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اکوسیستمهای نوآوری در آخرین مرحله از چرخه عمر خود ،که معموالً با تغییرات شدید محیطی یا ظهور
اکوسیستمهای جدید همراه است ،دو گزینه پیشرو دارند؛ یا با شرایط جدید سازگار میشوند و به فعالیتهای
نوآورانه خود ادامه میدهند و یا در خودنوسازی ناتواناند و دچار زوال میشوند .در حالت دوم ،بازآفرینی و احیای
یک اکوسیستم نوآوری زوالیافته میتواند برای سیاستگذاران و مدیران حائز اهمیت باشد .شهر اللجین ،مهمترین
مرکز تولید سفال و سرامیک در ایران است که سفالگری در آن سابقهای حداقل  022ساله دارد ،این صنعت علی-
رغم وجود پیشینه تاریخی فعالیت نوآورانه در قالب ساختار اکوسیستمی ،در حالحاضر فاقد ویژگیهای یک
اکوسیستم نوآوری پویا و فعال است .در این مقاله تالش شده است با انجام مصاحبههای عمیق با  02نفر به
نمایندگی از بازیگران درگیر در این اکوسیستم و مطلعین از رویدادهای تاریخی ،ابتدا روند تاریخی اکوسیستم
نوآوری اللجین از قبل از سال  1110تاکنون بررسی و تحلیل و سپس وضع موجود آن توصیف گردد .در این تحقیق
از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی جهت استخراج مفاهیم از مصاحبهها و دستهبندی آنها در قالب مقوالت و
محورها استفادهشده است .درنهایت محرک ها و موانع نوآوری در این اکوسیستم شناسایی و برآناساس راهکارهایی
جهت بازآفرینی این اکوسیستم مطرحشده است .این راهکارها در قالب یک الگوی چهار مرحلهای همراه با نقش هر
بازیگر در این اکوسیستم جمعبندی و ارائه گردیده است.
واژگان كلیدی :اکوسیستم نوآوری ،چرخه عمر ،بازآفرینی اکوسیستم ،صنعت سفال و سرامیک ،اللجین
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 -1مقدمه

شهر اللجین در استان همدان از مهمترین مراکز تولید سفال و سرامیک در ایران است .هنر-
صنعت سفالگری با پیشینهای که به حدود  10222سال ق.م برمیگردد ،در بسیاری از نواحی
سکونتگاهی ایران رواج داشته است (یاوری)1131 ،؛ اما براساس شواهد تاریخی موجود ،منطقه اللجین
از حدود  022سال قبل به دلیل تعدد و تجمع کارگاههای تولید سفال ،ابتدا بهعنوان یک مرکز محلی
و سپس باگذشت زمان و افزایش امکانات و زیرساختهای ارتباطی بهعنوان یک مرکز ملی تولید و
عرضه محصوالت سفالین شناختهشده است (سرمدی .)1131 ،صنعت سفالگری در اللجین در طول
زمان فرازوفرودهای متعددی را پشت سر گذاشته است اما در حال حاضر در این شهر ،بیش از 1022
کارگاه سفالگری با اشتغالی بالغبر  10222نفر مشغول به فعالیت هستند که تقریباً  32درصد از
جمعیت شاغلین شهر را به خود اختصاص میدهد (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان،
 .)1113همچنین این شهر به دلیل وجود کارگاهها و فروشگاههای متعدد سفالگری بهعنوان سومین
جاذبه گردشگری استان همدان محسوب شده و ساالنه میزبان گردشگران از داخل و خارج از کشور
هست .امتیازات خاص این شهر در سفالگری باعث شده شهر اللجین در سال  1110بهعنوان شهر
جهانی سفال معرفی شود (خبرگزاری صداوسیما.)1110 ،
علیرغم قابلیتهای متمایز صنعت سفالگری اللجین ،نقاط ضعف مهمی هم در این صنعت وجود
دارد که آینده آن را بهویژه با توجه به قدرت گرفتن رقبای داخلی و همچنین رقیب قدرتمند خارجی
یعنی محصوالت سرامیکی ساخت کشور چین ،با خطر مواجه میسازد .از مهمترین این نقاط ضعف که
تأثیری کلیدی بر قابلیت رقابتپذیری این صنعت دارد ،ضعف در نوآوری است (افروخته ،آرمند و
اطهری .)1110 ،ازآنجاییکه گروههای مختلفی در خلق نوآوری و بهرهمندی از مزایای آن در صنعت
سفال و سرامیک اللجین نقش دارند ،مفهوم اکوسیستم نوآوری ،رویکرد مناسبی برای تحلیل وضعیت
نوآوری در این صنعت است .این مقاله تالش دارد ،به سه سؤال اصلی پژوهشی به شرح زیر پاسخ دهد.
 .1فرایند تکامل اکوسیستم سفال و سرامیک اللجین از گذشته تا به امروز چگونه بوده است؟
 .0ویژگیهای اکوسیستم نوآوری سفال و سرامیک اللجین در حال حاضر چیست و چه موانع و
محرکهایی برای توسعه نوآوری در آن وجود دارد؟
 .1با توجه به شرایط فعلی این اکوسیستم و با در نظر گرفتن فرایند تکاملی که تا به امروز طی کرده
است ،برای بازآفرینی این اکوسیستم چه الگو و راهکارهایی میتوان ارائه نمود؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 )1-2اکوسیستم نوآوری
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نوآوری را میتوان اجرای هر ایدهای که برای سازمان اجراکننده آن جدید باشد ،اعم از ایده
جدید در فرایندها ،در محصول ،در شیوه مدیریت ،در بازاریابی ،فروش و ،...تعریف کرد (محمدی،
الیاسی و سعدآبادی .)1111 ،اما وقتی این نوآوری ناشی از همافزایی بین طیف متنوعی از تالشهای
همکارانه بین بازیگران مختلف ازجمله شرکتهای کوچک و بزرگ ،دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و
مؤسسات سرمایهگذاری باشد ،میتوان گفت این نوآوری در بستری تحت عنوان اکوسیستم نوآوری
رخداده است ).( Wessner, Audretsch and Grimm, 2005
اکوسیستم نوآوری ،ازجمله مفاهیمی است که در راستای رشد توجه و عالقه محققان به نگاه
شبکهای به نوآوری ،رواج یافته است ) .(Gomes, Facin, Salerno and Ikenami, 2016این
اصطالح ،بر پایه مفهوم اکوسیستم کسبوکار ،که ابتدا توسط  (1993) Mooreمطرح شد ،بناشده
است .او اکوسیستم را شبکهای با ارتباطات آزاد بین بازیگران ،ازجمله شرکتها و سایر نهادها تعریف
میکند که تواناییهای خود را حول یک نوآوری با یکدیگر ارتقاء میدهند؛ دانش ،فناوری ،مهارت و
منابع خود را به اشتراک میگذارند و همچنین با یکدیگر همکاری 0و رقابت 1دارند(2006) Adner .
برای اولین بار بهجای واژه اکوسیستم کسبوکار از واژه اکوسیستم نوآوری استفاده میکند.
پژوهشهایی که به موضوع اکوسیستمهای نوآوری پرداختهاند را میتوان از چند منظر
تقسیمبندی کرد .از منظر هدف ،برخی از پژوهشها به توسعه مفهوم اکوسیستم نوآوری پرداختهاند،
(Gomes, Facin, Salerno and Ikenami, 2016; Hwang and Horowitt, 2012; Rabelo and
) ،Bernus, 2015; Shaw and Allen, 2016درحالیکه برخی دیگر بررسی اکوسیستمهای خاص

توجه نشان دادهاند ،مثل اکوسیستم چاپگرهای سهبعدی ) (Xu, Wu, Minshall and Zhou, 2017و
یا اکوسیستم سازمان ناسا .(Mazzucato and Robinson, 2017) 1از منظر روش ،میتوان به مطالعه
0
مروری (Durst and Poutanen, 2013; Tsujimoto, Kajikawa, Tomita and Matsumoto,
) ،2017مطالعه موردی(Chen, Liu and Hu, 2016; Ritala, Agouridas, Assimakopoulos 6
) ،and Gies, 2013مدلسازی(Engler and Kusiak, 2011; Weil, Sabhlok and Cooney, 3
) 2014و پژوهش عملی (Spena, Trequa and Bifulco, 2016) 3اشاره نمود .از منظر چرخه عمر
اکوسیستم ،برخی مقاالت به مرحله تولد ;(Spena, Trequa and Bifulco, 2016; Surie, 2017
) ،Wu, Ye, Ding, Lu and Euwema, 2017برخی دیگر به مرحله رشد (Kwak, Kim and Park,
2

cooperation
competition
4
NASA
5
literature review
6
case study
7
modeling
8
action research
3

1

بازآفرینی اكوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک اللجین

) 2017و برخی نیز به مرحله پایانی چرخه عمر ( )Rong, 2011توجه داشتهاند .از منظر صنعت و
محیط جغرافیایی ،میتوان به نمونههای متفاوتی از صنایع ازجمله صنعت فضایی ( Mazzucato and
 )Robinson, 2017و صنعت استخراج مس ) (Dedehayir and Seppänen, 2015و طیف متنوعی از
محدودههای جغرافیایی مثل اکوسیستمهای مرتبط با چندین کشور (Valkokari, Amitrano,
) ،Bifulco and Valjakka, 2016در سطح یک کشور ( )Surie, 2017و یا در سطح یک شهر
( )Oksanen and Hautamäki, 2014اشاره نمود .البته علیرغم پژوهشهای فوقالذکر ،همچنان در
تعریف مفهوم اکوسیستم نوآوری و حوزه کاربرد آن ابهاماتی وجود دارد ( Oh, Phillips, Park and
.)Lee, 2016
 )2-2چرخه عمر اکوسیستم نوآوری

بررسی و تحلیل یک اکوسیستم نوآوری مستلزم توجه به برخی از مشخصههای مهم
اکوسیستمهای نوآوری ازجمله موضوع چرخه عمر است که به دلیل اهمیت آن در این پژوهش ،در
ادامه بهاختصار اشاره به مفهوم چرخه عمر اکوسیستمهای نوآوری خواهد شد.
 (1993) Mooreمعتقد است ،اکوسیستم کسبوکار (و بهتبع آن اکوسیستم نوآوری) ،مانند
همتای بیولوژیک آن ،بهتدریج از یک مجموعه تصادفی از عناصر به یک جامعه ساختاریافته حرکت
میکند .او چرخه عمر اکوسیستمهای نوآوری را در قالب چهار مرحله تشریح میکند .این چهار مرحله
عبارتاند از :تولد ،1گسترش ،12رهبری 11و خودنوسازی 10یا اگر نتوانست خودنوسازی انجام دهد
مرگ.11
در مرحله اول ،همکاری بازیگران باهدف خلق ارزش جدید یا ارتقا یافته برای پاسخ به نیاز
مشتری شکل میگیرد .در مرحله دوم ،اکوسیستم گسترش مییابد تا قلمروهای جدیدی را فتح کند.
در مرحله سوم ،بازیگران مدعی ،برای گسترش محدوده قلمرو خود یا رهبری اکوسیستم با یکدیگر
مبارزه میکنند .و در مرحله چهارم ،اکوسیستم فعلی به دلیل ظهور یک اکوسیستم جدید یا به دلیل
تغییر شرایط اکوسیستم مجبور به اصالح و نوسازی خود میشود و یا اینکه تن به زوال میدهد.
عالوه و بر  ،(1993) Mooreمحققان دیگری نیز به تشریح چرخه عمر اکوسیستمهای کسبوکار
و نوآوری پرداختهاند ،برای مثال در مدلهای ارائهشده توسط Rong ،)2015( Rabelo and Bernus
( )2011و )2016( Chen, Liu and Hu؛ مشابه مدل  ،Mooreچرخه عمر اکوسیستم از یک مرحله
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زایش و شکلگیری شروع و به یک مرحله مرگ یا تجدید و اصالح اساسی ختم میشود و تفاوت عمده
آن ها در تعداد مراحلی است که به بین شروع و پایان چرخه تعیین میکنند .اما آنچه در این مقاله
حائز اهمیت است مرحله پایانی اکوسیستم است که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد.
 )3-2بازآفرینی اکوسیستم نوآوری

در آخرین مرحله از حیات یک اکوسیستم دو رویکرد قابلانتظار است :یا آن اکوسیستم این توان
و قابلیت را دارد که با نوسازی خود بر تهدید منسوخشدگی غلبه کند یا اینکه به پایان خود رسیده و
می میرد .ممکن است در برخی موارد ،قصد داشته باشیم اکوسیستم نوآوری را پس از مرگ و انحالل
آن مجدداً بازآفرینی کنیم .ایجاد و توسعه یک اکوسیستم نوآوری نیازمند صرف زمان و تالش زیادی
است و اغلب این تالشها نیز یا به شکست منتهی میشوند یا نتایج بهدستآمده کمتر از حد انتظار
است ) .(Rabelo and Bernus, 2015لذا ضروری به نظر میرسد ،درصورتیکه سابقهای از وجود
فعالیتهای نوآورانه بهویژه در قالب شبکهای از همکاریها در صنعت موردبررسی وجود دارد ،در ایجاد
اکوسیستم جدید به این پیشینه توجه و در راستای بازیابی ویژگیهای مثبت آن اقدام شود.
 ،)2014( Oksanen and Hautamäkiجزء معدود محققانی میباشند که در مقاله خود ،فرایند
بازآفرینی یک اکوسیستم نوآوری پس از مرگ را بررسی مینمایند .آنها شرح دادهاند که چگونه
قابلیتهای نوآورانه شهر ایوواسکوال 11کشور فنالند که براثر کاهش فعالیتهای شرکت نوکیا در سال
 0221روبهزوال بوده است ،مجدداً احیا و اکوسیستم نوآوری این منطقه که سابقه صنعتی طوالنی
داشته ،فعال گردیده است .در مقاله ایشان ،مدلی جهت ساخت اکوسیستمهای نوآوری ارائه میشود.
البته در مقاله مذکور ،فرایند بازآفرینی که واقعاً رخداده است ،توصیف و مدلسازی میشود؛
درحالیکه در مقاله حاضر ،براساس پیشینه تاریخی و همچنین وضع موجود اکوسیستم ،راهکارهایی
جهت بازآفرینی اکوسیستم ارائه میگردد.
 )4-2صنعت سفال و سرامیک اللجین

تاکنون پژوهشهای متعددی از جنبههای تاریخی ،باستانشناسی ،هنری و فنی در رابطه با سفال
تولیدشده در مناطق مختلف ایران ازجمله اللجین انجامشده است .اما پژوهشهای معدودی از نگاه
یک کسبوکار و صنعت به سفالگری پرداختهاند ،که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
افروخته ،آرمند و اطهری ( ،)1110چالشهای فراروی صنعت سفال شهر اللجین را با استفاده از روش
تئوری بنیانی شناسایی کردهاند ،شیخی ( ،)1110سفال تولیدشده در دو شهر مهم سفالگری ایران،
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میبد یزد و اللجین را از جنبه فنی و همچنین فرایند و محصوالت تولیدی مقایسه و بر آن اساس
راهکارهایی جهت بهبود صنعت سفالگری میبد ارائه نموده است .جهانبخش ( ،)1111عملکرد مرکز
آموزش علمی و کاربردی اللجین و تأثیر آن بر صنعت سفالگری اللجین را  1سال پس از تأسیس آن
بررسی کرده است .قاسمی ( ،)1136در جایگاه عاملیت توسعه خوشه سفال و سرامیک اللجین ،ضمن
اشاره به تاریخچه این صنعت ،اطالعات فنی مرتبط با تولیدات اللجین و همچنین اطالعات آماری
دقیقی از وضعیت آن زمان این صنعت ارائه داده است .همانطور که قابلمشاهده است ،در هیچکدام از
پژوهشهای مذکور به موضوع نوآوری در صنعت سفال و سرامیک اللجین پرداخته نشده است.
 -3روششناسی

این پژوهش ازنظر نوع ،یک پژوهش کاربردی ،ازلحاظ پارادایم و فلسففه ،تفسفیرگرایانه ،از منظفر
رویکرد ،استقرائی و از منظر روش تحقیق ،کیفی تک روشِ است و از استراتژی تحلیل محتوای کیفی و
تکنیک تحلیل محتوای عرفی در اجرای این پژوهش بهره برده شده است .گامهفای طفی شفده جهفت
اجرای این پژوهش به شرح زیر میباشند.
گام اول :شناخت صنعت موردمطالعه و تعیین بازیگران کلیدی؛ در این گام ،پس از کسب آشنایی
اولیه با مسائل فنی مرتبط با صنعت موردمطالعه ،بازیگران عمده موجود در اکوسیستم سفال و
سرامیک اللجین ،برمبنای مطالعه قاسمی ( )1136و نظرخواهی از خبرگان ،تعیین و دستهبندی و
سپس با حضور محققین در میدان پژوهش و کسب شناخت بیشتر از آن ،این دستهبندی تکمیل و
اصالح گردیده است .درنهایت بازیگران این اکوسیستم در  11گروه اصلی شامل تأمینکنندگان؛
تولیدکنندگان؛ فروشندگان؛ خریداران (مشتریان)؛ ارگانهای دولتی یا نهادهای مرتبط با دولت؛
دانشگاهها و مراکز آموزشی ،پژوهشی و فناوری؛ انجمنهای مردمنهاد؛ رسانهها؛ تأمینکنندگان منابع
مالی؛ ارائهدهندگان خدمات کسبوکار؛ و صنایع بزرگ دستهبندی گردیده است.
گام دوم :انتخاب مصاحبهشوندگان و انجام مصفاحبههفای عمیفق؛ در ایفن گفام ،ابتفدا بفهصفورت
هدفمند ،در هر دسته از بازیگران و همچنین از بین افراد مطلع از رویدادهای تاریخی ،یک یا چند نففر
بهعنوان مصاحبهشوندگان اولیه انتخاب و سپس با اسفتفاده از تکنیفک گلولفه برففی ،سفایر مصفاحبه-
شوندگان نیز انتخاب گردیدهانفد .اطالعفات کلفی مصفاحبهشفوندگان در جفدول ( )0و محفور سفؤاالت
پرسیده شده از آنها در جدول ( )1ارائهشده است .در این تحقیق  02مصاحبه صورت گرفته است کفه
به دلیل آنکه در مصاحبههای متفأخرتر ،اکثفر دادههفای دریفافتی در رابطفه بفا رویفدادهای تفاریخی،
نوآوریهای رخداده ،ارتباطات بین بازیگران ،نقاط ضعف و قفوت اکوسیسفتم و راهکارهفای پیشفنهادی،
تکراری بوده و همچنین دادههای موردنیاز بفرای پاسفخ بفه پرسفشهفای مفدل تحلیفل وضفع موجفود
اکوسیستم به حد کفایت رسیده بود ،تحقیق با این تعداد از مصاحبه به حد اشباح نظری رسیده است.
6
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گام سوم :پیادهسازی مصاحبهها و تحلیل آنها؛ در این گام ،براساس منطق روش تحلیل محتوای
کیفی عرفی ،محققین به شناسایی مفاهیم ،مقفوالت و محورهفای اصفلی در مصفاحبههفا پرداختفهانفد.
تحلیل محتوای کیففی روش تحقیقفی بفرای تفسفیر محتفوایی دادههفای متنفی از طریفق فراینفدهای
طبقهبندی نظاممند و تِم سازی است .یکی از تکنیکهای رایج در ایفن روش ،تحلیفل محتفوای عرففی
است ،که معموالً در مطالعاتی به کار میرود که هدف آن شرح یک پدیده است بهنحویکه نظریفههفای
موجود درباره پدیده موردمطالعه محدود باشد .در این حالت پژوهشگران از به کار گرفتن نظریههفای از
پیش پنداشته میپرهیزند و در عوض ترتیبی میدهند که مقولفههفا از دادههفا ناشفی شفوند (ایمفان و
نوشادی .)1112 ،در این پژوهش روش کار به این نحو بوده است که ،ابتدا تمامی جمالت و عبارات که
حاوی نکاتی مرتبط با موضوع پژوهش بودهاند ،از متن مصفاحبه جفدا و مفهفوم قابفل اسفتنباط از هفر
عبارت مشخصشده است .برای مثال تعدادی از مصاحبهشوندگان به موضوع نحوه خلق ایدههای جدید
اشارهکردهاند که محققین از برخی از آنها مفهوم "سلیقه و خواست مشفتری" را اسفتخراج کفردهانفد.
مفاهیم دیگری نیز بودهاند که با این مفهفوم ارتبفاط داشفتهانفد بفرای مثفال "بازدیفد از مفوزههفا" یفا
"الگوبرداری از سایر آثار" ،این مفاهیم در کنار هم مقولهای تحت عنوان "روشهفای ایفده پفردازی" را
شکل دادهاند که این مقوله در کنفار  10مقولفه دیگفر ،همچفون همکفاری داخلفی و بیرونفی بفازیگران
اکوسیستم ،آموزش و پژوهش ،تأمین سرمایه و  ،...محور اصلی "اقدامات و سفازوکارها در اکوسیسفتم"
را تشکیل دادهاند.
درمجموع از عبارات استخراجشده از مصاحبهها 011 ،مفهوم استخراج گردید که این مففاهیم در
 11مقوله و این مقوالت نیز در  0محور اصلی دستهبندی گردیده است .عناوین  0محور اصفلی عبفارت
است از :ویژگیهای زمینهای؛ زمینههای تاریخی؛ سازوکارها و اقفدامات؛ کاسفتیهفا و مشفکالت؛ و راه-
کارها .الزم به ذکر است ،در طول پژوهش ،مفاهیم مستخرج از هفر مصفاحبه بفهعنفوان مبنفایی بفرای
طراحی سؤاالت مصاحبههای بعدی به کار گرفتهشده است.
گام چهارم :تشریح رهیافت تاریخی اکوسیستم؛ در این گفام فراینفد تکفاملی ایفن اکوسیسفتم در
طول زمان ،براساس مصاحبههای انجامشده و با توجه بفه معفدود مطالعفات قبلفی موجفود ،توصفیف و
براساس الگوی  (1993) Mooreتحلیل گردیده است.
گام پنجم :تحلیل وضع موجود؛ در این گام وضعیت موجود اکوسیستم سفال و سرامیک اللجفین
براساس مفاهیم مستخرج از مصاحبهها و در قالب مدل اصالحشفده ،)2012( Hwang and Horowitt
توصیف و تحلیل گردیده است.
گام ششم :شناسایی موانع و محرکهای نوآوری و ارائه راهکارها؛ براساس توصیف و تحلیل وضفع
موجود اکوسیستم ،موانع و محرکهای نوآوری به تفکیک حفوزههفای مختلفف ،شناسفایی و بفرای هفر
3
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دسته راهکارهایی در جهت رفع موانع و بهرهمندی از محرکها در راسفتای توسفعه فراینفد نفوآوری در
اکوسیستم ،پیشنهاد گردیده است.
گام هفتم :اعتبار سنجی؛ جهت تأمین اعتبار پژوهش ،نتایج حاصل از گامهای  1تا  6توسفط سفه
نفر از خبرگان ،که از بین مصاحبهشوندگان انتخابشدهاند و بیشترین اشراف اطالعاتی و توان تحلیلفی
نسبت به اکوسیستم سفال و سرامیک اللجفین را داشفتهانفد ،موردمطالعفه قرارگرفتفه و پفس از انجفام
اصالحات جزئی تائید گردیده است .این خبرگان عبارت بودهاند از .1 :معاون سابق صفنایعدسفتی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری همفدان .0 ،رئفیس شفورای شفهر اللجفین و پژوهشفگر
مسائل تاریخی و  .1رئیس خانه سفال اللجین ،تولیدکننده و پژوهشگر فنی حوزه سفال
گام هشتم :ارائه الگوی بازآفرینی اکوسیستم؛ با توجه به توصیف و تحلیل صورت گرفته از فراینفد
تکاملی و وضع موجود اکوسیستم و همچنین موانع ،محرکها و راهکارهای شناساییشده و بفا اسفتفاده
از چارچوب مدل  ،)2005( Henry and Magnusالگویی برای بازآفرینی این اکوسیستم ارائفه گردیفده
است.
جدول  :0نقشهای بازیگران در اکوسیستم ،مشخصات و تعداد مصاحبهشوندگان به همراه مدتزمان مصاحبهها
تعداد
مصاحبه-
شوندگان

مدتزمان
مصاحبه
(دقیقه)

1

100

تأمینکنندگان مواد اولیه

تولیدکننده لعاب /تولیدکننده گل

0

30

تأمینکنندگان ماشینآالت و تجهیزات

تولیدکننده کوره

0

31

قالبسازان

-----

2

2

11

1223

تولیدکنندگان سفال چرخی

سفالگر چرخی

3

310

تولیدکنندگان سفال قالبی و دوغابی

سفالگر قالبی

1

113

تکمیلکنندگان محصوالت سفالی

سفالگر لعابکار و تزیین کننده

1

61

سایر تولیدکنندگان (کتیبه کارها و )...

سفالگر کتیبه کار

1

123

6

002

فروشندگان عمده

فروشگاه دار

1

132

صادرکنندگان

صادرکننده

0

32

1

11

1

11

3

011

0

101

نقش بازیگر در اکوسیستم

شغل /سمت مصاحبهشوندگان

تأمینکنندگان

تولیدکنندگان

فروشندگان

خریداران (مشتریان)
خریداران عمده

خریدار داخلی عمده سفال

ارگانهای دولتی یا نهادهای مرتبط با دولت
اداره کل میراث فرهنگی،صنایعدستی و
گردشگری استان همدان

رئیس اداره اللجین /معاون سابق اداره
کل
3
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جدول  :0نقشهای بازیگران در اکوسیستم ،مشخصات و تعداد مصاحبهشوندگان به همراه مدتزمان مصاحبهها

نقش بازیگر در اکوسیستم

شغل /سمت مصاحبهشوندگان

تعداد
مصاحبه-
شوندگان

مدتزمان
مصاحبه
(دقیقه)

بخشداری اللجین

بخشدار اللجین

1

02

شهرداری و شورای شهر اللجین

معاون شهردار اللجین

1

12

شرکت شهرکهای صنعتی همدان

مدیر اسبق شهرک صنعتی اللجین/
کارشناس صنایع کوچک

0

01

اتحادیه سفال و سرامیک

رئیس اتحادیه

1

13

3

111

مرکز آموزش علمی و کاربردی سفال اللجین

مدرس اسبق مرکز

1

11

دانشگاه پیام نور اللجین

رئیس دانشگاه

1

31

مرکز رشد واحدهای فناور اللجین

مدیر مرکز

1

11

دانشگاه مالیر

عضو هیئتعلمی گروه مواد و سرامیک

1

32

جهاد دانشگاهی همدان

معاون پژوهشی

1

10

دانشگاه بوعلی سینا

عضو هیئتعلمی گروه مواد

1

136

اداره کل آموزش فنی و حرفهای همدان

رئیس اداره آموزش

1

12

1

130

خانه سفال

مدیر خانه سفال /عضو انجمن هنری

1

111

انجمن هنری سفال

مدیر انجمن هنری

0

011

1

32

1

32

1

02

1

02

ارائهدهندگان خدمات کسبوکار

0

01

استارتها

0

01

دانشگاهها و مراکز آموزشی ،پژوهشی و
فناوری

انجمنهای مردمنهاد

رسانهها
خبرنگاران و کانالهای تلگرامی

خبرنگار اللجینی

تأمینکنندگان منابع مالی
رئیس بانک انصار اللجین

بانکها

طراحان و مشاوران فنی

 1نفر دارای نقش مشترک با دانشگاه بوعلی سینا
0

100

صنایع بزرگ
واحدهای صنعتی تولید سرامیک

تولیدکننده سرامیک

1

10

واحدهای صنعتی چینیآالت بهداشتی

تولیدکننده

1

12

مطلعین از رویدادهای تاریخی

تولیدکننده بازنشسته /پژوهشگر /عامل
اسبق خوشه

0

160

جدول  :1سؤاالت محوری پرسیده شده از مصاحبهشوندگان
1
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جدول  :0نقشهای بازیگران در اکوسیستم ،مشخصات و تعداد مصاحبهشوندگان به همراه مدتزمان مصاحبهها

نقش بازیگر در اکوسیستم
.1

شغل /سمت مصاحبهشوندگان

تعداد
مصاحبه-
شوندگان

مدتزمان
مصاحبه
(دقیقه)

اطالعات مربوط به مشخصات فردی مصاحبهشونده شامل نام ،تحصیالت ،سن ،محل تولد و .....
.0

فعالیت فعلی مصاحبهشونده در صنعت سفال و سرامیک اللجین و تشریح آن
.1
.1

.0

بررسی بینش مصاحبهشونده نسبت به مقوله نوآوری در این صنعت

نوآوریهای که مصاحبهشونده در آن نقش داشته است یا از آن مطلع است.
.6
.3

ارتباط کاری مصاحبهشونده با دیگر بازیگران در اکوسیستم

مشکالت موجود در صنعت بهویژه آنهایی که بر نوآوری تأثیرگذارند.
.3

.1

چگونگی ورود مصاحبهشونده به این صنعت

نقاط قوت صنعت بهویژه آنهایی که با نوآوری مرتبط هستند.

راهکارهایی که مصاحبهشونده برای ارتقا صنعت بهویژه ارتقاء نوآوری ارائه میکند.
 .12اطالعات تاریخی ،درصورتیکه فرد دارای چنین اطالعاتی باشد.

 -4یافتهها
 )1-4توصیف روند تاریخی اکوسیستم نوآوری

در این پژوهش ،روند تاریخی اکوسیستم نوآوری صنعت سفال و سرامیک اللجین ،از سالهای قبل
از  1110تا دوران حاضر ،در قالب  3بازه زمانی بررسیشده است .مهمترین ویژگیهای مرتبط با هر
بازه زمانی به شرح زیر است:
 ویژگیهای مرتبط با سالهای قبل از  :1110تا قبل از سال  ،1110تعدادی محدود (در حدود )02اما برای آن زمان قابلتوجه کارگاه سفالگری در اللجین وجود داشته است .محصوالت این کارگاهها
توسط خردهفروشان دورهگرد به شهرها و روستاهای اطراف برده و در اختیار مصرفکننده قرار می-
گرفته ،البته در شهری مثل همدان نیز محل فروش سفال اللجین وجود داشته است .تنوع
محصوالت تولیدی به چند محصول مظروف کاربردی مثل کوزه ،النجین و پارچ و چهار نوع مختلف
از لعاب محدود بوده و غالباً ،مواد اولیه موردنیاز مثل گل و لعاب توسط خود تولیدکنندگان سفال
تهیه میشده است.
 ویژگیهای مرتبط با سالهای  1110تا  :1110در سال  ،1110شرکت سهامی ظروف تشکیل وانحصار کامل فروش سفال در اختیار این شرکت ،قرار میگیرد و برنامه تولید سفال ،ازنظر نوع،
تعداد و دفعات تولید توسط این شرکت تنظیم و به کارگاههای تولیدی اعالم میگردیده است .به
دلیل وجود وسیله نقلیه موتوری در شرکت ،امکان انتقال محصول به شهرهای دورتر مثل تهران
مهیا میشود و محصوالت جدیدی متناسب با بازار تهران تولید میگردد .این ارتباط باعث وقوع
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اولین نوآوریها در محصول تولیدی میشود .کیفیت محصول تولیدی به دلیل نظارت شرکت ارتقاء
پیدا میکند و صادرات بهصورت موردی اتفاق میافتد .در این مقطع تبدیل سوخت کوره از
خاشاک به نفت تحول فناورانه مهمی بوده است.
 ویژگیهای مرتبط با سالهای  1110تا  :1101در سال  ،1110به دنبال تحوالت سیاسی واجتماعی ناشی از اضمحالل نظام اربابرعیتی در ایران ،انحصار فروش از دست شرکت خارج و
شرکت خود به یک تولیدکننده و فروشنده مهم سفال تبدیل میشود .در این بازه زمانی ،اولین
تعاونی برای تأمین و توزیع مواد اولیه در اللجین شکل میگیرد .ورود برق به اللجین و رواج
استفاده از چرخ برقی ،تحول مهمی در صنعت سفال سازی اللجین ایجاد میکند .در این برهه ،پای
مهمانان خارجی به اللجین باز میشود.
 ویژگیهای مرتبط با سالهای  1101تا  :1103در سال  ،1101فرح پهلوی به اللجین سفر میکندو مجتمع صنایعدستی اللجین (تحت مدیریت اداره صنایعدستی همدان) در سال  1101راهاندازی
میگردد .این مجتمع همزمان به تولید و فروش سفال میپردازد و یک آزمایشگاه نیز در این
مجتمع راهاندازی میگردد .همچنین ،اولین دستگاه فیلتر پرس گل و اولین کوره برقی از خارج
خریداری و در مجتمع مذکور به کار گرفته میشود .در این دوران ،جنبه تزئینی و هنری سفال در
کنار جنبه کاربردی آن اهمیت پیدا میکند.
 ویژگیهای مرتبط با سالهای دهه  :62در اوایل دهه  ،62دو تعاونی در اللجین شکل گرفت کهاولین تجربه از شبکهسازی در اللجین پس از انقالب بود :شرکت تعاونی سفالسازان باهدف تأمین
مواد اولیه و شرکت تعاونی نفت باهدف توزیع نفت بین کارگاههای تولیدی .با وقوع انقالب اسالمی
و خروج برادران خشوعی از شرکت سهامی ظروف ،این شرکت به دالیل ضعف مدیریتی و فشار
دولتی رسماً در سال  1160منحل گردید .در این دهه ،تأمینکنندگان مواد اولیه و ماشینآالت
کمکم جایگاه تخصصی خود را پیداکرده و بهعنوان یک بازیگر عمده به اکوسیستم سفال اللجین
اضافه میشوند .در این دهه ،فروشندگان عمده سفال نیز حضور پررنگتری در این اکوسیستم ایفا
میکنند .همچنین فروش سفال به دلیل شرایط جنگی کشور رونق میگیرد که با صادرات عمده به
کشور کویت همراه است.
 ویژگیهای مرتبط با سالهای دهه  :32از سال  ،1130صادرات سفال به اروپا ،با مشارکت ایرانی-های مقیم خارج از کشور رونق میگیرد .در سال  ،1131مرکز آموزش علمی و کاربردی سفال
اللجین افتتاح میگردد و امکانات آزمایشگاه مجتمع صنایعدستی به آنجا منتقل میشود .در این
دهه اولین فروشگاههای مدرن سفال در اللجین شروع به کار میکنند .همچنین برخی از نوآوری-
های حوزه لعاب در سالهای ابتدایی این دهه رخ میدهد.
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 ویژگیهای مرتبط با سالهای دهه  :32در سال  ،1132شهرک صنعتی سفال در اللجین باهدفانتقال کارگاههای سفالگری به این شهرک شروع به کار میکند .در سال  ،1131مجتمع
صنایعدستی تعطیل و اداره میراث فرهنگی صرفاً در حوزه آموزش ،تبلیغات و مدیریت کالن ،تعامل
خود را با صنعت سفال اللجین ادامه میدهد و از نقش آن در صنعت سفال اللجین کاسته میشود.
همچنین در این سال ،مهمترین نوآوری صنعت سفال اللجین در دهههای اخیر که همان سفال
لعاب برجسته ا ست توسط تالش شخصی استاد مهدی خشوعی ابداع و وارد بازار گردید .در سال
 ،1131اتحادیه سفال اللجین بهمنظور نظارت بر فعالیت کارگاهها و فروشگاههای سفالگری و صدور
پروانه فعالیت آنها شکل میگیرد .در سال  ،1130خوشه سفال اللجین تحت مدیریت شرکت
شهرکهای صنعتی همدان شروع به کارکرد .در این دهه ،انجمن صادرکنندگان اللجین با حضور
صادرکنندگان بومی و باهدف ایجاد هماهنگی بین صادرکنندگان تشکیل شد .همچنین تعاونیهای
تأمین مواد اولیه و سوخت تعطیل یا غیرفعال میگردند .با سفر برخی از صادرکنندگان اللجینی به
چین و واردات محصوالت چینی به اللجین ،پای این محصوالت به بازار اللجین باز میشود که
ورود این محصوالت موجب تقویت نوآوری در سفال و سرامیک اللجین میشود.
 ویژگیهای مرتبط با سالهای دهه  :12در سال  ،1111مرکز رشد واحدهای فناور شهر اللجین،باهدف حمایت از ایدههای نوآوران بهویژه در حوزه سفال تشکیل و به اکوسیستم این صنعت اضافه
گردید .همچنین دو تشکل مردمنهاد ،انجمن هنری سفال در سال  1111و خانه سفال در سال
 1116در اللجین تشکیل گردید .در سال  ،1110جهاد دانشگاهی همدان ،سفال را بهعنوان یکی از
دو محور اصلی فعالیتهای خود معرفی و در این راستا شروع به تجهیز کارگاه و آزمایشگاه سفال
نموده است .جهانیشدن اللجین ،در سال  ،1110به شناخته شدن هر چه بیشتر اللجین ،جذب
گردشگر و درنتیجه تنوعبخشی به محصول تولیدی کمک کرد .در این سالها ،مرکز علمی و
کاربردی سفال اللجین در آستانه تعطیلی قرار گرفت.
نحوه حضور بازیگران در اکوسیستم نوآوری صنعت سفال و سرامیک اللجین و ارتباط بین آنها ،از
سالهای قبل از  1110تا دوران حاضر را میتوان بهصورت شماتیک در شکل ( )1مشاهده نمود.
 )2-4تحلیل روند تاریخی اکوسیستم نوآوری

با بررسی روند تاریخی اکوسیستم سفال و سرامیک اللجین ،میتوان ادعا کرد ،این اکوسیستم از
سال  ،1110زمان تأسیس شرکت سهامی ظروف تا سال  ،1160زمان انحالل این شرکت ،یکبار چهار
مرحله چرخه عمر موردنظر  (1993) Mooreرا طی نموده است .این ادعا را میتوان به شرح زیر
توضیح داد.
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تا قبل از سال  1110تولیدکنندگان سفال بهصورت مستقل از هم عمل میکردند و بیشتر یک
مجموعه ازهمگسسته را شکل میدادند تا یک جامعه ساختاریافته؛ در سال  ،1110با تأسیس شرکت
سهامی ظروف اللجین ،ساختار این اکوسیستم شکل میگیرد و درواقع وارد مرحله تولد از چرخه
حیات خود میشود .در این مرحله ،شرکت سهامی ظروف نقش مدیریت و هماهنگکننده اکوسیستم
را بر عهده دارد و با نظارت شرکت بر کیفیت محصول تولیدی ،اجرای نظام درجهبندی محصول و
عودت کاالهای بیکیفیت ،محصولی به دست مشتری میرسد که دارای کیفیت مطلوب است.
همچنین با توجه به وجود انبارهای بزرگ در شرکت ،ارائه محصول به مشتری در هر زمان از سال نیز
امکانپذیر میشود .این دو مورد را میتوان بهعنوان ارزشهای جدیدی تلقی نمود که با ظهور این
اکوسیستم برای مشتری خلقشدهاند .در این اکوسیستم بهواسطه نقش محوری شرکت سهامی ظروف،
همکاری بین اجزا وجود داشته است ،هرچند بخشی از آن به دلیل اجبار بوده است.
باگذشت زمان شرکت این توانایی را پیدا میکند که از طریق تأسیس نمایندگی در تهران و
استفاده از وسایل نقلیه موتوری ازجمله کامیون ،محصول خود را در تهران نیز عرضه کند .حضور در
بازار تهران و دریافت تقاضا برای محصوالت سفالی با کاربردهای جدید ،منجر به تولید محصوالتی
نوآورانه در این اکوسیستم میگردد .مهاجرت برخی از سفالگران اللجینی به تهران که بهواسطه شهرک
سهامی ظروف رخ میدهد باعث میشود آنها با فناوریهای نوین آشنا و به انتقال آن به اللجین
کمک نمایند .اولین صادرات رسمی سفال اللجین نیز هرچند محدود در این بازه زمانی رخ میدهد.
اینها نمونههایی از ورود اکوسیستم به مرحله دوم حیات خود یعنی گسترش است .در این مرحله
محصول سفال اللجین که تا قبل از آن صرفاً برای شهرها و روستاهای اطراف آن شناختهشده بود،
عالوه بر تهران و سایر شهرهای مهم ،وارد بازارهای خارجی نیز میشود.
در سال  ،1110به دنبال تحوالت تاریخی رخداده در ایران ،کارگاههای تولید سفال که پیشازاین
تحت مدیریت کامل شرکت بودهاند و با گسترش اکوسیستم ،تعداد آنها افزایش قابلتوجهی یافته
است ،قدرت بیشتری میگیرند و شرکت سهامی ظروف مجبور میشود تسلط خود بر بازار فروش را
ازدستداده و در تولید و فروش با کارگاههای تولیدی سهیم شود اما همچنان مهمترین تولیدکننده و
فروشنده سفال باقی میماند .در سال  1101نیز مجتمع صنایعدستی با حمایت دولت وارد عرصه
تولید و فروش سفال اللجین میشود و شرکت سهامی ظروف مجبور میشود ،بخشی از بازار تولید و
فروش سفال را به آن واگذار کند ،اما ازآنجاییکه بازار سفال اللجین همچنان در حال گسترش است،
شرکت همچنان به توسعه فعالیتهای خود ادامه میدهد و از بیشترین تعداد نیرو و بهترین کیفیت
محصول در بین سایر تولیدکنندگان اللجین برخوردار است .این مرحله در چرخه حیات این
اکوسیستم ،مرحله رهبری و جنگ قدرت مرتبط با آن است.
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با وقوع انقالب اسالمی و تغییرات اجتماعی و سیاسی متعاقب آن ،زمینه برای ادامه فعالیت شرکت
سهامی ظروف نامساعد میشود .بهواسطه فشار درونی از سوی سهامداران شرکت یعنی صنعتگران و
مردم اللجین و فشار بیرونی از سوی دولت ،ابتدا شرکت سعی میکند با تغییر مدیریت ،خود را با
شرایط جدید هماهنگ کند ،اما درنهایت این تغییرات در سال  1160منجر به تعطیلی شرکت و زوال
اکوسیستم مرتبط با آن در اللجین میگردد .این مرحله چهارمین مرحله از حیات اکوسیستم یا همان
خودنوسازی بود که به مرگ اکوسیستم انجامید.
پس از مرگ تدریجی اکوسیستم شکلگرفته پیرامون شرکت سهامی ظروف در ابتدای دهه ،62
صنعت سفال و سرامیک اللجین همچنان تا به امروز به حیات خود ادامه میدهد؛ در این سالها این
صنعت ازنظر تعداد بازیگران و افراد درگیر در آن و حجم تولید و فروش ،رشد قابلتوجهی داشته است،
در مقاطعی حجم باالیی از صادرات را تجربه کرده است و همچنین موفق شده است ،نمونههایی از
نوآوریهای تدریجی ،برای مثال فرمهای متنوع سفال و لعاب و نوآوری اساسی ازجمله "سفال لعاب
برجسته" را به بازار عرضه کند؛ اما علیرغم این پیشرفتهای اقتصادی ،نوآوریهای رخداده بعد از
زمان انحالل شرکت سهامی ظروف ،حاصل تالش فردی افراد نوآور یا همکاری غیر نظاممند بازیگران
معدودی در این صنعت بوده است و میتوان گفت ،از آن زمان تاکنون ،در این صنعت اکوسیستم
نوآوری که محوریت آن یک شرکت یا یک بازیگر یا مجموعهای مشخص از بازیگران باشد ،شکل
نگرفته است و تالش سازماندهی شدهای مثل تشکیل خوشه سفال و سرامیک نیز که کارکردی تقریباً
مشابه اکوسیستم دارد نیز با موفقیت همراه نبوده است .نتایج حاصل از تحلیل وضع موجود اکوسیستم
که در بخش بعد ارائه خواهد شد نیز گواهی بر فقدان یک اکوسیستم نوآوری زنده و پویا در این
صنعت در زمان حاضر است.
 )3-4تحلیل وضع موجود
برای تحلیل وضع موجود اکوسیستم سفال و سرامیک اللجین ،از مدل ارائهشده توسط Hwang

 )2012( and Horowittاستفادهشده است ،در این مدل مؤلفههای عمده مرتبط با سالمتی و پویایی
اکوسیستمهای نوآوری مطرحشده است .پژوهشگران مقاله حاضر ،با ادغام برخی از مؤلفههای تقریباً
مشابه و اضافه کردن چند مؤلفه جدید ،نهایتاً  13مؤلفه را در قالب سؤال مطرح و وضعیت فعلی
اکوسیستم نوآوری اللجین را ،با توجه به نتایج حاصل از مصاحبههای انجامشده ،در پاسخ به این
سؤاالت توصیف نمودند .خروجی این بخش بهاختصار در جدول ( )1ارائهشده است.
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جدول  :1وضعیت فعلی اکوسیستم نوآوری صنعت سفال و سرامیک اللجین

 .1کیفیت سیستم آموزش شغلی و مکانیسمهای انتقال مهارت
سطح سواد در صنعتگران سفال و سرامیک اللجین هم از منظر سواد عمومی و هم سواد حرفهای پایین است،
آموزش شغلی بهصورت سنتی و در قالب شیوه استادشاگردی و آنهم بهصورت ناقص و غیر کارآمد انجام میپذیرد.
دانش فنی موجود در بین سفالگران اللجین بهصورت دانش ضمنی است که بهندرت به دانش صریح تبدیلشده است.
 .0ساختار تحقیق و توسعه علمی
ساختار یا نهاد پژوهشی و تحقیق و توسعهای در صنعت سفال و سرامیک اللجین وجود ندارد.
 .1فناوریهای مورداستفاده
فناوریهای مورداستفاده و مرسوم در صنعت سفال و سرامیک اللجین از سطح فناوری و نوآوری متوسط به پایینی
برخوردار است .درحالیکه میتوان از فناوریهای پیشرفتهتر در این صنعت استفاده نمود.
 .1رهبران تأثیرگذار اکوسیستم
در حال حاضر فرد یا شرکتی که بتواند بهتنهایی بتواند یک رهبر یکپارچه ساز را عهده دارد گردد وجود ندارد ،بلکه شانس
گروهی از این افراد در قالب یک یا چند انجمن تخصصی و یا شرکتی متشکل از چند نفر از سفالگران مطرح ،برای
رهبری و مدیریت این اکوسیستم بیشتر است.
 .0انتقال نیروهای دانشی و توسعه نیروی کار
از بین نزدیک به  1022نفر نیروی انسانی شاغل در این صنعت بهسختی بتوان بیش از  02نفر فرد نوآور که کارهای
باارزش هنری و فنی باال تولید میکنند معرفی نمود .افراد غیربومی نیز که در سالیان اخیر به این صنعت جذبشدهاند
اکثراً غیر دانشی هستند.
 .6ارائهدهنده خدمات کسبوکار
فقدان مراکز ارائه خدمات کسبوکار بهویژه در حوزههای طراحی سفال ،خدمات بازاریابی ،خدمات آزمایشگاهی و
واسطهگری انتقال دانش و فناوری وجود دارد.
 .3سازمانهای تجارتی ،گروههای حرفهای و مؤسسات مدنی
از دو مجموعه مدنی فعال فعلی ،اتحادیه کارکردی محدود ،در حد صدور پروانه فروشگاهی دارد و خانه سفال هم که نهاد
تازه تأسیسی است و با توجه به داوطلبانه بودن فعالیت در آن ،احتمال استمرار فعالیت آن کم هست.
 .3سیستم مالی و تأمین سرمایه
نظام تأمین مالی در اللجین سنتی و مبتنی بر سرمایهگذاری شخصی و تسهیالت بانکی است.
 .1شبکههای دانشگاهی
علیرغم جود پتانسیلهای علمی و دانشگاهی مرتبط در سطح کشور ،شبکه علمی که اللجین نیز جزئی از آن باشد در
سطح ملی شکل نگرفته است.
 .12رسانهها
فعالیتهای رسانهای مرتبط با اللجین صرفاً در حد معرفی کلی اللجین و جذب گردشگر به آن مؤثر بوده است و در
معرفی صنعت سفالگری در حدی که بتواند در فرایند نوآوری تأثیرگذار باشد نقش مناسبی نداشته است.
 .11همکاری گروهها و شبکه ارتباطی
ارتباط و همکاری بین بازیگران در صنعت سفال و سرامیک اللجین در سطح برقراری ارتباط مالی ،کاالیی و اطالعاتی بین
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اعضای یک زنجیره تأمین محدودشده است .این بازیگران فاقد ارتباط و همکاری هدفمند و نظاممند در راستای خلق و
انتشار دانش و همچنین خلق و کسب نوآوری میباشند.
 .10شبکههای زیرساختی مانند حملونقل و انرژی
مشکل محدودیت فضای کاری از مشکالت جدی موجود در اللجین است .اما ازلحاظ زیرساختهای حملونقل مثل جاده،
فرودگاه و راهآهن مشکل عمدهای وجود ندارد .امکان دسترسی به گاز نیز وجود دارد.
 .11دستگاههای حقوقی و قانونگذاری حقوق مالکیت فکری
یکی از بزرگترین موانع قانونی پیش روی نوآوری در اللجین ،عدم امکان محافظت از ایدههای نوآورانه و امکان کپی شدن
سریع آثار است.
 .11تنوع افراد و مهارتهای درون سیستم
یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی موجود در این صنعت تنوع محصوالت تولیدی در اللجین است ،این تنوع در محصول
ناشی از تعدد تولیدکنندگان ،تنوع مهارت آنها و توجه به خواست مشتری است.
 .10ویژگیهای فرهنگی اکوسیستم
عموم صنعتگران سفال و سرامیک اللجین به جزء معدود افراد نوآوران ،را میتوان متعصب نسبت به روشهای مرسوم ،با
تمایل کم به ریسکپذیری و ایده پردازی و منفعتطلب (متمایل به کسب درآمد سریع از طریق کپی کردن محصوالت
موفق و تولید آن در شمار باال و قیمت پایین) معرفی نمود.
 .16انعطافپذیری اکوسیستم
ماندگاری این صنعت حداقل از  022سال گذشته تا به امروز ،رونق همیشگی آن علیرغم فرازوفرودها و روند صعودی
تعداد کسبوکارهای فعال در آن ،نشان از انعطافپذیری این اکوسیستم در طول تاریخ در برابر نامالیمات و تغییرات
محیطی بوده است.
 .13اندازه و پویایی بازار
یکی از مهمترین ویژگیهای اکوسیستم نوآوری صنعت سفال و سرامیک اللجین وجود بازار مناسب برای محصوالت آن
است .بهویژه آنکه مشتریان این صنعت از محصوالت نوآورانه استقبال بیشتری میکنند.
 .13فرایند خلق نوآوری و کسب ارزش از نوآوری
صنعتگران اللجین باور دارند که نوآوری در محصوالتشان ،الزمه بقای آنها در این صنعت است اما عموم آنها توانایی
الزم برای خلق محصوالت نوآورانه را ندارند اما نوآوری در اللجین در حال حاضر وابسته به مهارت و ذوق هنری فردی
برخی از تولیدکنندگان خوشذوق و هنرمند است.

همانگونه که از جدول ( )1قابل استنباط است ،این صنعت ،علیرغم سابقه منحصربهفردی که
ازلحاظ تاریخی در ایجاد و راهبری یک اکوسیستم نوآوری با محوریت شرکت سهامی ظروف در خالل
سالهای  1110تا سالهای ابتدایی دهه  62داشته است ،در حال حاضر در اکثر مؤلفههایی که برای
پویایی و سالمت یک اکوسیستم نوآوری نیاز هست ،دچار ضعف جدی است و همین باعث آسیب-
پذیری آن در برابر اکوسیستمهای رقیب خواهد بود .لذا تالش میشود در دو بخش بعدی ،با شناسایی
موانع و محرکهای نوآوری ،راهکارها و الگویی ارائه شود که بر اساس آن اکوسیستمی در صنعت سفال
16
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اللجین شکل بگیرد که بازیگران آن در همکاری با یکدیگر به خلق مشترک یک محیط مناسب برای
ظهور و انتشار نوآوری اقدام کنند.

 )4-4شناسایی موانع و محرکهای نوآوری و ارائه راهکارهای بازآفرینی اکوسیستم

موانع و محرکهای نوآوری شناساییشده در صنعت سفال و سرامیک اللجین ،به همراه راهکارهای
مرتبط با آنها ،در جدول ( )0ارائه گردیده است.

13

بازآفرینی اكوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک اللجین
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حوزه

موانع نوآوری

محرکهای نوآوری

راهکارها

 پایین بودن سطح سواد در بین
افراد درگیر در فرایند تولید و فروش
سفال

 حضور در محیط کاری از
دوران کودکی و آشنایی با
مهارتها و دانش کاری از سنین
پایین

 .3علمی و مدرن شدن فرایند آموزش
سفالگری و اثربخش کردن آن مهمترین
راهکار مربوط به این حوزه است که از
طریق اقدامات زیر محقق میشود.
 ارائه آموزشهای کوتاهمدت عمومی ومقدماتی موردنیاز تازهواردان به این صنعت
بهصورت تئوری و عملی
 ارائه آموزشهای کوتاهمدت تخصصی وپیشرفته موردنیاز فعالین باتجربه در این
صنعت بهصورت تئوری و عملی
 تولید و استفاده از محتوای آموزشیمناسب با شرایط و سطح یادگیری
سفالگران اللجین (برای مثال بهره بردن از
فیلمهای آموزشی که سفالگر در حین
سفالگری به تماشای آن نیز مشغول باشد).
 ارائه خدمات مشاوره و عارضهیابی بهعنوانیک روش آموزشی عملی و کارآمد
 تمرکزگرایی در تصمیمگیری در خصوصارائه خدمات آموزشی باهدف مدیریت کارا و
اثربخش فرایند آموزشی
نکته :ارائه آموزشهای علمی و مدرن مکمل
فرایند استادشاگردی خواهد بود که در حال
حاضر در اللجین در جریان است.

 علمی نبودن فرایند یادگیری
سفالگری و کیفیت نامطلوب
آموزشهای ارائهشده در مراکز
آموزشی

آموزش

 کیفیت ضعیف فرایند استاد-
شاگردی بهعنوان مکانیسم اصلی
یادگیری و آموزش سفالگری به
دلیل کوتاهمدت بودن این دوره و
بیعالقگی عموم استادکاران به
آموزش دقیق
 انتقال ضعیف دانش و تجربه،
ناشی از ضعف در ارتباطات کاری،
ضمنی بودن داشتن و عدم وجود
نهادهای جمعآوری و منتشرکننده
دانش

 بیعالقگی و احساس بینیازی به
یادگیری در بین بخشی از فعالین
این صنعت

 درگیربودن بیشازحد در کار و
فرصت کم برای یادگیری بهویژه در
بین تولیدکنندگان
 وجود چندین متولی دولتی
آموزش و عدم هماهنگی بین آنها
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حوزه

موانع نوآوری

محرکهای نوآوری

راهکارها

 عدم وجود مرکز پژوهشی یا
تحقیق و توسعهای اعم از خصوصی
یا دولتی در اللجین

جدی
نیازهای
 وجود
پژوهشی در زمینههای بدنه،
لعاب ،مواد اولیه ،طراحی،
بستهبندی ،فروش و ...

 .2تعریف مأموریت پژوهشی برای یک
دانشگاه دارای رشته مواد و ترجیحاً گرایش
سرامیک در استان همدان برای انجام
پژوهشهای کاربردی در حوزه سفال و
سرامیک اللجین و تقویت این رشته در
دانشگاه مذکور با جذب بیشتر اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان ،تجهیز
آزمایشگاههای مرتبط و بازنگری در دروس
با توجه به نیازهای موجود
نکته :مستندسازی دانش ضمنی موجود در
صنعت سفال و سرامیک اللجین و گردآوری
کلیه پژوهشهای مرتبط در این حوزه ،می-
تواند از برنامههای مطالعاتی و اجرایی این
مرکز پژوهشی باشد.
 .1راهاندازی واحد تحقیق و توسعه در
شهر اللجین توسط یکی از واحدهای
تولیدی بزرگ ،یا کنسرسیومی از واحدهای
نسبتاً بزرگ و یا توسط یک سرمایهگذار
بیرونی
 .3ایجاد شبکه ارتباطی قوی و رسمی بین
بخش دانشگاهی متولی موضوع پژوهش،
واحد تحقیق و توسعه خصوصی مستقر در
اللجین ،کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی
عالقهمند به فعالیت در حوزه سفال و
واحدهای تولیدی فعال در اللجین

 ورود فناوری اطالعات به
عرصه سفال و سرامیک اللجین
برای مثال درزمینه بازاریابی و
فروش اینترنتی ،استفاده از
شبکههای مجازی و کسب
اطالعات از اینترنت

 .5اعطای تسهیالت و معافیتهای
تشویقی به کارگاههایی که از فناوریهای
نوین یا نیروهای دانشی استفاده میکنند.
 .6حمایت از حضور استارتاپهای
ارائهدهنده خدمات نوین در حوزه تولید،
بستهبندی و فروش و بازاریابی سفال

مراکز
محدود
 فعالیتهای
دانشگاهی استان در حوزه پژوهشی
مرتبط با سفال اللجین بهویژه از بعد
فنی و ارتباط ناکافی آنها با صنعت
سفال اللجین

 تعداد کم اساتید ،دانشجویان و
محققین مرتبط با حوزه سفال و
سرامیک در استان
پژوهش

 عادت به آزمونوخطا بهعنوان یک
روش حل مسائل فنی و خلق
نوآوری ،بهجای استفاده از روشهای
علمی در بین تولیدکنندگان سفال

فناوریهای
پایین
 سطح
مورداستفاده در صنعت سفال و
سرامیک اللجین

فناوری

 ناآشنایی عمومی با فناوریهای
جدید و بیعالقگی و عدم رغبت به
بهرهمندی از فناوریهای نوین به
دلیل ضعف مالی و همچنین ترس از
ریسکهای احتمالی

نهادهای
 عالقهمندی
تازهواردی مثل جهاد دانشگاهی،
مرکز رشد و دانشگاه پیام نور به
و
مستقیم
تأثیرگذاری
غیرمستقیم در فعالیتهای
پژوهشی
 وجود ظرفیتهای پژوهشی
در صنعت تولید چینیآالت
بهداشتی در مجاورت اللجین
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حوزه

مدیریت و هماهنگی

موانع نوآوری

محرکهای نوآوری

راهکارها

 عدم وجود رهبری و مدیریت در
اکوسیستم چه متمرکز و یکپارچه و
چه غیرمتمرکز و چندگانه اعم از
دولتی یا خصوصی

 اهتمام اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری همدان بر توسعه
صنعت سفال و سرامیک اللجین

 .7تعیین نقش دستگاههای دولتی در
فرایند بازآفرینی و توسعه اکوسیستم
نوآوری سفال و سرامیک اللجین براساس
یک سند تدوین و مصوب شده
 .1تشکیل یک کارگروه استانی جهت
راهبری و نظارت بر فرایند اجرای سند
بازآفرینی اکوسیستم و پسازآن نظارت بر
فرایند توسعه اکوسیستم
 .3انتخاب شبکهای از بازیگران یا یک
بازیگر قدرتمند و تأثیرگذار بهعنوان محور
هماهنگی اکوسیستم

 تعدد افراد فعال در
اکوسیستم بهویژه در دو بخش
و
تولیدکنندگان
مهم
فروشندگان

نکته :پیشبینی میشود ،به دنبال توسعه
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در
اکوسیستم و حرکت اکوسیستم به سمت
استفاده از فناوری و دانش روز در زمینههای
مختلف تولیدی ،مدیریتی و فروش و
بازاریابی ،فعالیت نیروی انسانی دانشی و
متخصص در اکوسیستم تقویت خواهد شد.
نکته :بخشی از نیازهای آموزشی این
اکوسیستم مرتبط با آموزشهای حوزه
مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط کار
شامل مباحث مرتبط با بهداشت و ایمنی در
محیط کار ،ارگونومی و مسائل فرهنگی
است.

 فعالیت حداقلی شرکت
شهرکهای صنعتی و پارک علم
و فناوری بهعنوان ارگانهای
دولتی حامی خدمات کسبوکار

 .31شکلگیری و حمایت از واحدهای ارائه
خدمات تخصصی در حوزه طراحی سفال،
بازاریابی داخلی و خارجی و سایر خدمات
موردنیاز این صنعت

 تعدد سازمانهای دولتی درگیر
در اکوسیستم و وجود ناهماهنگی
بین آنها
 عدم وجود برنامهریزی راهبردی
جهت توسعه این اکوسیستم یا
صنعت
 ضعف کمی و کیفی در نیروی
دانشی بومی و غیربومی فعال در
بخشهای مختلف این اکوسیستم
بهویژه در بخشهای مرتبط با تأمین،
تولید و فروش محصول

نیروی انسانی

 ضعف نیروی انسانی در مهارت-
های مدیریتی و بازاریابی
 نبود برنامه مناسب توسعه نیروی
انسانی در کسبوکارهای فعال در
این اکوسیستم

 شرایط نامطلوب کاری در کارگاه-
های تولیدی ازجمله محیط کثیف و
آلوده ،رواج اعتیاد ،سختی کار و
مسائل پیرامون فعالیت زنان در
کارگاهها
خدمات کسبوکار

 ضعف درزمینه ارائه خدمات
کسبوکار بهویژه در بخشهای
طراحی ،مشاوره فنی و علمی،
بازاریابی ،بستهبندی ،مالکیت فکری،
انتقال فناوری ،تأمین سرمایه و ...

 وجود برخی افراد صاحبنام و
سرشناس در بین فعالین این
صنعت در اللجین

 وجود تنوع در مهارتهای
فنی و تولیدی افراد
 وجود تعداد محدود اما
قابلاعتنا تولیدکننده نوآور و
فروشنده و صادرکننده موفق
 ورود زنان به عرصه سفالگری
و فعالیتهای تکمیلی آن
 جذب افراد از شهرها و
روستاهای اطراف اللجین به
صنعت سفال و سرامیک
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حوزه

تعامل و همکاری درون و بیرون اکوسیستمی

موانع نوآوری

محرکهای نوآوری

راهکارها

 فرهنگ و مهارت ضعیف در
همکاری ،چیرگی رقابت بر همکاری
بهویژه
بازیگران
بین
در
تولیدکنندگان و فروشندگان

 وجود تجربههای متعدد البته
ناپایدار از فعالیتهای همکارانه
در اکوسیستم ازجمله تجربه-
های فعالیت خوشه سفال،
تعاونیها ،انجمنهای صنفی و
تشکلهای مردمنهاد

 .33ایجاد یک مرکز محلی شناسایی و
محافظت از آثار نوآورانه سفالگرآنکه دارای
قدرت اجرایی باشد ،بهعنوان پیششرط الزم
جهت شبکهسازی و ایجاد همکاری بین
بازیگران اکوسیستم
 .32تشکیل شبکههای غیررسمی از
بازیگران در اکوسیستم با برگزاری جلسات
متعدد بین افراد درگیر در بخشهای
مختلف با حمایتهای مادی و معنوی
دولتی و تبدیل برخی از آنها به شبکههای
رسمی پس از رسیدن به سطح مطلوب از
همکاری
 .31برگزاری منظم نشستها و بازدیدهای
علمی و تخصصی بین صنعتگران اللجینی با
افراد بیرونی اعم از داخل کشور یا خارج از
کشور

 رواج کپی کردن آثار یکدیگر
بهعنوان عامل مهم بیاعتمادی و
مانع مهم همکاری
 نبود تشکلهای قوی و کارآمد

 بیعالقگی به برقراری ارتباطات
کاری با افراد و نهادهای علمی و
فنی بیرونی

 فراهم نبودن بسترهای همکاری
در حد قابلقبول ،برای مثال ضعف
در برگزاری جلسات دورهای،
بازدیدهای فناورانه ،همایشهای
تخصصی ،شبکههای علمی و
اجتماعی ،فعالیت رسانهها و ...

 وجود یک تشکل مردمنهاد و
یک انجمن صنفی فعال

 ارتباطات مناسب فروشگاه-
داران با مشتریان و خریداران
داخلی سفال
 تجربه موفق جهانیشدن
شهر اللجین بهعنوان یک نمونه
از همکاری کلیه بازیگران این
اکوسیستم

 برقراری تعامالت محدود به
چارچوبهای رسمی ،غیرخالقانه و
عموماً غیر دانشی
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موانع نوآوری

حوزه

 درآمد کم تولیدکنندگان

 حاشیه سود پایین تولید سفال

 رضایتمندی نسبی از وضع
موجود و عدم تمایل به توسعه
بیشتر فعالیتهای کاری

تأمین منابع مالی

 عدم فعالیتهای نهادهای تأمین
سرمایه مدرن مثل سرمایهگذاران
ریسکپذیر
 اوقافی بودن زمینهای اللجین
بهعنوان مانعی پیش روی جذب
سرمایهگذار و تأمین سرمایه

 محدودیت فضای کاری در شهر
 شرایط
تولیدی

نامطلوب

کارگاههای

زیرساخت فیزیکی

 کم شدن تدریجی منابع خاک
رس اطراف اللجین ،مشکالت
محیطزیستی ناشی از ضایعات
سرامیک و چینیآالت بهداشتی،
آلودگیهای سربی و ...
 مصرف باالی انرژی ،آب و تخریب
اراضی کشاورزی

محرکهای نوآوری

راهکارها

 جذابیت احتمالی صنعت
سفال برای سرمایهگذاران به
دلیل قابلیت رقابت آن با
محصوالت چینی ،قابلیت
اشتغالزایی باالی آن و اهمیت
آن از منظر کارآفرینی اجتماعی

 .33پیگیری جهت رفع مشکل اوقافی بودن
زمینهای اللجین
 .35جذب سرمایهگذاران غیربومی باهدف
راهاندازی یک کسبوکار دانشبنیان و
نوآورانه درزمینه سفال و سرامیک و
الگوسازی براساس عملکرد آن
 .36ایجاد صندوقهای محلی تأمین مالی
با مشارکت اهالی اللجین یا جذب سرمایه از
طریق صندوقهای ملی سرمایهگذاری جهت
تأمین سرمایه طرحهای نوآورانه
 .37افزایش درآمد تولیدکنندگان سفال از
طریق ،ایجاد کاربردهای جدید از محصوالت
سفالی و سرامیکی ،کاهش قیمت تمامشده
محصول تولیدی با به کار بردن دانش و
فناوری نوین ،حذف واسطهها در فروش
سفال ،گسترش بازارهای صادراتی ،جذب
گردشگر بیشتر و ...

 تمرکز جغرافیایی فعالیتهای
سفال و سرامیک در شهر
اللجین

 .31اختصاص فضای مناسب در داخل شهر
یا نزدیک به منطقه شهری ،برای تأسیس
کارگاههای مدرن در کنار یکدیگر ،همراه با
امکانات رفاهی الزم جهت جذب گردشگر
نکته :یکی از مهمترین نیازهای پژوهشی
این اکوسیستم ،اصالح مشکالت فنی موجود
در خاک رس اللجین باهدف جلوگیری از
هدر رفت منابع خاکی و اجرای سایر
طرحهای پژوهشی باهدف کاهش منابع
مصرفی و کاهش ضایعات در تولید سفال و
سرامیک هست.

 دسترسی زمینی مطلوب به
شهر همدان و هوایی و ریلی از
طریق همدان به تهران
 نزدیکی به بازار صادراتی در
عراق

00

فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  31شماره ( 3پیاپی  )31بهار 3131

جدول  :0موانع و محرکهای نوآوری در اکوسیستم سفال و سرامیک اللجین و راهکارهای توسعه نوآوری

حوزه

حقوقی و سیاسی
فرهنگی

موانع نوآوری

محرکهای نوآوری

راهکارها

 نبود نظام محافظت از نوآوری و
قدرت مقابله با کپیبرداری
و

 افزایش توجه مسئولین
محلی ،استانی و ملی به صنعت
سفال و سرامیک اللجین

نکته :ایجاد مرکز محلی شناسایی و
محافظت از آثار نوآورانه سفالگرآنکه در
راهکار شماره  12به آن اشاره شد ،نیازمند
اراده قوی مدیران محلی ،استانی و حتی
ملی است.
نکته :استاندارد سفال (که طی چند سال
اخیر تدوینشده است) ،میتواند بهعنوان
مالک مناسبی برای رتبهبندی و قیمت-
گذاری محصوالت تولیدی لحاظ گردد.

 تعصب به شیوههای قدیم و
مرسوم تولید

 روحیه خالقانه و هنری برخی
از سفالگران

نکته :به دنبال توسعه فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی ،حضور پررنگتر نیروی دانشی،
فعالیت سرمایهگذاران غیربومی و تقویت
شبکهسازی در اکوسیستم انتظار میرود
ضعفهای فرهنگی اکوسیستم هم بهمرور
کمرنگتر شود.
 .33توسعه فعالیتهای تخصصی رسانهای
در اللجین باهدف تقویت فرهنگ همکاری
و گسترش دانش

 نبود نظام رتبهبندی
استاندارسازی محصول تولیدی

 کم عالقگی به آموزش مهارت و
دانش به دیگران
 توجه بیشازاندازه به منافع
کوتاهمدت شخصی در برابر منافع
جمعی یا بلندمدت
 بیاعتمادی
فعالیتهای کاری

به

یکدیگر

در

 بیتوجهی به توصیههای فنی
دیگران

 جایگاه اللجین بهعنوان
سومین قطب گردشگری استان
همدان و جایگاه اول گردشگری
در فرایند توسعه استان همدان

 روحیه
پرتالشی
 خودباوری باال ناشی از سابقه
موفقیتهای
و
طوالنی
کسبشده در این صنعت
سختکوشی

و

 وجود درک عمومی از
ضرورت نوآوری برای موفقیت
در کسبوکار
 روابط عمومی باال اهالی
اللجین
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حوزه

موانع نوآوری
 ضعف دربسته بندی محصول

 ارتباطات بینالمللی محدود و
ضعف در بازاریابی بینالمللی و
درنتیجه محدود شدن بازارهای
صادراتی
تولید و فروش

 رواج تولید محصوالت سرامیکی و
کمرنگ شدن تولید محصوالت
چرخی
تعداد
بیرویه
 گسترش
کسبوکارها بدون توجه به ظرفیت
منابع ،حجم بازار و کیفیت محصول

محرکهای نوآوری

راهکارها

 تنوع محصول تولیدی در فرم
و لعاب

 .21تقویت صادرات از طریق استخدام
مشاوران و تیم حرفهای بازاریابی باهدف
دریافت سفارشهای عمده خارجی و اجرای
آن از طریق مشارکت چند تولیدکننده
بزرگ در قالب یک کنسرسیوم
 .23ایجاد توازن بین میزان تولید
محصوالت سفالی چرخی و سرامیکی و
پرهیز از گسترش کمی بیرویه
تولیدکنندگان باهدف حفظ کیفیت و
شهرت برند آن از طریق مدیریت صدور
مجوزهای تولید
 .22شناسایی کاربردهای جدید برای
محصوالت سفالی از مهمترین راهکارهای
توسعه بازار این محصول بهویژه در داخل
کشور است.

 قیمت مناسب محصول

 وجود بازار مطلوب ازنظر
بزرگی و تنوع سالیق موجود در
آن
 برند معتبر سفال اللجین در
بین سایر شهرهای تولیدکننده
سفال

 ظهور رقبای قوی در سایر
شهرهای ایران بهویژه تهران و کرج

 -5بحث و نتیجهگیری

برای ارائه مدلی در جهت بازآفرینی اکوسیستم نوآوری در صنعت سفال و سرامیک اللجین ،الزم
است راهکارهای ارائهشده در بخش قبل با رعایت توالی فعالیتها و مشخص نمودن نقش هریک از
بازیگران در اجرای آنها در قالب یک الگوی مناسب ارائه شود .الگویی که در این مقاله پیشنهاد
گردیده است ،مشابه ساختار ارائهشده توسط  ،(2005) Henry and Magnusشامل چهار مرحله اصلی
شروع ،پیادهسازی ،تثبیت و تجدید است .جزئیات این الگو به شرح زیر است.
 .1مرحله شروع .هدف از این مرحله برنامهریزی جهت بازآفرینی اکوسیستم و فراهم کردن
بسترهای قانونی الزم برای اجرای آن است .در این مرحله اقدامات زیر به ترتیب توصیه میگردد.
 هماهنگی با یکنهاد باالدستی دولتی ترجیحاً فرمانداری بهار ،برای جلب موافقت باالترین مقامآن نهاد در خصوص شروع پروژه بازآفرینی اکوسیستم نوآوری سفال و سرامیک اللجین
 تشکیل یک کمیته غیررسمی و مشورتی در نهاد باالدستی با مدیریت یکی از مدیران بومیاللجین و با حضور یک مشاور و تسهیلگر حرفهای در حوزه نوآوری و نمایندگانی از بازیگران درگیر در
اکوسیستم
 طرح موضوع بازآفرینی اکوسیستم نوآوری و ضرورتهای آن در کمیته مشورتی01
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 برقراری گفتگوهای غیررسمی بین بازیگران در قالب جلسات کمیته و بررسی وضعیت فعلیاکوسیستم ،ظرفیتها و راهکارهای توسعه آن
 ارائه یک سند اجرایی جهت بازآفرینی اکوسیستم توسط مشاور با توجه به مباحث مطرحشده درجلسات و با نگاه به یافتهها و پیشنهادهای این پژوهش و بررسی و تائید آن توسط کمیته مشورتی و
نهاد باالدستی (منطبق با راهکار شماره )3
 تشکیل یک کارگروه رسمی در استانداری همدان در خصوص بررسی و تصویب کلیات سندبازآفرینی پیشنهادی و نظارت بر اجرای آن .این کارگروه تا پایان فرایند بازآفرینی ،نقش راهبری،
تصمیمسازی و نظارتی خود را ایفا خواهد نمود( .منطبق با راهکار شماره )3
 .0مرحله پیادهسازی .در این مرحله طرح مصوب بازآفرینی اکوسیستم ،پیادهسازی میگردد .در
این مرحله اقدامات زیر توصیه میگردد.
 راهاندازی یک مرکز توانمندسازی در اللجین با  1وظیفه اصلی شامل  )1تولید محتوای آموزشیدر قالب کتاب ،فیلم ،بروشور و  )0 ،...ارائه آموزشهای کوتاهمدت عملی و تئوری مقدماتی و تخصصی،
 )1ارائه خدمات مشاورهای و  )1ارائه خدمات عارضهیابی در حوزههای فنی ،مدیریتی و بازاریابی.
بودجه نهادهای دولتی که هماکنون در این زمینهها به فعالیت میپردازند ،میبایست به این مرکز
منتقل و بهصورت متمرکز و با مدیریت این نهاد هزینه گردد .اداره کل فنی و حرفهای میتواند گزینه-
ای مناسب برای مدیریت این مرکز باشد و فعالیت اجرایی آن میتواند به بخش خصوصی فعال در
حوزه آموزش برونسپاری گردد .این مرکز میبایست ارتباط تنگاتنگی با تمامی نهادهایی که
پیشازاین در حوزه آموزش اللجین فعال بودهاند داشته باشد و الزم است با مراکز آموزشی در سطح
استانی و ملی ارتباط مؤثری برقرار نماید( .منطبق با راهکار شماره )1
 به یکی از دانشگاههای استان ،دانشگاه مالیر یا دانشگاه بوعلی سینا ،مأموریت داده شود که درقالب راهاندازی یک پژوهشگاه سفال و سرامیک یا در قالب فعالیت گروه مهندسی مواد آن دانشگاه،
نسبت به تعریف و اجرای پژوهشهای موردنیاز صنعت سفال و سرامیک اللجین اقدام و نتایج آن را از
طریق دفتر انتقال فناوری به صنعتگران اللجین منتقل یا از طریق تشکیل شرکتهای زایشی
دانشگاهی تجاریسازی نماید .دانشگاه متولی این مسئولیت میبایست ارتباطات مناسبی هم با سایر
نهادهای علمی در سطح استانی ،ملی و بینالمللی و هم با صنعتگران اللجین جهت شناسایی نیازهای
پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای مهارتی آنها برقرار نماید .امکانات آزمایشگاهی دولتی که در حال
حاضر در اللجین موجود است ،میبایست به این مرکز دانشگاهی منتقل گردد .این مرکز همچنین
میبایست ،ضمن مستندسازی دانش ضمنی موجود در اللجین ،مطالعات علمی که تاکنون در رابطه با
صنعت سفال و سرامیک اللجین انجامشده است را گردآوری و بر آن اساس و با توجه به نیازهای حال
و آینده ،جهتگیری پژوهشهای آتی این صنعت را ترسیم نماید( .منطبق با راهکارهای شماره  0و )1
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 الزم است یک مرکز تحقیق و توسعه خصوصی در شهر اللجین ایجاد گردد ،این مرکز میتواند ازسه طریق تأسیس شود )1 .توسط یکی از کارگاهها یا واحدهای صنعتی پیشرو فعلی )0 ،توسط یک
شرکت جدید که از اتحاد چند کارگاه و واحد فعلی شکلگرفته است و  )1توسط یک شرکت بیرونی
(خارج از اللجین) که درزمینه تولید و فرش سفال در اللجین سرمایهگذاری کرده است .این مرکز می-
تواند پس از شکلگیری و رشد اولیه ،بخشی از مأموریتهای دانشگاه قیدشده در گام قبل را بر عهده
بگیرد و یا با آن ارتباط رسمی برقرار نماید ،بهنحویکه بتوانند نسبت به تعریف پروژههای مشترک
اقدام نمایند( .منطبق با راهکارهای شماره  1و )1
 بخشهای خصوصی که اقدام به انتقال دانش از مرکز پژوهشی دانشگاهی نمودهاند یا خود رأساًاقدام به تأسیس مرکز تحقیق و توسعه نمودهاند و یا از نیروی دانشی در کسبوکار خود بهره و یا از
فناوریهای نوین استفاده نمودهاند ،از معافیتها و تسهیالت ویژه برخوردار گردند( .منطبق با راهکار
شماره )0
 یکنهاد در اللجین میبایست مسئولیت تائید و ثبت محلی آثار نوآورانه ،ارزشگذاری آنها وشناسایی محصوالت کپیبرداری شده را عهدهدار گردد .این نهاد میتواند اتحادیه سفال و سرامیک
باشد و برای اجرای مسئولیتهای فوقالذکر از پشتوانه قانونی و قدرت اجرایی الزم برخوردار باشد.
اتحادیه میتواند برای انجام این مهم از یک کمیته متشکل از افراد متخصص مهارتی و متخصص
دانشی اللجینی و غیر اللجینی بهرهمند گردد .نهادهای نظارتی با تائید این انجمن میبایست ،نسبت
به جریمه یا توقف فعالیت کارگاههایی که دست به کپی کردن محصوالت دارای تأییدیه نوآوری زده-
اند ،اقدام نماید( .منطبق با راهکار شماره )11
 شبکههای غیررسمی و سپس رسمی بین بازیگران شکل گیرد .هرکدام از بازیگران موجود دراللجین این پتانسیل رادارند که از یک شبکه غیررسمی برخوردار شوند و در صورت امکان ،آن را به
شبکههای رسمی تبدیل نمایند و در قالب قراردادهای حقوقی و با حفظ منافع جمعی به همکاری و
اخذ تصمیمات مشترک اقدام نمایند .این شبکهسازی بهویژه در ابتدای راه و تا حصول پایداری نسبی
میبایست توسط یکنهاد دولتی ،برای مثال بخشداری اللجین ،پیگیری و پشتیبانی گردد( .منطبق با
راهکار شماره )10
 .1مرحله تثبیت .در این مرحله الزم است اقداماتی انجام شود تا باعث تثبیت و پایداری فعالیت-
های نوآورانه در اکوسیستم گردد .در این مرحله اقدامات زیر توصیه میگردد.
 افزایش درآمد فعالین اکوسیستم از طریق  )1افزایش تبلیغات و معرفی صنعت سفال و سرامیکاللجین بهصورت جمعی در سطح ملی و بینالمللی )0 ،تسهیل حضور و اقامت مسافران و گردشگران
در اللجین با افزایش جذابیتها و امکانات شهری و  )1 ،...تالش برای بازاریابی بینالمللی و افزایش
محصول صادراتی که میتواند از طریق حضور در نمایشگاههای بینالمللی ،تشکیل یک کنسرسیوم
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شامل چندین تولیدکننده و صادرکننده قدرتمند در اللجین ،استخدام شرکتهای حرفهای بازاریابی
بینالمللی باهدف دریافت سفارشهای عمده و  ...انجام پذیرد و  )1پرهیز از صدور مجوزهای تولید بی-
رویه و کنترل قیمت محصوالت تولیدی جهت ممانعت از گرانفروشی و یا ارزانفروشی محصوالت.
عمده وظایف مربوط به این گام بر عهده اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری همدان
است( .منطبق با راهکارهای شماره  02 ،13و )01
 برطرف نمودن مشکل اوقافی بودن زمینهای اللجین در تعامل با سازمان اوقاف و امور خیریه وجذب سرمایهگذار به اللجین؛ با توجه به جنبه پررنگ کارآفرینی اجتماعی موجود در صنعت سفال و
سرامیک اللجین ،میتوان نهادهای سرمایهگذاری عالقهمند به این حوزه را به سرمایهگذاری در اللجین
تشویق کرد ،برای مثال بنیاد مستضعفان یا برخی از صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر ،حتی
میتواند اقدام به تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری محلی نیز اقدام نمود .شورای شهر و شهرداری
اللجین در رفع مشکل اوقافی بودن زمینها نقش کلیدی دارند اما جذب سرمایهگذار به عهده ارگان-
های دولتی مثل بخشداری ،فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی است( .منطبق با راهکارهای شماره
 10 ،11و )16
 حمایت از استارتاپهایی که براساس فعالیتهای پژوهشی انجامشده در مرحله اول و یا خارج ازآن چهارچوب ،اقدام به انتقال فناوری و دانش نوین و تجاریسازی آن در اللجین نمودهاند .مرکز رشد
واحدهای فناور میبایست مسئولیت اجرای این فعالیت را بپذیرد( .منطبق با راهکار شماره )6
 خدمات کسبوکار موردنیاز صنعت سفال اللجین ازجمله درزمینه طراحی سفال و بستهبندی باحمایت شرکت شهرکهای صنعتی توسعه یابد( .منطبق با راهکار شماره )12
 زیرساختهای فیزیکی موردنیاز برای توسعه فعالیت اکوسیستم تأمین و اصالح گردد .برای نمونهاحداث دهکده سفال برای استقرار واحدهای سفالگری جدید و ارائه تسهیالت برای بهینهسازی
کارگاهها ،کورهها و گاز کشی به آنها ویژه کارگاههای داخل شهر .شهرداری و بخشداری اللجین
بیشترین سهم را در این فعالیت دارند( .منطبق با راهکار شماره )13
 شبکهسازی به بیرون از بازیگران داخلی اکوسیستم گسترش یابد .برگزاری منظم نشست بینصنعتگران اللجینی با افراد بیرونی اعم از داخل کشور یا خارج از کشور ،انجام بازدیدهای علمی و
تخصصی و حضور در نمایشگاههای تخصصی به این شبکهسازی کمک خواهد نمود .سازمانهای مردم-
نهاد با جلب حمایتهای دولتی میتوانند در این زمینه ایفای نقشنمایند( .منطبق با راهکار شماره
)11
 .1مرحله تجدید .در این مرحله الزم است اقداماتی انجام یا تمهیداتی اندیشیده شود که
اکوسیستم بتواند ضمن توسعه ،در مواقع الزم نسبت به اصالح خود اقدام نماید .این اقدامات به شرح
زیر پیشنهاد میگردد.
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 فعال و پویا نگاهداشتن کارگروه استانی مدیریت اکوسیستم اللجین با نقش راهبری ،تصمیمسازی و نظارتی آن( .در راستای راهکار شماره )3
 توسعه فعالیتهای رسانهای در اللجین با نگاه تخصصی به صنعت سفال و سرامیک و باهدفگسترش ظرفیتهای اطالعرسانی در حوزه فعالیتهای نوآورانه از طریق رسانههای فعال در استان.
(منطبق با راهکار شماره )11
 برگزاری مداوم جلسات بین بازیگران مختلف و حمایت از شبکههای رسمی و غیررسمیتشکیلشده( .در راستای راهکار شماره )10
 جهتگیری فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه متولی حوزه پژوهش سفال به سمت مطالعاتآیندهپژوهشی( .در راستای راهکار شماره )0
 تالش برای شناسایی بازارهای جدید و کاربردهای جدید برای سفال و سرامیک تولیدی دراللجین بهعنوان یک وظیفه مشترک بین بخش دولتی و خصوصی( .منطبق با راهکار شماره )00
 در صورت تداوم فعالیتهای شبکهای و باقدرت گرفتن شبکههای مختلف از بازیگران و یا حتیقدرت گرفتن یک بازیگر خاص میتوان به بازطراحی اکوسیستم نوآوری با محوریت یک شبکه از
بازیگران مثالً تولیدکنندگان یا صادرکنندگان یا یک بازیگر قدرتمند و تأثیرگذار مثالً مرکز
توانمندسازی یا مرکز تحقیق و توسعه اقدام نمود( .منطبق با راهکار شماره )1
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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
Key words: innovation ecosystem, life cycle, ecosystem reviving, potterey-ceramic
industry, Lalejin15
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