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Abstract  

It has been years since innovation was first introduced as a driver of economic development. In 

addition, after a decade of attention to the regional innovation system policies in the Yazd province, 

this approach has not shown any positive effect on the development of the province. Thus, this study 

set out to provide a suitable model for the regional innovation system development in Iran following 

the investigation of the Yazd province as a case study. To this end, this study used the exploratory 

factor analysis and relative importance index to identify and analyze the key factors effective on the 

development of regional innovation system. The findings obtained from the opinions of experts and 

actors of this field showed that the three factors of human resources; the Science and Technology 

Park; and growth, innovation, and creativity centers in Yazd Province have the highest importance 

among all studied factors. This reveals the concentration of finances, policies, and projects on these 

factors and ignorance of other factors. In the light of the importance and the designated priorities, the 

factors of innovation system in Yazd province were classified into five groups. These included human 

and social resources, innovation infrastructure, innovation processes, business dynamics, and 

endogenous development. It can be concluded that so far, the concentration has been on the 

elementary stage of regional innovation system model – which essentially functions as the input for 

the system – and the innovation system in Yazd province is in its early stages. Accordingly to the 

obtained model of the study, the regional innovation system development in Yazd province needs 

concentration on the three groups of factors, i.e., innovation processes, business dynamism, and 

endogenous development.  
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 رانیا در ایمنطقه ینوآور نظام ةتوسع یالگو ةارائ

 (یزد استان :یمورد ةنمون)

 1راحتیان محمدجواد ،1هنری مریم ،2محسن رفیعیان ،1انصاری مجید

 یزد، دانشگاه معماری، و هنرة دانشکد شهرسازی، گروه ای، منطقه ریزی برنامه ارشد کارشناسی دانشجوی .1

  ایران یزد،

 ایران  یزد، یزد، دانشگاه معماری، و هنرة دانشکد شهرسازی، گروه استادیار، .2

 (06/06/1401 پذیرش: تاریخ ـ 27/02/1401 دریافت: )تاریخ

 دهیچک

 نـوآوری  نظـا   های سیاست به توجه از نیز دهه یک گذرد. می مناطق در اقتصادی ةتوسع محرک منزلة به نوآوری شدن مطرح از ها سال
 هدف با پژوهش این دلیل همین به است. نشده مشاهده استان ةتوسع در رویکرد این از مثبتی آثار ولی .گذرد می یزد استان در ای منطقه
 پـژوهش  ایـن  در .شـد  جـا  ان ،مـوردی  ةنمون عنوان به ،یزد استان ةمطالع با ،ایران در ای منطقه نوآوری نظا  ةتوسع مناسب الگوی ارائة

 اهمیـت  شـاص   و اکتشـافی  عـاملی  تحلیـل  روش از استفاده با ای منطقه نوآوری نظا  ةتوسع بر ثرؤم کلیدی عوامل تحلیل و شناسایی
 و علم پارک انسانی، منابع عامل سه داد نشان حوزه این نفعاال و متخصصان نظر اساس بر پژوهش این های یافته .گرفت صورت نسبی

 و بودجـه  تمرکـز  دهنـد   نشـان  کـه  دارنـد  عوامـل  سایر بین را اهمیت بیشترین یزد استان در صالقیت و نوآوری و رشد مراکز و ،فناوری
 در عوامـل  بنـدی  دسته و شده مشخ  های اولویت و اهمیت به توجه با .است عوامل سایر از غفلت و عوامل این بر ها پروژه و ها سیاست

 .4 ؛نوآوری یندهایافر .3 ؛نوآوری های زیرساصت .2 ؛اجتماعی و انسانی ةسرمای .1 است: تفکیک قابل دسته پنج ،یزد استان نوآوری نظا 
 بیشتر که ،ای منطقه نوآوری نظا  الگوی ابتدایی ةمرحل بر تمرکز کنون تا گرفت نتیجه توان می زا. درون ةتوسع .5 ؛کار و کسب های پویایی

 نـوآوری  نظـا   ةتوسـع  پـژوهش،  ماحصل الگوی مطابق .است ابتدایی مراحل در یزد استان نوآوری نظا  و است بوده دارد، ورودی ةجنب
 .زا درون ةتوسع ،وکار کسب پویایی نوآوری، یندهایافر است: عامل دسته سه بر تمرکز نیازمند یزد استان ای منطقه

 واژگاندیکل

 .یزد استان نسبی، اهمیت شاص  ،اکتشافی عاملی تحلیل ،ای منطقه اقتصاد ،ای منطقه نوآوری نظا 
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 لهئمس انیب مقدمه/

 :Crescenzi et al. 2020) است کرده رییتغ ییشکوفا و ثروت جادیا یایجغراف جهان سراسر در امروزه

 Lundvall & Borras) است گرفته شکل نوآوری و یریادگی و دانش بر یمبتن یا ندهیفزا رقابت و (10

 بررای  نرده یآ رقابرت  یبررا  دیجد خدمات و کاالها یساز یتجار و ینوآور تیظرف ،پس (.33 :1998

 برجسرته  خصرو   به تیظرف نیا حفظ و تیتقو است. یاتیح یجهان اقتصاد در کنندگان  شرکت ةهم

 ارتباطرات  و اطالعرات  دیر جد یهرا  یفنراور  برا  که خدمات ةارائ و ،دیتول توسعه، ،قیتحق رایز .است

 نیرز  ایرران  در .(Jurowetzki et al. 2018: 372) شروند  یمر  تر یجهان روز به روز است شده ریپذ نامکا

 بره  علمری  ةتوسرع  و آمروز   یهرا  سیاست بر تمرکز از مقررات و قوانین و ها سیاست تکاملی مسیر

 ;Salami & Soltanzadeh 2012) اسرت  کررده  حرکرت  ینروآور  و یفنراور  ةتوسرع  برر  تمرکز سمت

Mansouri 2013; Namdarian 2017.) کشررور، علمرری جررام  ةنقشرر نظیررر ر متعرردد سیاسررتی اسررناد 

 یهرا  برنامره  کلری  یهرا  سیاسرت  ،مقاومتی اقتصاد کلی یها سیاست ،یفناور و علم کلی یها سیاست

 تروان  از اسرتفاده  حرداکرر  قانون همچون ر مختلف اجرایی مقررات و قوانین و ر کشور ةتوسع ةسال پنج

 رفر   قرانون  توسرعه،  ششرم  ةبرنامر  قانون بنیان، دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون داخلی،

 تکامل این یحدود تا ر ها آن امرال و ،خارجی یگذار سرمایه از حمایت قانون ،پذیر رقابت تولید موان 

 انرد  کررده  ارائره  ایرران  نروآوری  و یفنراور  و علرم  ةتوسرع  اهداف از شفاف یتصویر و داده نشان را

 (.UNCTAD 2016; Namdarian 2017 ؛1396 همکاران و پور مردادی)

 جهرت  1393 سال در و آغاز 1380 سالاز  فناوری و علم ةزمین دررا  خود های فعالیت یزد استان

 و علرم  ةویژ ةمنطق نوآوری و فناوریو  علم های گذاری سیاست ةزمین در خود های زیرساخت تقویت

 برودن  دارا نظر از برتر استانپنج  ءجززمینه  همین در همچنین استان این .کرد سیسأت را خود فناوری

 و ،خرال   هرای  شررکت  بودن دارا ،دیجیتال اقتصاد محصوالت تولید دوم ةرتب بنیان، دانش های شرکت

 5 و نروآوری  مرکرز  3 برا  استان این دیگر طرفی از .است کشور در فاوا یافتگی توسعه میزان سوم ةرتب

 فنراوری و  علم های گذاری سیاست و نوآوری نظام ةتوسع دنبال به اشتراکی کار فضای و دهنده شتاب

 ضررورت  ایرن  رو همرین  از .(1398 همکاران و نژاد خسروانی ؛1389 وزیران تئ)هی است نوآوری و

 نروآوری  بر مبتنی ةتوسع راه ةادام در مناسب های رو  شناسایی با که شود می احساس یزد استان در
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 نروآوری  نظرام  ةتوسرع  مناسرب  الگوی ةارائ هدف با پژوهش این در زمینه همین در کند. عمل موفق

 ای منطقره  نروآوری  نظرام  ایرن  ةتوسرع  بر ثرؤم کلیدی عوامل تحلیل و شناسایی به یزد استان ای منطقه

 ایرن  بره دادن  پاسر   پری  در پرژوهش  رو  و هردف  بره  توجره  با نوشتار این همچنین .خته شدپردا

 تررین  مهرم  ،اسرت   کردام  یزد استان ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع ویگال ترین مناسبسؤاالت است: 

 دیگرر  یک با ارتباط در عوامل این سازوکاراست ،  کدام یزد استان نوآوری نظام ةتوسع بر ثرؤم عوامل

 باشد  باید چگونه یزد استان ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع جهت

 پژوهش نظری چارچوب

 و محققران  از یاریبسر  کره  کنرد  یمر  فرراهم  را یمفهروم  چرارچوب  کی ینوآور های نظام کردیرو

 .(Rudskaia & Rodionov 2018: 249) داننرد  یمر  دیر مف ینوآور لیوتحل هیتجز یبرا گذاران استیس

 تحرت  آن ةتوسرع  شرود،  ینم یتلق شده تیترب و یرسم ةینظر کی ینوآور یها نظام کردیرو اگرچه

 (،Lundvall 2016: 87-88) یتعرامل  یریادگیر  یهرا  هیر نظر ماننرد  -ینوآور مختلف یها هینظر ریتأث

 نوآور اقتصادهای (،Metcalfe 1995: 30; Coenen et al. 2017: 605-608) یتکامل اقتصاد یها هینظر

(Kline & Rosenberg 2010: 175; Dosi et al. 1988: 318-322،)  نهرادی  اقتصرادهای (Edquist & 

Johnson 1997: 44،) پرذیری  رقابت (Grillitsch & Asheim 2018: 1640)،   یهرا  خوشره  در تجمر 

 .است ر (Coenen et al. 2017: 606) یصنعت مناطق و یا منطقه

 کراهش  یبررا  (یمحلر  یحتر  ایر  یا )منطقه یرملیز فضای کی در ینوآور یها نظام یریکارگ هب

 بره  کره  (Cooke et al. 1997: 480-486) هشرد  انجرام  یملر  اسیر مق به مربوط مشکالت نیدتریشد

 تعرامالت  و مررتب   یهرا  شبکه از یستمیس منزلة به که دارد اشاره یمؤسسات و ها شبکه و گرانیباز

 شروند  یم مناطق در رشد باعث و ،کنند یم دیتول دانش کنند، یم عمل ینوآور و یریادگی بر متمرکز

(Cooke 2004; Cooke 1992). یهرا  نظرام » کرو   پیر لیف 1992 سرال  در را یا منطقره  کردیرو نیا 

 .(Cooke 1992) یدنام (RIS) 1«یا منطقه ینوآور

                                                                                                                            
1. regional innovation system 
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 ةمحرکر  یروین یبررس نوآور مناطق اقتصادی ةتوسع های قیتحق یاصل یها یریگ جهت از یکی

 نظرام  یرک  جهرانی  هرای  سیستم در تعامل با دهد می نشان شواهد است. یا منطقه ینوآور یها نظام

 بره  یاجتمراع  ةیسررما  نیهمچن (.Berman et al. 2020: 684) یابد توسعه تواند می یا منطقه ینوآور

 ةتوسرع  در تروجهی  قابرل  سرهم  و کند می عمل یا منطقه ینوآور نظام کی در کلیدی یوندیپ رابةم

 نروآوری  هرای  نظرام  ةایرد  طرفری  از (.Aragón Amonarriz et al. 2019: 41) دارد یا منطقه ینوآور

 هرای  توسرعه  ایجاد با شود می دیده جدید گرایی منطقه قالب در اقتصادی جغرافیای در که ای منطقه

 ;Hall & Vodden 2019: 190) کنرد  عمرل  منراطق  نرامتوازن توسعة  رف  جهت در تواند می زا درون

Ajobiewe 2020: 5-6; Cao et al. 2018: 700.) ییتوانرا  برا  قلمررو  کیر  ةتوسع سطح منظر، این از 

 در ژهیر و بره  یخرارج  یگرذار  هیسررما  ةیر تعب یبررا   یشررا  جراد یا و ینوآور یبرا یا منطقه عوامل

 & Vidmar 2021: 286; Yi) شرود  یمر  داده حیتوضر  دهیر چیپ ای فرد منحصربه یاقتصاد یها تیفعال

Xiao-li 2018: 28.) شرده،  مطرر   تعراریف  طبرق  ،هرا  سیسرتم  ایرن  در توجه مورد محر  طرفی از 

 که باشد تعامالت نیا ینهاد چارچوب و منطقه کی در مختلف یها سازمان نیب تعامالت تواند می

 .Carayannis et al) گرذارد  یمر  ریتأث ای منطقه و یاقتصاد توسعة و ینوآور ییایپو بر تعامالت این

2018: 156; Isaksen et al. 2018: 227; Yun & Liu 2019: 3-6.) که عواملی از یکی دیگر سویی از 

 هرای  شررکت  نبری  فیزیکری  نزدیکری  گرفتره  قررار  توجره  مورد ینوآور های نظام مفهومتوسعة  در

 و همکاری ظهور باعث که است دیگر حامی سساتؤم و تحقیقاتی( مراکز) ها دانشگاهو  خصوصی

 انتشرار  و انتقرال  و تولیرد  باعرث  امرر  این (.Kapetaniou & Lee 2019: 263) شود می محلی پویایی

 Pyka et al. 2019: 1326-1328; Kalapouti et al. 2020: 304; Hekkert et) شود می منطقه در دانش

al. 2020: 76-79.) وجرود  مسرتلزم  خرارجی  و داخلری  دانرش  از یمنرد  بهرره  که دهد می نشان این 

 برر  عرالوه  .(Holl et al. 2022: 16) اسرت  مناطق در شدهدیتول دانش جذب یبرا یمحل یها تیقابل

 ای منطقه قابلیت وجود ای منطقه ةتوسع در ضروری بسیارموضوع  ،منطقه داخل در تولیدشده دانش

 Wehn & Montalvo) اسرت  تولیدشده خارجی دانش از برداری بهره جهت مناسب سازوکارهای و

 پیشررفته  هرای  فنراوری  دارای منراطق  و کشرورها  برا  تعامرل  و همکراری  برا مهرم   این (.64 :2018

(Chaminade et al. 2018: 12; Eraydin 2019: 59) هرای  شررکت  و ها دانشگاه همکاری همچنین و 
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 Asheim 2019: 21; Morisson) شرود  میسر می پیشرفته دانش ةتولیدکنند عوامل سایر و بنیان دانش

& Doussineau 2019: 108; Xue 2018: 145-149.) بره  توجره  آن از اسرتفاده  و نوآوریمباحث  در 

 هرم  که هستند یمناطق دارند را ینوآور نیشتریب که یمناطق که جهت این از است مهم سازی بومی

 .Firsova et al) دارنرد  را خود دانش ةیپا با آن کردن مرتب  هم گانیهمسا از دانش جذب ییتوانا

 (.Asheim 2019: 23; Knudsen 2020: 230) است ای منطقه یادگیری با مرتب  یندافر این .(5 :2020

 ینروآور  برر  شررکت  کی در ینوآور دهد یم نشان ها شرکت نیب دانش یزهایسرر وجود نیهمچن

 ;Stejskal & Hajek 2019: 996) گرذارد  یمر  ریترأث  کیر نزد مکران  کی در  یصنا و ها شرکت ریسا

Colombelli & Quatraro 2019: 782; Prencipe et al. 2020: 2-4.) که است آن گویایموضوع  این 

 در بایرد  صرنعتی  های رقابت در ماندن برای توسعه و تحقیق به نیازمند صنای  با مرتب  های شرکت

 & Preobrazhenskiy & Firsova 2020: 370; Zemtsov) باشند دانش تولید و نوآوری مناب  نزدیکی

Kotsemir 2019: 389.) و شروند  مری  بنردی  خوشره  منطقه صورت به بیشتر ها شرکت این نتیجه در 

 در (.Edgar & Yusof 2021: 48) کنند می انتخاب تر غنی نوآوری و فناوری ساختار با را هایی مکان

 بررای  منطقره  یرک  شرهرهای  ویژگی با مرتب  اقتصادی تخصص و تنوع ینوآور های نظام رویکرد

 اقتصرادی  قروی  مراکز وجود . زیرا(Martin et al. 2018: 136) است مهم منطقه آن ةنوآوران پویایی

 جهینت در و کند یم تیتقو را اطالعات انیجر و تیخالق که کنند یم ارائه را امکانات از یا مجموعه

 (.Malerba & McKelvey 2020: 514) دهد یم ارتقا را ینوآور

 ژوهشپ ةیشینپ

 .است گرفته صورت جهان سرتاسر رد ای منطقه ینوآور نظام ةزمین در گوناگونی مطالعات کنون تا

 نشران  را وری بهرره  به دستیابی و ای منطقه ینوآور های نظام از استفاده گیچگون ها پژوهش بررسی

 2و  1 هرای  جردول  در شروند.  می معرفی ها پژوهش این ثیرگذارترینأت از تعدادی ادامه در دهد. می

 است. شده آورده پیشین های پژوهش ةنیپیش
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 (نگارندگان :ذخأم) خارجی های پژوهش ةپیشین. 1 جدول

 پژوهشگران نام
 سال

 پژوهش
 توضیحات پژوهش عنوان

 و هاشه
 همکاران

2020 

 به چهارگانه چیمارپ
 رواب : از یا شبکه عنوان
 نظام کی در ارز  جادیا

 سوئد یا منطقه ینوآور

 ها تیفعال و مناب  و گرانیباز متقابل یها یوابستگ ،یفیک یمورد ةمطالع کی اساس بر
 کی عنوان به دیبا را چیمارپ نیچهارم که دهد یم نشان جینتا .شد یبررس خرد منظر از
 افزا ارز  رواب  در گانه سه چیمارپ گرانیباز آن در که یا عرصه ؛گرفت نظر در کل
 کنند. یم جادیا ارز  یمدن ةجامع یبرا که کنند یم فایا را یمختلف یها نقش

 و زتسوف
 ریکوتسم

2019 
 نظام ییآکار یابیارز
 در یا منطقه ینوآور

 هیروس

 ها آن توانایی به توجه با روسیه مناطق ةمقایس به ها داده یپوشش لیتحل کردیرو کاربرد با
 جینتا .ختندپردا ها آن ةکنند تعیین عوامل شناسایی و کارآمد جدید های وریافن ایجاد در
 با یفناور تر افتهی هتوسع مناطق در یا منطقه ینوآور نظام ییآکار دهد یم نشان
 .است بوده باالتر اختراع ثبت تر بزرگ سهام و ها دانشگاه نیتر یمیقد

 2018 یزوت و بارا

 دانشگاه، مناب  سهم
 و یخصوص بخش
 عدم /یور بهره در یدولت
 ینوآور نظام یور بهره

 ایتالیا یا منطقه

 نییتع به دانش دیتول تاب  مفهوم از استفاده با و یتصادف یمرز لیتحل کی قیطر از
 و قیتحق یها یگذار هیسرما تیاهم نف  به یتجرب یها افتهی .ختندپردا کی هر سهم
 یها تیفعال یبرا را سود نیشتریب که هستند یخصوص بخش و ها دانشگاه در توسعه
 آن در ها شرکت که یدانش ةنیزم دهند یم نشان نیهمچن شواهد دارند. یا منطقه ینوآور
 نقش دانشگاه، یفناور انتقال دفتر نندما ،یا واسطه ساختار کی وجود و کنند یم تیفعال
 یکل آییکار یبرا تواند یم یدولت سطح یها استیس دارد. ینوآور ندیافر در یمهم
 شود. یطراح جنوب مناطق یبرا یا ژهیو مداخالت دیبا عوض در و باشد مضر

 2015 لو و الو
 ،یا منطقه ینوآور نظام
 و ،جذب تیظرف

 ینوآور عملکرد

 و ،دانش بر یمبتن کارو کسب خدمات ،یا منطقه ینوآور یها طر  عنصر سه به توجه با
 نشان جینتا .پرداختند ای منطقه وریآنو نظام با رابطه در پژوهش به یاطالعات مناب 
 که گذارد یم ریثأت شرکت جذب تیظرف بر ارز  ةریزنج و یاطالعات مناب  دهد یم

 .شود یم ینوآور بهتر عملکرد به منجر

 و رویسول
 گئوناب

2012 
 ینوآور نظام یارتقا
 کیمکز التیا یا منطقه

 و ،کار دستور فیتعر یبرا مشکالت ت،یموفق عوامل ییشناسا و لیوتحل هیتجز به
 انتها در .ختندپردا یا منطقه ینوآور یمش خ  مختلف اقدامات یاجرا یبرا یاصل موان 
 .هایی ارائه کردندشنهادیپ

 و لبایو راموس
 همکاران

2010 

 یهمکار یریگ اندازه
 در صنعت و دانشگاه
 ینوآور نظام کی

 یا منطقه

 ینوآور نظام کی در ها دانشگاه سوم تیمأمور یها شاخص از یا مجموعه از استفاده با
 و کند یم شیآزما را ها شاخص اعتبار جینتا پرداختند. یهمکار نیا یبررس به یا منطقه
 مورد در مشاهدات یبرخ نیهمچن و صنعت و دانشگاه یوندهایپ از یا دهیچیپ ةنقش

 .دهد یم ارائه موضوع نیا به یدگیرس یبرا ازین مورد یریپذ انعطاف

 و الیوتی
 همکاران

2006 
 یابیارز یبرا یوشر
 نظام کی جذب تیظرف

 یا منطقه ینوآور

 را یا منطقه ینوآور یندهاایفر در ینگار ندهیآ دانش از استفاده و دیتول یکل روند
 کردند. مطالعه

 2002 شونگ

 یمل نظام کی جادیا
 قیطر از ینوآور
 ینوآور یها نظام

 یا منطقه

 یها نظام ینوآور گرانیباز ،یمل ینوآور نظام کی ثرؤم یاجرا و نیتدو هدف با
 نسبتاً کره یمل ینوآور نظام دهد یم نشان جینتا .کردند لیتحل را کره یا منطقه ینوآور
 .دارد شرفتهیپ یا منطقه ینوآور نظام سه فق  رایز .است فیضع

 1994 مورگان و کو 
 در یا منطقه ینوآور نظام

 وورتمبرگر    بادن
 تیاهم از دولت و وکارهاکسب نیب نوآورانه یاقتصاد تیفعال یها شبکه گرفتند  جهینت
 .دنبرخوردار توسعه ندایفر در یدیکل
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 (نگارندگان :ذخأم) داخلی های پژوهش ةپیشین. 2 جدول

 نام
 پژوهشگران

 سال
 پژوهش

 توضیحات پژوهش عنوان

 و ییرزایم
 یربان

1400 

 تیظرف لیتحل و یابیارز
 سطح در یا منطقه ینوآور
 بر هیتک با کشور یها استان
 ینوآور سنجش نینو یمبان

 تجارب مرور و یا منطقه

 سطح شیافزا ای کاهش تناسب به دهد یم نشان پژوهش جینتا
 .شود یم ادیز ای کم مناطق ینوآور تیظرف مناطق، یافتگی توسعه

 و ردلیش
 یفتح

1400 
 نظام بر ثرؤم عوامل ییشناسا
 بر دیکأت )با یا منطقه ینوآور

 (رانیا

 بنگاه، ةتوسع و قیتحق مخارج یها شاخص دهد یم نشان جینتا
 نیآخر به یدسترس توسعه، و قیتحق در دانش و صنعت مشارکت
 یمعنادار و مربت اثر اختراع ثبت یها برنامه و ،یعال آموز  و یفناور
 .دارند کشورها ینوآور زانیم بر

 و یمحمد
 همکاران

1398 
 یکارکرد لیتحل چارچوب
 در یا منطقه ینوآور نظام

 توسعه حال در یکشورها

 یکارکردها و محتوا لیتحل اساس بر کارکردها یشناس مفهوم یبررس به
 کارکرد هشت ةدهند نشان جینتا .اند پرداخته یا منطقه ینوآور ةتوسع
 جادیا تیقابل آن، یده جهت و یا منطقه ینوآور یحکمران تیقابل
 ةفناوران ینیب شیپ و یابی مسئله ص،یتشخ تیقابل ،ینوآور بوم ستیز

 تیقابل ،یفناور بر یمبتن یصنعت ةتوسع تیقابل  ،یصنا و ها شرکت
 کشف تیقابل و ،بازار جادیا تیقابل ،یساز شبکه تیقابل ،یتوانمندساز

 است ینیکارآفر یها فرصت انتشار و

 و ییرزایم
 یربان

1397 
 ینوآور نظام مسائل لیتحل

 تهران شهرکالن

 ای منطقه نوآوری نظام مسائل فازی شناختی ةنقش رو  از استفاده با
 دهد یم نشان پژوهش جینتا کردند. بررسی را تهران شهر کالن
 دارند. شتریب توجه به ازین ینوآور یها رساختیز

 و یهیفق
 یمیسل

1388 

 با یبخش ینوآور نظام ةمطالع
 انیم رواب  نییتع بر دیکأت

 و ،یدانش یها یهمکار نهادها،
 کارکردها

 مباحث به یبخش نگر  همحدود در را یینو ساختار پژوهش نیا
 نظام بر ثرؤم ینهادها از یدیجد نوع و کند یم مطر  ینوآور یها نظام
 .کند یم یمعرف یبخش ینوآور

سالمی و 
 همکاران

1394 

عوامل  ییو شناسا یبررس
 یثر بر نظام نوآورؤو م ینهاد

 یها خوشه در یا منطقه
: یمورد مطالعة) یصنعت
 (کیسرام و یکاش صنعت

 ینوآور نظام نهادی یها شاخص یبند رتبه دنبال به این پژوهش
 دستة هفت ةدهند نشان جینتا. اند بوده صنعتی های خوشه در ای منطقه
 گذاری، سیاست همکاری، و تعامل ارتباطات، و زیرساخت فرهنگ،
 .است بوده نوآوری و یادگیری و مالی، مینأت کارکنان، و پرسنل

 پژوهش قلمرو و محدوده

 هرای  عررض  برین  ایران مرکز در ، بمر کیلومتر 76469 بر بالغ مساحت بایزد،  شهر مرکزیت با یزد استان

 دقیقه 45 و درجه 52 جغرافیایی طول و شمالی ةدقیق 30 و درجه 33 تا دقیقه 48 و درجه 29 جغرافیایی
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 اصفهان، استان به غرب و شمال از که است گرفته قرار أمبد النهار نصف از شرقی ةدقیق 30 و درجه 56 تا

 28 دارای و شرود  می محدود فارس و کرمان استان به جنوب از جنوبی، خراسان استان به شر  شمال از

 8 دارای همچنین و است یزد شهر در یزد دولتی دانشگاه آن ترین بزرگ که است آموزشی و علمی مرکز

 به یزد استان همچنین .هستند کار به مشغول یزد استان فناوری و علم پار  به وابسته که است رشد مرکز

 برازیگران  و عناصر خصو  در است. فعالیت حال در کشور در فناوری و علم ةویژ ةمنطق اولین عنوان

 شررکت  فاضرالب،  و آب شررکت  مخرابرات،  شرکت از توان می یزد فناوری و علم ةویژ ةمنطق در فعال

 علم پار  طبیعی، مناب  ةادار ،شهرسازی و راه ةادار صنعتی، های شهر  شرکت گاز، شرکت بر ، توزی 

 یاد یزد شهرداری همچنین و ،استانداری استان، های دانشگاه ،خالقیت و نوآوریو  رشد مراکز ،فناوری و

 (.1398 همکاران و نژاد خسروانی ؛1389 وزیرانهیئت ) کرد

 
 یزد استان نوآوری های زیرساخت موقعیت. 1ة نقش
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 پژوهش ابزار و روش

 برا  پژوهش نیا است. یزد استان ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع مناسب الگوی ةارائ پژوهش نیا هدف

 مروردی(  ةنمون عنوان به یزد استان بر کیدأت و پیشین های )پژوهش یقبل مطالعات جام  لیوتحلهیتجز

 شناسرایی  یزد استان ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع بر ثرؤم کلیدی عوامل طریق این از سپس شد. آغاز

 از پرسشرنامه  از حاصرل  های داده تحلیل برای همچنین و پرسشنامه از ها داده آوری جم  جهت .شدند

 شد. استفاده (EFA) 2اکتشافی عاملی تحلیل و (RII) 1نسبی اهمیت شاخص های رو 

 پرسشنامه طراحی

 ای پرسشرنامه  ،یرزد  اسرتان  ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع بر ثرؤم عوامل یبند دسته و بندی اولویت یبرا

 و کارشناسران  میران  توزیر   بررای  پرسشرنامه  این .دهد قرار یبررس مورد را عوامل نیا که شد طراحی

 ةتوسرع  و نروآوری  مراکرز ، فنراوری  و علرم  ةویرژ  ةمنطقر ، فناوری و علم پار ، استانداریمتخصصان 

 هرای  شرهر   شررکت ، اطالعرات  فنراوری  و ارتباطات کل ةادار ،ای منطقه بازار فن، ها دانشگاه ،فناوری

 و علرم  ةویژ ةمنطق، کشاورزی و معادنو  صنای  بازرگانی اتا ، ریزی برنامه و مدیریت سازمان، صنعتی

 و پرژوهش  صرندو  ، نخبگران  بنیاد، کشاورزی جهاد سازمان، تجارت و معدن و صنعت ةخان، فناوری

 کرل  ةادار، گردشرگری  و دسرتی  صرنای  و  فرهنگری  میراث کل ةادار، دانشگاهی جهاد سازمان، فناوری

 مراکرز  دارای هرای  کارگراه ، هرا  شرهرداری  و شوراها، ساختمان مهندسی نظام سازمان، وپرور  آموز 

 مرورد  ةجامعر  عنروان  بره  یرزد  استان در دهندگان شتاب و بنیان دانش های شرکت، تحقیقاتی و پژوهشی

 نظرام  ةتوسرع  برر  ثرؤمر  عوامل شامل شده تنظیم ةپرسشنام روایی و اعتبارسنجی جهت .شد تهیه مطالعه

 در شرده  تهیره  ةپرسشنام کار این برای .شد استفاده محتوایی روایی رو  از یزد استان ای منطقه نوآوری

 ازیک  هر برای شد خواسته ها آن از و گرفت قرار (3 )جدول حوزه اینمتخصصان  از نفریازده  اختیار

 پس دهند. پاس « مخالف کامالً» تا «موافق کامالً» از باالتر دقت برای لیکرتتایی  پنج طیف در ها گذاره

 تحرت  «ندارم نظری» ،«ضروری» عنوان تحت «موافق» و «موافق کامالً» موارد ها پرسشنامه آوری جم  از

 بنردی  طبقره  «غیرضرروری » عنروان  تحرت  «مخالف کامالً» و «مخالف» و ،«غیرضروری اما مفید» عنوان

                                                                                                                            
1. relative importance index 

2. exploratory factor analysis 



380   1401 زمستانو  پاییز، 2، شمارة 14آمایش سرزمین، دورة 

 مقردار  کره  هرایی  گذاره (.1)رابطة  شد محاسبه (CVR) 1محتوایی روایی نسبت مقدار آن از پس شدند.

CVR گرفتند قرار پذیر  مورد بود 59/0 از باالتر ها آن. 

(1) 2

2

e

n
n

CVR
n



 

𝑛𝑒 و  اند داده تشخیص ضروری را بعد آن که نیامتخصص تعداد𝑛 نامتخصص کل تعداد. 

 ایرن  در پرسشرنامه  مقبولیت دنکر مشخص جهت ها گذاره محتوایی روایی نسبت تعیین از پس

 CVI میرزان  چه هر رو  این در .(2رابطة ) شد استفاده (CVI) 2محتوایی روایی شاخص از رو 

 دارد. باالتری مقبولیت پرسشنامه باشد 1 به تر متمایل

(2) 
1

 

n
CVR

CVI
Retained Numbers


 

CVR مانده باقی مقادیر برای ،Retained Numbers مانده باقی های آیتم تعداد. 

را نشران   پرسشرنامه  اجرایری  قابلیرت  و اعتبرار  کره  اسرت  79/0 مقدار پرسشنامه این برای CVI مقدار

 دهد. می

 (پژوهش های یافته منبع:) محتوایی روایی نامتخصص مشخصات. 3 جدول
 

 ارشد کارشناسی تخصصی دکتری تعداد تحصیلیرشتة 

 0 2 2 شهری ریزی برنامه و جغرافیا

 1 3 4 شهرسازی

 0 2 2 اقتصاد

 0 3 3 صنعتی مدیریت

 پرسشنامه پایایی

 کرونبراخ  آلفرای  شرد.  اسرتفاده  کرونباخ آلفای ضریب رو  از پایایی سنجش جهت پژوهش این در

 طرفری  از دارد. ها داده بودن پایا از نشان باشد 1 به نزدیک ضریب این اگر که است 1 و 0 بین عددی

                                                                                                                            
1. content validity ratio 

2. content validity index 
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 7/0 و 5/0 برین  عددی اگر ضریب این دهد. می نشان را ها داده پایاییعدم  5/0 از کمتر آلفای ضریب

 .(Chan & Idris 2017)دهد  نشان می را قبول قابل پایایی باشد 7/0 از باالتر اگر و متوس  پایایی باشد

 دهد. می نشان را پرسشنامه پایایی که بود 95/0 کرونباخ آلفای ضریب پژوهش این در

 نسبی اهمیت شاخص

 در  دهنردگان  پاسر   توسر   کره  ،ریر متغ هرر  ینسب ارز  رها،یمتغ تیاهم بیترت لیوتحلهیتجز یبرا

 مترداول  یهرا  رو  از یکر ی رو  نیر ا (.Chan 2012) شود یم انیب ینسب تیاهم شاخص با ،شود یم

 (.Dixit et al. 2019) دارد یقر یدق اریبسر  ارز  پرسشنامه از استفاده با رهایمتغ یبند رتبه هنگام که است

 شود. یم محاسبه شده  داده نشان 3رابطة  در که طور همان k ریمتغ یبرا نسبی اهمیت شاخص

(3) kS
RII

S N





 

𝑆𝑘  (.7 ترا  1 از پژوهش این )در دهند می متغییر هر به دهندگان پاس  که است امتیازی میزان N 

 بیشرتر  نسربی  اهمیرت  شاخص میزان چه هر .است نفر( 136 پژوهش این )در دهندگان پاس  تعداد

 شود. می بیشتر متغیر آن اثرگذاری میزان باشد،

 اکتشافی عاملی تحلیل

 بره  مرتب  یرهایمتغ از یتعداد یآور جم  یبرا که است یآمار کیتکن کی اکتشافی عاملی تحلیل

 Gunduz & Abdi) شرود  یمر  اسرتفاده  «عوامل» یعنی تر یاساس و تر یکل یرهایمتغ لیتشک یبرا هم

 بره  تر کوچک یپارامترها به شده یریگ اندازه یرهایمتغ تعداد کاهش رو  نیا یاصل هدف (.2020

 .Jadidoleslami et al) اسرت  یمخفر  ةداد یسراختارها  ییشناسرا  و ریتفسر  تیر قابل شیافزا منظور

 گرفت. قرار استفاده مورد دلیل همین به هم پژوهش این در (.2021

 ها داده یلوتحل یهتجز
 دهندگان پاسخ مشخصات

 پرژوهش  ةحوز درمتخصصان  و کارشناسان بین پرسشنامه عدد 200 آماری ةجامع طبق پژوهش این در

 ایرن  که بود درصد 68 پذیری برگشت درصد .بازگشت پرسشنامه 136 میزان تعداد این از که شد توزی 

 است. آمده 4 جدول در پرسشنامه به دهندگان پاس  مشخصات است. قبول مورد میزان
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 (پژوهش های یافته منبع:) دهندگان پاسخ مشخصات .4 جدول

 کاری و خدمتسابقة  سن تحصیالت جنسیت
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 اکتشافی عاملی تحلیل

 دیر با ،یبرردار  نمونره  تیکفا و رهیچندمتغ بودن نرمال یعنی ،اکتشافی یعامل لیتحل یاساس اصل دو

 ةریچنردمتغ  برودن  نرمال یریگ اندازه منظور به (.Chan 2012) شوند یبررس عوامل استخراج از قبل

 یبررا نیرز   (KMO) 1نیاولکر  ریمار  زریکا آزمون شود. استفاده می بارتلت تیکرو آزمون از رهایمتغ

 George & Mallery) اسرت  مناسب اکتشافی عاملی تحلیل یبرا ریمقاد  یتوز ایآ نکهیا یریگ اندازه

 نشران  را 808/0 مقدار KMO از استفاده با گیری نمونه کفایت آزمون ةجینت شود. یم استفاده (2019

 اکتشرافی  عراملی  تحلیرل  برای شده آوری جم  های داده درصد 80 که است آن گویای این .دهد می

 (p-Value) احتمرال  مقدار شود می مشاهده 5 جدول در که طور همان همچنین است. بخش رضایت

 بررای  16239.046 تقریبری  کرای  مجرذور  و 1431 آزادی ضرریب  با ها داده و است 05/0 از کمتر

 .اند مناسب اکتشافی عاملی تحلیل آزمون

 پرنج  حضرور  (PCA) 2یاصرل  ةمؤلف لیوتحلهیتجز است، شده داده نشان 6 جدول در که طور همان

 درصرد  5/6 و 8/7 ،7/14و  20 ،9/21 بیر ترت بره  کره  داد نشران  را 3 از شیب ةژیو ریمقاد با مؤلفه

 دهد. یم حیتوض را انسیوار از درصد( 70 )مجموعاً

 (پژوهش های یافته منبع:) KMO و بارتلت آزمون. 5 جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0/808 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 16239/046 

df 1431 
Sig. 0/000 

 

                                                                                                                            
1. kaiser-meyer-olkin 

2. principal component analysis 
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 (پژوهش های یافته منبع:) شده توصیف واریانس کل خروجی .6 جدول

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 
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1 16.986 31.455 31.455 16.986 31.455 31.455 11.304 20.934 20.934 

2 8.340 15.445 46.900 8.340 15.445 46.900 10.806 20.012 40.946 

3 5.151 9.539 56.439 5.151 9.539 56.439 7.963 14.746 55.692 

4 4.151 7.687 64.126 4.151 7.687 64.126 4.233 7.839 63.530 

5 3.219 5.962 70.088 3.219 5.962 70.088 3.541 6.557 70.088 

 

 یرزد  اسرتان  ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع بر ثرؤم عوامل دادن نشان یبرا عامل پنج با مدل کی

 یکر ی بر فق  ریمتغ هر و است ماکسیوار چرخش اساس بر املوع یبند گروه باشد. یکاف تواند می

 حرائز  عوامرل  نیر ا از برردن  نرام  شرده،  اسرتخراج  لعام پنج ریتفس از قبل دارد. بسزا ریثأت عوامل از

 بود. خواهد گروه هر یرهایمتغ بودن فرد منحصربه اساس بر عوامل نیا یگذار نام است. تیاهم

 پژوهش های یافته
 عوامل بندی اولویت

 بنردی  رتبره  جهرت  نسربی  اهمیرت  شاخص های یافته از استخراجی موارد وتحلیل تجزیه به توجه با

 بنردی  دسرته  اولویرت  چهرار  در عوامل یزد، استان در ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع بر ثرؤم عوامل

 کره  گرفتنرد  قررار  نروآور  مراکرز  و ،فنراوری  و علرم  پرار   انسانی، مناب  اول اولویت در که ندشد

 در شرده  اشراره  مروارد  کنند. ایفا یزد استان ای منطقه آورینو نظام ةتوسع در بسزایی نقش توانند می

 یرزد  اسرتان  در ای منطقره  نروآور  نظرام  های بخش دیگر و صنای  ةکنند کمک توانند می دوم اولویت

 خرارج  و داخرل  از انسرانی  منراب   جرذب  و داشت نگه جهت ای زمینه تواند می سوم اولویت باشند.

همرة   رسریدن  تعرادل  بره  باعرث  تواننرد  مری  هرم  چهارم اولویت در شده مطر  موارد شوند. کشور

 د.نشو ای منطقه ینوآور نظام در استان شهرستان
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 (پژوهش های یافته منبع:) یزد استان ای منطقه نوآوری نظامة توسع بر ثرؤم عوامل بندی اولویت. 7 جدول

 اولویت  عوامل

 اول اولویت تیخالق و ینوآور و رشد مراکز و یفناور و علم پار  ی؛انسان مناب 

 ،یکاش ،ی)نساج استان یصنعت یها خوشه، کردهلیتحص یروهاین اشتغال، انیبن دانش یوکارها کسب

 یکشورها با تعامل، دانش و دهیا یساز یتجار، دانش تیریمد ةشبک(، ... و ،یکنجد محصوالت

، یفناور و علم ةژیو ةمنطق ،یخصوص بخش یگذار هیسرما ،یاجتماع یها هیسرما، فناور برتر

 شرفتهیپ دانش ،یصادرات و یدیتول یها شبکه و ها خوشه ،رمحو لهئمس یها پژوهش و ینوآور

 دوم اولویت

 مناب  بر یمتک و متنوع اقتصاد، نمعد و صنعت با یفناور و یعلم مراکز مشارکت، شدان انتقال

 یها کنندهلیتسه و ها مشو ، یهوشمندساز و ارتباطات و اطالعات یفناور، یزد استان کل در دانش

 تعامل، یقاتیتحق و یپژوهش مراکز یدارا یها کارگاه، یزد استان یا منطقه یبرندساز، ینهاد و یقانون

 یها یفناور یساز یبوم، یزد استان موجود  یصنا در شرفتهیپ یها یفناور، فناور برتر یها شرکت با

، یزد استان ینوآور بوم ستیز ةمجموع در تنوع ،یعال آموز  مراکز و ها دانشگاه ،صنعت

 ةیروح، یونقل حمل نینو یها یفناور، خدمات و کاالها یریپذ رقابت، یستیز یها یفناور

، یاقتصاد متوس  و کوچک و خرد یها بنگاه رونق و یداریپا، ریپذ سکیر یگذار هیسرما

 تعامالت، سالمت انیبن دانش یها شرکت، پژوهش و یفناور بانیپشت نظامات و ها رساختیز

 ستیز  یمح با سازگار یها یفناور، مختلف یها بخش ینهادها

 سوم اولویت

 امکانات، یبانک و یپول نظام، یگردشگر ةنیزم در یفناور و پژوهش بانیپشت نظامات، شدان زیسرر

 یتخصص اقتصاد، زدی استان در زا درون ةتوسع ،ها آن به  یسر یدسترس و یرسان اطالع الزامات و

 یها بافت و یدست  یصنا، وابسته  یصنا و یکشاورز در باال یها یفناور ،یزد استان یها شهرستان

 ،سالمت بخش خدمات و امکانات به متوازن یدسترس ،مهاجرت و یتیجمع تحرکات ،یخیتار

 در یاجتماع و یاقتصاد و یاسیس تعادل، تسیز  یمح ةآستان با متناسب یاقتصاد یها تیفعال

، یزد استان در خدمات و  یصنا شیپخشا، یزد ناستا معدن ارز  ریزنج، یزد ناستا یها شهرستان

 تیقابل یدارا یها شهرستان در یکشاورز خرد یبازارها، مناسب ونقل حمل امکانات به یدسترس

  یصنا و یا گلخانه یکشاورز بر دیکأت با روستاها یدیتول نقش ،یزد استان کوچک معادن، زدی استان

 یدست

 چهارم اولویت

 عوامل بندی دسته

 نظرام  ةتوسرع  برر  ثرؤمر  عوامرل  موجرود  ینظر مبانی و اکتشافی عاملی تحلیل های یافتهبه  توجه با

 شدند. گذاری نام و داده قرار 8شده در جدول  درج های دسته در یزد استان در ای منطقه نوآوری
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 (پژوهش های یافته منبع:) یزد استان ای منطقه نوآوری نظامة توسع بر ثرؤم عوامل. 8 جدول

 متغیر عامل

 کار و کسب های پویایی

 یگذار هیسرما ةیروح، مختلف یها بخش ینهادها تعامالت، فناور برتر یکشورها با تعامل

 نقش، استان یها شهرستان یتخصص اقتصاد، استان در خدمات و  یصنا شیپخشا، ریپذ سکیر

 و یاقتصاد و یاسیس تعادل، یدست  یصنا و یا گلخانه یکشاورز بر دیکأت با روستاها یدیتول

، یخصوص بخش یگذار هیسرما، استان یا منطقه یبرندساز، استان یها شهرستان در یاجتماع

 معدن ارز  ریزنج، استان کوچک معادن، یگردشگر ةنیزم در یفناور و پژوهش بانیپشت نظامات

 در باال یها یفناور، زدی استان تیقابل یدارا یها شهرستان در یکشاورز خرد یبازارها، استان

 با متناسب یاقتصاد یها تیفعال، ستیز   یمح با سازگار یها یفناور، وابسته  یصنا و یکشاورز

 سالمت بخش خدمات و امکانات به متوازن یدسترس، دانش زیسرر، ستیز  یمح ةآستان

 نوآوری های زیرساخت

، استان موجود  یصنا در شرفتهیپ یها یفناور، استان کل در دانش مناب  بر یمتک و متنوع اقتصاد

 یها شبکه و ها خوشه، ...( و ،یکنجد محصوالت ،یکاش ،ی)نساج استان یصنعت یها خوشه

 نظامات و ها رساختیز، یقاتیتحق و یپژوهش مراکز یدارا یها کارگاه، یصادرات و یدیتول

 نینو یها یفناور ،یهوشمندساز و ارتباطات و اطالعات یفناور، پژوهش و یفناور بانیپشت

 و رشد مراکز، استان ینوآور بوم ستیز ةمجموع در تنوع، یفناور و علم ةژیو ةمنطق، یونقل حمل

 ینوآور، شرفتهیپ دانش، سالمت انیبن دانش یها شرکت، یفناور و علم پار ، تیخالق و ینوآور

 انیبن دانش یوکارها کسب، دانش تیریمد ةشبک، دانش انتقال ،محور لهئمس یها پژوهش و

 نوآوریفرایندهای 

 و یعلم مراکز مشارکت، مناسب ونقل حمل امکانات به یدسترس، فناور برتر یها شرکت با تعامل

 و خرد یها بنگاه رونق و یداریپا، خدمات و کاالها یریپذ رقابت، معدن و صنعت با یفناور

، ها آن به  یسر یدسترس و یرسان اطالع الزامات و امکانات، یاقتصاد متوس  و کوچک

، یعال آموز  مراکز و ها دانشگاه، صنعت یها یفناور یساز یبوم، دانش و دهیا یساز یتجار

 ینهاد و یقانون یها کننده لیتسه و ها مشو 

 مهاجرت و یتیجمع تحرکات، کرده لیتحص یروهاین اشتغال، یاجتماع یها هیسرما، یانسان مناب  اجتماعی و انسانیسرمایة 

 زا درون ةتوسع
 و یپول نظام، یستیز یها یفناور، یخیتار یها بافت و یدست  یصنا، زدی استان در زا درون ةتوسع

 یبانک

  جهینت

 سرازوکار  معرفی و یزد استان ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع مناسب الگوی ةارائ پژوهش این از هدف

 و علرم  پرار   انسرانی،  منراب   عامل سه داد نشان پژوهش این های یافته بود. دیگر یک آن ثرؤم عوامل

 نوآوری نظام ةتوسع جهت عوامل ترین مهم یزد استان در خالقیت و نوآوریو  رشد مراکز و ،فناوری
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 عامرل  سه این اینکه دلیل رسد می نظر به گیرند. می قرار توجه اولویت در و هستند یزد استان ای منطقه

 خرود  ای منطقره  نوآوری نظام ةتوسع ةاولی مراحل در یزد استان که است این اند گرفته قرار اولویت در

 ایرن  برر  مبتنی ةتوسع سمت به حرکت جهت را نوآوری های زیرساخت و مناب  ابتداباید  و دارد قرار

 غفلرت  عوامل سایر از نباید یزد استان که است مهم نیز مورد این ذکر همچنین دهد. گستر  رویکرد

 ایرن  در یرزد  اسرتان  در ای منطقره  نوآوری نظام ةتوسع بر ثرؤم عوامل بندی دسته جهت طرفی از کند.

 نوآوری نظام ثرؤم عوامل پژوهش های یافته بخش در و شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از پژوهش

 شرده  گرفتره  نظرر  در های اولویت و بندی تقسیم این به توجه با شدند. بندی تقسیم یزد استان ای منطقه

 ابتردا ادامره   در شرد.  ارائره  توسعه الگوی یزد استان ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع بر ثرؤم عوامل برای

 .شوند بررسی می دیگر یک با ها آن سازوکار سپس و عوامل

 یاجتماع و یانسان ةیسرما

 یا رابطره  یونردها یپ و هرا  تیر موجود نیب یساز شبکه ةواسط به مناب  نیتأم به یاجتماع ةیسرما

تراثیر   توانرد مری  نوآور یشرکا نیب رواب  جادیا و یجمع تعامل ییتوانا ایجاد کند و باکمک می

 یرزد  اسرتان  در ای منطقره  نروآوری  نظرام  ةتوسع و رشد زمان در یجمع مشکالت حلخوبی بر 

 تروان  یمر  .سته نیز یاقتصاد یهمکار و تبادل یبرا یکارآمد ةکنند لیتسه این موضوع .بگذارد

 یا منطقره  ینروآور   نظرام  در ینوآور یارتقا یبرا ای پایه یعامل یاجتماع و انسانی ةیسرما گفت

 هرای  یژگر یو در یا منطقره  یریپرذ  رقابرت  جادیا جهت یاجتماع و انسانی ةیسرما تیاهم .است

 توان ینم که است یاجتماع ةیسرما یژگیو یذات امر نیا کهبایستی توجه شود  است نهفته منطقه

از  ساخت. منتقل گرید یا منطقه ینوآور نظام به یا منطقه ینوآور نظام کی از ای کرد یکپ را آن

 یکر ی برد. نیب از را آن ةوسیل به توان یم یراحت به را شبکه رد موجود مشکالت و تنگناها طرفی

 لیتشرک  نروآوری  نظرام  رویکررد  برا  یرزد  استان ةمنطق یاقتصاد ةتوسع در ثرؤم و مهم عناصر از

 اسرت  یافرراد  یبرا یآموزش یها تیفعال نیهمچن و انیدانشجو آموز  قیطر از یانسان ةیسرما

 کرار  برازار  در التحصیالن فارغ حفظ به نگاه نوع این در هستند. کار به مشغول حاضر حال در که

 شود. می توجه بسیار محلی
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 ینوآور یها رساختیز

 مختلرف  عوامل نیب که را یمتعدد رواب  و دهند یم لیتشک را استان یکیزیف ساختار ها رساختیز

 یرزد  اسرتان  ای منطقره  نروآوری  نظرام  در .سرازند  یم ممکن شود یم برقرار یا منطقه اقتصاد کی در

 و یمخرابرات  و ارتبراطی  یهرا  رسراخت یز سرو  کیر  از ؛کررد  اشراره  رساختیز نوع دو به توان یم

 سوی از و هستند یاتیح آن انتشار و جادیا و کلمه قیدق یمعنا به ینوآور یبرا که ییها رساختیز

 کره  اسرت  مهرم  .ینروآور  بره  شده داده اختصا  مناب  جادیا یبرا ازین مورد یها رساختیز دیگر

 یاجرررا و یطراحرر بررر یریتررأث چرره یررزد اسررتان ای منطقرره نرروآوری نظررام گیررری تصررمیم میبرردان

 و ترراکم  همچنرین  هسرتند.  یاتیح ینوآور نظام این یکربندیپ در که دارند یاساس یها رساختیز

 نظرام  در یسرتم یس روابر   رایر ز .است مهم اریبس یزد استان در ینوآور یبرا ها رساختیز تیفیک

 نروآوری  هرای  زیرسراخت  از آن در کره  دارد یمتراکم تجمعات به ازین استان این ای منطقه نوآوری

 و دانشری  هرای  شربکه  ،نروآور  هرای  خوشه توسعه بحث مورد های تراکم ایجاد در .شود یم استفاده

 ،یمشرتر  عنروان   بره  خرود  بخرش  در گرر ید یها شرکت به یدسترس های مزیت ،منطقه در یادگیری

 ،یخصوصر  یتجرار  یهرا  انجمرن  از یتیحراکم  سراختار  کی و ؛دانش مراکز ؛کیشر ای کننده نیتأم

 داراسرت  را یدولت ادارات و یجیترو و یآموزش یها سازمان ،یاقتصاد هتوسع و یبازرگان یها اتا 

 تیشخصرر و کنررد مرری تررر گسررترده را یررزد اسررتان ای منطقرره نظررام در نرروآوری برررای تعامررل و

 .هد می آن به یتر شده یزیر برنامه

 ینوآور یندهایافر

 مختلرف  گرانیباز و ها شرکت نیب مدت  یطوالن و مداوم تعامل و یهمکار ةجینت معموالً ها ینوآور

 هاسرت.  خوشره  تیر موفق باعرث  یهمکار که است نیا پورتر دگاهید نیتر جالب .هستند اطرافشان

 عامرل  یرزد  استان در حاضر بازیگران در یهمکار به لیتما و کینزد یاجتماعر  یفرهنگ یوندهایپ

 و یتعراون  بعرد  در .اسرت  ای منطقه نوآوری نظام این در ای منطقه یادگیری و یریپذ رقابت شیافزا

 ییهرا  شررکت  یبررا  را یتر یمز و شود یم نهینهاد یزد استان در یا منطقه ینوآور که است همکاری

 های یندافر در همکاری جهت گرانیباز .هستند یرقابت «مازاد» در مشارکت به قادر که کند یم جادیا

 مشراوران،  ،یفرعر  مانکراران یپ دکننردگان، یتول ان،یمشرتر  شرامل  یرزد  اسرتان  در ای منطقره  نوآوری
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 ای منطقره  نروآوری  یندافر در .ستنده رهیغ و ،ها دانشگاه و یقاتیتحق سساتؤم ،یعموم یها سازمان

 نروآوری  نظرام  ایرن  در باشرند.  ارتقرا  بررای  دیگر یک با تعامل حال در باید بازیگران یزد استان در

 برا  و دهند وندیپ هم به خا  نظم کی در را مختلف یها تیفعالد بای ینوآور هایندیافر ای منطقه

 بره  محصرول  ةتوسرع  و یکراربرد  قرات یتحق آن دنبرال  بره  و توسرعه  و قیر تحق یرسم یها تیفعال

 .برسند محصوالت یساز یتجار و وری بهره

 کار و کسب یها ییایپو

 آن ةلیوسر  به که کند می ایجاد را یسمیمکان یزد استان ای منطقه نوآوری نظام در وکار کسب ییایپو

 نیا .کند یم نیگزیجا بالقوه و دیجد یها دهیا با را استان در شده منسوخ یصنعت یها وهیش و ها دهیا

 ةمشخصر  ر کررد  یمعرفر  اقتصاددان تریشومپ جوزف که یمفهوم و اصطال  ر خالقانه بیتخر ندیافر

 خروبی  بره  یرزد  اسرتان  ای منطقره  نروآوری  نظرام  در اگر ییایپو نیا ست.ایپو و پررونق اقتصاد کی

 یهرا  وهیشر  بازگردانردن  و ،یمیقد  یصنا به دنیبخش روین د،یجد  یصنا جادیا باعث شود مدیریت

 در ای منطقره  نروآوری  نظرام  در همچنرین  .شرود  می یزد استان در ای منطقه ةتوسع روند به ناکارآمد

 ییونردها یپ و گرانیبراز  از یرساختیز از شدهلیتشک متراکم پژوهشی های گاهیپا ایجاد با یزد استان

 اسرتان  ایرن  در نروآوری  نظام ةتوسع روند به رشد ةمرحل طول در را ندهیفزا یها ینوآور تنها نه که

 یهرا  گراه یجا تواننرد  یمر  و هسرتند  دیر جد کرامالً  یهرا  دهیا پرور  و شروع به قادر ،کنند می وارد

 و دوست سکیر سهامداران جذب به قادر ها آن نیا بر عالوه و کنند جادیا را جدیدی یکیتکنولوژ

 .شوند می یعموم ةبودج

 زا درون ةتوسع

 حرال  در آنچره  ةتوسع یزد استان در یا منطقه ینوآور یها نظام ةتوسع کیتحر یبرا مهم اصل کی

 ایرن  یا منطقره  ینروآور   نظام یزد استان در زا درون ةتوسع با است. دارد وجود استان این در حاضر

 یها لیپتانس یجهان دسترس در و مدون دانش و یا منطقه ةنیزم با مرتب  یسنت دانش ادغام با استان

 موجود های پتانسیل به توجه با تواند می یزد استان .کند می تحریک توسعه جهت را منطقه یاقتصاد

 طرور   بره  را اقتصرادی  ةتوسرع  گراه یجا چنرد  ای کی و کند کشف را دیجد کامالً یها دهیا خود در
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 نظرام  فترد، یب اتفرا   نیر ا نکهیا یبرا .یابد توسعه خود  نیهمچن و ةدهد رشد کند، ایجاد زا درون

 دهد. گستر  را یکاف یزا درون ةنوآوران یها تیقابل دیبا یزد استان ای منطقه نوآوری

 
 یزد استان در ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع الگوی .1 نمودار

 و کرار  میتقسر  از گرفتره  تئنشر  یعملکررد  ارتبراط  به یزد استان در ای منطقه ینوآور نظام تکامل

 اسرتان  ای منطقره  نروآوری  نظرام  تکامل ندیافر دارد. یبستگ آن در موجود عوامل و بازیگران یهمکار

 اسراس  برر  .ها آن تعامل و مراتب سلسله نیب ریفراگ ةرابط یعنی ؛است آن سطو  گستر  گرو در یزد

 محری   ،ینروآور  ورودی ر سرطح  سه به یزد استان ای منطقه ینوآور نظام سطو  فو ، لیوتحلهیتجز

 یادار یرزد  استان ای منطقه نوآوری نظام تکامل مسیر پس .شود می تقسیم ر ینوآور خروجی ،ینوآور

 هرا،  شررکت  تجم  ،اجتماعی ةسرمای و انسانی مناب  لیتشک یعن)ی ها ورودی تکمیل :است مرحله سه

 ةتوسرع  ،نروآوری(  هرای  زیرساخت و دانش مدیریت عالی، آموز  مراکز تقویت ،یصنعت یها خوشه

 سرازی  تجراری  ها، کننده تسهیل ةارائ بازیگران، نیب مشارکت و تعامالت یبرقرار یعن)ی نوآوری محی 

 نروآوری  ةتوسرع  ،اسرتان  نواحی اقتصادی ةتوسع در توازن سرمایه، ورود ةزمین ایجاد دانش، و ها ایده

 ةچرخر  ایجاد ،یاقتصاد ییکارا زا، درون ةتوسع )یعنی نوآوری یها خروجی از برداری بهره و ،بخشی(
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 هرر  کره  کند می ایجاد را ظرفیتی الگو این در یزد استان ای منطقه ینوآور نظام ةتوسع استان(. در پولی

 .کند تجربه را قبل ةمرحل اساس بر تر قیعم ةتوسع کی مرحله

 پیشنهاد

 یمروارد  یزد استان ای منطقه نوآوری نظام ةتوسع جهت حاضر پژوهش از حاصل نتایج به توجه با

 :شود می پیشنهاد

 جهرت  تیر فیک برا  یعاجتمرا  ةیسرما و یانسان مناب  به یابیدست .1 :اجتماعی و انسانی ةسرمای

 سسرات ؤم یارتقرا  و آموز  به یبخش تیفیک .2 زد؛ی استان در یفناور عملکرد و ینوآور شیافزا

 با متناسب یانسان مناب  و پژوهش و آموز  ةتوسع و یتوانمندساز .3 ؛زدی استان در یعال آموز 

 در یاجتمراع  و یفرهنگ یآمادگ جادی)ا مردم انیم در ینوآور یساز گفتمان و جیترو .4 ها؛ تیاولو

 یدهر  شرکل  در استان یعال آموز  مؤسسات سهم نییتع و یعال آموز  یسامانده .5 ؛(زدی استان

 .یا منطقه ینوآور نظام

 و یپژوهش یبانیپشت و یرسان اطالع امکانات و ها رساختیز ةتوسع .1 نوآوری: های زیرساخت

 با متناسب دانش انتقال و دیتول یها شبکه ةتوسع .2 ؛روز یفناور از استفاده با زدی استان در یفناور

 و یفنراور  ازیر ن مرورد  بانیپشرت  نظامرات  و هرا  رسراخت یز تحقرق  .3 ؛زدی استان یا توسعه یازهاین

 .زدی استان مختلف یها بخش در دانش و ینوآور تیریمد یها شبکه تحقق .4 ؛ینوآور

 و یهمراهنگ  .2 ؛یفراملر  و یملر  سرطح  در فعرال  تعرامالت  گسرتر   .1 نوآوری:فرایندهای 

 ینهادها و ها نظام و ساختارها تیتقو و توسعه و لیتکم .3 ؛یاستان درون ییهمگرا و یساز سو هم

 یدانشر  یهرا  بنگراه  یتعامل یریادگی و تعامالت بهبود .4 دار؛ تیاولو یها نهیزم در ژهیو به زدی استان

 و یابیر )بازار ها شرکت و ها بنگاه دیجد خدمات و محصوالت یابیبازار و یبازارساز .5 زد؛ی استان

 انیر بن دانش و یشیزا یها شرکت ةتوسع و جادیا از یبانیپشت نظام یسامانده .6 (؛دهیا یساز یتجار

 .زدی استان یها دانشگاه از

 در ارز  یهرا  رهیر زنج لیر تکم و یمعردن  و یصرنعت  داریپا ةتوسع .1 وکار: کسب های پویایی

 و ارز  ةریر زنج لیر تکم .2 ان؛یر بن دانش و شرفتهیپ یها یفناور بر اتکا با یرقابت و دار تیمز  یصنا
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 ةتوسرع  و قرات یتحق از یور بهرره  شیافزا .3 استان؛ یها تیمز با متناسب  یصنا جادیا از یبانیپشت

 انتشرار  لیتسه .4 ؛یا توسعه و یعلم یها رساختیز از استفاده با ها ینوآور در آن سهم و یکاربرد

 .زدی استان دار  تیاولو یها حوزه در نوپا یها شرکت جادیا راه از موجود یفن دانش

 و ژهیر و یهرا  تیر قابل اسراس  برر  نوظهرور  و نوآورانه یها ینیکارآفر کشف .1 :زا درونتوسعة 

 یمبتنر  یبخشر  ینوآور یها نظام ةتوسع .3 ؛مکان بر یمبتن یها استیس ةتوسع .2 ؛زدی استان مغفول

 .زدی استان یها تیمز بر
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 منابع
 علرم  ژةیو مناطق» (.1398) یاکبر رضا ی؛محمد نقصان محمدرضا ؛زادهیعل آزاده ؛سمانه نژاد،یخسروان

 ،«(زدیر  یفنراور  و علرم  ژةیر و منطقرة  :یمطالعرات  )نمونة داریپا توسعة در نینو یافتیره ؛یفناور و

 .252ر  225   (،1)12 ،نیسرزم شیآما

ثر ؤمر  و ینهاد عوامل ییشناسا و یبررس» (.1394)خانی  مرتضی ؛صفاری دربرزی علی رضا؛ سالمی،

، «(کیسررام  و یکاشر  صرنعت  :یمرورد  ةمطالعر ) یصرنعت  یها خوشه در یا منطقه ینوآور نظام بر

 .144ر  121   ،1 ،فناوری و پژوهش

 ،«(رانیا بر دیکأت )با یا منطقه ینوآور نظام بر ثرؤم عوامل ییشناسا» (.1400) یفتح رضا ؛مایش ،ردلیش
 .81ر  69 ،  (1)1 ،ینوآور بومستیز

 میران  روابر   تعیرین  برر  کیرد أت با بخشی نوآوری نظام ةمطالع» (.1388) سلیمی باقر سعید لحسن؛اابو فقیهی،

 .25ر  1   ،(13)4 ،ایران مدیریت علوم انجمن ةفصلنام ،«کارکردها و دانشی های همکاری نهادها،

 ینروآور  نظرام  یکرارکرد  لیر تحل چارچوب» (.1398) مقدم یباقر ناصر ؛مقبل عباس ؛ونسی ی،محمد

 .87ر  43   ،(2)7 ،یفناور ةتوسع تیریمد ،«توسعه حال در یکشورها در یا منطقه

اسرت یس یامدهایپ به یافتیره» (.1396) یسلطانفهیخل حشمت ؛یانیحاج میابراه ؛اهللحجت ،پوریمراد

 ،یآموزشر  یهرا نظرام  در پژوهش ،«یباالدست اسناد لیتحل اساس بر رانیا در یفناور و علم یگذار
 .178 ر 151   ،(37)11

 از اسرتفاده  برا  تهرران  شرهر  کرالن  ینوآور نظام مسائل لیتحل» (.1397) یربان طاها ؛اهلل حجت ی،یرزایم

 .16ر  1   ،(2)1 ،داریپا شهر ،«یفاز یشناخت ةنقش رو 

 سرطح  در ای منطقره  نروآوری  ظرفیرت  تحلیرل  و ارزیرابی » (.1400) یربران  طاهرا  ؛اهلل حجرت  ی،یرزایم

 .110ر  77   (،87)26 ،ایران اقتصادی های پژوهش ،«کشور های استان

 مجموعره  ،«کشرور  یفناور و علم ةژیو مناطق ةتوسع و سیتأس ةنحو ةنام نییآ» (.1389) رانیوزت ئهی

 .318ر  314   ،یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت مقررات و نیقوان
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