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Abstract 

Innovation ecosystems have two leading options in the last phase of their life cycle, usually 

associated with massive socioeconomic changes or emerging ecosystems: Either adapted to 

new conditions and continue to innovate, or fail to renew and eventually die. In the latter 

case, reviving of an obsolete innovation ecosystem can be important for policymakers and 

managers. The city of Laljin is the most important pottery and ceramic manufacturing center 

in Iran, where pottery industry has a history of at least 200 years. Despite the historical 

record of innovative activity in the form of an ecosystem structure, this industry now lacks 

the features of a dynamic and active innovation ecosystem.In this research, in-depth 

interviews were conducted with 50 people representing actors involved in this ecosystem as 

well as informed people of historical events. At first, the historical trend of the Laljin 

innovation ecosystem was studied from before 1936 until present, and then the status quo 

was described. In this research, the method of qualitative content analysis has been used to 

extract and categorize concepts from interviews and identify the main issues. Finally, the 

stimuli and barriers to innovation were identified and the ways to revive this ecosystem were 

presented. These approaches are summarized in a four-step pattern along with the role of 

each actor in this ecosystem 
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بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه 

 تاریخی صنعت سفال و سرامیک اللجین

تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهندانشجوی دکتری مدیریت  مجتبی فرهانچی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس سید سپهر قاضی نوری

استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاترضا رادفر

 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرانفاطمه ثقفی

1چكیده

، که معموالً با تغییرات شدید محیطی یا ظهور خودعمر  در آخرین مرحله از چرخههای نوآوری اکوسیستم

های شوند و به فعالیتسازگار مییا با شرایط جدید  ؛دارند یشروپگزینه دو همراه است،  جدیدهای اکوسیستم

شوند. در حالت دوم، بازآفرینی و احیای و دچار زوال می اند ناتواندهند و یا در خودنوسازی نوآورانه خود ادامه می

 ترین مهم شهر اللجین،. گذاران و مدیران حائز اهمیت باشدتواند برای سیاستیافته میزوالاکوسیستم نوآوری یک 

-ساله دارد، این صنعت علی 022اقل حدای گری در آن سابقهسفالکه مرکز تولید سفال و سرامیک در ایران است 

های یک حاضر فاقد ویژگیحال در ،اکوسیستمی قالب ساختار نوآورانه در نه تاریخی فعالیتیوجود پیشرغم 

نفر به  02های عمیق با له تالش شده است با انجام مصاحبهمقااین پویا و فعال است. در نوآوری اکوسیستم 

ابتدا روند تاریخی اکوسیستم نمایندگی از بازیگران درگیر در این اکوسیستم و مطلعین از رویدادهای تاریخی، 

در این تحقیق سپس وضع موجود آن توصیف گردد.  بررسی و تحلیل و تاکنون 1110آوری اللجین از قبل از سال نو

در قالب مقوالت و ها بندی آنها و دستهاز مصاحبهتخراج مفاهیم از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی جهت اس

کارهایی راه اساسبرآنها و موانع نوآوری در این اکوسیستم شناسایی و نهایت محرکدراست.  شده استفادهمحورها 

ای همراه با نقش هر کارها در قالب یک الگوی چهار مرحلهاست. این راه شده مطرحستم جهت بازآفرینی این اکوسی

 ارائه گردیده است.بندی و جمعبازیگر در این اکوسیستم 

 اللجین سفال و سرامیک،صنعت ، اکوسیستم اکوسیستم نوآوری، چرخه عمر، بازآفرینی :كلیدی واژگان
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 مقدمه -1

 -مراکز تولید سفال و سرامیک در ایران است. هنر ترین مهمشهر اللجین در استان همدان از 

در بسیاری از نواحی  ،گرددبرمی سال ق.م 10222حدود  که به ایصنعت سفالگری با پیشینه

شواهد تاریخی موجود، منطقه اللجین  براساساما  ؛(1131 ،یاوری)است سکونتگاهی ایران رواج داشته 

یک مرکز محلی  عنوان بههای تولید سفال، ابتدا سال قبل به دلیل تعدد و تجمع کارگاه 022از حدود 

و  یک مرکز ملی تولید عنوان بههای ارتباطی و زیرساخت زمان و افزایش امکانات باگذشتو سپس 

صنعت سفالگری در اللجین در طول . (1131 ،)سرمدی است شده شناختهعرضه محصوالت سفالین 

 1022بیش از  ،این شهردر در حال حاضر ی متعددی را پشت سر گذاشته است اما فرازوفرودهازمان 

درصد از  32نفر مشغول به فعالیت هستند که تقریباً  10222 بر بالغکارگاه سفالگری با اشتغالی 

، استان همدان یزیر برنامهسازمان مدیریت و ) دهدمیجمعیت شاغلین شهر را به خود اختصاص 

سومین  عنوان بههای متعدد سفالگری ها و فروشگاه. همچنین این شهر به دلیل وجود کارگاه(1113

جاذبه گردشگری استان همدان محسوب شده و ساالنه میزبان گردشگران از داخل و خارج از کشور 

شهر  عنوان به 1110شهر اللجین در سال  هاین شهر در سفالگری باعث شد خاص امتیازات. هست

  (.1110، یماصداوس)خبرگزاری جهانی سفال معرفی شود 

وجود در این صنعت ضعف مهمی هم  قاطن ،اللجین صنعت سفالگری متمایزهای رغم قابلیتعلی

با توجه به قدرت گرفتن رقبای داخلی و همچنین رقیب قدرتمند خارجی  یژهو بهدارد که آینده آن را 

این نقاط ضعف که  ترین مهمسازد. از با خطر مواجه می محصوالت سرامیکی ساخت کشور چین،یعنی 

افروخته، آرمند و این صنعت دارد، ضعف در نوآوری است ) یریپذ رقابتکلیدی بر قابلیت  یریتأث

مندی از مزایای آن در صنعت و بهرهی در خلق نوآوری های مختلفگروه که ییازآنجا. (1110اطهری، 

 تحلیل وضعیتمفهوم اکوسیستم نوآوری، رویکرد مناسبی برای  اللجین نقش دارند،سفال و سرامیک 

 به شرح زیر پاسخ دهد. یاصلی پژوهش سؤالاین مقاله تالش دارد، به سه  ت.اس این صنعتنوآوری در 

 اکوسیستم سفال و سرامیک اللجین از گذشته تا به امروز چگونه بوده است؟ فرایند تکامل .1

اکوسیستم نوآوری سفال و سرامیک اللجین در حال حاضر چیست و چه موانع و  های یژگیو .0

 برای توسعه نوآوری در آن وجود دارد؟ ییها محرک

با توجه به شرایط فعلی این اکوسیستم و با در نظر گرفتن فرایند تکاملی که تا به امروز طی کرده  .1

 ارائه نمود؟ توان یم ییکارها راهاست، برای بازآفرینی این اکوسیستم چه الگو و 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

 ینوآور یستماکوس( 2-1
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آن جدید باشد، اعم از ایده  اجراکنندهای که برای سازمان هر ایدهاجرای  تواننوآوری را می

، )محمدی .، تعریف کردیریت، در بازاریابی، فروش و..جدید در فرایندها، در محصول، در شیوه مد

 هایتالش از متنوعی طیف بین افزاییاما وقتی این نوآوری ناشی از هم (.1111، یادالیاسی و سعدآب

و  تحقیقاتی مراکز ها،دانشگاه بزرگ، و کوچک هایشرکت ازجملهتلف بین بازیگران مخ همکارانه

توان گفت این نوآوری در بستری تحت عنوان اکوسیستم نوآوری گذاری باشد، میسرمایه مؤسسات

  .(Wessner, Audretsch and Grimm, 2005 ) است داده رخ

مفاهیمی است که در راستای رشد توجه و عالقه محققان به نگاه  ازجملهاکوسیستم نوآوری، 

این  .(Gomes, Facin, Salerno and Ikenami, 2016) رواج یافته استای به نوآوری، شبکه

 بناشده مطرح شد،Moore  (1993)توسط  ابتدا که کار،وکسب اکوسیستم مفهومبر پایه  ،اصطالح

 یفتعر نهادها سایر و هاشرکت ازجملهبازیگران، بین  با ارتباطات آزاد یا شبکهرا  اکوسیستم است. او

 و مهارت فناوری، دانش، ؛دهندمی ارتقاء یکدیگر با نوآوری یک حول را خود هایتوانایی که کند می

 Adner (2006) دارند. 1رقابت و 0همکاری یکدیگر با همچنین و گذارندمی اشتراک به را خود منابع

 کند.استفاده می نوآوری از واژه اکوسیستم وکارکسب واژه اکوسیستم یجا بهبرای اولین بار 

منظر از چند  توان میرا  اند پرداختهنوآوری  های اکوسیستمموضوع  که به هایی پژوهش

 ،اند پرداختهبه توسعه مفهوم اکوسیستم نوآوری ها  از منظر هدف، برخی از پژوهش .کرد بندی یمتقس
(Gomes, Facin, Salerno and Ikenami, 2016; Hwang and Horowitt, 2012; Rabelo and 

Bernus, 2015; Shaw and Allen, 2016) ، خاص های اکوسیستم بررسی برخی دیگر که درحالی

و  (Xu, Wu, Minshall and Zhou, 2017) بعدی سههای چاپگراکوسیستم مثل  ،اند دادهتوجه نشان 

 مطالعه توان بهمی روش،از منظر  .(Mazzucato and Robinson, 2017) 1ناسا اکوسیستم سازمانیا 

 ,Durst and Poutanen, 2013; Tsujimoto, Kajikawa, Tomita and Matsumoto) 0مروری

 Chen, Liu and Hu, 2016; Ritala, Agouridas, Assimakopoulos) 6مطالعه موردی،  (2017

and Gies, 2013) ،3سازی مدل  (Engler and Kusiak, 2011; Weil, Sabhlok and Cooney, 

چرخه عمر از منظر اشاره نمود.  (Spena, Trequa and Bifulco, 2016) 3پژوهش عملیو  (2014

 ;Spena, Trequa and Bifulco, 2016; Surie, 2017) مرحله تولدبه  قاالتبرخی ماکوسیستم، 

Wu, Ye, Ding, Lu and Euwema, 2017) ، مرحله رشدبرخی دیگر به (Kwak, Kim and Park, 
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صنعت و از منظر  .اند داشتهتوجه  (Rong, 2011) چرخه عمر و برخی نیز به مرحله پایانی (2017

 Mazzucato and) ییفضاصنعت  ازجملهاز صنایع  متفاوتی های نمونهبه  توان می، جغرافیایی  محیط

Robinson, 2017) مساستخراج  و صنعت (Dedehayir and Seppänen, 2015)  و طیف متنوعی از

 ,Valkokari, Amitrano)کشور چندین مرتبط با های اکوسیستمجغرافیایی مثل  های محدوده

Bifulco and Valjakka, 2016) ،در سطح یک کشور (Surie, 2017)  شهر در سطح یک یاو 

(Oksanen and Hautamäki, 2014)  .در  ، همچنانالذکر فوق یها پژوهشرغم  یعلالبته اشاره نمود

 Oh, Phillips, Park and)وجود دارد  یو حوزه کاربرد آن ابهاماتاکوسیستم نوآوری مفهوم  یفتعر

Lee, 2016). 

 

 ینوآور یستمچرخه عمر اکوس( 2-2

های مهم صهبررسی و تحلیل یک اکوسیستم نوآوری مستلزم توجه به برخی از مشخ

پژوهش، در ن در این است که به دلیل اهمیت آموضوع چرخه عمر  ازجملهنوآوری  های یستماکوس

 های نوآوری خواهد شد. مفهوم چرخه عمر اکوسیستم اشاره به اختصار بهادامه 

Moore  (1993)آن اکوسیستم نوآوری(، مانند تبع بهوکار )و کسب معتقد است، اکوسیستم 

 حرکت یافتهساختار جامعه یک به عناصر از تصادفی مجموعه یک از یجتدر به آن، بیولوژیک همتای

کند. این چهار مرحله را در قالب چهار مرحله تشریح می های نوآوریکند. او چرخه عمر اکوسیستممی

 دهد انجام خودنوسازی نتوانست اگر یا 10خودنوسازی و 11رهبری ،12گسترش ،1از: تولد اند عبارت

  .11مرگ

خلق ارزش جدید یا ارتقا یافته برای پاسخ به نیاز  باهدفدر مرحله اول، همکاری بازیگران 

. کند فتح را جدیدی قلمروهای تا یابدمی گسترش گیرد. در مرحله دوم، اکوسیستممشتری شکل می

 یکدیگر یا رهبری اکوسیستم با خود قلمرو محدوده گسترش برای در مرحله سوم، بازیگران مدعی،

و در مرحله چهارم، اکوسیستم فعلی به دلیل ظهور یک اکوسیستم جدید یا به دلیل  .کنندمی مبارزه

 دهد. می شود و یا اینکه تن به زوالتغییر شرایط اکوسیستم مجبور به اصالح و نوسازی خود می

 وکار کسب های یستماکوس، محققان دیگری نیز به تشریح چرخه عمر Moore (1993)عالوه و بر 

 Rabelo and Bernus (2015) ،Rong توسط شده ارائههای اند، برای مثال در مدلو نوآوری پرداخته

رحله م، چرخه عمر اکوسیستم از یک Moore؛ مشابه مدل Chen, Liu and Hu (2016)و  (2011)
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شود و تفاوت عمده و به یک مرحله مرگ یا تجدید و اصالح اساسی ختم میگیری شروع زایش و شکل

در این مقاله  آنچهکنند. اما ها در تعداد مراحلی است که به بین شروع و پایان چرخه تعیین میآن

 حائز اهمیت است مرحله پایانی اکوسیستم است که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد.

 

 بازآفرینی اکوسیستم نوآوری( 2-3

 توان این اکوسیستم آن یا: است انتظار قابل رویکرد اکوسیستم دو یک حیات از مرحله آخرین در

 و رسیده خود پایان به که ینا یا کند شدگی غلبهمنسوخ تهدید بر خود نوسازی با که دارد را قابلیت و

میرد. ممکن است در برخی موارد، قصد داشته باشیم اکوسیستم نوآوری را پس از مرگ و انحالل می

 زیادی تالش و زمان صرف نیازمند نوآوری اکوسیستم یک توسعه و آن مجدداً بازآفرینی کنیم. ایجاد

 انتظار حد از کمتر آمده دست به نتایج یا شوندمی منتهی شکست به یا نیز هاتالش این اغلب و است

 وجود از ایسابقه که یدرصورت رسد،می نظر به ضروری لذا .(Rabelo and Bernus, 2015) است

 ایجاد در دارد، وجود یموردبررس صنعت در هاهمکاری از ایشبکه قالب در یژهو به نوآورانه هایفعالیت

 .شود اقدام آن مثبت هایویژگی بازیابی راستای در و توجه پیشینه این به جدید اکوسیستم

Oksanen and Hautamäki (2014)باشند که در مقاله خود، فرایند ، جزء معدود محققانی می

که چگونه  اندشرح داده ها آننمایند. بازآفرینی یک اکوسیستم نوآوری پس از مرگ را بررسی می

های شرکت نوکیا در سال کاهش فعالیت براثرکشور فنالند که  11شهر ایوواسکوالهای نوآورانه قابلیت

بوده است، مجدداً احیا و اکوسیستم نوآوری این منطقه که سابقه صنعتی طوالنی  زوال روبه 0221

 شود.می ارائههای نوآوری داشته، فعال گردیده است. در مقاله ایشان، مدلی جهت ساخت اکوسیستم

شود؛ سازی می، توصیف و مدلاست داده رخ مقاله مذکور، فرایند بازآفرینی که واقعاًالبته در 

کارهایی ، راهپیشینه تاریخی و همچنین وضع موجود اکوسیستم براساسدر مقاله حاضر،  که یدرحال

 گردد.جهت بازآفرینی اکوسیستم ارائه می

 

 صنعت سفال و سرامیک اللجین( 2-4

در رابطه با سفال  یو فن یهنر ،یشناس باستان یخی،تار هایاز جنبه یمتعدد های پژوهشتاکنون 

از نگاه  یمعدود های پژوهشاست. اما  شده انجام اللجین ازجملهیران در مناطق مختلف ا تولیدشده

به موارد زیر اشاره نمود.  توان می ها آن ازجملهکه  ،اند پرداخته یو صنعت به سفالگر وکار کسب یک

با استفاده از روش را  ینصنعت سفال شهر اللج یفرارو های چالش(، 1110)، آرمند و اطهری افروخته

 یران،ا گری سفالدر دو شهر مهم  تولیدشده(، سفال 1110) یخی، شاند کردهشناسایی  یانیبن یتئور

                                                      
14 Jyväskylä 
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 اساس آنبر و  یسهمقا یدیو محصوالت تول یندفرا ینو همچن یاز جنبه فنرا  ینو اللج یزد یبدم

(، عملکرد مرکز 1111ارائه نموده است. جهانبخش ) یبدم یجهت بهبود صنعت سفالگر کارهایی راه

 آن یستأسسال پس از  1 ن بر صنعت سفالگری اللجین راآ تأثیرو  یناللج یو کاربرد یآموزش علم

ضمن  ،اللجین یکسرامخوشه سفال و  در جایگاه عاملیت توسعه(، 1136) یقاسم کرده است. یبررس

 یاطالعات آمار ینو همچن یناللج یداتتولمرتبط با  یاطالعات فن ،این صنعت یخچهاشاره به تار

کدام از  یچهدر است،  مشاهده قابلکه  طور همان داده است.صنعت ارائه  ینآن زمان ا یتوضع از یقیدق

 پرداخته نشده است.ی مذکور به موضوع نوآوری در صنعت سفال و سرامیک اللجین ها پژوهش

 شناسی روش -3

تفسفیرگرایانه، از منظفر    پارادایم و فلسففه،  ازلحاظنوع، یک پژوهش کاربردی،  ازنظراین پژوهش 

کیفی و  محتوای تحلیل است و از استراتژی روشِ تک کیفی تحقیق، روش منظر استقرائی و از رویکرد،

هفای طفی شفده جهفت     گام. است شده برده بهره در اجرای این پژوهش عرفی محتوای تکنیک تحلیل

 باشند.اجرای این پژوهش به شرح زیر می

آشنایی کسب پس از  و تعیین بازیگران کلیدی؛ در این گام، موردمطالعهگام اول: شناخت صنعت 

ر اکوسیستم سفال و ، بازیگران عمده موجود دموردمطالعهفنی مرتبط با صنعت  مسائلاولیه با 

و بندی دسته و و نظرخواهی از خبرگان، تعیین (1136مطالعه قاسمی ) بنایبرمسرامیک اللجین، 

تکمیل و  یبند دستهدر میدان پژوهش و کسب شناخت بیشتر از آن، این  محققینسپس با حضور 

؛ کنندگان ینتأمگروه اصلی شامل  11بازیگران این اکوسیستم در  یتدرنهااصالح گردیده است. 

دولت؛  با مرتبط نهادهای یا یدولت یها ارگان؛ (مشتریان) خریداران ؛ فروشندگان؛یدکنندگانتول

 منابع کنندگان ینتأمها؛ ؛ رسانهنهاد مردم هایفناوری؛ انجمن و پژوهشی آموزشی، مراکز و هادانشگاه

 ه است.بندی گردیددسته بزرگ ؛ و صنایعوکار کسب خدمات دهندگان ارائهمالی؛ 

 صفورت  بفه ابتفدا   در ایفن گفام،   عمیفق؛  هفای  مصفاحبه و انجام  شوندگان مصاحبهگام دوم: انتخاب 

، یک یا چند نففر  هدفمند، در هر دسته از بازیگران و همچنین از بین افراد مطلع از رویدادهای تاریخی

-مصفاحبه سفایر  اده از تکنیفک گلولفه برففی،    شوندگان اولیه انتخاب و سپس با اسفتف مصاحبه عنوان به

 سفؤاالت محفور  و  (0)در جفدول   شفوندگان  مصفاحبه  اطالعفات کلفی   .نفد اهنیز انتخاب گردیدشوندگان 

گرفته است کفه   مصاحبه صورت 02در این تحقیق  است. شده ارائه (1)در جدول  ها آناز  پرسیده شده

دریفافتی در رابطفه بفا رویفدادهای تفاریخی،       هفای  داده اکثفر ، متفأخرتر  های مصاحبهدر  که آنبه دلیل 

 ،راهکارهفای پیشفنهادی   و ارتباطات بین بازیگران، نقاط ضعف و قفوت اکوسیسفتم  ، داده رخ های نوآوری

مفدل تحلیفل وضفع موجفود      یهفا  پرسفش پاسفخ بفه   بفرای   موردنیاز های دادههمچنین تکراری بوده و 

 ت.به حد اشباح نظری رسیده اس مصاحبهبا این تعداد از  تحقیق، بود به حد کفایت رسیده اکوسیستم
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روش تحلیل محتوای  براساس منطق، ؛ در این گامها آنتحلیل و  ها مصاحبه سازی یادهپگام سوم: 

. نفد اپرداختفه  هفا  مصفاحبه در به شناسایی مفاهیم، مقفوالت و محورهفای اصفلی     محققین عرفی، کیفی

متنفی از طریفق فراینفدهای     یهفا  دادهتحلیل محتوای کیففی روش تحقیقفی بفرای تفسفیر محتفوایی      

، تحلیفل محتفوای عرففی    ایفن روش رایج در  های یکتکنیکی از  است.و تِم سازی  مند نظام یبند طبقه

 هفای  یفه نظر که ینحو به که هدف آن شرح یک پدیده است رود یماست، که معموالً در مطالعاتی به کار 

از  هفای  یهنظر محدود باشد. در این حالت پژوهشگران از به کار گرفتن موردمطالعه یدهپد دربارهموجود 

)ایمفان و   ناشفی شفوند   هفا  دادهاز  هفا  مقولفه که  دهند یمو در عوض ترتیبی  پرهیزند یمپیش پنداشته 

که ابتدا تمامی جمالت و عبارات بوده است که،  نحوروش کار به این در این پژوهش . (1112نوشادی، 

 هفر از متن مصفاحبه جفدا و مفهفوم قابفل اسفتنباط از       ،اند بودهپژوهش  موضوعحاوی نکاتی مرتبط با 

جدید  های ایدهخلق  نحوهبه موضوع  شوندگان مصاحبهتعدادی از برای مثال است.  شده مشخصعبارت 

. انفد  کفرده را اسفتخراج   "سلیقه و خواست مشفتری "مفهوم  ها آناز برخی از  محققینکه  اند کرده اشاره

 یفا  "هفا  مفوزه بازدیفد از  " مثفال رای بف  انفد  داشفته که با این مفهفوم ارتبفاط    اند بودهمفاهیم دیگری نیز 

را  "ایفده پفردازی   هفای  روش"تحت عنوان  ای مقوله، این مفاهیم در کنار هم "از سایر آثار الگوبرداری"

همکفاری داخلفی و بیرونفی بفازیگران     همچفون   ه دیگفر، مقولف  10کنفار  ه این مقوله در ک اند دادهشکل 

 "در اکوسیسفتم  سفازوکارها اقدامات و " اصلی .، محورسرمایه و .. تأمین، پژوهشاکوسیستم، آموزش و 

 . اند داده تشکیلرا  

که این مففاهیم در   مفهوم استخراج گردید 011ها، از مصاحبه شده استخراجاز عبارات  درمجموع

محور اصفلی عبفارت    0. عناوین ه استبندی گردیدمحور اصلی دسته 0مقوله و این مقوالت نیز در  11

-مشفکالت؛ و راه  و هفا اقفدامات؛ کاسفتی   و تاریخی؛ سازوکارها هایای؛ زمینهزمینه هایویژگی از: است

مبنفایی بفرای   عنفوان   بفه  مستخرج از هفر مصفاحبه   مفاهیمدر طول پژوهش،  ،الزم به ذکر است کارها.

 است. شده گرفتهبه کار بعدی  های مصاحبه سؤاالتطراحی 

یسفتم در  فراینفد تکفاملی ایفن اکوس   در این گفام  ؛ اکوسیستم رهیافت تاریخیتشریح گام چهارم: 

مطالعفات قبلفی موجفود، توصفیف و      و با توجه بفه معفدود   شده انجامهای مصاحبه براساسطول زمان، 

 تحلیل گردیده است. Moore (1993)الگوی  براساس

 وضعیت موجود اکوسیستم سفال و سرامیک اللجفین در این گام  پنجم: تحلیل وضع موجود؛گام 

، Hwang and Horowitt (2012) شفده  اصالحها و در قالب مدل مفاهیم مستخرج از مصاحبه براساس

 توصیف و تحلیل گردیده است.

توصیف و تحلیل وضفع   براساس نوآوری و ارائه راهکارها؛ های محرکشم: شناسایی موانع و گام ش

شناسفایی و بفرای هفر     هفای مختلفف،  فکیک حفوزه های نوآوری به تو محرکموجود اکوسیستم، موانع 
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ها در راسفتای توسفعه فراینفد نفوآوری در     مندی از محرکت رفع موانع و بهرهکارهایی در جهدسته راه

 .ه استاکوسیستم، پیشنهاد گردید

توسفط سفه    6تا  1 های گاماعتبار پژوهش، نتایج حاصل از  تأمینجهت  گام هفتم: اعتبار سنجی؛

و بیشترین اشراف اطالعاتی و توان تحلیلفی   اند شده انتخاب شوندگان مصاحبهاز بین  که  ،انخبرگنفر از 

و پفس از انجفام    قرارگرفتفه  موردمطالعفه ، انفد  داشفته نسبت به اکوسیستم سفال و سرامیک اللجفین را  

اداره  دسفتی  صفنایع معاون سابق . 1از:  اند بودهعبارت  این خبرگان گردیده است. یدتائاصالحات جزئی 

پژوهشفگر  شفورای شفهر اللجفین و     رئفیس . 0، همفدان  و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، کل 

 و پژوهشگر فنی حوزه سفال یدکنندهتول ین،اللجخانه سفال  رئیس. 1مسائل تاریخی و 

با توجه به توصیف و تحلیل صورت گرفته از فراینفد  گام هشتم: ارائه الگوی بازآفرینی اکوسیستم؛ 

و بفا اسفتفاده    شده ییشناساکارهای ها و راهو همچنین موانع، محرک تکاملی و وضع موجود اکوسیستم

ارائفه گردیفده   ، الگویی برای بازآفرینی این اکوسیستم Henry and Magnus (2005)از چارچوب مدل 

است.
ها مصاحبه زمان مدتبه همراه  شوندگان مصاحبهبازیگران در اکوسیستم، مشخصات و تعداد  یها نقش: 0جدول 

شوندگانمصاحبه شغل/ سمتبازیگر در اکوسیستم نقش
تعداد 

-مصاحبه

شوندگان

 زمان مدت

مصاحبه 

)دقیقه(

1100کنندگان ینتأم

030لعاب/ تولیدکننده گل یدکنندهتولمواد اولیه کنندگان ینتأم

031کوره یدکنندهتولو تجهیزات آالت ینماش کنندگان ینتأم

22-----سازان قالب

111223یدکنندگانتول

3310سفالگر چرخیسفال چرخی یدکنندگانتول

1113سفالگر قالبیسفال قالبی و دوغابی یدکنندگانتول

161و تزیین کننده کار لعابسفالگر محصوالت سفالی کنندگان یلتکم

1123سفالگر کتیبه کار)کتیبه کارها و ...( یدکنندگانتولسایر 

6002فروشندگان

1132فروشگاه دارفروشندگان عمده

032صادرکنندهصادرکنندگان

111خریداران )مشتریان(

111خریدار داخلی عمده سفالخریداران عمده

3011دولتی یا نهادهای مرتبط با دولت یها ارگان

و  دستی یعصنامیراث فرهنگی،اداره کل 

 ن همدانگردشگری استا
ادارهمعاون سابق  اداره اللجین/ یسرئ

 کل
0101
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 ها مصاحبه زمان مدتبه همراه  شوندگان مصاحبهبازیگران در اکوسیستم، مشخصات و تعداد  یها نقش: 0جدول 

 شوندگانمصاحبه شغل/ سمت بازیگر در اکوسیستم نقش
تعداد 

-مصاحبه

 شوندگان

 زمان مدت

مصاحبه 

 )دقیقه(

 02 1 بخشدار اللجین بخشداری اللجین

 12 1 معاون شهردار اللجین شهرداری و شورای شهر اللجین

 صنعتی همدان یها شهرکشرکت 
نعتی اللجین/ مدیر اسبق شهرک ص

 کارشناس صنایع کوچک
0 01 

 13 1 اتحادیه یسرئ اتحادیه سفال و سرامیک

و مراکز آموزشی، پژوهشی و  ها دانشگاه

 فناوری
 3 111 

 11 1 مدرس اسبق مرکز علمی و کاربردی سفال اللجین آموزشمرکز 

 31 1 دانشگاه یسرئ دانشگاه پیام نور اللجین

 11 1 مدیر مرکز مرکز رشد واحدهای فناور اللجین

 32 1 گروه مواد و سرامیک علمی یئتهعضو  دانشگاه مالیر

 10 1 معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان

 136 1 گروه مواد علمی یئتهعضو  دانشگاه بوعلی سینا

 12 1 اداره آموزش یسرئ همدان یا حرفهآموزش فنی و کل اداره 

 130 1  نهاد مردم یها انجمن

 111 1 مدیر خانه سفال/ عضو انجمن هنری خانه سفال

 011 0 مدیر انجمن هنری انجمن هنری سفال

 32 1  ها رسانه

 32 1 خبرنگار اللجینی تلگرامی یها کانالخبرنگاران و 

 02 1  منابع مالی کنندگان ینتأم

 02 1 بانک انصار اللجین یسرئ ها بانک

 01 0  وکار کسبخدمات  دهندگان ارائه

 01 0  ها استارت

 نفر دارای نقش مشترک با دانشگاه بوعلی سینا 1 طراحان و مشاوران فنی

 100 0  صنایع بزرگ

 10 1 سرامیک یدکنندهتول واحدهای صنعتی تولید سرامیک

 12 1 یدکنندهتول بهداشتی آالت ینیچواحدهای صنعتی 

 رویدادهای تاریخیمطلعین از 
تولیدکننده بازنشسته/ پژوهشگر/ عامل 

 اسبق خوشه
0 160 

 شوندگان مصاحبهمحوری پرسیده شده از  سؤاالت :1جدول 
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ها مصاحبه زمان مدتبه همراه  شوندگان مصاحبهبازیگران در اکوسیستم، مشخصات و تعداد  یها نقش: 0جدول 

شوندگانمصاحبه شغل/ سمت بازیگر در اکوسیستم نقش
تعداد 

-مصاحبه

شوندگان

 زمان مدت

مصاحبه 

)دقیقه(

شامل نام، تحصیالت، سن، محل تولد و ..... شونده مصاحبهاطالعات مربوط به مشخصات فردی  .1

در صنعت سفال و سرامیک اللجین و تشریح آن شونده مصاحبهفعالیت فعلی  .0

به این صنعت شونده مصاحبهچگونگی ورود  .1

نسبت به مقوله نوآوری در این صنعت شونده مصاحبهبررسی بینش  .1

.در آن نقش داشته است یا از آن مطلع است شونده مصاحبهکه  های ینوآور .0

تمبا دیگر بازیگران در اکوسیس شونده مصاحبهارتباط کاری  .6

.یرگذارندتأثیی که بر نوآوری ها آن یژهو بهمشکالت موجود در صنعت  .3

.یی که با نوآوری مرتبط هستندها آن یژهو بهنقاط قوت صنعت  .3

.کند یمارتقاء نوآوری ارائه  یژهو بهبرای ارتقا صنعت  شونده مصاحبهکه  ییکارها راه .1

.فرد دارای چنین اطالعاتی باشد که یدرصورتاطالعات تاریخی،  .12

ها یافته -4

ینوآور یستماکوس یخیروند تار یفتوص (4-1

 قبل هایسال اللجین، از سرامیک و سفال صنعت نوآوری در این پژوهش، روند تاریخی اکوسیستم

 های مرتبط با هرویژگی ترین مهماست.  شده یبررسبازه زمانی  3در قالب  حاضر، دوران تا 1110 از

بازه زمانی به شرح زیر است:

( 02 حدود در) محدود تعدادی ،1110 سال از قبل تا :1110 از های قبلهای مرتبط با سالویژگی -

ها کارگاه این محصوالت. است داشته وجود اللجین در سفالگری کارگاه توجه قابل زمان آن برای اما

-می قرار کننده مصرف اختیار در و برده اطراف روستاهای و شهرها به گرددوره فروشانخرده توسط

تنوع  .است داشته وجود اللجین سفال فروش محل نیز همدان مثل شهری در، البته گرفته

 مختلف نوع چهار و پارچ و نجینال کوزه، مثل کاربردی مظروف محصول چند به تولیدی محصوالت

 سفال تولیدکنندگان خود توسط لعاب و گل مثل یازموردن اولیه مواد غالباً،و  بوده محدود لعاب از

.است شدهمی تهیه

تشکیل و  ، شرکت سهامی ظروف1110در سال  :1110 تا 1110 هایهای مرتبط با سالویژگی-

نوع،  ازنظرگیرد و برنامه تولید سفال، انحصار کامل فروش سفال در اختیار این شرکت، قرار می

گردیده است. به های تولیدی اعالم میبه کارگاهو تعداد و دفعات تولید توسط این شرکت تنظیم 

دلیل وجود وسیله نقلیه موتوری در شرکت، امکان انتقال محصول به شهرهای دورتر مثل تهران 

گردد. این ارتباط باعث وقوع شود و محصوالت جدیدی متناسب با بازار تهران تولید میمهیا می
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فیت محصول تولیدی به دلیل نظارت شرکت ارتقاء شود. کیها در محصول تولیدی میاولین نوآوری

در این مقطع تبدیل سوخت کوره از  .افتدمی اتفاق موردی صورت به صادراتو  کندپیدا می

 خاشاک به نفت تحول فناورانه مهمی بوده است.

تحوالت سیاسی و  به دنبال، 1110در سال  :1101 تا 1110 هایهای مرتبط با سالویژگی -

رکت خارج و در ایران، انحصار فروش از دست ش یتیرع ارباباجتماعی ناشی از اضمحالل نظام 

 اولین زمانی، بازه این شود. درکننده و فروشنده مهم سفال تبدیل میشرکت خود به یک تولید

 رواج و اللجین به برق ورود .گیردمی شکل اللجین در اولیه مواد توزیع و تأمین برای تعاونی

 یبرهه، پا ینا در .کندمی ایجاد اللجین سازی سفال صنعت در مهمی تحول برقی، چرخ از استفاده

شود.یباز م ینبه اللج یمهمانان خارج

کند ، فرح پهلوی به اللجین سفر می1101در سال  :1103 تا 1101 هایهای مرتبط با سالویژگی-

اندازی راه 1101همدان( در سال  دستی یعصنااللجین )تحت مدیریت اداره  دستی یعصناو مجتمع 

نیز در این  یک آزمایشگاه و پردازدبه تولید و فروش سفال می زمان همگردد. این مجتمع می

 خارج از برقی کوره اولین و گل پرس فیلتر دستگاه اولینهمچنین، گردد. اندازی میمجتمع راه

 در سفال هنری و تزئینی جنبهدر این دوران، . شودمی گرفته کار به مذکور مجتمع در و خریداری

.کندمی پیدا اهمیت آن کاربردی جنبه کنار

، دو تعاونی در اللجین شکل گرفت که 62: در اوایل دهه 62 دهه هایهای مرتبط با سالویژگی-

 تأمین باهدفسازان سفال از انقالب بود: شرکت تعاونیدر اللجین پس  یساز شبکهاولین تجربه از 

با وقوع انقالب اسالمی  .های تولیدیکارگاه ینب توزیع نفت باهدفمواد اولیه و شرکت تعاونی نفت 

و خروج برادران خشوعی از شرکت سهامی ظروف، این شرکت به دالیل ضعف مدیریتی و فشار 

 آالت ینماشاد اولیه و مو کنندگان ینتأمدر این دهه، منحل گردید.  1160دولتی رسماً در سال 

ه اکوسیستم سفال اللجین یک بازیگر عمده ب عنوان بهو  یداکردهپکم جایگاه تخصصی خود را کم

تری در این اکوسیستم ایفا یز حضور پررنگشوند. در این دهه، فروشندگان عمده سفال ناضافه می

که با صادرات عمده به  گیردفروش سفال به دلیل شرایط جنگی کشور رونق میهمچنین کنند. می

 کشور کویت همراه است.
-، صادرات سفال به اروپا، با مشارکت ایرانی1130: از سال 32 دهه هایهای مرتبط با سالویژگی-

، مرکز آموزش علمی و کاربردی سفال 1131گیرد. در سال های مقیم خارج از کشور رونق می

شود. در این به آنجا منتقل می دستی یعصناع گردد و امکانات آزمایشگاه مجتماللجین افتتاح می

-برخی از نوآوریهمچنین کنند. های مدرن سفال در اللجین شروع به کار میدهه اولین فروشگاه

دهد.های ابتدایی این دهه رخ میهای حوزه لعاب در سال
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 باهدف، شهرک صنعتی سفال در اللجین 1132در سال : 32 دهه هایهای مرتبط با سالویژگی -

، مجتمع 1131کند. در سال های سفالگری به این شهرک شروع به کار میانتقال کارگاه

تعطیل و اداره میراث فرهنگی صرفاً در حوزه آموزش، تبلیغات و مدیریت کالن، تعامل  دستی یعصنا

 شود.دهد و از نقش آن در صنعت سفال اللجین کاسته میخود را با صنعت سفال اللجین ادامه می

های اخیر که همان سفال نوآوری صنعت سفال اللجین در دهه ترین مهم، همچنین در این سال

در سال  .ست توسط تالش شخصی استاد مهدی خشوعی ابداع و وارد بازار گردیدالعاب برجسته 

های سفالگری و صدور ها و فروشگاهنظارت بر فعالیت کارگاه منظور به، اتحادیه سفال اللجین 1131

، خوشه سفال اللجین تحت مدیریت شرکت 1130گیرد. در سال ها شکل میپروانه فعالیت آن

. در این دهه، انجمن صادرکنندگان اللجین با حضور کارکردهای صنعتی همدان شروع به شهرک

های تعاونی همچنینایجاد هماهنگی بین صادرکنندگان تشکیل شد.  باهدفصادرکنندگان بومی و 

سفر برخی از صادرکنندگان اللجینی به با گردند. می یرفعالغولیه و سوخت تعطیل یا مواد ا تأمین

که  شودمیچین و واردات محصوالت چینی به اللجین، پای این محصوالت به بازار اللجین باز 

 .شودمینوآوری در سفال و سرامیک اللجین  موجب تقویت این محصوالتورود 
، مرکز رشد واحدهای فناور شهر اللجین، 1111در سال  :12 دهه یها سالمرتبط با  های یژگیو -

در حوزه سفال تشکیل و به اکوسیستم این صنعت اضافه  یژهو بههای نوآوران حمایت از ایده باهدف

و خانه سفال در سال  1111، انجمن هنری سفال در سال نهاد مردمگردید. همچنین دو تشکل 

یکی از  عنوان به، جهاد دانشگاهی همدان، سفال را 1110ال در اللجین تشکیل گردید. در س 1116

در این راستا شروع به تجهیز کارگاه و آزمایشگاه سفال معرفی و خود  هایفعالیتاصلی دو محور 

جذب  ین،اللج یشتر، به شناخته شدن هر چه ب1110 سال در اللجین، شدن یجهاننموده است. 

مرکز علمی و ها، در این سال کمک کرد. یدیتول به محصول یبخش تنوع یجهدرنتگردشگر و 

 کاربردی سفال اللجین در آستانه تعطیلی قرار گرفت.

 از ها،آن بین ارتباط و اللجین سرامیک و سفال صنعت نوآوری اکوسیستم در بازیگران حضور نحوه

 .( مشاهده نمود1شماتیک در شکل ) صورت بهتوان را می حاضر دوران تا 1110 از قبل یها سال

 

 ینوآور یستماکوس یخیروند تار تحلیل (4-2

توان ادعا کرد، این اکوسیستم از میبا بررسی روند تاریخی اکوسیستم سفال و سرامیک اللجین، 

چهار  بار یک، زمان انحالل این شرکت، 1160تا سال  شرکت سهامی ظروف یستأس، زمان 1110سال 

توان به شرح زیر را طی نموده است. این ادعا را می Moore (1993) موردنظرمرحله چرخه عمر 

 توضیح داد.
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 یک بیشتر و کردندمی عمل هم از مستقل صورت به سفال تولیدکنندگان 1110 سال از قبل تا

 شرکت یستأس با ،1110 سال ؛ دریافتهساختار جامعه یک تا دادندمی شکل را گسسته ازهم مجموعه

 چرخه از تولد مرحله وارد درواقع وگیرد می شکل اکوسیستم این ساختار اللجین، ظروف سهامی

 اکوسیستم کننده هماهنگ و مدیریت نقش ظروف سهامی شرکت مرحله، این در. شودمی خود حیات

 و محصول بندیدرجه نظام اجرای تولیدی، محصول کیفیت بر شرکت نظارت دارد و با بر عهده را

. است مطلوب کیفیت دارای که رسدمی مشتری دست به محصولی کیفیت،بی کاالهای عودت

 نیز سال از زمان هر در مشتری به محصول ارائه شرکت، در بزرگ انبارهای وجود به توجه با همچنین

 این ظهور با که نمود تلقی جدیدی هایارزش عنوان به توانمی را مورد دو این. شودمی پذیرامکان

 ظروف، سهامی شرکت محوری نقش واسطه به اکوسیستم این در. اند شده خلق مشتری برای اکوسیستم

 است. بوده اجبار دلیل به آن از بخشی هرچنداست،  داشته وجود اجزا بین همکاری

 و تهران در نمایندگی یستأس طریق از که کندمی پیدا را توانایی این شرکت زمان باگذشت

 در حضور. کند عرضه نیز تهران در را خود محصول کامیون، ازجمله موتوری نقلیه از وسایل استفاده

 محصوالتی تولید به منجر جدید، کاربردهای با سفالی محصوالت برای تقاضا دریافت و تهران بازار

شهرک  واسطه بهمهاجرت برخی از سفالگران اللجینی به تهران که . گرددمی اکوسیستم این در نوآورانه

های نوین آشنا و به انتقال آن به اللجین  یفناوربا  ها آن شود یمباعث  دهد یمسهامی ظروف رخ 

. دهدمی رخ زمانی بازه این در محدود هرچند نیز اللجین سفال رسمی صادرات اولین کمک نمایند.

 مرحله این در. است گسترش یعنی خود حیات دوم مرحله به اکوسیستم ورود از هایینمونه هااین

 بود، شده شناخته آن اطراف روستاهای و شهرها برای تا قبل از آن صرفاً که اللجین سفال محصول

 .شودمی نیز خارجی بازارهای وارد مهم، شهرهای سایر و تهران بر عالوه

 ازاین یشپ که سفال تولید هایکارگاه ایران، در داده رخ تاریخی تحوالت دنبال به ،1110 سال در

 یافته یتوجه قابل افزایش هاآن تعداد اکوسیستم، گسترش با و اندبوده شرکت کامل مدیریت تحت

 را فروش بازار بر خود تسلط شودمی مجبور ظروف سهامی شرکت و گیرندمی بیشتری قدرت است،

 و یدکنندهتول ترین مهم همچنان اما شود سهیم تولیدی هایکارگاه با فروش و تولید در و داده ازدست

 عرصه وارد دولت حمایت با دستی یعصنا مجتمع نیز 1101 سال در. ماندمی باقی سفال فروشنده

 و تولید بازار از بخشی شود،می مجبور ظروف سهامی شرکت و شودمی اللجین سفال فروش و تولید

 است، گسترش حال در همچنان اللجین سفال بازار که ییازآنجا اما کند، واگذار آن به را سفال فروش

 کیفیت بهترین و نیرو تعداد بیشترین از و دهد یم ادامه خود های یتفعال توسعه به همچنان شرکت

 این حیات چرخه در مرحله این. است برخوردار اللجین تولیدکنندگان سایر بین در محصول

است. آن با مرتبط قدرت جنگ و رهبری مرحله اکوسیستم،
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 شرکت فعالیت ادامه برای زمینه آن، متعاقب سیاسی و اجتماعی تغییرات و اسالمی انقالب وقوع با

 و صنعتگرانسهامداران شرکت یعنی  سوی از درونی فشار واسطه به شود.می نامساعد ظروف سهامی

 با را خود ،یریتمد تغییر با کندمی سعی شرکت ابتدا ،دولت سوی از بیرونیفشار  و اللجین مردم

 زوال و شرکت تعطیلی به منجر 1160 سال در تغییرات این یتدرنها اما کند، هماهنگ جدید شرایط

 همان یا اکوسیستم حیات از مرحله چهارمین مرحله این. گرددمی اللجین در آن با مرتبط اکوسیستم

 .انجامید اکوسیستم مرگ به که بود خودنوسازی

، 62پیرامون شرکت سهامی ظروف در ابتدای دهه  گرفته شکلپس از مرگ تدریجی اکوسیستم 

این ها دهد؛ در این سالصنعت سفال و سرامیک اللجین همچنان تا به امروز به حیات خود ادامه می

داشته است،  یتوجه قابلتعداد بازیگران و افراد درگیر در آن و حجم تولید و فروش، رشد  ازنظر صنعت

هایی از در مقاطعی حجم باالیی از صادرات را تجربه کرده است و همچنین موفق شده است، نمونه

سفال لعاب " ازجملههای متنوع سفال و لعاب و نوآوری اساسی های تدریجی، برای مثال فرمنوآوری

بعد از  داده رخهای  یرنوآوهای اقتصادی،  یشرفتپرغم این  یعلاما ؛ را به بازار عرضه کند "برجسته

بازیگران  مند نظامحاصل تالش فردی افراد نوآور یا همکاری غیر ، انحالل شرکت سهامی ظروفزمان 

اکوسیستم  در این صنعت ،زمان تاکنون آناز ، گفت توان یممعدودی در این صنعت بوده است و 

بازیگران باشد، شکل ای مشخص از شرکت یا یک بازیگر یا مجموعه یک  آننوآوری که محوریت 

 یباًتقرمثل تشکیل خوشه سفال و سرامیک نیز که کارکردی  یا شده یده سازمانتالش و  نگرفته است

نتایج حاصل از تحلیل وضع موجود اکوسیستم نیز با موفقیت همراه نبوده است.  مشابه اکوسیستم دارد

نوآوری زنده و پویا در این  یک اکوسیستم فقدانکه در بخش بعد ارائه خواهد شد نیز گواهی بر 

است.حاضر  زمانصنعت در 

وضع موجود یلتحل (4-3

 Hwangتوسط  شده ارائهبرای تحلیل وضع موجود اکوسیستم سفال و سرامیک اللجین، از مدل 

and Horowitt (2012) عمده مرتبط با سالمتی و پویایی  یها مؤلفهاست، در این مدل  شده استفاده

تقریباً  یها مؤلفهاست. پژوهشگران مقاله حاضر، با ادغام برخی از  شده مطرحهای نوآوری اکوسیستم

مطرح و وضعیت فعلی  سؤالرا در قالب  مؤلفه 13جدید، نهایتاً  مؤلفهمشابه و اضافه کردن چند 

 ، در پاسخ به اینشده انجامهای اکوسیستم نوآوری اللجین را، با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه

  .است شده ارائه( 1در جدول ) اختصار به خروجی این بخشتوصیف نمودند.  سؤاالت
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 فعلی اکوسیستم نوآوری صنعت سفال و سرامیک اللجین یت: وضع1جدول 

 انتقال مهارت  های یسممکان. کیفیت سیستم آموزش شغلی و 1

 پایین است،  ای حرفهسواد  همسواد عمومی و از منظر هم سطح سواد در صنعتگران سفال و سرامیک اللجین 

 .پذیرد میناقص و غیر کارآمد انجام  صورت به هم آنو  استادشاگردیسنتی و در قالب شیوه  صورت بهآموزش شغلی 

 .است شده تبدیلبه دانش صریح  ندرت بهدانش ضمنی است که  صورت بهدانش فنی موجود در بین سفالگران اللجین 

 . ساختار تحقیق و توسعه علمی 0

 در صنعت سفال و سرامیک اللجین وجود ندارد.  ای توسعهساختار یا نهاد پژوهشی و تحقیق و 

 مورداستفاده های فناوری. 1

و مرسوم در صنعت سفال و سرامیک اللجین از سطح فناوری و نوآوری متوسط به پایینی  مورداستفاده های فناوری

 .در این صنعت استفاده نمود تر پیشرفته های فناوریاز  توان می که درحالیبرخوردار است. 

 اکوسیستم تأثیرگذار. رهبران 1

شانس ، بلکه وجود ندارد بتواند یک رهبر یکپارچه ساز را عهده دارد گردد تنهایی بهکه بتواند فرد یا شرکتی در حال حاضر 

تخصصی و یا شرکتی متشکل از چند  نفر از سفالگران مطرح، برای گروهی از این افراد در قالب یک یا چند انجمن 

 رهبری و مدیریت این اکوسیستم بیشتر است.

 . انتقال نیروهای دانشی و توسعه نیروی کار 0

فرد نوآور که کارهای  نفر 02بتوان بیش از  سختی بهنفر نیروی انسانی شاغل در این صنعت  1022از بین نزدیک به 

 اند شده جذبنیز که در سالیان اخیر به این صنعت  غیربومیافراد معرفی نمود.  کنند میباال تولید هنری و فنی  باارزش

 اکثراً غیر دانشی هستند.

  وکار کسبخدمات  دهنده ارائه. 6

و  آزمایشگاهیخدمات سفال، خدمات بازاریابی، طراحی  های حوزهدر  ویژه به وکار کسبمراکز ارائه خدمات فقدان 

 وجود دارد. انتقال دانش و فناوری یگر واسطه

 مدنی مؤسساتو  ای حرفه های گروهتجارتی،  های سازمان. 3

دارد و خانه سفال هم که نهاد  یفروشگاه، در حد صدور پروانه فعال فعلی، اتحادیه کارکردی محدوداز دو مجموعه مدنی 

 . هستاست و با توجه به داوطلبانه بودن فعالیت در آن، احتمال استمرار فعالیت آن کم  یسیتأستازه 

 سرمایه  تأمینمالی و  سیستم. 3

 شخصی و تسهیالت بانکی است. گذاری یهسرمااللجین سنتی و مبتنی بر  درمالی  تأمیننظام 

 دانشگاهی  های شبکه. 1

علمی و دانشگاهی مرتبط در سطح کشور، شبکه علمی که اللجین نیز جزئی از آن باشد در  های پتانسیلجود  رغم علی

 سطح ملی شکل نگرفته است. 

 ها رسانه. 12

بوده است و در  مؤثرمرتبط با اللجین صرفاً در حد معرفی کلی اللجین و جذب گردشگر به آن  ای رسانه های فعالیت

 نقش مناسبی نداشته است.  باشد تأثیرگذارمعرفی صنعت سفالگری در حدی که بتواند در فرایند نوآوری 

 و شبکه ارتباطی ها گروه. همکاری 11

ارتباط و همکاری بین بازیگران در صنعت سفال و سرامیک اللجین در سطح برقراری ارتباط مالی، کاالیی و اطالعاتی بین 
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در راستای خلق و  مند نظاماست. این بازیگران فاقد ارتباط و همکاری هدفمند و  محدودشده تأمیناعضای یک زنجیره 

 . ندباش میانتشار دانش و همچنین خلق و کسب نوآوری 

و انرژی  ونقل حملزیرساختی مانند  های شبکه. 10

مثل جاده،  ونقل حمل های زیرساخت ازلحاظ. اما مشکل محدودیت فضای کاری از مشکالت جدی موجود در اللجین است

گاز نیز وجود دارد.ود ندارد. امکان دسترسی به وج ای عمدهمشکل  آهن راهفرودگاه و 

حقوق مالکیت فکری گذاری قانونحقوقی و  های دستگاه. 11

نوآورانه و امکان کپی شدن  های ایدهموانع قانونی پیش روی نوآوری در اللجین، عدم امکان محافظت از  ترین بزرگیکی از 

 .ستاسریع آثار 

درون سیستم های مهارت. تنوع افراد و 11

تنوع محصوالت تولیدی در اللجین است، این تنوع در محصول  این صنعترقابتی موجود در  های مزیت ترین مهمیکی از 

 .و توجه به خواست مشتری است ها آن، تنوع مهارت تولیدکنندگانناشی از تعدد 

فرهنگی اکوسیستم  های ویژگی. 10

مرسوم، با  های روش بهمتعصب نسبت  توان یمرا ، به جزء معدود افراد نوآورانعموم صنعتگران سفال و سرامیک اللجین 

)متمایل به کسب درآمد سریع از طریق کپی کردن محصوالت  طلب منفعتو ایده پردازی و  پذیری ریسکتمایل کم به 

 باال و قیمت پایین( معرفی نمود.  شمارموفق و تولید آن در 

اکوسیستم پذیری انعطاف. 16

و روند صعودی  فرازوفرودها رغم علیسال گذشته تا به امروز، رونق همیشگی آن  022ماندگاری این صنعت حداقل از 

این اکوسیستم در طول تاریخ در برابر نامالیمات و تغییرات  پذیری انعطاففعال در آن، نشان از  وکارهای کسبتعداد 

 محیطی بوده است. 

بازار  پویایی و . اندازه13

اکوسیستم نوآوری صنعت سفال و سرامیک اللجین وجود بازار مناسب برای محصوالت آن  های ویژگی ترین مهمیکی از 

 .کنند میمشتریان این صنعت از محصوالت نوآورانه استقبال بیشتری  که آن ویژه بهاست. 

. فرایند خلق نوآوری و کسب ارزش از نوآوری 13

توانایی  ها آندر این صنعت است اما عموم  ها آنصنعتگران اللجین باور دارند که نوآوری در محصوالتشان، الزمه بقای 

نوآوری در اللجین در حال حاضر وابسته به مهارت و ذوق هنری فردی  اماالزم برای خلق محصوالت نوآورانه را ندارند 

 و هنرمند است. ذوق خوش تولیدکنندگانبرخی از 

که  یفرد سابقه منحصربه رغم یصنعت، عل ینقابل استنباط است، ا (1) گونه که از جدول همان

با محوریت شرکت سهامی ظروف در خالل  ینوآور یستماکوس یک یو راهبر یجاددر ا یخیازلحاظ تار

 یکه برا ییها داشته است، در حال حاضر در اکثر مؤلفه 62ابتدایی دهه  یها سالتا  1110 یها سال

-یبباعث آس یناست و هم یهست، دچار ضعف جد یازن ینوآور یستماکوس یکو سالمت  یاییپو

شناسایی با در دو بخش بعدی،  شود یملذا تالش  خواهد بود. یبرق هاییستمآن در برابر اکوس پذیری

در صنعت سفال  یستمیاکوسارائه شود که بر اساس آن  و الگویی کارها راهنوآوری،  یها محرکموانع و 
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 برای مناسب محیط یک مشترک خلق به یکدیگر با همکاری در آن بازیگرانکه  بگیرد شکلاللجین 

 .کنند  اقدام نوآوری انتشار و ظهور

یستماکوس ینیبازآفر یکارهاارائه راهنوآوری و  های محرکشناسایی موانع و  (4-4

 یکارها راهبه همراه صنعت سفال و سرامیک اللجین، در  شده ییشناساهای نوآوری موانع و محرک

است.( ارائه گردیده 0در جدول )، ها آنمرتبط با 
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کارهای توسعه نوآوریو راه های نوآوری در اکوسیستم سفال و سرامیک اللجینموانع و محرک :0جدول 

کارها راههای نوآوریمحرکموانع نوآوریحوزه

ش
وز

آم

  سواد در بین پایین بودن سطح

افراد درگیر در فرایند تولید و فروش 

سفال

 ی علمی نبودن فرایند یادگیر

سفالگری و کیفیت نامطلوب 

در مراکز  شده ارائههای آموزش

آموزشی

  ضعیف فرایند استادکیفیت- 

اصلی  یسممکان عنوان بهشاگردی 

یادگیری و آموزش سفالگری به 

بودن این دوره و  مدت کوتاهدلیل 

عموم استادکاران به  عالقگی یب

آموزش دقیق

  ،انتقال ضعیف دانش و تجربه

ناشی از ضعف در ارتباطات کاری، 

ضمنی بودن داشتن و عدم وجود 

 منتشرکنندهو  یآور جمعنهادهای 

دانش

 نیازی به عالقگی و احساس بیبی

یادگیری در بین بخشی از فعالین 

این صنعت

 در کار و  ازحد یشببودن درگیر

در  یژهو بهصت کم برای یادگیری فر

کنندگانتولیدبین 

  وجود چندین متولی دولتی

 هاآموزش و عدم هماهنگی بین آن

 ز حضور در محیط کاری ا

دوران کودکی و آشنایی با 

ها و دانش کاری از سنین مهارت

پایین

علمی و مدرن شدن فرایند آموزش   .3

 ترین مهمسفالگری و اثربخش کردن آن 

راهکار مربوط به این حوزه است که از 

شود.طریق اقدامات زیر محقق می

عمومی و  مدت کوتاههای ارائه آموزش -

واردان به این صنعت تازه یازموردنمقدماتی 

تئوری و عملی صورت به

تخصصی و  مدت کوتاههای ارائه آموزش -

در این  باتجربهفعالین  یازموردنپیشرفته 

ی و عملیتئور صورت بهصنعت 

تولید و استفاده از محتوای آموزشی  -

مناسب با شرایط و سطح یادگیری 

سفالگران اللجین )برای مثال بهره بردن از 

های آموزشی که سفالگر در حین فیلم

د.(لگری به تماشای آن نیز مشغول باشسفا

 عنوان بهیابی ارائه خدمات مشاوره و عارضه -

یک روش آموزشی عملی و کارآمد

گیری در خصوص تمرکزگرایی در تصمیم -

و  کارامدیریت  باهدفارائه خدمات آموزشی 

اثربخش فرایند آموزشی

های علمی و مدرن مکمل ارائه آموزش نکته:

که در حال خواهد بود  یاستادشاگردفرایند 

حاضر در اللجین در جریان است.
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 کارها راه های نوآوریمحرک موانع نوآوری حوزه

ش
وه

پژ
 

  عدم وجود مرکز پژوهشی یا

اعم از خصوصی  یا توسعهتحقیق و 

 یا دولتی در اللجین

 های محدود مراکز فعالیت

دانشگاهی استان در حوزه پژوهشی 

از بعد  یژهو بهمرتبط با سفال اللجین 

با صنعت  ها آنفنی و ارتباط ناکافی 

 سفال اللجین

  تعداد کم اساتید، دانشجویان و

محققین مرتبط با حوزه سفال و 

 سرامیک در استان

  یک  عنوان به خطاو آزمونعادت به

فنی و خلق  مسائلروش حل 

های استفاده از روش یجا بهنوآوری، 

 سفال یدکنندگانتولعلمی در بین 

 جود نیازهای جدی و

های بدنه، پژوهشی در زمینه

لعاب، مواد اولیه، طراحی، 

 ...، فروش و یبند بسته

 مندی نهادهای عالقه

مثل جهاد دانشگاهی،  یوارد تازه

رشد و دانشگاه پیام نور به مرکز 

مستقیم و  یرگذاریتأث

 های یتفعالدر  یرمستقیمغ

 پژوهشی

 های پژوهشی وجود ظرفیت

آالت در صنعت تولید چینی

 بهداشتی در مجاورت اللجین

پژوهشی برای یک  یتمأمورتعریف  .2

دانشگاه دارای رشته مواد و ترجیحاً گرایش 

سرامیک در استان همدان برای انجام 

های کاربردی در حوزه سفال و پژوهش

سرامیک اللجین و تقویت این رشته در 

دانشگاه مذکور با جذب بیشتر اعضای 

و دانشجویان، تجهیز  علمی یئته

های مرتبط و بازنگری در دروس آزمایشگاه

 با توجه به نیازهای موجود

دانش ضمنی موجود در  یمستندساز نکته:

صنعت سفال و سرامیک اللجین و گردآوری 

-های مرتبط در این حوزه، میکلیه پژوهش

های مطالعاتی و اجرایی این تواند از برنامه

 مرکز پژوهشی باشد.

واحد تحقیق و توسعه در  یانداز راه .1

شهر اللجین توسط یکی از واحدهای 

تولیدی بزرگ، یا کنسرسیومی از واحدهای 

 گذار یهسرمابتاً بزرگ و یا توسط یک نس

 بیرونی

ایجاد شبکه ارتباطی قوی و رسمی بین  .3

بخش دانشگاهی متولی موضوع پژوهش، 

ی مستقر در واحد تحقیق و توسعه خصوص

ها و مراکز پژوهشی اللجین، کلیه دانشگاه

به فعالیت در حوزه سفال و  مند عالقه

 واحدهای تولیدی فعال در اللجین

ی
ور

فنا
 

 های سطح پایین فناوری

در صنعت سفال و  مورداستفاده

 سرامیک اللجین

 های آشنایی عمومی با فناورینا

قگی و عدم رغبت به عالجدید و بی

های نوین به مندی از فناوریبهره

دلیل ضعف مالی و همچنین ترس از 

 های احتمالیریسک

  ورود فناوری اطالعات به

عرصه سفال و سرامیک اللجین 

بازاریابی و  ینهدرزمبرای مثال 

فروش اینترنتی، استفاده از 

های مجازی و کسب شبکه

 اطالعات از اینترنت

 

های اعطای تسهیالت و معافیت .5

های هایی که از فناوریتشویقی به کارگاه

 کنند.نوین یا نیروهای دانشی استفاده می

های از حضور استارتاپ حمایت .6

خدمات نوین در حوزه تولید،  دهنده ارائه

 و فروش و بازاریابی سفال یبند بسته
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کارها راههای نوآوریمحرکموانع نوآوریحوزه

ی
نگ

اه
هم

 و 
ت

ری
دی

م

  عدم وجود رهبری و مدیریت در

اکوسیستم چه متمرکز و یکپارچه و 

چه غیرمتمرکز و چندگانه اعم از 

دولتی یا خصوصی

 های دولتی درگیر تعدد سازمان

وجود ناهماهنگی  در اکوسیستم و

هابین آن

 ریزی راهبردی عدم وجود برنامه

اکوسیستم یا  ینتوسعه اجهت 

 صنعت

 ام اداره کل میراث اهتم

دستی و فرهنگی، صنایع

گردشگری همدان بر توسعه 

صنعت سفال و سرامیک اللجین

  و  نام صاحبوجود برخی افراد

سرشناس در بین فعالین این 

صنعت در اللجین

های دولتی در دستگاهتعیین نقش  .7

فرایند بازآفرینی و توسعه اکوسیستم 

 براساسنوآوری سفال و سرامیک اللجین 

یک سند تدوین و مصوب شده

تشکیل یک کارگروه استانی جهت  .1

راهبری و نظارت بر فرایند اجرای سند 

نظارت بر  ازآن پسبازآفرینی اکوسیستم و 

فرایند توسعه اکوسیستم

زیگران یا یک ای از باانتخاب شبکه .3

محور  عنوان به تأثیرگذاربازیگر قدرتمند و 

 هماهنگی اکوسیستم

ی
سان

ی ان
رو

نی

 کیفی در نیروی  ضعف کمی و

دانشی بومی و غیربومی فعال در 

های مختلف این اکوسیستم بخش

، تأمینهای مرتبط با در بخش یژهو به

تولید و فروش محصول

 ضعف نیروی انسانی در مهارت-

و بازاریابی های مدیریتی

 اسب توسعه نیروی نبود برنامه من

کارهای فعال در وانسانی در کسب

این اکوسیستم

 شرایط نامطلوب کاری در کارگاه-

محیط کثیف و  ازجملههای تولیدی 

آلوده، رواج اعتیاد، سختی کار و 

پیرامون فعالیت زنان در  مسائل

 هاکارگاه

  تعدد افراد فعال در

در دو بخش  یژهو به اکوسیستم

کنندگان و مهم تولید

فروشندگان

 های وجود تنوع در مهارت

فنی و تولیدی افراد

  وجود تعداد محدود اما

نوآور و  یدکنندهتول اعتنا قابل

فروشنده و صادرکننده موفق

  ورود زنان به عرصه سفالگری

های تکمیلی آنو فعالیت

  جذب افراد از شهرها و

روستاهای اطراف اللجین به 

 یکسرامت سفال و صنع

به دنبال توسعه شود، بینی میپیش نکته:

های آموزشی و پژوهشی در فعالیت

اکوسیستم و حرکت اکوسیستم به سمت 

های استفاده از فناوری و دانش روز در زمینه

مختلف تولیدی، مدیریتی و فروش و 

بازاریابی، فعالیت نیروی انسانی دانشی و 

خواهد شد.متخصص در اکوسیستم تقویت 

این نیازهای آموزشی بخشی از  نکته:

های حوزه اکوسیستم مرتبط با آموزش

 کار یطمحیریت منابع انسانی و مدیریت مد

شامل مباحث مرتبط با بهداشت و ایمنی در 

فرهنگی  مسائل و محیط کار، ارگونومی

 است.

ب
کس

ت 
دما

خ
و

کار

  ارائه خدمات  ینهدرزمضعف

های در بخش یژهو بهکار وکسب

طراحی، مشاوره فنی و علمی، 

، مالکیت فکری، یبند بستهبازاریابی، 

 ...سرمایه و  تأمینانتقال فناوری، 

  فعالیت حداقلی شرکت

های صنعتی و پارک علم شهرک

های ارگان عنوان بهو فناوری 

 کارودولتی حامی خدمات کسب

واحدهای ارائه و حمایت از  یریگ شکل .31

خدمات تخصصی در حوزه طراحی سفال، 

بازاریابی داخلی و خارجی و سایر خدمات 

 این صنعت یازموردن
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ی
تم

یس
وس

 اک
ون

یر
و ب

ن 
رو

 د
ی

کار
هم

 و 
ل

عام
ت

  فرهنگ و مهارت ضعیف در

همکاری، چیرگی رقابت بر همکاری 

 یژهو بهدر بین بازیگران 

و فروشندگان یدکنندگانتول

 ثار یکدیگر رواج کپی کردن آ

اعتمادی و عامل مهم بی عنوان به

مانع مهم همکاری

 های قوی و کارآمدنبود تشکل

 به برقراری ارتباطات  عالقگی یب

کاری با افراد و نهادهای علمی و 

فنی بیرونی

  فراهم نبودن بسترهای همکاری

، برای مثال ضعف قبول قابلدر حد 

ای، در برگزاری جلسات دوره

های فناورانه، همایشبازدیدهای 

های علمی و تخصصی، شبکه

...ها و جتماعی، فعالیت رسانها

  برقراری تعامالت محدود به

خالقانه و های رسمی، غیرچارچوب

 یدانش یرغعموماً 

 متعدد البته  هایوجود تجربه

های همکارانه ناپایدار از فعالیت

-تجربه ازجملهدر اکوسیستم 

های فعالیت خوشه سفال، 

های صنفی و ها، انجمنتعاونی

نهاد مردمهای تشکل

 نهاد و وجود یک تشکل مردم

یک انجمن صنفی فعال

 ارتباطات مناسب فروشگاه-

داران با مشتریان و خریداران 

داخلی سفال

  شدن یجهانتجربه موفق 

یک نمونه  عنوان بهشهر اللجین 

از همکاری کلیه بازیگران این 

 اکوسیستم

محلی شناسایی و ایجاد یک مرکز  .33

دارای  که آنمحافظت از آثار نوآورانه سفالگر

الزم  شرط یشپ عنوان به قدرت اجرایی باشد،

سازی و ایجاد همکاری بین جهت شبکه

بازیگران اکوسیستم

رسمی از های غیرتشکیل شبکه .32

بازیگران در اکوسیستم با برگزاری جلسات 

های متعدد بین افراد درگیر در بخش

های مادی و معنوی ایتمختلف با حم

های ها به شبکهدولتی و تبدیل برخی از آن

رسمی پس از رسیدن به سطح مطلوب از 

همکاری

ها و بازدیدهای برگزاری منظم نشست .31

علمی و تخصصی بین صنعتگران اللجینی با 

افراد بیرونی اعم از داخل کشور یا خارج از 

 کشور
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 کارها راه های نوآوریمحرک موانع نوآوری حوزه

ن
می

تأ
 

ی
مال

ع 
ناب

م
 

 کنندگاندرآمد کم تولید 

 حاشیه سود پایین تولید سفال 

 مندی نسبی از وضع رضایت

عدم تمایل به توسعه موجود و 

 های کاریبیشتر فعالیت

 تأمینای های نهادهعدم فعالیت 

گذاران سرمایه مدرن مثل سرمایه

 پذیر یسکر

 های اللجین اوقافی بودن زمین

مانعی پیش روی جذب  عنوان به

 سرمایه تأمینگذار و سرمایه

  جذابیت احتمالی صنعت

به  گذاران یهسرماسفال برای 

ن با دلیل قابلیت رقابت آ

محصوالت چینی، قابلیت 

باالی آن و اهمیت  ییزا اشتغال

 آن از منظر کارآفرینی اجتماعی

پیگیری جهت رفع مشکل اوقافی بودن  .33

 های اللجینزمین

 باهدف یربومیغ گذاران یهسرماجذب  .35

و  یانبن دانش وکار کسبیک  یانداز راه

سفال و سرامیک و  ینهدرزمنوآورانه 

 عملکرد آن براساسسازی گوال

مالی  تأمینهای محلی ایجاد صندوق .36

با مشارکت اهالی اللجین یا جذب سرمایه از 

گذاری جهت های ملی سرمایهطریق صندوق

 های نوآورانهسرمایه طرح تأمین

کنندگان سفال از افزایش درآمد تولید .37

های جدید از محصوالت کاربردطریق، ایجاد 

 شده تمامسفالی و سرامیکی، کاهش قیمت 

دانش و  کار بردنمحصول تولیدی با به 

ها در فروش فناوری نوین، حذف واسطه

، جذب سفال، گسترش بازارهای صادراتی

 ...و  گردشگر بیشتر

یر
ز

ی
یک

یز
ت ف

اخ
س

 

 محدودیت فضای کاری در شهر 

 های شرایط نامطلوب کارگاه

 تولیدی

 اک کم شدن تدریجی منابع خ

رس اطراف اللجین، مشکالت 

اشی از ضایعات زیستی نمحیط

آالت بهداشتی، سرامیک و چینی

 های سربی و ...آلودگی

  مصرف باالی انرژی، آب و تخریب

 اراضی کشاورزی

 های تمرکز جغرافیایی فعالیت

سفال و سرامیک در شهر 

 اللجین

  دسترسی زمینی مطلوب به

مدان و هوایی و ریلی از شهر ه

 طریق همدان به تهران

  نزدیکی به بازار صادراتی در

 عراق

 

اختصاص فضای مناسب در داخل شهر  .31

 یستأسه منطقه شهری، برای یا نزدیک ب

های مدرن در کنار یکدیگر، همراه با کارگاه

 امکانات رفاهی الزم جهت جذب گردشگر

نیازهای پژوهشی  ترین مهمیکی از  نکته:

این اکوسیستم، اصالح مشکالت فنی موجود 

جلوگیری از  باهدفدر خاک رس اللجین 

ابع خاکی و اجرای سایر هدر رفت من

 منابعکاهش  باهدفوهشی پژ یها طرح

مصرفی و کاهش ضایعات در تولید سفال و 

 .هستسرامیک 
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ی
اس

سی
 و 

ی
وق

حق

  نبود نظام محافظت از نوآوری و

برداری یکپقدرت مقابله با 

 بندی و نبود نظام رتبه

 استاندارسازی محصول تولیدی

  افزایش توجه مسئولین

محلی، استانی و ملی به صنعت 

سفال و سرامیک اللجین

  عنوان بهجایگاه اللجین 

سومین قطب گردشگری استان 

همدان و جایگاه اول گردشگری 

 در فرایند توسعه استان همدان

 و شناسایی محلی مرکز : ایجادنکته

در  که آنسفالگر نوآورانه آثار از محافظت

به آن اشاره شد، نیازمند  12راهکار شماره 

اراده قوی مدیران محلی، استانی و حتی 

ملی است.

ل )که طی چند سال : استاندارد سفانکته

 عنوان بهتواند (، میاست شده ینتدواخیر 

-و قیمت یبند رتبهمالک مناسبی برای 

 گذاری محصوالت تولیدی لحاظ گردد.

ی
نگ

ره
ف

 های قدیم و تعصب به شیوه

مرسوم تولید

 به آموزش مهارت و  یکم عالقگ

دانش به دیگران

  به منافع  ازاندازه یشبتوجه

شخصی در برابر منافع  مدت کوتاه

بلندمدتجمعی یا 

 به یکدیگر در  اعتمادی یب

های کاریفعالیت

 های فنی توجهی به توصیهبی

 دیگران

  روحیه خالقانه و هنری برخی

از سفالگران

  و  یکوش سختروحیه

پرتالشی

 بقه خودباوری باال ناشی از سا

های طوالنی و موفقیت

در این صنعت شده کسب

  وجود درک عمومی از

ضرورت نوآوری برای موفقیت 

وکار کسبدر 

 اهالی  روابط عمومی باال

 اللجین

 و آموزشی هایفعالیت توسعه دنبال : بهنکته

نیروی دانشی،  تر پررنگپژوهشی، حضور 

و تقویت  یربومیغگذاران فعالیت سرمایه

رود سازی در اکوسیستم انتظار میشبکه

 مرور بههای فرهنگی اکوسیستم هم ضعف

تر شود.کمرنگ

ای های تخصصی رسانهتوسعه فعالیت .33

تقویت فرهنگ همکاری  باهدفدر اللجین 

 و گسترش دانش
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ش
رو

و ف
د 

ولی
ت

  بندی محصول دربستهضعف

 لی محدود و الملارتباطات بین

المللی و ضعف در بازاریابی بین

محدود شدن بازارهای  یجهدرنت

صادراتی

  رواج تولید محصوالت سرامیکی و

شدن تولید محصوالت  رنگ کم

چرخی

 رویه تعداد گسترش بی

بدون توجه به ظرفیت  وکارها کسب

منابع، حجم بازار و کیفیت محصول

  ظهور رقبای قوی در سایر

 تهران و کرج یژهو بهشهرهای ایران 

  تنوع محصول تولیدی در فرم

و لعاب

 قیمت مناسب محصول

  ازنظرمطلوب وجود بازار 

بزرگی و تنوع سالیق موجود در 

آن

  اللجین در برند معتبر سفال

کننده بین سایر شهرهای تولید

سفال

تقویت صادرات از طریق استخدام  .21

 باهدفای بازاریابی مشاوران و تیم حرفه

جرای عمده خارجی و ا یها سفارشدریافت 

 یدکنندهتولآن از طریق مشارکت چند 

بزرگ در قالب یک کنسرسیوم

ایجاد توازن بین میزان تولید  .23

و  محصوالت سفالی چرخی و سرامیکی

رویه پرهیز از گسترش کمی بی

حفظ کیفیت و  باهدف تولیدکنندگان

شهرت برند آن از طریق مدیریت صدور 

مجوزهای تولید

شناسایی کاربردهای جدید برای  .22

راهکارهای  ترین مهممحصوالت سفالی از 

در داخل  یژهو بهتوسعه بازار این محصول 

 .استکشور 

گیری بحث و نتیجه -5

سفال و سرامیک اللجین، الزم  برای ارائه مدلی در جهت بازآفرینی اکوسیستم نوآوری در صنعت

یک از ش هرنقمشخص نمودن ها و با رعایت توالی فعالیتدر بخش قبل  شده ارائهکارهای است راه

که در این مقاله پیشنهاد یی الگوارائه شود.  ی مناسبدر قالب یک الگوها بازیگران در اجرای آن

شامل چهار مرحله اصلی ، Henry and Magnus  (2005)توسط شده ارائهساختار مشابه گردیده است، 

 .استاین الگو به شرح زیر جزئیات سازی، تثبیت و تجدید است. پیادهشروع، 

 فراهم کردنو  یستماکوس ینیجهت بازآفر یزیربرنامه مرحله ینشروع. هدف از امرحله . 1

د.گردیم یهتوص یببه ترت یراقدامات ز مرحله ینادر  .استآن  یاجرا یالزم برا یقانون یبسترها

مقام  ینجلب موافقت باالتر ی، برابهار یفرماندار یحاًترج یدولت یباالدست نهاد یکبا  یهماهنگ -

ی سفال و سرامیک اللجیننوآور یستماکوس ینیآن نهاد در خصوص شروع پروژه بازآفر

 یبوم یراناز مد یکی یریتبا مد یدر نهاد باالدست یو مشورت یرسمیرغ یتهکم یک یلتشک -

در  یردرگ یگراناز باز یندگانیو نما یدر حوزه نوآور یاحرفه یلگرمشاور و تسه یکو با حضور  یناللج

یستماکوس

یمشورت یتهآن در کم یهاو ضرورت ینوآور یستماکوس ینیطرح موضوع بازآفر -
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 یفعل یتوضع یو بررس یتهدر قالب جلسات کم یگرانباز ینب یرسمیرغ یگفتگوها یبرقرار -

 توسعه آن یکارهاراهها و ظرفیت یستم،اکوس

در  شده مطرحتوسط مشاور با توجه به مباحث  یستماکوس ینیجهت بازآفراجرایی  سند یکارائه  -

و  یمشورت یتهآن توسط کم یدتائو  یپژوهش و بررس ینا های یشنهادپها و یافتهجلسات و با نگاه به 

 (3کار شماره )منطبق با راه ینهاد باالدست

 سند یاتکل یبو تصو یدر خصوص بررس همدان یاستانداردر  یکارگروه رسم یک یلتشک -

 ی،نقش راهبر ینی،بازآفر یندفرا یانکارگروه تا پا ینآن. ا یاجرا نظارت برو  یشنهادیپ ینیبازآفر

 (3کار شماره )منطبق با راه .خواهد نمود یفاخود را ا یو نظارت یسازمیمتص

در گردد. یم یسازیادهپ یستم،اکوس ینیمرحله طرح مصوب بازآفر ین. در ایسازیادهمرحله پ. 0

 .گردد یم یهتوص یراقدامات ز مرحله ینا

 یآموزش یمحتوا ید( تول1 شامل یاصل یفهوظ 1با  یندر اللج یسازمرکز توانمند یک یانداز راه -

 ،مقدماتی و تخصصی یتئور و یعمل مدت کوتاهی ها( ارائه آموزش0 بروشور و ...، یلم،در قالب کتاب، ف

. یابیو بازار یریتیمد ی،فن یهادر حوزه یابی( ارائه خدمات عارضه1و  ایارائه خدمات مشاوره (1

مرکز  ینبه ا یستبایپردازند، میم یتها به فعالینهزم یندر ا اکنون همکه  یدولت یبودجه نهادها

-ینهتواند گزیم یاو حرفه یاداره کل فنگردد.  ینهنهاد هز ینا یریتمتمرکز و با مد صورت بهمنتقل و 

فعال در  یتواند به بخش خصوصیآن م ییاجرا یتو فعال اشدمرکز ب ینا یریتمد یمناسب برا یا

که  یینهادها یبا تمام یارتباط تنگاتنگ بایست یممرکز  ینگردد. ا یسپارحوزه آموزش برون

در سطح  یاند داشته باشد و الزم است با مراکز آموزشفعال بوده یندر حوزه آموزش اللج ازاین یشپ

 (1کار شماره )منطبق با راه ید.نما راربرق یرمؤثارتباط  یو مل یاستان

داده شود که در  یتمأمور ،یناس یدانشگاه بوعل یا یردانشگاه مالاستان،  یهااز دانشگاه یکیبه  -

مواد آن دانشگاه، مهندسی گروه  یتدر قالب فعال یا یکپژوهشگاه سفال و سرام یک یاندازقالب راه

آن را از  یجو نتا اماقد یناللج یکصنعت سفال و سرام یازموردن یهاشپژوه یو اجرا یفنسبت به تعر

 یشیزا یهاشرکت یلتشک یقاز طر یامنتقل  ینبه صنعتگران اللج یدفتر انتقال فناور یقطر

 یرهم با سا یارتباطات مناسب یستبایم یتمسئول ینا ی. دانشگاه متولیدنما یسازیتجار یدانشگاه

 یازهاین ییجهت شناسا جینو هم با صنعتگران الل المللی ینبو  یمل ی،در سطح استان یعلم ینهادها

که در حال  یدولت یشگاهی. امکانات آزمایدبرقرار نما ها آن یمهارت های یتظرفو استفاده از  یپژوهش

. این مرکز همچنین منتقل گردد یمرکز دانشگاه ینبه ا بایست یمموجود است،  ینحاضر در اللج

مطالعات علمی که تاکنون در رابطه با ضمن مستندسازی دانش ضمنی موجود در اللجین، بایست، می

های حال اساس و با توجه به نیاز بر آناست را گردآوری و  شده انجامصنعت سفال و سرامیک اللجین 

 (1و  0شماره  هایکار)منطبق با راههای آتی این صنعت را ترسیم نماید. پژوهش یریگ جهتو آینده، 
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از  تواند یممرکز  ینگردد، ا یجادا یندر شهر اللج یو توسعه خصوص یقمرکز تحق یکالزم است  -

 یک( توسط 0 ی،فعل یشروپ یصنعت یواحدها یاها کارگاهاز  یکی( توسط 1شود.  یستأس یقسه طر

 یرونیشرکت ب یک( توسط 1و  است گرفته شکل یکه از اتحاد چند کارگاه و واحد فعل یدشرکت جد

-یمرکز م ینکرده است. ا یگذاریهسرما ینو فرش سفال در اللج یدتول ینهدرزمکه )خارج از اللجین( 

 بر عهدهدر گام قبل را  یدشدهقدانشگاه  های یتمأموراز  یبخش یه،و رشد اول یریگ شکلتواند پس از 

مشترک  یها پروژه عریفبتوانند نسبت به ت که ینحو به ید،برقرار نمارسمی با آن ارتباط  یاو  یردبگ

(1و  1شماره  هایکار)منطبق با راه یند.اقدام نما

 رأساًخود  اند یانموده یدانشگاه یه انتقال دانش از مرکز پژوهشاقدام بکه  یخصوص یهابخش -

و یا از خود بهره  وکار کسبدر  یدانش یرویاز ن یاو  اندو توسعه نموده یقمرکز تحق یستأساقدام به 

کار )منطبق با راه .برخوردار گردند یژهو یالتها و تسهیت، از معافاند نمودههای نوین استفاده فناوری

(0شماره 

و  هاآن یگذار ارزشآثار نوآورانه،  یو ثبت محل یدتائ یتمسئول بایست یم یندر اللج نهاد یک -

 یکسفال و سرام یهاتحادتواند ینهاد م یندار گردد. اشده را عهده یبرداریمحصوالت کپ ییشناسا

باشد.  ارالزم برخورد ییو قدرت اجرا یاز پشتوانه قانون الذکر فوق یهایتمسئول یاجرا یباشد و برا

رتی و متخصص تواند برای انجام این مهم از یک کمیته متشکل از افراد متخصص مهااتحادیه می

نسبت  یست،بایانجمن م ینا یدتائبا  ینظارت ینهادهامند گردد. بهره ینیاللج یرغدانشی اللجینی و 

-زده ینوآور ییدیهتأ یکردن محصوالت دارا یکه دست به کپ ییهاکارگاه یتتوقف فعال یا یمهبه جر

(11کار شماره )منطبق با راه ید.اند، اقدام نما

موجود در  یگراناز باز هرکدام. یردشکل گ یگرانباز ینب یو سپس رسم یرسمیرغ یهاشبکه -

برخوردار شوند و در صورت امکان، آن را به  یرسمیرشبکه غ یککه از  رادارند یلپتانس ینا یناللج

و  یبه همکار یو با حفظ منافع جمع یحقوق یهادو در قالب قراردا یندنما یلتبد یرسم یهاشبکه

 ینسب یداریحصول پا راه و تا یدر ابتدا یژهو به یسازشبکه ینا .یندمشترک اقدام نما یماتاخذ تصم

)منطبق با  .گردد یبانیو پشت یگیریپ ،یناللج یبخشدارمثال  یبرا ی،دولت نهاد یکتوسط  بایست یم

(10کار شماره راه

-یتفعال یداریو پا یتانجام شود تا باعث تثب یمرحله الزم است اقدامات ین. در ایتمرحله تثب. 1

د.گردیم یهتوص یراقدامات ز مرحله ینادر . گردد یستمنوآورانه در اکوس یها

 یکصنعت سفال و سرام یو معرف یغاتتبل یش( افزا1 یقاز طر یستماکوس یندرآمد فعال یشافزا -

حضور و اقامت مسافران و گردشگران  یل( تسه0 ،المللی ینبو  یدر سطح مل یجمع صورت به یناللج

 یشو افزا المللی ینب یابیبازار رای( تالش ب1، ...و  یها و امکانات شهریتجذاب یشبا افزا یندر اللج

 سیومکنسر یک یلتشک ی،المللینب یهایشگاهحضور در نما یقتواند از طریکه م یمحصول صادرات
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 یابیبازار یاحرفه یهااستخدام شرکت ین،کننده قدرتمند در اللجکننده و صادریدتول ینشامل چند

-یب یدتول یاز صدور مجوزها یز( پره1و  یردپذ امانج ...و  عمده یها سفارش یافتدر باهدف المللی ینب

 .محصوالت یفروش ارزان یاو  یفروش گرانجهت ممانعت از  یدیمحصوالت تول یمتو کنترل ق یهرو

همدان  یو گردشگر دستی یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل مگام بر عهده  ینمربوط به ا یفوظا عمده
(01و  02، 13شماره  هایکار)منطبق با راه .است

و  یریهدر تعامل با سازمان اوقاف و امور خ یناللج یهاینبودن زم یبرطرف نمودن مشکل اوقاف -

موجود در صنعت سفال و  یاجتماع ینیبا توجه به جنبه پررنگ کارآفر ین؛گذار به اللجیهجذب سرما

 یندر اللج یارگذیهحوزه را به سرما ینمند به اعالقه یگذاریهسرما یتوان نهادهایم ین،اللج یکسرام

، حتی پذیر یسکر گذاری یهسرما یها صندوقاز  یبرخ یامستضعفان  یادمثال بن یکرد، برا یقتشو

 شورای شهر و شهرداریگذاری محلی نیز اقدام نمود. های سرمایهصندوق یستأساقدام به  تواند یم

-ارگانگذار به عهده نقش کلیدی دارند اما جذب سرمایه هادر رفع مشکل اوقافی بودن زمین اللجین

شماره  هایکار)منطبق با راهاست.  فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی بخشداری،های دولتی مثل 

(16و  10، 11

خارج از  یادر مرحله اول و  شده انجام یپژوهش یهایتفعال براساسکه  ییهااز استارتاپ یتحما -

مرکز رشد . اند نموده ینآن در اللج یسازیو تجار ینو دانش نو یآن چهارچوب، اقدام به انتقال فناور
(6کار شماره )منطبق با راه یرد.را بپذ یتفعال ینا یاجرا یتمسئول یستبایمفناور  یواحدها

با  یبند بستهسفال و  یطراح ینهدرزم ازجمله ینصنعت سفال اللج یازموردنکار وخدمات کسب -

(12کار شماره )منطبق با راه یابد.توسعه  یصنعت یهاشرکت شهرک یتحما

نمونه  یو اصالح گردد. برا تأمین یستماکوس یتتوسعه فعال یبرا یازموردن یزیکیف یهاساختیرز -

 سازی ینهبه یبرا یالتو ارائه تسه یدجد یسفالگر یاستقرار واحدها یاحداث دهکده سفال برا

اللجین  شهرداری و بخشداری .داخل شهر یهاکارگاه یژهها وبه آن یگاز کشها و ، کورهها کارگاه

(13کار شماره )منطبق با راهبیشترین سهم را در این فعالیت دارند. 

بین  برگزاری منظم نشستسازی به بیرون از بازیگران داخلی اکوسیستم گسترش یابد. شبکه -

بازدیدهای علمی و  ، انجامصنعتگران اللجینی با افراد بیرونی اعم از داخل کشور یا خارج از کشور

-های مردمسازمانسازی کمک خواهد نمود. های تخصصی به این شبکهو حضور در نمایشگاه تخصصی

کار شماره )منطبق با راه. یندنما نقشتوانند در این زمینه ایفای میهای دولتی با جلب حمایت نهاد

11)

شود که  یشیدهاند یداتیتمه یاانجام  یمرحله الزم است اقدامات ین. در اتجدیدمرحله . 1

ید. این اقدامات به شرح بتواند ضمن توسعه، در مواقع الزم نسبت به اصالح خود اقدام نما یستماکوس

گردد.زیر پیشنهاد می
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 یمتصم ی،با نقش راهبر یناللج یستماکوس یریتمد یکارگروه استان داشتن نگاه یافعال و پو -

(3ار شماره ک)در راستای راه. آن یو نظارت یساز

 باهدف ین با نگاه تخصصی به صنعت سفال و سرامیک ودر اللج یارسانه یهایتتوسعه فعال -

های فعال در استان. رسانهاز طریق های نوآورانه حوزه فعالیتدر  یرساناطالع یهایتگسترش ظرف

(11کار شماره )منطبق با راه

رسمی رسمی و غیر یهاشبکه حمایت ازمختلف و  یگرانباز ینمداوم جلسات ب یبرگزار -

(10کار شماره )در راستای راه. شده یلتشک

حوزه پژوهش سفال به سمت مطالعات  یدر دانشگاه متول یپژوهش یهایتفعال یریگجهت -

(0کار شماره )در راستای راه .پژوهشی یندهآ

در  یدیتول یکسفال و سرام یبرا یدجد یو کاربردها یدجد یبازارها ییشناسا یتالش برا -

(00کار شماره )منطبق با راه .یو خصوص یبخش دولت ینمشترک ب یفهوظ یک عنوان به یناللج

حتی های مختلف از بازیگران و یا گرفتن شبکه باقدرتای و ای شبکههدر صورت تداوم فعالیت -

یک شبکه از توان به بازطراحی اکوسیستم نوآوری با محوریت قدرت گرفتن یک بازیگر خاص می

مرکز مثالً  تأثیرگذاریا یک بازیگر قدرتمند و  انکنندگصادریا  تولیدکنندگانبازیگران مثالً 
(1کار شماره )منطبق با راه اقدام نمود. مرکز تحقیق و توسعهیا  توانمندسازی
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