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چکیده
نوآوری بازوی کلیدی حل مسائل عدیده شهرها در جهان معاصر است .امروزه رشـد نـوآوری بـین شـهرها عامـل
تعیینکننده افزایش رقابتپذیری و رشد محسوب میشود کـه ایـن امـر در بسـتر نظامهـای نـوآوری شـهری رخ
میدهد .شهرها برای رشد نوآوری و افزایش شتاب انتشار و بهکارگیری آن نیازمند شناخت مناسب از ابعاد ،عوامل
و مسائل نظام نوآوری شهری میباشند .در این پژوهش مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهـران بـر اسـاس مبـانی
نظری و با استفاده از روش دلفی آنی در قالب سه دسته عوامل-1 :زیرساختهای نوآوری؛ -2شبکهها و تعـامالت
نوآوری و -3سیاستگذاری نوآوری شناساییشده و با بهرهگیری از روش نقشه شناختی فـازی میـزان اثرپـذیری،
درجه مرکزیت و میزان اثرگذاری هرکدام بر بهبود نظام نـوآوری کالنشـهر تهـران سـنجش شـده اسـت .نتـایج
پژوهش بیانگر این است که مسائل مرتب با زیرساختهای نوآوری اهمیت بیشتری از دو بعد دیگر داشـتهاند کـه
در این میان دو مسئله :عدم وجود شرکتهای بزرگ فناوری و نوآور و کمبود نهادهای تحقیق و توسعه در بین سه
مسئله اول قرارگرفتهاند .هرچند که ضعف سیاستگذاریهای مالی مشوق نوآوری شهری بهعنوان یکی از مسائل
سیاستگذاری نوآوری در رتبه اول قرارگرفته است اما مسائل مرتب با زیرساختهای نوآوری شهری در کل نظام
نوآوری شهری کالنشهر تهران پررنگتر از سایر ابعاد میباشند.
واژگان کلیدی :نوآوری ،نظام نوآوری شهری ،کالنشهر تهران ،نقشه شناختی فازی.
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مقدمه
تعریف مفهوم نوآوری در گفتمان توسعه شـهری ،بـا توجـه بـه پیونـد غیرقابلانکـار میـان ابعـاد اجتمـاعی ،اقتصـادی و
زیستمحیطی ،بسیار پیچیدهتر از تعریف این مفهوم در معنای عام است .بااینحال نوآوری در همین زمینه خاص (توسـعه
شهری) است که در دهههای گذشته به اهمیت فزایندهای دستیافته است و به مفهومی رایج و دربردارنده الزامات ،معانی
و مفاهیم خاص خود را برای شهرها و شهروندان تبدیلشده است ( .)UAI,2017:3بنابراین یک ارتباط دوطرفه بین شهر
بهعنوان بستر رشد فناوری و نوآوری بهعنوان فرآیندی پویا و خودسازمانده وجود دارد که هردو مدام همدیگر را بازتعریف
نموده و جریان روزمره زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهند .چرخه شروع و توسعه نوآوری و کاربسـت آن بـرای
توسعه شهری در بستر سیستمهای مختلف فضایی ،نهادی ،بخشی و اقتصادی ،مفهوم و موضوع جدیـدی را در مطالعـات
نوآوری شکل داده است که با مفهوم نظام نوآوری رایج است .در برشی از این مفهوم ،روند شـکلگیری ،توسـعه و تـداوم
نوآوری در شهرها موردبررسی قرار میگیرد که در قالب مفهوم نظام نـوآوری شـهری بسـ و توسـعهیافته اسـت .هـدف
نظامهای نوآوری توسعه ،انتشار و کاربردی کردن نوآوری میباشد .هرچند که ممکن است این اهداف از پیش برای آنها
معین و مکتـوب نشـده باشـد و یـا هرکـدام از بـازیگران نـوآوری دنبـال اهـداف خـاص خـود در نظـام نـوآوری باشـند
( .)bergek,2011:4از منظر برنامـهریزی شـهری هـم تـأثیر بهبـود نظامهـای نـوآوری بـر شـهر و هـم بهرهگیـری از
ظرفیت های موجود در شهر برای بهبود نوآوری موردبح و بررسی است .در ایـن میـان فـرل کلیـدی ،تـأثیر مثبـت و
مستقیم توسعه نوآوری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رقابتپذیرتر کردن شهرها است .بنابراین مدیران شهر باید در
حد اختیارات و ابزارهای قانونی زمینه توسعه و بهبود نظام نوآوری شهری را فراهم کنند.
شهر تهران هم بهعنوان پایتخت کشور و هم بهعنوان یک کالنشهر در یـک دهـه اخیـر ،بسـتر شـکلگیری نـوآوری و
کسبوکارهای نوین (اسنپ ،دیجی کاال ،زود فود و )...بوده است که هرکدام به شکلی بر کیفیت زندگی شـهروندان تـأثیر
گذاشته است .شهرداری تهران در مواجه با این کسبوکارهای خدماتی و تجاری نوین و نیـز کسـبوکارهای اجتمـاعی و
مردمی که لزوماً منافع اقتصادی و مالی گستردهای ندارند ،تاکنون جهتگیری مشخص و سند برنامهای ارائه نداده اسـت.
یکی از مهمترین اقدامات برای تدوین سیاستهای بهبود نظام نوآوری شـهری شناسـایی مسـائل کلیـدی بهبـود نظـام
نوآوری شهری و تبیین چگونگی اثرگذاری آنها بر نظام نوآوری شهری است .در این پـژوهش بـه شناسـایی مهمتـرین
مسائل بهبود نظام نوآوری شهری و تحلیل چگونگی اثرگذار آنهـا بـر همـدیگر و بـر کـل نظـام نـوآوری شـهر تهـران
پرداختهشده است.
تاکنون مطالعات زیادی در خصوص نظام نـوآوری در مقیاسهـای ملـی ،منطقـهای و سـازمانی انجامشـده اسـت امـا در
خصوص نظام نوآوری شهری مطالعات محدودتر بوده و خصوصاً در مقاالت داخلی تعداد انگشتشماری از محققین به این
موضوع پرداختهاند .در سطح تصمیمگیری و مدیریت شهری ،سیاستگذاریهای مرتب با نوآوری شهری بهشدت مغفـول
مانده است .در این بخش از مقاله به بررسی سابقه پژوهش در ادبیات داخلی و خارجی پرداخته میشود .الزم به یـادآوری
است به این منظور پژوهشهایی انتخابشدهاند که بهطور مشخص به عوامل مؤثر در نظام نوآوری شهری پرداختهاند.
تعدادی از محققین شرکت رند( )20121در پژوهشی مفصل بهضرورت ایجاد یک سیستم نوآوری برای شهر دانشبنیـان در
منطقه گوانگژو2پرداختهاند .آنها معتقدند که سیستمهای نوآوری چین در  30سال گذشته با یـک تحـول عظـیم مواجـه
شدهاند بهنحوی که از یک وضعیت غلبه و سلطه بازیگران بزرگ و محدود بخش دولتی به سمت یک سیستم غیرمتمرکـز
پیش رفته و از این طریق عوامل محیطی اثرگذار بر رشد نوآوری چون صندوقهای مخـاطره پـذیر و قطبهـای رشـد را
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توسعه دادهاند .تهیهکنندگان طرح پیشنهاد میدهند که منطقه گوانگژو بهجای تمرکز بر مشوقهای مختلف برای تجـارت
و مشاغل باید بر بهبود کیفیت زندگی (بهعنوان عامل مهم جذب محققین) در شهر دانشبنیان تمرکز کننـد؛ هرچنـد کـه
مشوقها برای مشاغل بیتأثیر نیست .عالوه بر یک محی تجاری خوب ،نـوآوران همچنـین خواهـان سـفرهای کوتـاه،
مدارس خوب برای فرزندان خود ،فرصتهای مصرف باکیفیت باال و فرصتهای سرگرمی هستند و طراحـی انسـانمحور
در محلهها ممکن است یک عنصر مهم موفقیت باشد .نزدیکی گوانگژو به یک بندر بزرگ و نقش تـاریخی آن بـهعنوان
مرکز تجارت جهانی نیز از عوامل موفقیت این شهر در توسعه نوآوری شهری محسوب میشوند.
مارکاتو و الکساندرو ( )2015در پژوهش خود به مؤلفهها و عوامل مؤثر بر نظام نـوآوری شـهری پرداختهانـد و یافتـههای
پژوهش آنها نشان می دهد که نظام نوآوری شهری تنها از بازیگران اقتصادی متـأثر نبـوده بلکـه ابعـاد اجتمـاعی نظـام
نوآوری نیز دارای اهمیت فزایندهای است که باید بهعنوان عامل کلیدی موفقیت آنها در آینده در نظر گرفته شود .بعالوه
وجود دانشگاههای فراگیر ،موقعیت نسبی شـهر ،سـطح سـواد و تحصـیالت سـاکنین ،سیاسـتهای حکومـت محلـی در
خصوص نوآوری و تجمع شرکتهای موفق عواملی هستند که میتوانند نقش تعیینکننده در نظام نوآوری شهری داشـته
باشند.
میشل گروستی( )19991در پژوهش خود با عنوان «پیدایش دو سیستم نوآوری شهری در فرانسـه :گرنوبـل و تولـوز» بـه
بررسی دالیل ظهور نظامهای نوآوری در این شهرها میپردازد .نتایج پژوهش وی بیانگر این است که داسـتان آنهـا دو
جنبه متفاوت دارد :علمی و صنعتی .تاریخ علمی این دو شهر از ابتدای قرن بیستم بـا ایجـاد مؤسسـات الکتریکـی بسـیار
مشابه ،اما تاریخچه صنعتی آنها بسیار متفاوت است .در گرنوبل ،صنعت مبتنی بر علم بسیار قدیمی بوده و از مدتهاست
که صنعت در این شهر با دانشگاهها و سازمانهای علمـی در ارتبـاط اسـت .در تولـوز ،صـنعت مبتنـی بـر علـم ،نتیجـه
سیاستهای ملی است و ارتباط آن با دانشگاهها و آزمایشگاهها خیلی دیرتـر شروعشـده .بـاوجوداین تفـاوت ،دو سیسـتم
نوآوری در حال حاضر بسیار مشابه هستند .گرچه نوآوری شهری در گرونوبل بدون سیاستگذاری و برنامه مشخصی رشد
کرد ام ا در تولوز رشد نوآوری شهری نتیجه تصمیمات پیچیده و پرهزینه برای رشد نوآوری بود .هـم تصـمیمهای سـطح
ملی در خصوص انتخاب این شهر بهعنوان یکقطب فضایی توسعه صنعتی و هم تصمیمات شهرداری شهر در خصـوص
رشد صنایع الکتریکی و هدایت دانشگاه به این سمت ،در رشد نوآوری در شهر مؤثر بود.
خوارزمی و ندایی ( )1391در پژوهش خود به ارزیابی زیرساختهای نوآوری در شهر مشهد پرداختهاند .خروجـی مطالعـات
این نویسندگان دال بر این است که گرچه قوانین حمایت از کسبوکارهای نوآورانه در شهر مشهد وجود دارد اما ضـمانت
اجرایی این قوانین بهشدت پایین است .از طرف دیگر اعتماد کافی برای تقویت رواب بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد و
عدم مشارکت مردمی و ضعف سرمایهای اجتماعی نیز از موانع بهبود نوآوری محسوب میشوند .همچنین یافتـههای ایـن
پژوهشگران نشان میدهد که همبستگی معنیداری بین زیرساختهای نوآوری و سابقه فعالیتهای نوآورانه وجود نـدارد.
همافر و همکاران ( )1397در پژوهش خود در خصوص پراکنش فعالیتهای دانشبنیان در سطح شـهر تهـران اسـتدالل
میکنند که آینده اقتصادی جهان ،با اقتصاد دانشبنیان و اطالعاتی گرهخورده است .ازاینرو کالنشهرهای جهان ،رقابت
فزایندهای برای جذب و توسعه فعالیتهای دانشمحور و اطالعـاتی و ارتقـای مزیتهـای رقـابتی خـود دارنـد .آنهـا در
پژوهش خود به این نتیجه میرسند که معیارهای دسترسی به شریانهای اصلی ،دسترسی به خطوط حملونقـل سـریع و
دسترسی به مترو ،بیشترین قدرت توضیح دهندگی را برای مکان گزینی فعالیتهای دانش بینابین در مناطق شهر تهـران
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دارند و برعکس تئوریهای سنتی مکانیابی ،قیمت امالک یا اجاره ،رابطه معناداری با موقعیت مکان استقرار فعالیتهای
دانشبنیان در شهر تهران ندارند.
مبانی نظری
افزایش شتاب انقالب دیجیتال در دهه  1990و فرصتهایی که این فرآیند برای رقابتپذیری شهرها ایجـاد کـرده اسـت
این پرسش را مطرح میسازد که «شهرهای آینده در فرآیند رشد خود و استقبال جمعیت به زندگی و کـار در ایـن قلمـرو
فیزیکی چگونه خواهند بود؟» شهرها برای ایجاد فضای زندگی و کسبوکار ساکنان خـود ،مـدیریت منـابع و حفاظـت از
طبیعت ،حفظ هویت و خلق معنا و امید برای آنها نیازمند به استفاده مناسبتر از منابع و شیوههای نوین مـدیریت آنهـا
هستند (شهرداری تهران .)23 :1397،شهرها بهمنظور رقابت در عرصه بینالمللی سعی در ارتقا زیرساختهای خود جهـت
تشویق نوآوری داشتند که در پی آن ،مفاهیمی مانند شهرهای خالق ،شهرهای نوآور و دانشبنیان به ادبیات برنامـهریزی
شهری وارد شد (گیالنده و همکاران .)53 :1397،در دهه گذشته ،یک تکامـل پرشـتاب در مفهـوم شـهر دانـایی «از واژه
تکنوپولیس و ایدئولوژیک پولیس» بهسوی «شهر دیجیتالی و هوشمند» را شاهد بودهایم .شـهر دانـایی را میتـوان یـک
شهر یکپارچه انگاشت که از دیدگاه فیزیکی و نهادی ،عملکردهای پارکهای علم و فنـاوری را در عملکردهـای شـهری
ترکیب میکند (نبی پور .)7 :1392،در رویکردهای نوین به نوآوری شهری ،شهر نوآور فراتر از پارکهای علم و فناوری و
ابعاد شهر دیجیتال در نظر گرفتهشده و نوآوری میتواند دامنه گستردهای از نوآوریهای تجاری و مـالی تـا نوآوریهـای
اجتماعی را در برگیرد و نوآوری درونسازمانی نهادهای درگیر در مدیریت شهری چون شهرداری و یا نوآوریهای صورت
گرفته توس شرکتهای خصوصی و حتی نوآوریهای فردی را شامل شود .فرایند نوآوری شهری در بستر یـک سیسـتم
نوآوری رخ میدهد این سیستم متشکل از مجموعهای عناصر در مقیاسهای کالن و کل شهر و عناصر ریزتر در سـطوح
پایینتر است .بنابراین نوآوری شهری ،پدیدهای مقیاسپذیر1با مفهومی باز و گسترده است که در سیستم شهری متفـاوت
الگوی متفاوتی خواهد داشت .نگرش سیستمی در ابتدا بهعنوان یک رویکرد تحلیلی در نوآوری به کار گرفته میشـد امـا
بهمرور تبدیل به یک نظریـه در بررسـی نظامهـای نـوآوری تبـدیل شـد ( .)cook & memedovich,2003:6دیـدگاه
سیستمی به نوآوری ،ایجاد نوآوریها و استمرار و فراگیری آنها در سازمان را یک امر سـازمانی ،یعنـی فراتـر از عوامـل
فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینههای الزم تلقی کرده و معتقد است که باید با مجموعه و سیستمی از عوامـل
در سطح فردی و گروهی همراه با ساختارها ،کارکردها و نقشهای مرتب به آن و نیز ارزشها و باورهای خاصی سازمان
فراهم آید تا بتوان نوآوری را در سازمان بهصورت مستمر و فراگیر درآورد و آن را بهعنوان پیش فرضی اساسی برای بقا و
رشد نهادی نمود (سلطانی تیرانی .)1378،در مقیاس شهر نیز که بهخودیخود سیستمی پیچیده محسوب میشـود ،نظـام
نوآوری متشکل از مجموعه گستردهای از نهادها ،شرای محیطی ،قوانین ،بازیگران ،ساختار ،کارکردها و فرآیندها است که
مطالعه آن میتواند در شناخت بهتر برای تصمیمات مدیریتی تسریع رشد ،انتشار و بهکارگیری نوآوری تأثیرگذار باشد.
نظریه نظامهای نوآوری2بر اساس مدل تعاملی نوآوری است .ویژگی کلیدی این نظریه این است که توانایی اقتصاد بـرای
زایش نوآوریها تنها به ویژگیهای منفرد نوآوران یا بنگاهها بستگی ندارد بلکه به کنش متقابل و رفتار عناصـر بـهعنوان
قسمتهای یک سیستم بستگی دارد .نظام نوآوری رویکرد جدیدی است که از دل مکتب اقتصاد تکاملی و نهـادگرایی در
اواخر دهه هشتاد و در پی تشکیک در مدل خطی نوآوری (افزایش منابع مالی برای تحقیـق و توسـعه ،الزامـاً بـه توسـعه
تکنولوژی و نوآوری ،تولید ثروت و منافع اجتماعی منجر میگردد) پدیدار میشود .مفهوم و چـارچوب نظـری نظـام ملـی
1. scalable
2. Innovation system
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نوآوری ( )NIS1عمدتاً ریشه در تئوری تکاملی اقتصاد داشته است ( .)Mammo,2008:31بر اساس این نظریه اقتصادی،
نوآوری فرآیندی تعاملی و گسترده بین تعداد قابلتوجه عامالن اقتصادی و اجتماعی است ،این مفهوم بر این اصل استوار
است که شناسایی ،پیوند و تعامل اجزای درگیر در نوآوری ،کلید توسعه تکنولوژی است .نوآوری و پیشـرفت فنـی حاصـل
تعامالت پیچیده عوامل دخیل در تولید ،توزیع و کاربرد انواع مختلـف دانشهاسـت .عملکـرد نوآورانـه کشـور بـه میـزان
قابلتوجهی به نحوه ارتباط و بهکارگیری این عوامل بهعنوان عناصر اصلی نظام یکپارچه دانش در جامعه وابسـته اسـت.
بنگاههای خصوصی ،دانشگاهها ،مؤسسات دولتی و افراد فعال در آنها نمونههایی از اجزای نظام نوآوری به شمار میروند
( .)OECD,2002:12در کنار مباح نظامهای نوآوری ملـی ،نظـام نـوآوری منطقـهای و نظامهـای نـوآوری بخشـی و
سازمانی نیز موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است .اخیراً نظامهای نوآوری شهری نیز به دامنه گسترده مباح این حیطه
اضافهشده است .عالوه بر اینها فیشر و اسنیکرز در سال  ،2001نظام نـوآوری کالنشـهری2و ملکـی و اوینـاس نیـز در
سال  ،2002نظام نوآوری فضایی3را مطرح نمودهاند ( .)fischer et al,2006محققان از دهه  90برای توضیح علت وجود
فضای نوآوری جذابتر در برخی مناطق مدلهایی ارائه کردند که نوآوری در یک منطقه را منوط به نزدیکـی جغرافیـایی
بین بازیگران اصلی در آن منطقه میدانند و در اینجاست که پیوندی جدانشدنی بین جغرافیا و شهرهای نـوآور بـه وجـود
میآید ( .)Cohdent et al,2011:153پدیدهای که طی یک دهه اخیر رخداده و یک تعریف جدید ارائـه داده اسـت و آن
اینکه شهرها جای مناطق را بهعنوان کانونهای رشد اقتصادی و قدرتهای سیاسی گرفتهاند .شاید این وضعیت انعکاسی
از همان بح قدیمی آدام اسمیت در سال  1776باشد که تأکید داشت نوآوریهای جدیـد و شـرکتهای کـارآفرینی بـه
شکوفایی در مناطق شهری (جایی که تقسیمکار مشخصتر و بازار بزرگتر است) تمایل بیشـتری دارنـد .نـواحی متـراکم
شهری مولدتر بوده و شهرهای پویا ،کارآمد و مولد برای بهبود رشـد اقتصـاد ملـی کـامالً ضـروری هسـتند .درعینحـال
اقتصادهای شهری قدرتمند برای تولید منابع موردنیاز برای سرمایهگذاری عمومی و خصوصی در زیرساختها ،آمـوزش و
سالمت موردنیاز بوده و منجر به بهبود شرای زنـدگی و کـاهش و رفـع فقـر میشـوند .بنـابراین مقیاسهـای گونـاگون
سیستمهای نوآوری (ملی ،منطقه ای ،شهری) الزم و ملزوم یکدیگرند یک سیستم نوآوری شـهری اگـر در یـک سیسـتم
نوآوری منطقهای رشد نیابد ،از مزایای ارتباط با صنایع منطقهای مختلف ،جهت آموزش نیروی کـار توسـ حرفـهایها و
تضمین بازار برای فروش محصوالت کارآفرینانه و استارت آپها برخوردار نخواهد شد .متعاقباً شهر بودن و یا یک ناحیـه
شهری بزرگ (با مشاغل ،زیرساختها و مهارتها) ضرورتاً با سطح باالیی از نوآوری همراه نخواهد بود .باوجوداین تفاوت
عظیمی بین میزان نوآوری در بین نواحی شهری وجود دارد و بهعبارتدیگر ما نیـاز بـه کوچـک کـردن مقیـاس
نوآوری تا اندازه "یک سیستم نوآوری شهری" داریم تا از این طریق ظرفیتهـای متفـاوت شـهرها و نـواحی
شــهری را بــه کــار گرفتــه و مســائل و چالشهــای نــوآوری در شــهرها را بهبــود بخشــیم ( & Markatou

 . )Alexandrou,2015:243چراکه شهرهای مختلف نظام نوآوری مختص به خود را دارنـد و بـرای ارائـه سیاسـتهای
بهبود عملکرد نوآوری در شبکههای شهری نیاز به بررسی ویژگیهای خاص هـر شـهر وجـود دارد .سیسـتم نـوآوری در
مقیاس شهری دولتهای محلی را قادر میسـازد تـا از طریـق هماهنگسـازی سیاسـتگذاری و برنامـهریزی و گـذر از
رقابتهــا ،اختالفهــا و بروکراســیهای بــزرگ مقی ـاستر یــک محــی تجــاری دوســتانه و نوآورانــه را تســهیل ســازد
( .)Evangelos,2015:10بر اساس مرور ادبیات علمی در خصوص تجارب نظامهای نوآوری شهری چند عامـل کلیـدی
موفقیت سیستمهای نوآوری شهری شامل :موقعیت استراتژیک ،دانشـگاه-هـای مـادر ،شـهروندان خـالق ،سیاسـتهای
1. Ntional Innovation system
)2. Metropolitan Innovation Systems (MIS
3. Spatial Innovation Systems
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حکمرانی شـهری بهینـه ،شـرکتهای موفـق ،جـذب خوشـههای صـنعتی نـوآور ،محـی  ،هویـت شـهری و برنـدینگ،
سرمایهگذاری خارجی ،زیرساختهای تحقیقاتی در میان سایر عوامل پررنگتر بودهاند (کیت و دیگـران( ،)20121،مارکـاتو
و الکســاندرو( ،)2015،اوانگلــوس( ،)22015،ون وینــدن( ،)32014،چــن( ،)20124،کــرن .)20125،بــرای مطالعــه سیســتمهای
نوآوری شهری طبقهبندیهای مختلفی از عناصر نظام نوآوری صورت گرفته است که متناسـب باهـدف مطالعـه ،ابعـاد و
عناصر موردمطالعه متفاوت است .بهصورت کلی این عناصر شامل :بازیگران ،شـبکهها ،پـالت فرمهـا ،محـی  ،نهادهـا و
قوانین میشود ( .)Winden et al,2014در مطالعاتی که بهمنظور تدوین سیاست برای بهبود نظام نوآوری صورت گرفته
است این عناصر در قالب سه دسته کلی :سیاستگذاری ،شبکهها و زیرساختهای نوآوری تقسیمبندی میشود (گیالنده و
دیگران .)6 :1396،در این مطالعه مسائل بهبود نظام نوآوری شهری کالنشهر تهران در ایـن سـه مقولـه ،بـا اسـتفاده از
روش دلفی آنی شناساییشده و با بهرهگیری از مدل نقشه شناختی فازی تحلیل و تبیین شدهاند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و روش مورداستفاده توصیفی-تحلیلی و اکتشافی و ازنظر هدف ،کـاربردی میباشـد .در گـام
نخست پژوهش به منظور شناسایی مسائل بهبود نظام نوآوری شهری مطالعات اسنادی صورت گرفته و پـس از شناسـایی
ابعاد نظام نوآوری شهری ،از طریق روش دلفی آنی (6)RTDمسائل مرتب بـا هرکـدام از ایـن ابعـاد بـرای شـهر تهـران
شناسایی و امتیازدهی شد .دلفی آنی روش نسبتاً جدیدی برای دریافت و تلفیق نظرات متخصصان و نخبگـان اسـت کـه
برای رفع بعضی از ضعفهای دلفـی سـنتی بکـار مـیرود .مهمتـرین مزیـت دلفـی آنـی بـدون تکـرار بـودن آن اسـت
( .)Gordon,2009:2در این روش نیازی به تکرار راندها نیست و کارشناس پس از پاسخ بـه سـؤاالت میتوانـد نظـرات
سایر اعضا و همچنین دالیل آنها برای امتیاز زیاد یا کم دادن به گزینهها را ببیند .همچنین کارشـناس پـس از مشـاهده
نظرات سایر اعضا میتواند نظر خود را اصالح و یا بهکلی تغییر دهد و دالیل خود را برای انتخاب گزینهها ارائه دهد .ایـن
روش سال  2005در پروژه هزاره7بکار گرفتهشده است ( .)Gordon & Pease,2006:322در این پژوهش اعضای دلفـی
آنی بر اساس چهار معیار -1 :رشته تحصیلی -2 ،سطح تحصیالت -3 ،تجربـه پـژوهش در حـوزه نـوآوری یـا مطالعـات
شهری و  -4سابقه کار در شهرداری انتخابشدهاند .تعداد افراد شرکتکننده در دلفی آنی  110نفر از خبرگان بـر اسـاس
معیارهای ذکرشده بود که از طریق پرسشنامه آنالین نظرات آنها دریافت شد .پس از دریافت نظرات اعضای دلفی تعداد
 15نفر از این افراد به روش هدفمند بهمنظور پر کردن ماتریس نقشه شناختی فازی ( )FCMو شناسایی مسائل کلیدی با
استفاده از نرمافزار منتال مدللر انتخاب شدند .نقشه شناختی فازی از طریق ترکیب نقشههای گرافیکی با منطق فازی بـه
رواب علی بین پدیدهها و فرآیندها پی برد ( .)Paas et al,2015:1اوزسـمی و اوزسـمی نقشههای شـناختی را اینگونـه
تعریف میکنند«:یک نقشه شناختی ،مدلی کیفی است که چگونگی عمل (چرخـه) یـک پدیـده را بـه نمـایش میگذارد»
( .)Ozesmi & Ozesmi,2004دون هوان کیم ( )2005نقشههای شناختی را مناسبترین ابزار برای «مطالعه تطبیقـی»
و مباح مربوط به تصمیمگیری عنوان کرد و برای آنها قائل به دو کار ویژه اسـت  -1:افـزایش شـناخت و یـا فهـم از
موضوع در دست بررسی و  -2فراهم کردن امکان برای پیشبینی یا حداقل دست یافتن به تصویری از وضعیت پـیش رو
1. Keith
2. Evangelos
3. Winden
4. Chen
5. kren
6. REAL-TIME Delphi
7. Millennium Project
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( .) kim,2005:32این روش به تصمیم گیران در تحلیل رواب علی پنهان کمک کرده و دستیابی بـه جـواب مطلـوب را
تسهیل میکند .نقشه شناخت فازی ساختارهای نموداری فازی برای نشان دادن استداللهای علی هسـتند .فـازی بـودن
آنها درجات مبهمی از علیت را بین مفاهیم مبهم ممکن میکند(تقی زادگان کلوجه .)1387،بر اساس این مـدل عـواملی
که هیچگونه تأثیری از دیگر اجزاء نپذیرند بهعنوان پیشران محسوب میشوند .عناصر دریافتکننده1در این مدل عناصـری
هستند که بر هیچکدام از عوامل تأثیر نمیگذارند ،بلکه صرفاً از بقیه تأثیر میپذیرند .در این مـدل پیچیـدگی2و تـراکم3دو
مشخصه اصلی سیستم هستند که بر اساس الگوی رواب و تعداد عناصر سیستم مشخص میشوند .پیچیدگی سیستم بـر
اســاس نســبت عناصــر دریافت کننــده (اثرپــذیر) بــه عناصــر اثرگــذار (فرســتنده) محاســبه میشــود ( & Vasslides

 .)Jensen,2016:351تعداد زیاد عناصر پذیرنده بیانگر این است که سیستم پیامدهای متعددی دارد ،درحالیکه تعداد زیاد
عناصر اثرگذار بیانگر این است که سیستم ماهیت سلسله مراتبـی دارد و بـر اسـاس تفکـر بـاال بـه پـایین اداره میشـود
( .)Byung sung Yoon,2016:1902درجه تراکم یک شاخص نشاندهنده پیوسـتگی اسـت و وضـعیت عناصـر بـاهم
مرتب شده در نقشه را نشان میدهد ،که از طریق تقسیم تعداد ارتباطات موجود بر تعداد ارتباطات ممکن محاسبه میشود
( .) Papageorgiou,2014:36در این پژوهش پس از دریافت نظرات اعضای گروه دلفـی و امتیـازدهی اولیـه ،فهرسـت
مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران (تعداد  17مسئله از بین  30مسئله) برای تحلیل نقشه شناختی فازی انتخـاب شـد.
تحلیل نقشه شناختی فازی غالباً از طریق روش پنل مشارکتی و با حضـور فیزیکـی همزمـان خبرگـان در یـک مکـان و
ترسیم نقشههای شناختی شروعشده و امتیازدهی به اثرگذاری عناصر بر همدیگر از طریق ترسیم فلشهـایی کـه از یـک
عنصر شروعشده و به عنصر متقابل میرسد ،صورت میگیرد .در این پژوهش با توجه به عدم امکان حضور همزمان افراد
در یک مکان ،ماتریس اثرگذاری مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران بر همدیگر تهیهشده و برای خبرگان ارسـال شـد.
در این ماتریسها اثرگذاری عوامل بر همدیگر از طریق قرار دادن عددی بین 1و  1انجام گرفت (عدد مدنظر میتواند هر
عدد اعشاری بین این دو مقدار باشد) .عدد  1به معنی تأثیر بسیار زیاد یک عامل برافزایش عامل متقابـل و عـدد  -1بـه
معنی تأثیر بسیار زیاد یک عامل بر کاهش عامل متقابل است .عدد صفر به معنی عدم تأثیر عامل بر عامل متقابل اسـت.
درنهایت ماتریسهای دریافتی از این افراد یکپارچه تهیهشده و نقشه شناختی فازی بر اساس آن ترسیم شد .در گام پایانی
پژوهش نقشه شناختی فازی با استفاده از نرمافزار منتال مدللر4مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
محدوده موردمطالعه
شهر تهران بهعنوان پایتخت ایران در مساحتی حدود  730کیلومترمربع و با جمعیتی حدود  9میلیون نفر ،سی و چهـارمین
شهر پرجمعیت جهان و از مهمترین و تأثیرگذارترین شهرها در منطقه خاورمیانه به شمار میآید .تهـران بـا آب و هـوایی
معتدل و تنوع اقلیمی گسترده ای همراه است تا آنجا که اختالف ارتفاع شهر در محدوده کنونی ،از باالترین تا پـایینترین
از سطح دریا تا حدود  1000متر خواهد رسیده و این اختالف ارتفاع منجر به رشد گونههای گیاهی مختلف و شـکلگیری
اختالف دما در بخش های مختلف آن شده است .باوجوداینکه وضعیت و جایگاه نوآوری شهر تهران در سطح بینالمللی و
میان کالنشهرهای جهان برجسته نیست ،اما نقش یک شهر نوآورتر را نسبت به سایر شهرهای ایران ایفـا کـرده اسـت
(شهرداری تهران .)43 :1397،باوجوداین بر اساس رتبهبندی برنامه شهرهای نوآور 5،شهر تهران با امتیاز  32در بـین 500
1. Receiver
2. Complexity
3. Density
4. Mental modeller
5. Innovation cities program
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شهر جهان در رتبه  413قرارگرفته است 1.در این طبقهبندی شهر تهران جزو شهرهای در حـال ظهـور در زمینـه نـوآوری
محسوب میشود که بعد از بسیاری از شهرهای کشورهای منطقه چون دبی ،شارجه ،دوحه ،کویتـه و حتـی بعـد از شـهر
کراچی پاکستان و باکو در آذربایجان قرارگرفته است .گرچه وضعیت شـهر تهـران در سـال  2018نسـبت بـه رتبهبنـدی
پیشین  10رتبه افزایشیافته است و این تغییر رتبه از عالئم رشـد تهـران در ایـن زمینـه اسـت ،امـا در رقابـت بـا سـایر
کالنشهرهای خاورمیانه وضعیت خوبی ندارد بهنحویکه شهر آنکارا در سـال  2018نسـبت بـه دوره قبـل بـا بهبـود 85
رتبه ای سرعت بسیار زیادی در زمینه رشد نوآوری را تجربه کرده است و تعداد زیادی از شهرهای کشورهای عربی نسبت
به شهر تهران دارای شتاب بیشتری در زمینه نوآوری شهری هستند (.)https://www.innovation-cities.com
دستیابی به یک شهر نوآور نیازمند مجموعه ای از عوامل است که شهر تهران از برخی این عوامل بهرهمنداسـت .یکـی از
عوامل مؤثر در شکلگیری نظام نوآوری شهری موقعیت استراتژیک آن است ،که شهر تهران در این خصـوص موقعیـت
مناسبی دارد و قرارگیری در کریدرهای مواصالتی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور همچنـین قرارگیـری در مسـیر
کریدرهای بینالمللی نقش ویژهای به این شهر داده است .بعالوه بسیاری از زیرساختهای بازرگانی و مرکزیت تجاری در
سطح ملی ،بزرگترین بازار مصرف کشور برای تولیدات مختلف ،استقرار واحدهای عمده تهیه و توزیع کاالهـا و خـدمات
در شهر تهران قرار دارد .همچنین وجود فرودگاه بینالمللی امام خمینی بـهعنوان  HUBهـوایی بینالمللـی و اتصـال بـه
شبکه ریلی به کلیه نقاط کشور ،همگی میتواند در بهبود نظام نوآوری شهری کالنشـهر تهـران مـؤثر واقـع شـود ،امـا
شکلگیری و توسعه یک نظام نوآوری شهری موفق نیازمند مجموعهای از عوامل دیگر است که شهر تهران در بسـیاری
از این زمینهها دارای ضعفهای جدی است .در بخش تحلیل و یافتهها به شناسایی و تحلیـل ایـن مسـائل پرداختهشـده
است.
بحث و یافتهها
شهر تهران با توجه به سابقه تاریخی -سیاسی و تمرکز انبوهی از شرکتهای بزرگ ،سرمایه و زیرسـاختهای آموزشـی،
درمانی و رفاهی در طول تاریخ به قطب پیشرفت کشور در بسیاری از حوزههای اقتصادی تبدیلشده است .در این میـان،
سهم زیاد صنایع با فناوری باال و پیشرو بودن در زمینه نوآوری از ویژگیهای بارز اقتصاد شـهر تهـران نسـبت بـه سـایر
شهرهای کشور است .بر اساس آمار سال  1395بیش از  80درصد از ثبت پتنتهـای دانشـگاهی کشـور در دانشـگاههای
مستقر در شهر تهران رخداده است .ازلحاظ مراکز پژوهشی ،علمی ،مراکز رشد ،دانشگاهی و کارگاههای تحقیق و توسـعه
نیز شهر تهران نسبت به سایر کالنشهرهای کشور جایگاه بهتری را به خـود اختصـاص داده اسـت .بهنحویکـه از 193
مرکز رشد در کشور  27مرکز یعنی حدود  14درصد آنها در تهران واقعشده است .از مجموع  43پارک علم و فنـاوری در
کشور  9پارک علم و فناوری در شهرستان تهران مستقر گردیده و تنها دو پارک علم فناوری جـامع در کشـور وجـود دارد
که هر دو در تهران مستقر هستند .در جدول زیر برخی از مهمترین ظرفیتهای کالنشهر تهـران در خصـوص ظرفیـت
جذب نوآوری ارائهشده است.

 .1شهرهای توکیو لندن با امتیاز  56در رتبه اول و دوم قرارگرفتهاند.
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تحلیل مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران با استفاده از روش نقشه شناختی فازی
جدول شماره  .1برخی از ظرفیتها و فرصتهای نوآوری در تهران

سطوح کشوری و تهران

مرکز نوآوری ()1397

)1397(VC

مرکز رشد ()1397

پارک علم و فناوری ()1397

شتابدهندهها ()1397

پنتهای دانشگاهی ()1394

دانشجویان ارشد و دکتری

12%

79%

14%

21%

54%

80%

24%

50%

29%

()1397

()1395

شرکتها و مؤسسات دانشبنیان

3

37

27

9

39

101

224692

1769

416472

()1395

تهران
سهم از کشور

دانشآموختگان تحصیالت عالی

تعداد در کشور

25

47

193

43

72

127

928685

3586

1439346

مأخذ :سند نظام نوآوری شهری کالنشهر تهران

تبیین موانع مؤثر بر نظام نوآوری کالنشهر تهران

مطالعات نشان میدهد هر شهر از استراتژی ویژه برای توسعه سیستمهای نوآوری خود پیروی میکند .ایـن بـدان معنـی
است که نمیتوان مجموعهای از سیاست ها را در هر شهر بـرای توسـعه یـک سیسـتم نـوآوری بکـار بـرد ،امـا میتـوان
ویژگیهای خاص هر شهر بعالوه نقاط ضعف و قوتش را بهطور جداگانه در نظـر گرفـت و یـک اسـتراتژی متناسـب بـا
ویژگیهای آن پیادهسازی کرد .بنابراین پرداختن به ویژگیهای محلی و شرای ویژه تهران در توسـعه و بهبـود سیسـتم
نوآوری شهری بسیار مؤثر خواهد بود .برای شناخت صحیح از سیستم نوآوری شهر تهران نخست شـناخت ابعـاد سیسـتم
نوآوری شهری ضروری است که این مهم در بخش مبانی نظری انجامشده است .آنچه از مفهوم سیستم نوآوری برمیآید
این است که عناصر تشکیلدهنده آن در هر سطحی شامل بازیگران متعـددی از افـراد و کارکنـان ،نهادهـا و شـرکتها،
دانشگاهها و مؤسسات ،عناصر محیطـی از شـرای محـی طبیعـی ،مـدیریت و حکمروایـی ،قـوانین و مقـررات و نهایتـاً
شبکههای متعددی از ارتباطات بین تکتک این عناصر با یکدیگر و مجموعه آنها بـا محـی و تأثیرشـان بـر نـوآوری،
میشود .در این پژوهش بر اساس مبانی نظری و بررسی تجارب جهانی در خصوص سیاستگذاری نظام نوآوری ،مسـائل
نظام نوآوری شهری تهران در سه حوزه -1 :زیرساختهای نوآوری -2 ،سیاسـتگذاری نـوآوری و  -3ارتقـاء شـبکهها و
تعامالت نوآوری شناسایی و موردبح قرار گرفت .زیرساختهای نوآوری در واقع پیشنیاز و تعیینکننـده ظرفیـت جـذب
نوآوری در شهر محسوب میشود ،سیاستگذاری نوآوری بستر تحقق فرایندها و الزامات نهادی را سامان میدهد و شبکه
و تعامالت ،ارتباط و حلقه رب دهنده بین این دو و بازیگران مؤثر در نظام نوآوری شهری را شامل میشود.
جدول شماره .2مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران










زیرساختهای نوآوری
کمبود نیروی انسانی خالق در شهر
سطح پایین سرمایهگذاری ریسکپذیر حامی نوآوری در شهر
ضعف زیرساختهای فیزیکی توسعه فناوری در شهر
کمبود نهادهای تحقیق و توسعه
ضعف زیرساختهای ارتباطی برای توسعه نوآوری
نبود بازارهای بینالمللی برای محصوالت نوآور
ضعف بسترهای قانونی-نهادی جذب سرمایهگذاری خارجی در
زمینه نوآوری
کمبود بازارهای ملی مناسبی برای محصوالت نوآورانه
عدم جذب شرکتهای بزرگ فناوری و نوآور








سیاستگذاری نوآوری
نبود سیاستهای خصوصیسازی مؤثر
بر توسعه نوآوری شهری
عدم سیاستهای باثبات دولتی در
زمینه نوآوری شهری
ضعف قوانین و سیاستگذاریهای
مالیاتی و مشوقهای نوآوری شهری
ضعف سازوکارهای مدیریت و انتقال
دانش در سازمانهای مؤثر در نظام
نوآوری شهر تهران
سیستم ناکارآمد اشتراکگذاری دانش








شبکهها و تعامالت
نبود دسترسی به بازارهای
بینالمللی نوآوری
مشارکت اندک شهروندان
در فرآیند شکلگیری
خالقیت و نوآوری
کمبود کنسرسیومهای
تحقیقاتی مشترک مرتب
با نوآوری شهری
پیوند ضعیف نهادهای
آموزش عالی و جامعه
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زیرساختهای نوآوری
ضعف مکانیزم جذب نوآوری توس سازمانها و شرکتها
قرارگیری بخش اعظم زیرساختهای موردنیاز تولید محصوالت
و ارائه خدمات نوآورانه در اختیار دولت
کمبود دفاتر ثبت اختراع
کیفیت پایین اختراعات ثبتشده
کیفیت پایین برنامههای آگاهی بخشی نوآوران در زمینه
مدیریت مشاغل نوآورانه
عدم برخورداری از دانشگاههای کارآفرین و پیشرفته
نبود هویت و برند ویژه در بینشهریهای جهان

سیاستگذاری نوآوری
بین سازمانها و بنگاههای شهر
 نبود زمینهها و فرصت رقابت بین
نوآوران در شهر
 ضعف بسترهای قانونی حمایت از
خالقیت و ریسکپذیری در شهر
 عدم شفافیت سازوکار حمایت مالی از
نوآوریها در شهر

شبکهها و تعامالت
برای توسعه نوآوری
 عدم همگرایی بخشهای
مختلف شهرداری که بر
نوآوری مؤثرند
 وجود موانع نهادی
مشکلآفرین برای نوآوری
از
خارج
شهری
ساختارهای رسمی

مأخذ :یافتههای پژوهشگران

تحلیل خروجی نقشه شناختی فازی مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران
نخستین گام برای تحلیل نقشه شناختی فازی ،توصـیف و معرفـی ویژگیهـای کلـی نقشـه ارائهشـده اسـت .مهمتـرین
شاخصهایی که ویژگیهای سیستم را نشان میدهند عبارتاند از :تعداد عناصر ،تعداد رابطه بـه ازای هـر عنصـر ،درجـه
پیچیدگی و میزان تراکم سیستم .در مطالعه پیش رو نقشه شناختی فازی دارای  17مسئله منتخب از میان  30مسئله اولیه
بود که بر همین اساس ماتریس  17در  17تهیهشده و پس از دریافت ماتریس از خبرگان نقشه شـناختی فـازی ،مسـائل
نظام نوآوری کالنشهر تهران ترسیم شـد .در ایـن نقشـه میـزان اثرگـذاری مسـائل بـر همـدیگر از طریـق فلشهـایی
باضخامتهای متفاوت نشان داده میشود که در آن هرچه میزان تأثیرگذاری بیشتر باشد ضخامت فلش نیز بیشتر خواهد
شد .الزم به یادآوری است که هر مسئله میتواند دارای اثرگذاری بر مسئله مقابل باشد و درعینحال از آن تأثیرپذیر هـم
باشد .بنابراین بهصورت بالقوه رابطه دوطرفه بین دو مسئله متقابل امکانپذیر است ،به همین جهت غیر از قطـر مـاتریس
که اثرگذاری عامل بر خود عامل را نشان میدهد خالی بوده و سایر بخشهای ماتریس میتواند با عددی بین  1و  -1پر
شود .شکل زیر ،نقشه شناختی فازی مسائل نظام نوآوری شهری کالنشهر تهران را نشان میدهد .عالئم ذکرشـده روی
نقشه بیانگر کد هرکدام از مسائل است که در جدول خروجی نقشه شناختی فازی کدگذاری شدهاند.

شکل شماره .1شناختی فازی بین عوامل مؤثر بر مسائل نظام نوآوری شهری
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تحلیل مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران با استفاده از روش نقشه شناختی فازی
جدول شماره .3ویژگیهای مدل نقشه شناختی فازی مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران
ویژگیها
مقدار

تعدد عناصر

تعداد رواب

مدل

کل

17

1145

تراکم

تعداد ارتباط به

پیشرانها

ازای هر عنصر
6 /9

0/43

دریافت

عناصر معمولی

پیچیدگی

کنندهها

سیستم

سیستم

0

17

زیاد

0

همانطور که شکل  1و جدول  3نشان میدهند ،تعداد کل اجزای مدل  17عنصر است کـه در بخشهـای قبلـی بـه آن
اشاره شد .تعداد کل رواب بین عناصر  115رابطه است که بیانگر وجود رابطه هر عنصر با حدود نصف کل عناصـر نقشـه
شناختی است .این مسئله از طریق تعداد ارتباط به ازای هر عنصر نیز مشخصشده است بهنحویکه هر جزء مـدل نظـام
نوآوری کالنشهر تهران بهطور متوس حدود  7رابطه با سایر اجزاء مدل دارد .نتایج مدل بیانگر این است که درجه تراکم
مدل  43درصد است و پیچیدگی سیستم بسیار زیاد است .بر این اساس مشخص میشود کـه نظـام نـوآوری کالنشـهر
تهران دارای پیچیدگی شدیدی است و استفاده از تحلیلهای عمیقتر و بـا بهرهگیـری از روشهـای نـوین برنامـهریزی
ضرورت دارد .پس از مشخص شدن ویژگیهای کلی مدل نظام نوآوری کالنشهر تهران مهمترین عناصر آن به تفکیک
بررسی میشود .در جدول زیر ویژگیهای عناصر مدل ذکرشده است .در این جدول چنـد ویژگـی اصـلی عناصـر شـامل
میزان اثرگذاری (بیرون فرستی) 1،میزان اثرپذیری (درون پذیری)2و درجه مرکزیت3نشـان دادهشـده اسـت .شـدت بیـرون
فرستی یک عامل نشاندهنده مجموع اثرگذاریهای آن عامل بر سایر عوامل است که نشاندهنده قدرت علیت عامل نیز
محسوب میشود .شدت درون پذیری نشاندهنده میزان اثرپذیری عامل از سایر عناصـر مـدل اسـت و درجـه مرکزیـت
بهعنوان یکی از شاخص های اصلی نشانگر اهمیت عناصر سیستم و میزان ارتباطات یک عامل با سایر عناصر و نقش آن
به عنوان واس اثرگذاری بر سایر عناصر است .هر چه میزان مرکزیت یک عامل بیشتر باشد تغییرات عامل اثرات بیشتری
بر سیستم خواهد گذا شت .در این بخش با استفاده از روش نقشه شناختی فازی تحلیل اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مـؤثر
بر مسائل شناساییشده و درجه اهمیت و اولویتبندی آنها صورت پذیرفت.
جدولشماره .4تحلیل میزان اثرگذاری عوامل مؤثر بر مسائل نظام نوآوری شهری

زیرساخت

F11

2/89

4/71

7/27

کمبود نهادهای تحقیق و توسعه

سیاستگذاری

F1

2/99

3/67

6/96

ضعف بسترهای قانونی حمایت از خالقیت و نوآوری در شهر

سیاستگذاری

F10

2/98

3/24

6/32

ضعف بسترهای قانونی-نهادی جذب سرمایهگذاری خارجی در زمینه نوآوری

شبکه و تعامالت

F12

1/79

3/20

5/34

مشارکت اندک شهروندان در شکلگیری خالقیت و نوآوری

شبکه و تعامالت

F14

2/03

2/38

4/41

پیوند ضعیف نهادهای آموزش عالی و صنعت برای توسعه نوآوری

زیرساخت

F17

2/54

1/64

4/18

سطح پایین سرمایهگذاری ریسکپذیر حامی نوآوری در شهر

زیرساخت

F5

2/72

0/81

3/53

ضعف زیرساختهای فیزیکی توسعه فناوری در شهر

سیاستگذاری

F2

1/61

1/31

2/92

نبود سیاستهای خصوصیسازی مؤثر بر توسعه نوآوری شهری

Cod

Indegree

Outdegree

زیرساخت

F6

2/87

5/18

7/46

عدم وجود شرکتهای بزرگ فناوری و نوآور

Centrality

سیاستگذاری

F4

4/42

5/49

8/63

ضعف سیاستگذاریهای مالی مشوق نوآوری شهری

حوزه تأثیرگذار
در نظام نوآوری

عوامل مؤثر بر مسائل نظام نوآوری شهری

1. Out degree
2. In degree
3. Centrality
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شبکه و تعامالت

F7

0/63

1/99

2/62

کمبود کنسرسیومهای تحقیقاتی مشترک مرتب با نوآوری شهری

سیاستگذاری

F15

2/19

0/39

2/58

سیاستگذاری

F8

1/86

0

1/86

قرارگیری بخش اعظم زیرساختهای موردنیاز تولید محصوالت و ارائه
خدمات نوآورانه در اختیار دولت
عدم شفافیت سازوکار حمایت مالی از نوآوریها در شهر

زیرساخت

F13

1/73

0

1/73

نبود بازارهای بینالمللی برای محصوالت نوآور

شبکه و تعامالت

F9

0/16

1/26

1/42

سیستم ناکارآمد اشتراکگذاری دانش بین سازمانها و بنگاههای شهر

شبکه و تعامالت

F3

0/67

0/63

1/3

عدم همگرایی بخشهای مختلف شهرداری که بر نوآوری مؤثرند

زیرساخت

F16

0/81

0/44

1/25

کمبود نیروی انسانی خالق در شهر

مأخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول فوق مشخص است سه عامل -1 :نبودن شرکتهای بزرگ فنـاوری و نـوآور ( -2 ،)5/49کمبـود
نهادهای تحقیق و توسعه ( )5/18و  -3ضعف سیاستگذاریهای مشوق نوآوری شهری ( ،)4/71به ترتیـب بیشـتر تـأثیر
گذرای را نظام نوآوری کالنشهر تهران گذاشتهاند .بر اساس مرور تجارب موفق در زمینـه نظامهـای نـوآوری شـهری و
همچنین بر اساس ادبیات و تاریخچه شکلگیری این نظامها ،وجود شرکتهای موفق در زمینـه نـوآوری همـواره نقـش
کلیدی در شکلگیری و توسعه کل این نظام در شهر داشته است و این شرکتها با تولید و ارائـه خـدمات و محصـوالت
نوآورانه به بهبود خدمات نهادهای مؤثر در مدیریت شهری کمـک نمـوده و سـبب رونـق کسـبوکارهای نـوآور شـهری
میشوند .فقدان چنین شرکتهایی در کالنشهر تهران بهعنوان یک پایتخت بیشـترین تـأثیر را بـر عـدم شـکلگیری و
توسعه یک نظام نوآوری شهری کارآمد خواهد داشت .بااینوجود شکلگیری چنین شرکتهایی نیاز به مجموعهای شرای
و بسترهای قانونی و نهادی مناسب دارد و بهعنوان یک عامل مسـتقل نمیتوانـد تأثیرگـذار باشـد .ایـن مهـم از میـزان
تأثیرپذیری و درجه مرکزیت این مسئله در خروجی نقشـه شـناختی فـازی مشخصشـده اسـت .بهنحویکـه عـالوه بـر
تأثیرگذاری باالی این عامل میزان تأثیرپذیری ( )2/87و درجه مرکزیت ( )7/46آن نیز بسیار باال بوده و جزو پنج مسـئله
مهم از این لحاظ محسـوب می شـود .در رتبـه دوم میـزان تأثیرگـذاری مسـائل بـه کمبـود نهادهـای تحقیـق و توسـعه
اختصاصیافته است که علی رغم وجود تعداد بیشتری از این نهادها در شهر تهران نسبت بـه سـایر شـهرهای کشـور ،در
مقایسه با کالنشهر های جهان تعداد این واحدها بسیار کمتر است .بخشی از ایـن مسـئله مـرتب بـا عامـل اول و نبـود
شرکت بزرگ فناوری در شهر تهران است چراکه واحدهای تحقیق و توسعه این شرکتها همواره جزو موفقترین واحدها
بوده و سرریزهای آنها میتواند به سایر کسبوکارهای شهر گسترش یابد .باوجوداین نیـاز بـه بودجـههای کـالن بـرای
راهانداز واحدهای تحقیق و توسعه و شرای اقتصادی حاکم بر شرکتها و کسـبوکارهای بـزرگ شـهر تهـران انگیـزه و
امکان توسعه بیشتر واحدهای تحقیق و توسعه را کاهش داده و درنتیجه عدم ایفای نقش ایـن واحـدها در نظـام نـوآوری
شهری تهران مشهود است .ضعف قوانین و سیاستگذاریهای مشوق نوآوری عامل مهم دیگـری اسـت در عـدم بهبـود
نظام نوآوری شهری تأثیرگذار بوده است .نبودن نگرش جامع به مسئله نوآوری و تعدد نهادهای تعیینکننـده در ایـن امـر
منجر به شکلگیری اقدامات پراکنده در حوزه سیاستگذاری نوآوری شده است و نگرش جامع به این مسئله وجود نـدارد.
عالوه بر این ،سازمانهای مرتب ازجمله شهرداری بهعنوان بازیگران نظام نوآوری هنـوز دارای سـند و جهتگیریهـای
مشخصی در حوزه نوآوری نیستند و اقدامات انجامگرفته بسیار پراکنده و ناهماهنگ و بیشتر متمرکز بـر هوشـمند سـازی
است که لزوماً پوششدهنده نوآوری نخواهد بود .در کنار سه مسئله فوق ،مسئله دشواری جذب سرمایهگذاری خـارجی در
زمینه نوآوری به دالیل مهمی چون تحریمهای متعدد علیه ایران و در بعضی موارد مسـائل امنیتـی در خصـوص توسـعه
فناوری و نوآوری نقش پررنگی در عدم شکلگیری نظام نـوآوری داشـته اسـت .مشـارکت پـایین مـردم در فرآینـدهای
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خالقیت و نوآوری شهری گرچه در رتبه پنجم قرارگرفته است ،حوزههای مهم نوآوری چون نوآوریهای اجتماعی نیازمند
وجود الگوهای پیشرفته از مشارکت شهروندان است .نسبت پایین مشارکت مـردم در مـدیریت شـهری بهصـورت کلـی،
بهعنوان یک مانع کلیدی بهبود نظـام نـوآوری کالنشـهر تهـران محسـوب میشـود کـه زمینـه مسـائل مهمـی چـون
اعتمادپذیری متقابل بین شهروندان با همدیگر و بین نهادهای مدیریتی و مردم را فراهم میکند و از الزامات شـکلگیری
شهر نوآور است .بهصورت کلی نتایج این پژوهشگر بیانگر اهمیت بیشتر مسائل زیرساختی در بهبود نظام نوآوری شـهری
است هرچند که مسائل مرتب با سیاستگذاری نوآوری نیز کماهمیتتر از مسـائل زیرسـاختی نخواهـد نبـود .بـاوجوداین
شکلگیری یک نظام نوآوری شهری کارا نیازمند توجه همزمان به همه مسائل در سه بعـد اصـلی آن اسـت و تفـاوت در
شهرها و سیستمهای حاکم بر آنها اهمیت یک بعد را بیشتر یا کمتر مینماید .همچنین نگـرش مـدیران و منـابع مـالی
برای اجرای اقدامات موردنیاز برای بهبود نظام نوآوری ،تعیینکننده انتخاب اولویتها خواهد بود .در خصـوص کالنشـهر
تهران با توجه به بدهیهای شهرداری و محدودیتهای موجود در زمینه جـذب شـرکتهای موفـق در زمینـه نـوآوری و
فناوری و جذب سرمایهگذاری خارجی ،پیشنهاد میشود فراهمسازی زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت بخـش
خصوص از طریق ارائه مشوقهای تحریککننده این بخش در زمینه نوآوری در اولویت قرار گیرد.
نتیجهگیری
هدف نظامهای نوآوری  ،توسعه ،انتشار و کاربست نوآوری است هرچند که ممکن است این اهداف از پیش برای آنها
معین و مکتوب نشده باشد و یا هرکدام از بازیگران نوآوری دنبال اهداف خاص خود در نظام نوآوری باشند .از منظر
برنامهریزی شهری هم تأثیر بهبود نظامهای نوآوری بر شهر و هم بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در شهر برای بهبود
نوآوری موردبح و بررسی است .فرایند نوآوری شهری در بستر یک سیستم نوآوری رخ میدهد این سیستم متشکل از
مجموعهای عناصر در مقیاسهای کالن و کل شهر و عناصر ریزتر در سطوح پایینتر بوده و از کوچکترین ابتکارات
محلهای تا بزرگترین تصمیمات سیاستی را شامل میشود .بر اساس مرور ادبیات علمی عواملی چون موقعیت
استراتژیک ،دانشگاههای فراگیر ،شهروندان خالق ،سیاستهای حکمرانی شهری بهینه ،شرکتهای موفق ،محی  ،هویت
شهری و برندینگ ،سرمایهگذاری خارجی ،زیرساختهای تحقیقاتی در میان سایر عوامل مؤثر بر شکلگیری و توسعه
نظام نوآوری شهری پررنگتر بوده اند .شهر تهران گرچه در نگاه اولیه دارای بعضی از عوامل ذکرشده میباشد اما در
سطح جهانی جایگاه مناسبی در رتبهبندی شهرهای نوآور ندارد .بر اساس رنکینگ برنامه شهرهای نوآور شهر تهران با
امتیاز  32در رتبه  413شهرهای نوآور جهان قرارگرفته است .در این طبقهبندی شهر تهران جزو شهرهای در حال ظهور
در زمینه نوآوری محسوب می شود که بعد از بسیاری از شهرهای کشورهای عربی چون دبی ،شارجه ،دوحه ،کویته و حتی
بعد از شهر کراچی پاکستان و باکو در آذربایجان قرارگرفته است .در این پژوهش بر اساس مبانی نظری و ادبیات علمی
در زمینه نظام نوآوری شهری و عناصر و عوامل مؤثر بر آن ،مسائل کلیدی نظام نوآوری کالنشهر تهران شناساییشده و
مورد تحلیل قرارگرفتهاند .در همین راستا مسائل نظام نوآوری کالنشهر تهران در سه بعد -1 :زیرساختهای نوآوری،
 -2سیاستگذاری نوآوری و  -3شبکهها و تعامالت نوآوری بر اساس مرور مبانی نظری و دلفی آنی شناساییشده و
بهمنظور شناسایی مسائل کلیدی از روش نقشه شناختی فازی استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد سه عامل:
-1عدم وجود شرکتهای بزرگ فناوری و نوآور ( -2 ،)4/59کمبود نهادهای تحقیق و توسعه ( )4/38و  -3ضعف قوانین
و سیاستگذاریهای مشوق نوآوری شهری ( ،)4/21به ترتیب بیشتر تأثیر گذرای را نظام نوآوری کالنشهر تهران
گذاشتهاند .در کنار سه مسئله فوق ،مسئله دشواری جذب سرمایهگذاری خارجی در زمینه نوآوری به دالیل مهمی چون
تحریم های متعدد علیه ایران و در بعضی موارد مسائل امنیتی در خصوص توسعه فناوری و نوآوری نقش پررنگی در عدم
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شکلگیری نظام نوآوری داشته است .بررسیها نشان میدهد که شکلگیری یک نظام نوآوری شهری کارا نیازمند توجه
همزمان به همه مسائل در سه بعد اصلی آن است و تفاوت در شهرها و سیستمهای حاکم بر آنها اهمیت یک بعد را
بیشتر یا کمتر می نماید .همچنین نگرش مدیران و منابع مالی برای اجرای اقدامات موردنیاز برای بهبود نظام نوآوری
تعیینکننده انتخاب اولویتها خواهد بود .در خصوص کالنشهر تهران با توجه به بدهیهای شهرداری و محدودیتهای
موجود در زمینه جذب شرکتهای موفق در زمینه نوآوری و فناوری و جذب سرمایهگذاری خارجی ،پیشنهاد میشود
فراهمسازی زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت بخش خصوص از طریق ارائه مشوقهای تحریککننده این
بخش در زمینه نوآوری در اولویت قرار گیرد.
منابع
 )1تقی زادگان کلوجه ،عباس ( )1387کاربرد روش نگاشت فازی در سیستم پرداخت از طریق موبایل ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام حسین.
 )2دبیرخانه آیندهنگاری کالنشهر تهران ( )1397گزارش نظام نوآوری کالنشهر تهران ،شهرداری تهران،
معاونت برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورا.
 )3سلطانی تیرانی ،فلورا ( )1387نهادی کردن نوآوری در سازمان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات رسا.
 )4غفاری گیالنده عطا ،خوارزمی امید علی ،یزدانی محمدحسن ،روشن رودی سمیه ( )1396بررسی وضعیت
شکلگیری شهر نوآور در کالنشهر مشهد با تأکید بر افق  ،1404فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقهای،
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