نوآوري با هدف پیشبرد آن در مناطق داراي نوآوري کمتر، از نیمه دوم دهه  بعد منطقه
گونه مناطق آغاز  هایی را جهت ارتقاء نوآوري در این گذاري نوآوري در اروپا وارد و کشورهاي مختلف برنامه سیاست
 مطالعه اي براي مناطق خود، عموماً به هاي توسعه گذاران به منظور تدوین سیاست با این حال سیاست. ]42و2[دند کر

. ]38[است  کلی در بیشتر موارد بسیار هاي سیاستی مستخرج این حالت توصیه در که پردازند می 1موفق صرف موارد
هاي توسعه نوآوري مناطق موفق در سایر مناطق نیز  سیاستشده، عدم سازگاري  یکی از اصول اساسی مرتبط مطرح

اي خصوصاً در  به دلیل زمینه سیاستی متفاوت آن مناطق و همچنین وابسته به مسیر بودن توسعه نوآوري منطقه
ضروري است که  سیستمی، گسترده دیدگاه با توجه بهبه عبارت بهتر، . ]31[کشورهاي بزرگ و در حال توسعه است 

هر منطقه مسیر خاص توسعه اي هر منطقه بر اساس شرایط خاص آن منطقه تدوین گردد چرا که  اي توسعهه سیاست
هاي  گونه به درك ازین و دهیچیدر مناطق را پ يگذار امر، سیاست نیهم و] 39و25و24و16و15[ خود را داراست
طبق مبانی . ]5و1[ سازد یم يدر مناطق را ضرور ينوآور ه علم، فناوري وتوسع مناسب چارچوب متفاوت مناطق و

ها، راهبردها و  گردد که با وجود ارائه مدل اي مشخص می نظري و بررسی نقشه مفهومی دانش نوآوري منطقه
اي، یکی از نقائص این حوزه، نبود چارچوبی مفهومی و مدلی  ابزارهاي مختلف در زمینه تدوین سیاست نوآوري منطقه

گذاران و مسئولین کشور به مباحث  از سوي دیگر توجه بیش از پیش سالیان اخیر سیاست. زمینه است عملیاتی در این
 و اي نظیر تدوین برنامه راهبردي توسعه علم و فناوري استانی، ضرورت فهم درست از حدود توسعه نوآوري منطقه

ارائه  و تحلیل به بتوان آن ساسا بر مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی آن را دوچندان نموده تا این زوایاي
در این پژوهش تالش شده با استفاده از رویکرد تحلیل محتواي . مناسب در این خصوص پرداخت سیاستی پیشنهادات

در ادامه ابتدا نقشه شناختی . تجمیعی، چارچوب مفهومی و عملیاتی توسعه نوآوري سازگار با مناطق ایران ارائه گردد
شناسی پژوهش،  ها، ابزارها و راهبردها ارائه و سپس عالوه بر روش ها، سیاست اعم از مدلاي  دانش نوآوري منطقه

  .شود چارچوب مفهومی توسعه نوآوري سازگار با مناطق و همچنین فرآیند دستیابی به آن ارائه می
  
  مبانی نظري و تجربی -2
  اي شناسی تدوین سیاست توسعه نوآوري منطقه انواع روش) 2-1

هاي یکسان، برخی کشورها در پیشبرد نوآوري موفق و برخی ناموفق  که چرا با وجود اتخاذ سیاستاین پرسش 
. ها در پیشینه نوآوري مطرح بوده و مباحث نظري فراوانی پیرامون آن صورت گرفته است اند سؤالی است که سال بوده

                                                                 
1- Benchmark or picking the winner 
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اي بودن آن تأکید دارند و  به ویژگی زمینه پردازان و نویسندگانی که رویکردي سیستمی به مفهوم نوآوري دارند نظریه
برخی از آنها در کنار عوامل اقتصادي و . اي بر رفتار نوآورانه یک ملت تأثیرگذارند اند که عوامل گسترده بر این عقیده

هر توان گفت که نه تنها هر کشور بلکه  می. سیاسی به تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار سیستم نوآوري نیز اشاره دارند
هاي توسعه  اي در توسعه نوآوري دارد و به منظور تدوین سیاست منطقه داحل کشور نیز مسیر توسعه ویژه و یگانه

  .نوآوري منطقه، توجه به شرایط و بافت آن منطقه ضروري است
، آنو تبیین فرآیند تدوین سیاست  (IDCR) 1»توسعه نوآوري سازگار با مناطق«به منظور طراحی چارچوب مفهومی 

شناسانه آن پرداخته  بهتر است ابتدا چرایی و چیستی آن مورد بررسی قرار گیرد و به خاستگاه نظري، تجربی و روش
شناسی یا رویکرد  اي، دو طبقه کلی روش مبانی نظري و تجربی مرتبط با سیاست نوآوري منطقه با بررسی. شود

 موارد تشخیص اي براي ویژه تحلیلی چارچوب ان ازگذار سیاست: اي قابل تمایز است توسعه سیاست نوآوري منطقه
باشد و یا گاهاً  می خاصی مدنظر هاي مکان یا ها بخش به مربوط هاي و مسائل یا شکست استفاده خاص
هاي سیاستی را براي  پرداخته و صرفاً بر اساس آنها، برخی راهکارها و بسته موفق موارد مطالعه گذاران به سیاست

هاي توسعه نوآوري  لیکن ایراد وارد به آن، عدم سازگاري سیاست] 41و19و15و31و38[کنند  مناطق خود ارائه می
هاي سیاستی متفاوت و همچنین وابسته به مسیر بودن توسعه  مناطق موفق با سایر مناطق به دلیل وجود زمینه

 .]4[نوآوري است 
مناطق انجام ) بندي گروه(بندي  اي که بر اساس طبقه هاي نوآوري منطقه ین سیاستشناسی تدو در نوع دیگر روش

شود  هاي توسعه نوآوري بهره گرفته می براي تعیین سیاست) بندي خوشه(بندي  شناسی نظري یا رده شود از گونه می
بندي،  هاي خوشه روش(ري شوند و از تحلیل آما ها بر پایه مقایسه مناطق تدوین می در رویکرد اخیر، سیاست. ]21[

ها  سازي مناطق در داخل گروه بندي، هدف، مرتب در رده. ]35و7[شود  براي مناطق بهره گرفته می...) تحلیل عاملی و 
شده از واقعیات موجود است بدون آنکه در پی تبیین و  هاي آنها و ارائه تصاویري مرتب یا طبقات بر پایه شباهت

 قرار آن در که اي زمینه به توجه با سیستم نوآوري حائز اهمیت آن است که هر نکته .]22و13[توضیح پدیده باشد 
خاص است و تبعاً مسیر خاص توسعه خود را نیز داراست و  )دانشی پایه و صنعتی ساختار نهادي، هاي چارچوب(گرفته 
است  پردازي نظري هم نوعی نظریهشناسی  گونه. ها نیز توجه داشت سیستم تفاوت به باید گذاري سیاست در بنابراین

هر ترکیب یا پیکربندي خاص، یک گونه را به . پردازد ها می که به تبیین پدیده مورد بررسی بر پایه ترکیبی از ویژگی
توانند معیاري براي  هاي نظري می اي نهفته در دل خود دارد که از این رو، گونه نیز فرضیه» گونه«آورد و هر  وجود می
  .]18و11[ها و موارد به دست دهند  رك پدیدهمقایسه و د

  ها، راهبردها و ابزارها ها، سیاست مدل: اي توسعه نوآوري منطقه ابعاد نقشه دانشی )2-2
تواند در طراحی  اي نیز می ها، راهبردها و ابزارهاي توسعه نوآوري منطقه ، شناخت مدلفوقهاي  شناسی عالوه بر روش

ها و راهبردهاي سایر  با بررسی سیاستهمچنین . چارچوب مفهومی توسعه نوآوري سازگار با مناطق کارساز باشد
توان ابعاد اثرگذار و اصول مندرج در چارچوب مفهومی را  نگاري و تحلیل محتواي اسناد می کشورها و از طریق تجربه

  .دهد اي را ارائه می ها، راهبردها و ابزارهاي نوآوري منطقه ا، سیاسته اي از مدل خالصه 1جدول . استخراج نمود
  
  شناسی روش -3

به منظور حصول هدف اصلی این پژوهش . اي و به لحاظ رویکرد، کیفی است این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه
                                                                 

1- Innovation Development Compatible with Regions (IDCR) 
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از روش تحلیل محتواي کیفی تدوین سیاست توسعه نوآوري سازگار با مناطق،  یعنی ارائه چارچوب و مدل مرجع
 یا واحدها از هایی خوشه به کیفی متنی هاي داده روش مذکور عبارت است از ترکیب. تجمیعی بهره گرفته شده است

مختلفی را نظران اشکال  صاحب. ]32و6[آنها  بین روابط و باثبات الگوهاي شناسایی براي مشابه مفهومی هاي مقوله
، پژوهش اصلی مسئلهرینگ معتقد است که بسته به هدف، ماهیت مطالعه و  می. اند براي تحلیل محتوا معرفی کرده

بندي انجام گیرد اما برخی نیز شیوه ترکیبی و  تواند به شکل تشکیل استقرایی یا قیاسی طبقه تحلیل محتوا می
  .]6[اند  بندي اضافه نموده تجمیعی را به این دو طبقه

 2017تا  1995هاي  هاي پژوهشی و مقاالت منتشرشده در فاصله سال جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارش
شناسی نوآوري  گونه یی مانندها واژهدت از کلیمقاال يجستجو به منظوراي بوده که  در حوزه سیاست نوآوري منطقه

 اي در سازي هوشمند منطقه اي و تخصصی منطقه ينوآور کارکردهاي ،اي منطقه ينوآور استیساي،  منطقه
شده و براي جستجوي کتب  بهره گرفته Science_Directو  Elsevier ،Ebsco ،Proquestاي  ي دادهها گاهیپا

جستجوي ابتدایی منجر به شناسایی تعداد بسیار زیادي از منابع منتشره گردید که . آمازون استفاده گردید نیز از سایت
شان با موضوع این مقاله ارتباط داشتند اما بررسی اجمالی محتوا و مباحث آنها نشان داد که  اغلب آنها در عنوان

هاي  اي نیستند و یا اینکه صرفاً به موضوعات حوزه شان یا به طور خاص مرتبط با حوزه توسعه نوآوري منطقه اغلب
به این ترتیب پس از بررسی ساختار محتوایی اسناد منتشرشده، تعداد منابع مرتبط با . خاصی از نوآوري پرداخته بودند

در مرحله بعد از میان این تعداد  .گزارش پژوهشی بوده است 29مقاله و  86کتاب،  13مسئله پژوهش مشتمل بر 
منابعی انتخاب شدند که معیارهاي ورود زیر را برآورده ] 40[گیري مبتنی بر معیار  بع بر اساس منطق نمونهمنا
اي مورد ارجاع قرار گرفته باشد؛ دوم  نخست اینکه کتاب، مقاله یا طرح پژوهشی منتشرشده به طور گسترده: کردند می

هاي  اي باشند و سوم اینکه واژه حوزه توسعه نوآوري منطقهترین افراد در  اینکه نویسنده یا نویسندگان اثر از شاخص
گزارش پژوهشی به عنوان  6مقاله و  18کتاب،  2با معیارهاي اخیر، . جستجوشده در کلیدواژه آن منبع موجود باشد

بتواند هاي پژوهش بایستی به اندازه کافی در دسترس پژوهشگر باشد تا  اما از آنجا که داده. نمونه اولیه انتخاب شد
تبیینی درست و منطقی از موضوع ارائه کند و مجموعه منابع فوق چنین امکانی را فراهم نیاورد بنابراین الزم گردید 

  اي وآوري منطقهابعاد نقشه مفهومی دانش ن) 1جدول 
  ها نمونه  ابعاد مدنظر

هاي توسعه نوآوري  مدل
  ]5و2و1[

  اي مناطق حاشیه  نواحی صنعتی، نظام تولید محلی
  مناطق در حال گذار  اي خوشه صنعتی، خوشه منطقه

  مناطق پیشرو و نوآور  اي، مناطق یادگیرنده، شبکه نوآوري، قلمروهاي نوآور  نظام نوآوري منطقه

نوآوري سیاست 
  ]42و36و35[اي  منطقه

  )نگاه سیلیکونی(اي به عنوان توسعه فیزیکی  نوآوري منطقه: نسل اول -
  هاي اقتصادي پشتیبانی از انتقال فناوري و همچنین حمایت از بنگاه: نسل دوم -
  )اي راهبردهاي نوآوري منطقه(ها  اي به عنوان شبکه نوآوري منطقه: نسل سوم -

  اي علمی منطقه هاي سیاست: نسل چهارم -

راهبردهاي نوآوري 
  ]36و4[اي  منطقه

هاي انتقال فناوري و  اي، راهبردها و زیرساخت اي، راهبرد نوآوري منطقه برنامه فناوري منطقه
اي  هاي انتقال فناوري، راهبرد توسعه پژوهش و فناوري، راهبردهاي منطقه اي، پروژه نوآوري منطقه

  سازي هوشمند تخصصیپژوهش و نوآوري با هدف 

ابزارهاي نوآوري 
  ]36و13[اي  منطقه

هاي رقابت و مراکز  ها، قطب ها، شبکه خوشه(مند  هاي نظام هاي علم و فناوري، طرح پارك
هاي نوآورانه،  آپ هاي موجود، پشتیبانی از استارتSME، خدمات پشتیبان نوآوري براي )شایستگی

  نگهداري استعدادها، زیرساخت پژوهشیهاي جذب و  هاي نوآوري، طرح نامه ضمانت
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در اشباع نظري، هدف  ]40و6[طبق نظر کوربین و اشتراس . که جستجوي منابع تا حصول اشباع نظري ادامه یابد
ها و  ها بر مبناي ویژگی بندي ده و اشباع نظري به تدوین مقولهها نبو اي از مقوله اساسی صرفاً رسیدن به مجموعه

بر این اساس از طریق . گردد ابعادشان نیز اشاره دارد که شامل اشکال مختلف روابط آنها با دیگر مفاهیم هم می
 13مقاله و  73کتاب،  7مراجعه به ارجاعات نمونه اولیه، جستجو براي شناسایی منابع بیشتر ادامه پیدا کرد و نهایتاً 

تري را با  پژوهشگر باید منابعی را انتخاب کند که اطالعات مرتبط(گزارش پژوهشی براي تحلیل محتوا انتخاب شدند 
  ).موضوع مدنظر در اختیار وي قرار دهد

گونه که اشاره شد روش  شود و همان زمان با گردآوري آنها انجام می ها در مطالعات کیفی هم مراحل تحلیل داده
ها مشتمل بر  تحلیل محتواي کیفی داده ].6[ژوهش براي پاسخ به مسئله اصلی پژوهش، تحلیل محتوا است پ

هاي پژوهش آغاز  مند اما در عین حال منعطف است که در گام اول با تدوین پرسش هاي نظام اي از رویه مجموعه
شود که در این  تحلیل محتوا تعیین میهاي پژوهش، راهبرد مناسب  در گام دوم با توجه به ماهیت پرسش. شود می

شود که  در گام سوم، نمونه و واحد مورد تحلیل به صورتی شفاف و روشن تبیین می. پژوهش از نوع ترکیبی است
ها  کتابدر (ت و گزارشات پژوهشی تعریف شد مقاال هاي ی از پاراگرافبرداشت کلیک  در این پژوهش، لیواحد تحل

ها از نمونه  در گام چهارم، داده). گردند ها به عنوان واحد تحلیل تعریف می فصلهاي  قسمتاز  یبرداشت کلعموماً 
گام پنجم همان تحلیل مضمونی و . شوند هاي پژوهش گردآوري می مورد مطالعه و با هدف پاسخگویی به پرسش

ها استخراج یا استنتاج  ها و مقوله ها است که مضمون بندي است و این مرحله، طی فرآیند کدگذاري داده مقوله
هایی داده شود که معنا و مفهوم هر  ها برچسب هاي مختلف داده کدگذاري به این معناست که به بخش. شوند می

 يبند دستهو سپس  استخراج کدها مطالب مستخرج در ابتدا لیتحل در واقع به منظور. ]32و6[بخش را بیان نماید 
شده و تحلیل  نییتع میمقوالت و مفاه انیرابطه م ،تیاستخراج و در نها ها مقوله م،یمفاه لیتشک سپس با. گردند می

روش  ای یمضمون لیتوان از فرآیند تحل می) مرحله پنجم(در این مرحله  زریبه گفته گلبنا . گیرد مضمونی انجام می
 ها برخاسته از داده هینظر لیتحلروش مطالعه از  نیا برايبهره گرفت که  زنی ها برخاسته از داده هینظر يکدگذار
  .است شده استفاده

شده با مناطق ایران، از مطالعه موردي استفاده و تالش شد مدل  به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب استخراج
شیوه بکارگیري و انطباق این مدل با شرایط ایران در قسمت (شده براي کشورمان به کار گرفته شود  فرآیندي طراحی

هاي انفرادي و بر اساس  همچنین کل چارچوب و مدل فرآیندي با استفاده از مصاحبه). گردد تشریح میها  یافته
) اي گذاري منطقه خصوصاً متخصصین سیاست(گذاري نوآوري  گیري هدفمند از متخصصین حوزه سیاست نمونه

  .اعتبارسنجی شد
  
  ها یافته -4

 مناطق با سازگار نوآوري سیاست توسعه) مرجع مدل(چارچوب مفهومی هدف اصلی این مقاله، طراحی یک 
زمان  شود محصول گردآوري و تحلیل هم آنچه در اینجا با عنوان چارچوب معرفی می. است کشورهاي در حال توسعه

بایست مشتمل  شده می چارچوب تدوین. اند هایی است که در اشکال مختلف به موضوع نوآوري در مناطق پرداخته داده
در دیدگاه اشتراس  .ترین تبیین را از مسئله مدنظر پژوهش ارائه دهد از روابط باشد که بهترین و مقبولاي  بر مجموعه
اي از روابط که یک تبیین مقبول براي پدیده تحت  چارچوب مفهومی یا نظري عبارتست از مجموعه ]40[و کوربین 

  .کند مطالعه ارائه می
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ها را از  شوند تا بتوان مجموعه یکپارچه داده ها با هم ترکیب می در چارچوب مفهومی، همه طبقات از منابع داده
ها و تدوین نظریه است  این مرحله را که مرحله نهایی تحلیل داده ]40[اشتراس و کوربین . منظري تحلیلی نگریست

دف این مرحله انتخاب مقوله محوري و مرتبط ساختن ه. کنند معرفی می) انتخابی(تحت عنوان کدگذاري گزینشی 
ها مرتبط و روابط را  مند مقوله محوري را با سایر مقوله پژوهشگر به شکلی نظام. ]40و14[ها به آن است  سایر مقوله
  .]6[کند  هاي نیازمند بهبود و تدوین را تکمیل می بخشد و سپس مقوله اعتبار می

  :دانند ضروري می) کانونی(براي انتخاب یک مقوله محوري اشتراس و کوربین معیارهاي زیر 
قابلیت تلفیق و ترکیب سایر (ها به آن مرتبط شوند  این مقوله باید در کانون قرار داشته باشد یعنی سایر مقوله ◘

  ).ها را داشته باشد مقوله
  .با تکرار باالیی در تحلیل ظاهر شود ◘
  .ها باشد از روابط میان مقوله قادر به ارائه تبیینی منطقی و سازگار ◘
  .شود به اندازه کافی انتزاعی باشد انتخاب می) کانونی(نام یا عبارتی که براي توصیف مقوله محوري  ◘
  .اي متفاوت جلوه کند با تغییر شرایط، تبیین کماکان صادق باشد هر چند ممکن است تشریح پدیده به گونه ◘

اي  ممکن است چنین مقوله. ت اما در تدوین نظریه، یک عنصر اساسی استهر چند شناسایی مقوله محوري دشوار اس
. ]40[موجود باشد اما در غیر این صورت باید مقوله جدیدي خلق شود ) ها استخراج مقوله(در نتایج کدگذاري محوري 

. وجود داردها  هایی براي کمک به پژوهشگران در شناسایی مقوله محوري و مرتبط ساختن آن با دیگر مقوله روش
ها، استفاده از نمودار و همچنین استفاده از  واره داستان اصلی مرتبط با موضوع داده ترسیم طرح: ها عبارتند از این روش

که در این مطالعه از روش اخیر براي این کار استفاده ) ها یادداشت(ها  شده در طول فرآیند تحلیل داده نکات یادداشت
هاي نظري هستند که در طول فرآیند  ی از موقعیت، رفتار، تجربه پژوهشگر یا بینشهای ها، توصیف یادداشت. شد

هاي بعدي  آنها به مثابه راهنماي پژوهشگر در گردآوري و تحلیل داده. شوند ها نگاشته می گردآوري و تحلیل داده
  .]6[هاي آینده نیز تبدیل شوند  دهنده پژوهش هستند و ممکن است به منبع جهت

  :گیري نظریه در پژوهش حاضر به ترتیب زیر بوده است به توضیحات باال، مراحل فرعی شکلبا توجه 
  ها شده در مرحله استخراج مقوله هاي استخراج انتخاب یا خلق مقوله محوري یا کانونی از میان مقوله) الف
  ها یا مضامین فرعی با مقوله محوري برقراري پیوند بین مقوله) ب
ها،  ومی توسعه نوآوري سازگار با مناطق از طریق ترسیم پیوند بین مقوله کانونی و سایر مقولهطراحی چارچوب مفه) ج

  شده به صورت یکپارچه مضامین و مفاهیم استنتاج
منجر » مدل فرآیندي«و » اصول«، »هاي زیربنا سازه«گانه اصلی  هاي سه ها به استخراج مقوله نتایج تحلیل داده

. دهنده خاص خود است نگاتنگ با یکدیگر، هر مقوله داراي مفاهیم و مضامین تشکیلگردید که در عین ارتباط ت
اي، شیوه حکمرانی چندسطحی نظام  مقوله اصلی نخست از سه مضمون فرعی عمده کارکردهاي نظام نوآوري منطقه

ه که هر یک مقوله اصول از مفاهیمی استنتاج شد). 1شکل (و عناصر ساختاري یک نظام نوآوري تشکیل شده است 
در نهایت نیز . باشند اي در کشور می گیري و ایجاد نظام نوآوري منطقه از آنها بیانگر یکی از اصول اثرگذار بر شکل

هاي مفهومی و تحلیل مبانی نظري و هدف پژوهش، مقوله مدل فرآیندي ایجاد و  شناسی چارچوب متناسب با مفهوم
  .ر اضافه شده استگیري نظام نوآوري سازگار با مناطق کشو شکل

 .است به عنوان مقوله محوري انتخاب گردیده» هاي زیربنا سازه«مقوله  ]40[مطابق معیارهاي اشتراس و کوربین 
ها و نیز ارائه تبیینی منطقی و  که از یک طرف قابلیت تلفیق و ترکیب سایر مقولهدلیل این انتخاب هم این بوده 
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دارا بوده و از طرف دیگر، به اندازه کافی انتزاعی بوده و در پیشینه هم بیش از سایر ها را  سازگار از رابطه میان مقوله
  .ها به آن استناد شده است مقوله

  اي هاي زیربنایی نظام نوآوري منطقه عناصر اساسی یا سازه: مقوله اول) 4-1
  اي کارکردهاي نظام نوآوري منطقه: مضمون الف) 4-1-1

هاي موجود در  رغم تفاوت علی. اند هاي نوآوري ظهور و تکامل یافته طی سه دهه اخیر، رویکردهاي متنوعی از نظام
ترین شباهت این  یکی از اصلی. زیادي میان این رویکردها وجود دارد هاي شباهتبازیگران و مفاهیم کاربردي آنها، 

کارکرد به معناي . شود دهد و با عنوان کارکردها شناخته می رویکردها در اقدامات و اتفاقاتی است که در آنها رخ می
اگر بتوان هدف از ایجاد یک نظام . گردد سیستم در دستیابی به هدف سیستم تعریف میمشارکت جزء یا بخشی از 

گیري از نوآوري عنوان نمود آنگاه کارکردهاي آن نظام عبارتند از وظایفی که نظام  نوآوري را توسعه، نشر و بهره
ایفاء این کارکردها منجر به دستیابی به هدف اصلی نظام نوآوري به تعبیري دیگر، گرفته یا  مزبور بر اساس آنها شکل

  .]26و8[خواهد شد 
گیري آن نظام و همچنین  اي بر اساس هدف اصلی شکل منطقه نوآوري کارکردهاي یک نظام توسعه

اي  طقهاین کارکردها وظایفی هستند که با ایفاء آنها، توسعه نوآوري من. گردند هاي مربوطه مشخص می گذاري سیاست
دهنده پویایی درونی هستند که  اي، تشکیل کارکردهاي نظام نوآوري منطقهبه عبارت دیگر، . حاصل خواهد شد

با توجه به بررسی مفاهیم و کدهاي کلیدي و . ]20و19و12[دهنده کارایی و موفقیت نظام باشد  توانند توضیح می
اي  تحلیل کارکردي، کارکردهاي یک نظام نوآوري منطقهشده و همچنین مبتنی بر  متناسب با مفاهیم و اهداف تعیین

  .قابل ارائه است 2در کشورهاي در حال توسعه به شرح جدول 
هاي پویایی هستند که با ایجاد آنها در منطقه و همچنین برقراري روابط متقابل و  این کارکردها در واقع قابلیت

هاي منطقه رشد  ها و اولویت ها، فرصت به واسطه آن، ظرفیتدهد و  بازخوردي، تجدید ترکیب منابع در مناطق رخ می
  .]19و12[هاي رقابتی پایدار در منطقه خواهد شد  یابد که در نهایت منجر به ایجاد مزیت می

 اجزاء چارچوب مفهومی توسعه نوآوري سازگار با مناطق) 1شکل 

 گیري شکل بر حاکم اصول )2 مقوله
 اي منطقه نوآوري نظام

) زیربنایی هاي سازه( اساسی عناصر )1 مقوله
  اي منطقه نوآوري نظام

  اي منطقه نوآوري نظام کارکردهاي) الف مضمون
  چندسطحی حکمرانی) ب مضمون
 ساختار و بازیگران) ج مضمون

  مناطق با سازگار نوآوري نظام توسعه فرآیندي مدل )3 مقوله
  طراحی مدل فرآیندي توسعه نوآوري سازگار با مناطق) مضمون الف

 هاي اجرایی و عملیاتی تدوین سیاست) بمضمون 
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  کارکردها و زیرکارکردهاي توسعه نوآوري در کشورهاي در حال توسعه) 2جدول 
  زیرکارکردها  کارکردهاي کلیدي  ردیف

1  
حکمرانی قابلیت 

اي و  نوآوري منطقه
  دهی آن جهت

  )ها ها، نیازها و مزیت چالش(هاي اساسی منطقه  شناسایی اولویت -
 منطقه هاي کلیدي مورد نیاز فناوري راه نقشه تدوین -
  دهی آن رصد و ارزیابی نوآوري منطقه و جهت -
و همسوي  روابط پویا(هاي افقی و عمودي  اي با هماهنگی حکمرانی انجمنی و شبکه -

 )دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه
  اي اي در ایجاد نظام نوآوري منطقه تعیین نقش بازیگران منطقه -
 اي بهبود بلوغ مدیریت علم و فناوري و نوآوري منطقه -
  اي منطقه نوآوري ابزارهاي میان افزایی هم و همگنی انسجام، ایجاد -

بوم  قابلیت ایجاد زیست  2
  نوآوري) زیرساخت(

ها  مانند ایجاد زیرساخت) زیرساختی، نهاد رسمی و غیررسمی(هاي نهادي  رفع شکست -
هاي مشابه و یا  دانشگاه، پارك علم و فناوري، مراکز نوآوري، مراکز رشد و سایر زیرساخت(

  )سازي نوآوري فرهنگ
  کار و کسب فضاي بهبود و نوآوري توسعه قوانین اصالح و گذاري تسهیل، قانون -
ایجاد آمادگی فرهنگی و (سازي کارآفرینی و نوآوري در میان مردم  و گفتمان ترویج -

 )اجتماعی در منطقه
  ها شرکت در کارآفرینی سمت به حرکت و فناوري کاربرد فرهنگ ارتقاء -

3  
قابلیت تشخیص، 

بینی  یابی و پیش مسئله
ها و  فناورانه شرکت
  صنایع

ها  سبت به تغییرات و ترکیب منابع با شایستگیها و صنایع ن انگیزه شرکت/ارتقاء حساسیت -
  براي ایجاد مزیت رقابتی

ها و صنایع  وري ناشی از فناوري و نوآوري توسط شرکت تشخیص پتانسیل رشد بهره -
  )وري و بازگشت اقتصادي آن امکان فناورانه و بهره(
  ار منطقهد هاي اولویت هاي مختلف خصوصاً زمینه پایش تغییرات فناورانه در زمینه -
  دار نگاري فناورانه در صنایع اولویت پژوهی و آینده آینده -

4  
قابلیت توسعه صنعتی 

مبتنی بر فناوري 
متناسب با رویکرد (

DUI(  

  دار هاي اولویت هاي فناورانه و غیرفناورانه در زمینه ها با نوآوري درگیرکردن شرکت -
 توسعه نوآوري در آنها ایجاد سازوکارهاي مناسب در صنایع منطقه به منظور -
  ها قابلیت ایجاد نوآوري در محصوالت و فرآیندها توسط شرکت -
  هاي مورد نیاز توانایی اکتساب و بکارگیري فناوري -
ها و  ها و زیرفناوري فناوري(هاي فناوري  قابلیت انتخاب رویکرد توسعه و اکتساب حوزه -

  دار هاي اولویت در زمینه) کاربردهاي آنها
هاي فرآیند و  هاي فناورانه از طریق یادگیري و ترجمه آنها به نوآوري د توانمنديایجا -

  )گیري از ارتقاء فناوري در فرآیندهاي تولیدي و صنعتی بهره(محصول در صنایع 

5  
قابلیت توانمندسازي، 
حمایت و بسیج منابع 

انسانی، مالی و (
  )غیرمالی

 در مشارکت(ها  ع انسانی، متناسب با اولویتتوانمندسازي و توسعه آموزش، پژوهش و مناب -
  )هاي نسبی منطقه اي بر اساس مزیت منطقه انسانی سرمایه و مهارت توسعه

مانند انواع (ها  ایجاد سازوکارهاي حمایتی و انگیزشی در راستاي توسعه نوآوري اولویت -
انگیزشی، مالی و هاي  ها و همچنین ارائه انواع حمایت هاي نرم از افراد و شرکت حمایت
  )غیرمالی

ها  آپ بنیان و استارت هاي دانش محور و نوآورانه به شرکت ارائه خدمات پشتیبانی دانش -
 )اداري، حقوقی و مالی(موجود 

  محور و نوآورانه به صنایع ارائه خدمات پشتیبانی دانش -
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  کارکردها و زیرکارکردهاي توسعه نوآوري در کشورهاي در حال توسعه) 2جدول 
  زیرکارکردها  کارکردهاي کلیدي  ردیف

6  
سازي،  قابلیت شبکه

یادگیري تعاملی، 
جریان، سرریز و انباشت 

  دانش

  منطقه در باز نوآوري هاي قابلیت ایجاد -
  هاي مرتبط با یادگیري تعاملی رفع شکست -
هاي فنی، سازمانی و مدیریتی  ها و صالحیت ایجاد ظرفیت جذب و افزایش توانمندي -

هاي  پنجره فرصت(دار  هاي اولویت هاي فناورانه در زمینه ها هنگام مواجه با فرصت شرکت
  )فناورانه، تقاضا و سیاستی

ها و  ها، همایش تسهیم دانش از طریق برگزاري کارگاه«انتشار و انتقال دانش  -
گذاري دانش از طریق ایجاد اتحادهاي راهبردي و  اشتراك به«و » هاي تخصصی کنفرانس
  دار هاي اولویت در زمینه» هاي مشترك فناورانه پروژه

 اي منطقه افزایش تعامالت درون و برون -
المللی  اي ملی و بین هاي فرامنطقه نتقال فناوري، مشارکت و جذب سرمایهبرقراري روابط ا -

  دار هاي اولویت در بخش
هاي آموزشی به اعضاء شبکه  ارائه خدماتی مانند کارگاه(نوآوري  هاي شبکه به دهی شکل -

  )براي رفع نقاط ضعف آنها
  قههاي منط هاي سیاستی، دانشی و تجاري در زمینه اولویت ایجاد شبکه -
جغرافیایی، سازمانی، اجتماعی، شناختی و (هاي همجواري  شناسایی و رفع انواع شکست -

  شدگی گسستگی مانند ایجاد تنوع براي رفع پدیده قفل و شدگی ، قفل)نهادي

  قابلیت ایجاد بازار  7

  نیاز مورد هاي فناوري شناخت به منظور بازار سنجی ذائقه و سنجی مخاطب -
  )هاي جدید پذیر کردن فناوري رقابت(ها  متناسب با توسعه فناوري دهی به بازار شکل -
به منظور ) سازي ایده بازاریابی و تجاري(جدید  بازاریابی محصوالت و خدمات و بازارسازي -

  شکوفایی و رونق صنعت
 )تواند خود متقاضی باشد با توجه به نیاز یک صنعت یا منطقه، دولت می(تدارك عمومی  -
  کنندگان و متقاضیان فناوري اي به منظور نزدیک کردن عرضه بازارهاي منطقه ایجاد فن -

قابلیت کشف و انتشار   8
  هاي کارآفرینی فرصت

تبدیل دانش فنی موجود به ( هاي کارآفرینی و شناساندن آنها کشف، ایجاد و انتشار فرصت -
  )کارهاي جدید و کسب

هاي جدید توسط  در حوزه فناوريها  آپ هاي نوپا، زایشی و استارت ایجاد شرکت -
 ...دانشگاهیان و 

  هاي فناورانه هاي کلیدي نوظهور با هدف زایش ایجاد صنایع بر پایه فناوري -
  

  حکمرانی چندسطحی: مضمون ب) 4-1-2
اي اشاره شده اما به دلیل اهمیت آن و  اگر چه به حکمرانی به عنوان یکی از کارکردهاي نظام نوآوري منطقه

اي، در مبانی نظري به عنوان یکی از عناصر اساسی نظام مذکور  مند در حکمرانی منطقه نبود یک رفتار نظامهمچنین 
حکمرانی شامل بعد . هاي شناخت مفهوم حکمرانی، شناخت اجزاء آن است ترین راه یکی از اصلی. معرفی شده است

ها و قوانین  مکانیزم(و بعد اداره ) انی مشارکت دارندچه کس(، بعد سیاسی )شود چه ابزارهایی به کار گرفته می(سیاستی 
کند؟ و  کند؟ چگونه حکمرانی می است و بر این اساس، حکمرانی عبارت است از اینکه چه کسی حکمرانی می) تعامل

  .]36[کند؟  چه چیزي را حکمرانی می
 و اداري مختلف سطوح بین در طراحی و اجراي سیاست مسئولیت گذاري اشتراك چندسطحی به مفهوم به حکمرانی
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 نوآوري سیاست هاي برنامه توسعه در جهان سراسر در شهرها و مناطق گذشته، دهه دو طول در .دارد اشاره اي منطقه
 شدن به تبدیل حال در همچنان مناطق نگاه جغرافیایی، پایان یافتن از مداوم بینی پیش رغم علی. اند شده تر فعال خود
از . هستند - دانشی داري عصر سرمایه یعنی -جهان  جدید عصر در فناورانه و اقتصادي سازماندهی مهم هاي گلوگاه

 کننده بازیگران هماهنگ و کاتالیزور عنوان به محلی دولت اهمیت اي بر منطقه نوآوري طرفی مبانی نظري نظام
گرفته از مبانی و  الهام اي، منطقه نوآوري هاي نظام رویکرد .نوآورانه تأکید دارد هاي اي، تعامالت و فعالیت منطقه

 اثر« پرورش نقش حیاتی اي داراي منطقه هاي سیاست آن در که هستند نئومارشالین صنعتی ها و نواحی مکاتب خوشه
  .]5و1[باشند  محلی می صنعتی نیازهاي به علمی و همچنین ارائه دانش» تعاملی یادگیري« و »انباشتگی

 سطوح سراسر در روابط و ها سیاست :اند باقی مانده نشده چندسطحی حل حکمرانی مسائل از بسیاري حال هنوز این با
محلی و فراملی هم  بازیگران گردد بلکه گاهی شامل اي و ملی می اختیارات منطقه نه تنها شامل که) عمودي( دولت
نیز مرتبط  )افقی(منطقه مدنظر و سراسر حوزه سیاست  این مسائل همچنین با موضوعات درون منطقه. باشد می
 راه نقشه باید در دو هر خصوصی و دولتی نیست و بازیگران متوجه دولت حکمرانی تنها مفهوم، این البته در .باشد می

 منابع از استفاده همچنین هاي علمی، فناوري و نوآوري و سیاست بیشتر در این مسیر انسجام. شوند بسیج منطقه
سائلی مانند حکمرانی عمودي، حکمرانی افقی و برقراري ارتباط با بخش خصوصی بسیار بااهمیت است و م خصوصی

در مبانی نظري حکمرانی چندسطحی، ابزارها و . از جمله مباحث مطرح در این حوزه بوده که باید مدنظر قرار گیرد
  .]36و35[هایی براي ایجاد هماهنگی در سطوح عمودي و افقی ارائه شده است  مکانیزم

  عناصر ساختاري: مضمون ج) 4-1-3
شود و راهبردهاي  ها را شامل می نوآوري منطقه و شبکه و دانشی هاي این عنصر تمامی بازیگران، نهادها و زیرساخت

اي از  اي مجموعه نظام نوآوري منطقه. گردند توسعه به منظور اثرگذاري بر این عنصر و اجزاء آن تهیه می
و انتشار نوآوري در مناطق است که در تعامل با یکدیگر به دنبال تولید ) ربردکا(گیري  هاي تولید، بهره زیرسیستم

  :]10[ها باشد  بایست شامل این زیرسیستم موفق می (RIS) اي راهبرد نوآوري منطقهخروجی هستند و بنابراین یک 
 )کارهاي نوآور و کسب/صنایع نوآور(زیرسیستم کاربرد دانش  �
  )ها مؤسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و سایر واسطه(زیرسیستم تولید و انتشار دانش  �
کاربردي و جریان منابع انسانی که شامل روابط میان /ها از جنبه دانش علمی تعامالت زیاد میان زیرسیستم �

 .باشد اي نیز می اي و فرامنطقه منطقه مؤسسات درون
  اي و مجموعه نهادي شامل استقالل کافی منطقههاي با کیفیت باال  زیرساخت �
  ]36[اي  بازیگران سیاست منطقه �

راهبرد نوآوري ). 2شکل (تصویري شماتیک از ساختار نظام نوآوري ارائه کرده است  ]10[در پژوهشی دیگر، آئوتیو 
زیرسیستم : شده استشده در یک مجموعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي تشکیل  از دو زیرسیستم گنجانده اي منطقه

کنندگان، رقبا و همچنین شرکاء  ها، کارکنان آنها، تأمین برداري دانش شامل شرکت اول، زیرسیستم کاربرد و بهره
ها توسط  آل، این شرکت هاي صنعتی، شناخته شده که در حالت ایده این منظومه تحت عنوان خوشه. صنعتی آنهاست

زیرسیستم دوم، زیرسیستم تولید و انتشار دانش شامل نهادهاي . شوند هاي عمودي و افقی به هم مرتبط می شبکه
عناصر اساسی و کلیدي این زیرسیستم، مؤسسات پژوهشی . مختلف درگیر در تولید و انتشار دانش و مهارت است

دارات ا(اي فناوري  هاي واسطه ، سازمان...)اي و  حرفه ها، مؤسسات آموزشی فنی دانشگاه(عمومی، مؤسسات آموزشی 
دو  ،شکل]. 3[باشند  اي نیروي کار می هاي واسطه و سازمان...) هاي فناوري، مراکز نوآوري و  صادرکننده گواهی
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 هايراهبردو همچنین سایر  (NIS)اي با نظام ملی نوآوري  زیرسیستم مذکور و رابطه یک نظام نوآوري منطقه
  .دهد را نشان می (RIS) اي نوآوري منطقه

اي در کشورهاي در حال توسعه و همچنین سایر عوامل تأثیرگذار در  شده از نظام نوآوري منطقه با توجه به تعریف ارائه
اي، نقش قواعد بازي را در  ساختار نظام منطقه. باشند هاي متفاوتی می این پژوهش، هر یک از بازیگران داراي نقش

  .کند نظام ایفاء می این نوع
 اي بر توسعه نوآوري منطقه اصول حاکم: مقوله دوم) 4-2

دهنده و بهبوددهنده  ها و ابزارهاي شکل این اصول در واقع بایدها و نبایدهاي مدنظر در خصوص راهبردها، سیاست
کنند اما اصول،  بیان میعناصر، اجزاء اساسی یک نظام نوآوري را . شده هستند اي و مدل نهایی ارائه نوآوري منطقه

. نمایند اي متناسب با شرایط خاص هر منطقه را ارائه می نظام نوآوري منطقه گیري شکلبایدهاي طراحی و تدوین 
بخشی از این اصول، مستخرج از کارکردهاي ذکرشده در بخش قبل و بخش دیگر نیز بر اساس تحلیل محتواي 

هاي توسعه نوآوري و همچنین مدل  ختصات و جهت راهبردها، سیاستاصول پیش رو، م. گردد مبانی نظري تعیین می
  :نمایند شده را مشخص می بومی طراحی

اي  مناطق به دلیل وابسته به مسیر بودن توسعه نوآوري منطقه سایر موفق هاي سیاست تقلید از اجتناب ?
 ]36و18و1[
و در  دلیل موضوعیت نداشتن مفهوم بهینگی اي به نبود مسیر بهینه یا بهترین مسیر در توسعه نوآوري منطقه ?

 ]3[یک مسیر  بهینگیاطالع از شرایط وجود نتیجه عدم 

 تولید و انتشار دانشزیرسیستم 

 برداري دانش زیرسیستم کاربرد و بهره

 ها و تعامالت دانش، منبع و سرمایه انسانی جریان

هاي  سازمان
NIS 

 هاRISسایر 

تعامالت 
 NISسیاست 

تعامالت سیاستی 
 فراملی و جهانی

هاي  سازمان
 المللی بین

 اقتصاديمجموعه فرهنگی، اجتماعی و 

 پیمانکاران

 همکاران رقبا

 هاي عمودي شبکه مشتریان

 هاي افقی شبکه

 هاي صنعتی شرکت

هاي  سازمان
 واسطه نیروي کار

هاي  سازمان
 آموزشی

هاي  سازمان
 پژوهشی عمومی

هاي  سازمان
 واسطه فناوري

 سیاست

  ]41و10[اي  نظام توسعه نوآوري منطقه تصویر شماتیک ساختار) 2شکل 



 مطالعه موردي کشور ایران: طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوري سازگار با مناطق براي کشورهاي در حال توسعه

 100                                                               1397 پائیز ،)41: پیاپی شماره( 3 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی- علمی فصلنامه

کار به  و دار منطقه، توسعه فضاي کسب هاي اولویت دار و سایر بخش وري صنایع مزیت توجه به ارتقاء سطح بهره ?
اي  گیري نظام نوآوري منطقه لعالوه ایجاد مزیت رقابتی و توسعه اقتصادي مناطق به عنوان هدف غایی شک

 ]20و19[ )متناسب با عوامل اثرگذار از جمله وضعیت کشورهاي در حال توسعه(
به منظور  و سوار کردن آنها بر نظام نوآوري منطقه» مزیت«و » نیاز«هاي منطقه در دو سطح  تعیین اولویت ?

 ]4[توسعه اقتصادي آن 
 ]4[و صنایع منطقه  ز عوامل اهرمی توسعه فناوريهاي متقاطع به عنوان یکی ا توسعه فناوري ?
هاي  نوآوري... (هاي سازمانی، فرآیندي و  عالوه بر نوآوري فناورانه بر سایر انواع نوآوري از جمله نوآوري ?

 ]3[) اي صرفاً بر نوآوري فناورانه تأکید دارند ابزارهاي سیاستی توسعه نوآوري منطقه(نیز تأکید شود ) غیرفناورانه
 ]3[هاي کمتر پیچیده و جدید، در کشورهاي در حال توسعه اثرات اقتصادي شایانی خواهند داشت  انتقال فناوري ?
متناسب با عوامل اثرگذار مانند وضعیت کشورهاي در (به عنوان منبع اساسی توسعه دانش  DUIتأکید بر سبک  ?

 ]2[) حال توسعه
اي  و منطقه) حکمرانی چندسطحی( ملی هاي سیاست با استانی نوآوري توسعه هاي سیاست سازي متناسب ?

 ]36[ها و راهبردها  در تدوین سیاست) هاي منطقه همگونی با سایر سیاست(
 ]13[تأکید بر ایجاد تنوع مرتبط و تناسب فناوري در صنایع داراي مزیت منطقه  ?
یافتگی فناوري  تأکید بر رویکردهاي توسعه و اکتساب فناوري متناسب با شرایط، توانمندي فناورانه و سطح توسعه ?

  در منطقه
هاي بالقوه و همچنین نگاه به آینده مناطق با کشف  هاي منطقه از طریق تأکید بر پتانسیل نگاه فعال به ظرفیت ?

  ]4[هاي منطقه  نه به عنوان اولویتنگاري فناورا هاي نوظهور و آینده کارآفرینی
بایست ساختاري در سطوح ملی و  طور که مشخص است قبل از ارائه برنامه توسعه نوآوري سازگار با مناطق، می همان
  .اي طراحی گردد که در هماهنگی کامل با هم به طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه بپردازند منطقه

 مناطق با توسعه نوآوري سازگار مدل فرآیندي: مقوله سوم) 4-3
» توسعه نوآوري سازگار با مناطق«گونه که در مدل شماتیک چارچوب مفهومی نیز تبیین شد مدل فرآیندي  همان

بر اساس اصول حاکم بر توسعه نوآوري ) اي و حکمرانی کارکردها، بازیگران منطقه(گیري عناصر اساسی  نتیجه شکل
  ).3شکل (است 
توسعه نوآوري ) ریزي جامع برنامه(توان چنین ارائه کرد که در گام نخست تدوین سیاست  قسمت را میبندي این  جمع

این سازوکار . سازگار با مناطق، ابتدا باید یک سازوکار حکمرانی چندسطحی در سطوح ملی و منطقه ایجاد گردد
راي مثال بین وزارت علوم، ب(حکمرانی براي هماهنگی عمودي با سطح منطقه، هماهنگی افقی در سطح ملی 

و همچنین هماهنگی افقی میان بازیگران محلی و ) جمهوري تحقیقات و فناوري و معاونت علمی و فناوري ریاست
هاي مختلف هر منطقه مانند سازمان مدیریت و  مانند هماهنگی با بخش خصوصی و یا هماهنگی بخش(منطقه 
ریزي و اجراي طرح توسعه نوآوري  افزایی در طرح و به منظور هم.) ..ریزي استان، دانشگاه اصلی منطقه و  برنامه

  .سازگار با مناطق ضروري است
 ،یاجتماع هاي گونه که قبالً اشاره شد توسعه علم، فناوري و نوآوري در یک منطقه وابسته به ویژگی همچنین همان

در  ينوآور هتوسع يمدل واحد برا کی هامکان ارائ یوابستگاین  و تبعاً] 15[منطقه بوده  یاسیو س نهاديي، اقتصاد
هاي نظري  بندي مناطق بر اساس مدل بندي یا گونه طبقه با این مقدمه،]. 24و13[ سازد می رممکنیغ مناطق را همه



 ، امیر افسریونس محمدي، عباس مقبل باعرض، ناصر باقري مقدم

  101                                                               1397 پائیز ،)41: پیاپی شماره

معیار تشابه یا تفاوت مناطق براي تخصیص آنها ). گام دوم(آماري آنها ضروري است 
هاي  هاي مختلف نیز در چرخه عمر، وضعیت و مسیر توسعه نوآوري و همچنین سیاست
ها، با  بوم در مناطق است و بر این اساس، رویکرد و راهکار توسعه نوآوري در هر یک از گونه

  ).گام سوم(گردد  سعه نوآوري ارائه میاستفاده از مدل سیستمی و به صورت فازهایی مجزا از چرخه عمر تو
شناسی پیشنهادي، به ارزیابی  ها و رویکرد سیاستی مناسب براي هر منطقه متناسب با گونه

در چارچوب فازبندي گونه مذکور پرداخته و پس از آن بر اساس وضعیت 
یافتگی منطقه و فازي که منطقه در آن قرار دارد کارکردها و راهکارهاي سیاستی حرکت به فاز بعدي در قالب 

شکل از ها یک چرخه عمر نوآوري مت مطابق این مدل، در هر یک از گونه
پس از تعیین نوع گونه . مجزا است فاز چهارشامل  صنعتیچرخه عمر مناطق 
شود که آن منطقه در کدام  شده مشخص می هاي تعیین و رویکرد سیاستی مناسب منطقه منتخب، بر اساس شاخص
تیجه چه اقدامات سیاستی در قالب یک موتور محرك براي یک از فازهاي توسعه نوآوري گونه مذکور قرار دارد و در ن

ها و راهکارهاي سیاستی کارکردي و گزینشی  در واقع پس از فازبندي نوآوري، سیاست
ي ها گام( توسعه نوآوري متناسب این فاز باید به حرکت بیفتند تا منطقه وارد فاز بعدي گردد

  شده با مناطق ایران اعتباربخشی و انطباق مدل فرآیندي ارائه
شده، عالوه بر نظرسنجی از خبرگان، مدل مذکور  به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب و مدل فرآیندي طراحی
گام اول مدل به تشریح شیوه حکمرانی و مدیریت . اند براي مناطق کشور نیز به کار رفته و نتایج حاصله مطالعه شده

طراحی ساختار . 1
حکمرانی چندسطحی 

همه جانبه

تعیین چشم انداز 
هر منطقه و الگوي 
مطلوب آن

ارائه راهبرد، سیاست، . 6
راهکارها، اقدامات و 
برنامه جامع توسعه

تعیین پروژه ها و برنامه . 7
اقدام 

سازماندهی نظارت، . 8
ارزیابی و بازبینی برنامه

  مدل فرآیندي توسعه نوآوري سازگار با مناطق

یونس محمدي، عباس مقبل باعرض، ناصر باقري مقدم
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آماري آنها ضروري است ) بندي خوشه(بندي  موجود یا رده
هاي مختلف نیز در چرخه عمر، وضعیت و مسیر توسعه نوآوري و همچنین سیاست یا رده) گونه(یک رده  به

بوم در مناطق است و بر این اساس، رویکرد و راهکار توسعه نوآوري در هر یک از گونه ساخت سیستم و زیست
استفاده از مدل سیستمی و به صورت فازهایی مجزا از چرخه عمر تو

ها و رویکرد سیاستی مناسب براي هر منطقه متناسب با گونه پس از تعیین نوع گونه
در چارچوب فازبندي گونه مذکور پرداخته و پس از آن بر اساس وضعیت  منطقهیافتگی نوآوري آن  وضعیت توسعه

یافتگی منطقه و فازي که منطقه در آن قرار دارد کارکردها و راهکارهاي سیاستی حرکت به فاز بعدي در قالب  توسعه
مطابق این مدل، در هر یک از گونه. گردد موتور محرك نوآوري ارائه می

چرخه عمر مناطق فازهایی مجزا وجود دارد که براي مثال 
و رویکرد سیاستی مناسب منطقه منتخب، بر اساس شاخص
یک از فازهاي توسعه نوآوري گونه مذکور قرار دارد و در ن

در واقع پس از فازبندي نوآوري، سیاست. گذار به فاز بعد ضروري است
توسعه نوآوري متناسب این فاز باید به حرکت بیفتند تا منطقه وارد فاز بعدي گردد) در قالب موتور محرك(

  ).چهارم تا هشتم
  
اعتباربخشی و انطباق مدل فرآیندي ارائه -5

به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب و مدل فرآیندي طراحی
براي مناطق کشور نیز به کار رفته و نتایج حاصله مطالعه شده

1
حکمرانی چندسطحی 

تعیین نوع گونه . 2
منطقه منتخب بر اساس 
گونه شناسی پیشنهادي

تعیین رویکرد توسعه . 3
نوآوري منطقه

موجود تعیین وضعیت . 4
علم، فناوري و نوآوري 

فازبندي توسعه نوآوري (
تعیین چشم انداز . 5)منطقه

هر منطقه و الگوي 
مطلوب آن

مدل فرآیندي توسعه نوآوري سازگار با مناطق) 3شکل 
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مانند وزارت (د هماهنگی و همکاري افقی در سطح ملی پردازد و هدف آن، ایجا اي می گذاري نوآوري منطقه سیاست
مانند (اي  و در سطح منطقه) جمهوري و سایر مراجع مرتبط علوم، تحقیقات و فناوري، معاونت علمی و فناوري ریاست

و همچنین هماهنگی عمودي میان ) ریزي استان و مراکز آموزشی و پژوهشی استانداري، سازمان مدیریت و برنامه
مدل فرآیندي نیز به تشریح راهبردها، ) پنج، شش، هفت و هشت(هاي انتهایی  گام. اي است ی و منطقهسطوح مل

به منظور انطباق مدل  جابنابراین در این. استم بحثپردازند که خارج از  اي می اقدامات و نقشه راه توسعه منطقه
  .چهارم و پنجم آن مورد بررسی قرار گرفته استهاي دوم، سوم،  شده با شرایط مناطق ایران تنها گام فرآیندي تدوین

اي را به آنها  چارچوب اصلی راهبردهاي توسعه نوآوري منطقه گذاران، شناسی به عنوان ابزاري در اختیار سیاست گونه
هاي توسعه نوآوري کافی  هایی از مناطق مشابه براي تدوین کاراي سیاست نماید با این وجود صرف ارائه گونه ارائه می
و همچنین ) یافتگی نوآوري میزان توسعه(حتی مناطق داخل یک گونه نیز با توجه به فازبندي توسعه نوآوري . نیست

گونه که  همان. باشند هاي خاص خود می وابستگی به مسیر این مناطق، وضعیت متفاوتی دارند که نیازمند سیاست
شناسی مناطق و اصل اساسی آن یعنی  ی گونهمشخص است مدل توسعه نوآوري سازگار با مناطق در ادامه مبان

هاي مناطق موفق ارائه شده که بدین منظور قبل از تبیین رویکرد سیاستی به عنوان بخش  اجتناب از تقلید از سیاست
هاي نظري  شناسی در مبانی نظري و تجربی، انواع گونه. شناسی نظري مناطق انجام گیرد کلیدي این مدل، باید گونه

] 13و9[شناسی آشیم  ، گونه]3و1[هایی مانند کوك و همکاران  شناسی اند و گونه تحلیل و بررسی قرار گرفته بارها مورد
شناسی پیشنهادي مناطق در  گونه. ها هستند بندي از جمله این طبقه] 41و3[تریپل  و تودلینگ شناسی و گونه

آنها به اي نوآوري  رویکردها و راهبردهاي کالن توسعههاي هر گونه،  کشورهاي بزرگ و در حال توسعه، ویژگی
بر اساس هاي کشور  جدول، استاندر این . ارائه شده است 3ها در جدول  هاي متناظر با هر یک از گونه عالوه استان
ریزي و وزارت  که توسط سازمان مدیریت و برنامه(یافتگی و درجه برخورداري مناطق  هاي درجه توسعه شاخص
در سه گونه کلی مناطق نوآور پیشران، مناطق نوآور در حال گذار و مناطق ) گردد عدن و تجارت ارائه میصنعت، م
  .اند بندي شده اي طبقه حاشیه

  1شده هاي کشور متناسب با مدل فرآیندي ارائه بندي استان طبقه) 3جدول 

رویکردهاي کالن توسعه   مشخصات اصلی مناطق  گونه
  ها استان  نوآوري

  اولگونه 
مناطق (

کمتر نوآور 
یا 
  )اي حاشیه

سهم باالي نیروي کار در بخش کشاورزي و سایر  -
  منابع اولیه

  رشد اقتصادي پائین به ازاء درآمد سرانه -
تحصیالت تکمیلی و دارایی /سهم پائین جمعیت -

  دانشی ضعیف
 نرخ پائین ثبت اختراع و انتشارات علمی -

 و توسعه تحقیقگذاري در  سطح پائین سرمایه -
 اقتصاد محلی دولتی با بازیگران محدود -

 المللی محدود تعامالت بین -
  عدم تناسب فناوري -

  هاي گزینشی ضرورت اتخاذ سیاست -

در این گونه، سیاست 
صنعتى اصل است و 

سیاست نوآورى و فناورى 
. شود ذیل آن دیده مى

توان گفت که  بنابراین می
مسیر توسعه نوآوري در 

یافته یا  توسعه مناطق کمتر
اي از توسعه دانشی  حاشیه

و توسعه و تکمیل زنجیره 
با و صنایع مرتبط  ارزش

  .گذرد آن می

، سمنان، گیالن
، همدان، هرمزگان
، قم، زنجان، کرمانشاه
سیستان و ، لرستان

بلوچستان، خراسان 
، اردبیل، شمالی
کهگیلویه و ، گلستان
، کردستان، بویراحمد

، خراسان جنوبی
، ل و بختیاريچهارمحا

  ایالم
  

                                                                 
  .هاي کشور به روش تاکسونومی عددي ارائه شده است یافتگی و برخورداري استان توسعهگانه درجه  هاي نوزده بندي بر اساس شاخص این طبقه -1
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  1شده هاي کشور متناسب با مدل فرآیندي ارائه بندي استان طبقه) 3جدول ادامه 

رویکردهاي کالن   مشخصات اصلی مناطق  گونه
  ها استان  توسعه نوآوري

  گونه دوم
مناطق (

صنعتی یا در 
  )حال گذار

  سهم باالي نیروي کار در بخش صنعت و تولید -
  اختراع و انتشارات علمینرخ متوسط ثبت  -
 گذاري متوسط در تحقیق و توسعه سرمایه -

  سطح عملکرد فناورانه متوسط -
گذاري اندك در  رشد اقتصادي متوسط و سرمایه -

 فناوري
  کرده مناسب برخورداري از جمعیت تحصیل -
 محور محدود هاي دانشی و فناوري فعالیت -

گردان و حرکت از بازارهاي دولتی به بازارهاي خود -
 آزاد

  ی صنایع بالغشدگ قفل -
  شدگی سیاسی، شناختی و اجتماعی منطقه قفل -

  تدریجی نوآورانه يها تیفعال -
  صنایعو بالغ  یسنتي فناور يها حوزه -

  انهیگرا منبع فناوريانتقال  کردیرو -

مسیر توسعه نوآوري در 
مناطق صنعتی از توسعه 

هاي  و تکمیل خوشه
اي  صنعتی و منطقه

  .گذرد می

خراسان ، خوزستان
آذربایجان ، رضوي
، مرکزي، شرقی
یزد، ، کرمان
، قزوین، مازندران
، بوشهر، فارس

  آذربایجان غربی

  گونه سوم
شهرها  کالن(

یا نوآورها یا 
  )پیشروها

  نرخ باالي ثبت اختراع و انتشارات علمی -
 گذاري متوسط در تحقیق و توسعه سرمایه -

 بنیان قتصاد دانشداراي پتانسیل باالي ا -
سهم باالي جمعیت داراي تحصیالت تکمیلی و  -

  نیروي کار
 سهم باالي بخش خدمات در اقتصاد -

 کردگی و دارایی دانشی کافی سطح باالي تحصیل -
 موفق در همپایی -

 ...نوآوري در ابعاد مختلف فنی، سازمانی و  -
  هاي کارکردي ضرورت اتخاذ سیاست -

ارتقاء تعامالت میان 
مراکز دانشی و صنعت، 

شکوفایی و 
سازي صنایع  المللی بین

 موجود و ایجاد شرایط
توسعه  شهرهاي نوآور،

هوشمند و پایدار منطقه 
به دلیل افزایش جمعیت 

هاي  و وجود چالش
اقتصادي از - اجتماعی

جمله ضروریات این 
  .باشد مناطق می

  تهران و اصفهان

  

  اي کشور یهنوآوري در مناطق حاش توسعهرویکرد  )5-1
هایی مانند تمرکز  ویژگی .اي، تکمیل زنجیره ارزش و تولید است حاشیه بستر اساسی توسعه سیاست نوآوري در مناطق

هاي دانشی و  بر صنایع اولیه مانند کشاورزي، جریان دانشی اندك، اقتصاد محلی محدود، ضرورت ایجاد زیرساخت
 ]34و1[اي  هاي نوآوري منطقه اي بوده و این گونه به مدل هاي مناطق حاشیه ترین ویژگی از جمله مهم... صنعتی و 
 که است مفهومى زیادى نزدیکى داراى حتی فضاي صنعتی جدید،و  ظام محلی تولیدن صنعتى، ناحیه هاى مانند نظریه

 این در .باشد مى مربوط مناطق فناورانه در هاى نوآورى طریق از صنعتى توسعه نیز خود گواهی بر ضرورت مسئله این
                                                                 

  .هاي کشور به روش تاکسونومی عددي ارائه شده است یافتگی و برخورداري استان گانه درجه توسعه هاي نوزده بندي بر اساس شاخص این طبقه -1
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 صنعت تأکید بر گونه باید در این .کنند نوآوري بازي می اى در عمده نقش متوسط، و صنعتى کوچک هاى بنگاه گونه،
 و تکمیل صنعت این براي توسعه محلى هاى ظرفیت و از باشد محدود بازیگرانی با مشخص و مکانی مشخصى در

 ذیل در فناورى و نوآورى سیاست و است اصل صنعتى در این گونه، سیاست. ]1[گرفته شود  آن کمک ارزش زنجیره
اي از توسعه دانشی و تکمیل زنجیره ارزش و  مسیر توسعه نوآوري در مناطق کمتر نوآور یا حاشیه. شود مى دیده آن

  .]34[گذرد  صنایع مرتبط با آن می
  رویکرد توسعه نوآوري در مناطق صنعتی کشور )5-2

ملیاتی و سیاسی و شدگی ع هاي صنعتی سنتی و قفل توان به وجود صنایع و بنگاه هاي این گونه می از جمله ویژگی
چند بنگاه بزرگ بر  تسلط، از اشتغال يدیتول يها کاهش سهم بخشفنی آنها، سهم اشتغال باال در صنایع مذکور، 

هاي این گونه، قرابت و  با توجه به ویژگی. اشاره نمود محور محدود يو فناور یدانش هاي تیفعاله و همچنین منطق
 گونه، این در .]13[اي کامالً مشخص است  نزدیکی مفهومی آن با رویکردهایی مانند خوشه صنعتی و منطقه

 در نوآوري است و اهمیت داراي رقابت و بازار بر تأکید مشترك با مکان یک در ها بنگاه تجمیع و سازي شبکه
همچنین در . یابد می تحقق پردازند می تعامل به یکدیگر با مشخصی ارزش راستاي زنجیره در که ها نگاهب از اي شبکه

 ها خوشه در نوآوري توسعه بسترهاي بر و دانند نوآوري می اصلی عامل را اجتماعی تعامالت و سازي این گونه، شبکه
 افقى هاى از سیاست ترکیبى ].38و13[دارند  تأکید صنعتی سازمان و پذیر انعطاف تولید نظام اي، حکمرانی منطقه مانند
دهد و مسیر توسعه نوآوري در مناطق صنعتی  مى شکل را گونه این در نوآورى توسعه هاى سیاست عمده کارکردى، و

  .گذرد اي می هاي صنعتی و منطقه از توسعه و تکمیل خوشه
  رویکرد توسعه نوآوري در مناطق پیشرو و نوآور کشور )5-3

کرده، وجود  هاي دانشی، نیروي انسانی تحصیل توان به وجود زیرساخت هاي مناطق این گونه، می از جمله ویژگی
و ) به دلیل وجود جمعیت فراوان(کارهاي مختلف و متنوع، بازار گسترده  و هاي معتبر و قوي، وجود کسب دانشگاه

مفاهیم و . محیطی و ضرورت هوشمندي اشاره کرد هاي زیست هاي مختلف از جمله بحران ها و بحران همچنین چالش
 ارزش زنجیره یک ایجاد از فراتر را مناطق در نوآورى توسعه مقوله هایی با این گونه قرابت معنایی دارند که جریان
 نوآورى، اي نوآورى، شبکه منطقه نظام چون هایى نظریه .دانند مى اقتصادى و فرهنگى بسترهاى اساس بر محلى و

 بر اجتماعى، تأکید تعامالت سازى، شبکه. ]34و1[مناطق یادگیرنده و محیط نوآور در این گونه قابل تحلیل هستند 
دیگر  از کل منطقه سطح در مختلف بازیگران درگیرى و نوآورى بودن تجمعى منسجم، نهادى ساختارهاى
است  کارکردى هاى سیاست جنس از اغلب نوآورى توسعه هاى سیاست گونه، این در. است گونه این هاى ویژگى

به  يازینقبلی برخوردار هستند برخالف دو گونه  یمناسب علمی منابع از که شهرها گونه مناطق مانند کالن نیا. ]37[
آن به  یدانشهاي  زیرساخت چرا که ندارد اي منطقه يتوسعه نوآور يفاز مستقل برا کیبه عنوان  یتوسعه دانش

 گردد ینم یمنطقه معرف تیبه عنوان مز خاصی حوزه آوردر منطقه نو نیهمچن. است سطحی مناسب توسعه یافته
ارتقاء تعامالت  .]34و1[ محسوب شوند یمناطق نیچن در يتوسعه نوآور ءمنشازمان  هم توانند یصنعت م نیبلکه چند

 سازي صنایع موجود و ایجاد شرایط توسعه هوشمند و پایدار منطقه المللی میان مراکز دانشی و صنعت، شکوفایی و بین
از جمله  1و در نهایت توسعه شهرهاي هوشمنداقتصادي - هاي اجتماعی به دلیل افزایش جمعیت و وجود چالش
  .باشند بسترهاي توسعه نوآوري در این مناطق می

  
                                                                 

1- City of innovation, Smart growth and sustainable development 
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  گیري بندي و نتیجه جمع -6
اي  اي، در تدوین سیاست توسعه نوآوري منطقه با وجود توسعه دانش نظري و تجربی مرتبط با حوزه نوآوري منطقه

ضروري  شود و هاي توسعه نوآوري مناطق موفق با سایر مناطق توجه نمی همچنان به اصل عدم سازگاري سیاست
از جمله . ]39و25و24و16و15[تدوین گردد  شرایط خاص هر منطقهاي بر اساس  هاي توسعه است سیاست

اما این نیز به تنهایی کافی  .شناسی مناطق است بندي و گونه اي، دسته هاي متناسب منطقه ارائه سیاستهاي  مکانیزم
کند چرا  نمیهاي توسعه نوآوري هم کفایت  هایی از مناطق مشابه براي تدوین کاراي سیاست صرف ارائه گونهنبوده و 

یافتگی نوآوري و همچنین وابستگی به مسیر، نیازمند  که حتی مناطق داخل یک گونه نیز با توجه به میزان توسعه
 اجتناب در این مقاله با توجه به اصل وابستگی به مسیر مناطق و ضرورت. باشند اي خاص خود می هاي توسعه سیاست

شده مدلی پویا و ترکیبی براي تدوین سیاست توسعه نوآوري سازگار مناطق، تالش  سایر موفق هاي سیاست تقلید از
در چارچوب این مدل، رویکرد و راهکار توسعه نوآوري مختص هر گونه با . ارائه گردد) حتی داخل یک گونه(با مناطق 

فرآیندي  مدل. شود می یافتگی نوآوري منطقه ارائه استفاده از مدل سیستمی و بر اساس چرخه عمر و میزان توسعه
گویند چرا که مراحل فرآیندي آن براي هر نوع منطقه و با هر نوع ویژگی به صورت  شده را مدل مرجع می طراحی

مدل مذکور به نحوي طراحی شده که مسیر توسعه نوآوري هر نوع منطقه را متناسب . نماید یک مرجع عمل می
شناسی مناطق نیز  هاي قبلی، بعضاً گونه در پژوهش. دهاي خاص آن منطقه دنبال نمای ها و اولویت ها، مزیت ویژگی

  .]18و3[ اند شناسی بازمانده از ارائه یک راهبرد کالن براي تدوین سیاست متناسب با این گونه اًانجام گرفته اما عموم
 ترین جزء آن ارائه و مهم» مدل فرآیندي«و » اصول حاکم«، »عناصر اساسی«چارچوب مفهومی در قالب سه مقوله 

  .باشد هم مدل فرآیندي توسعه سیاست نوآوري سازگار با مناطق است که مشتمل بر هشت گام مجزا می
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