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گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق شناسایی نهادهای مؤثر در شکل

 1آزاد تجاری و صنعتی ایران

 4، محمدسعید تسیلمی3،علی محقر2عبدیاسماعیل 

 چکیده

های نوآورانه های موفق توسعه فناوری و رشد فعالیتمناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از استراتژی

-به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سرزمین اصلی در بسیاری از کشورهای دنیا بوده است. بررسی

م نوآوری در این مناطق به دلیل داشتن نهادهایی گیری اکوسیستدهد که شکلهای مختلف نشان می

-فضای مناسب کسب و کار به راحتی قابل انجام است. در ایران نیز علی و از قبیل قوانین حمایتی

رغم سابقه بیش از نیم قرن در حوزه تأسیس و مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اما متأسفانه نه 

های ابتدایی این مناطق نیز در شکل نگرفته، بلکه ماموریتتنها اکوسیستم نوآوری در این مناطق 

توجهی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در میان مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران و مورد بی

دهنده این امر است که در های آموخته شده از تجارب موفق جهانی در این زمینه، نشاندرس

تی، این مناطق نقش ر مناطق آزاد تجاری و صنعگیری اکوسیستم نوآوری دصورت شکل

های اقتصادی و فناورانه به طور مستقیم و نیز سایر ای در راستای پیشرفت ملی در حوزه کننده تعیین

ها مانند سیاسی و فرهنگی به طور غیرمستقیم، خواهند داشت. براین اساس در مقاله حاضر با حوزه

ساختاریافته با کارگزاران و اندیشمندان مرتبط، نهادهای های نیمهاستفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه

اند. نتایج تحقیق حاضر گویای گیری اکوسیستم نوآوری در این مناطق شناسایی شدهموثر در شکل

مندی از مزایای مستقیم و گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد و بهرهآن است که برای شکل

ها، سرمایه انسانی و اصلی باید به چهار دسته نهاد قوانین، زیرساختغیرمستقیم آن در سرزمین 

 ارتباطات توجه کرد. 

 اکوسیستم نوآوری، منطقه آزاد تجاری و صنعتی، نهادهای کلیدی: واژه
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 .مقدمه و بیان مساله1

گردد. اما میالدی باز می 1011سیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی به پیش از سال أتاریخ ت

 1میالدی در مجاورت فرودگاه شانون 1101منطقه آزاد مدرن در اروپای غربی در سال نخستین 

های نوپای هایی اتخاذ شد تا در نتیجه آن شرکتدر ایرلند تاسیس شد. در این منطقه سیاست

 .(Neveling, 2015)صنعتی افزایش یابند و در نهایت اقتصاد ایرلند غربی رشد کند 

میالدی، منطقه آزاد  1190در میان کشورهای آسیایی هند نخستین کشور است که در سال 

افزایش صادرات، جذب را تاسیس نمود. مناطق آزاد در هند با هدف توسعه تولیدات و  2کاندال

اند و افزایش نرخ شاغلین، تأسیس شده 4های معنوی، جذب سرمایه3های فوق پیشرفتهفناوری

(Jindal, 2019) اندازی نخستین منطقه آزاد میالدی با تجربه راه 01. دولت چین نیز در دهه

 ,Liu et al)ر توسعه فناوری در این کشور ایفا نمود ، نقش مهمی د0تجاری و صنعتی با نام شنزن

. عالوه بر آسیا، در اروپا نیز این مناطق خصوصاً در کشورهای آلمان، ایرلند، لهستان و (2018

ن تاسیس شده است که منطقه در لهستا 14اند. برای مثال بریتانیا بسیار مورد استقبال قرار گرفته

واگن، موتورز، ولکسهای صنعتی بزرگ مانند جنرالمهمترین آنهاست. شرکت 9منطقه کاتوویس

.  در (Jensen, 2018)های مستقر در این مناطق هستند ترین شرکتتویوتا، میشلن و ... از شاخص

در برزیل یکی از موثرترین مناطق آزاد در  7ی آمریکای التین نیز منطقه آزاد ماناسجغرافیا

های مستقر در این منطقه عمدتا بر روی محصوالت الکتریکی آمریکای جنوبی است. شرکت

. (Castilho, Menéndez, & Sztulman, 2019)کنند مانند مونتاژ وسایل نقلیه موتوری فعالیت می

شمالی نیز مورد توجه بوده است به عنوان نمونه دو منطقه در کانادا وجود این مناطق در آمریکای

  (Akhmeeva & Tsibulskiy, 2017)ولید دارند شوند اجازه تدارد که صرفا کاالهایی که صادر می

 1331گیری مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران به دهه در ایران نیز تاریخچه شکل

عال کردن بنادر ایرانی و های متعددی برای فگردد. در آن دوران تالشهجری شمسی باز می
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بندرعباس به عنوان  1339افزایش تجارت با همسایگان صورت گرفت و در نهایت در سال 

ها به مرور ادامه داشت و ضمن اعالم المللی در کشور شناخته شد. این تالشمرکز تجارت بین

ناطق آزاد بندرعباس به عنوان بندر آزاد، کیش نیز مراحل تبدیل شدن به یکی از مهمترین م

تجاری و صنعتی ایران را آغاز کرد. براساس گزارش دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم 

منطقه آزاد تجاری و صنعتی در کشور فعال هستند. مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران  7اکنون 

ول مدت اند؛ این مناطق در طرغم قدمت طوالنی اما همواره عملکرد مورد انتقادی را داشتهعل

های حیات خود نه تنها به ماموریت اصلی خود در حوزه توسعه فناوری و انجام فعالیت

اند؛ بلکه اقداماتشان به طور اساسی در تضاد با این اهداف بوده است. البته نوآورانه اقدام نکرده

تجاری باشد که به هیچ عنوان به ماهیت مفهوم منطقه آزاد این موضوع دارای دالیل متفاوتی می

ای تصور و صنعتی مرتبط نیست. به بیان دیگر عملکرد نامطلوب مناطق آزاد سبب شده تا عده

های مختلف نمایند که این مناطق ذاتا دارای مشکالت بنیادینی هستند در صورتی که بررسی

باشد انجام شده از جمله آنچه که در این مقاله بدان پرداخته شده است گویای این واقعیت می

توانند نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی و مناطق آزاد در صورت رعایت برخی نکات می که

 فناورانه سرزمین اصلی داشته باشند. 

های اصلی پرداخته شود که در صورت توجه به در این مقاله تالش خواهد شد تا به مولفه

خود را در پیشرفت آنها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران، این مناطق بتوانند نقش اصلی 

 کشور ایفا نمایند. 

 ها. اهداف و پرسش2

 هدف زیر مورد توجه قرار گرفته است:در این مقاله سه 

در خلق دانش جدید در توضیح فعالیت مناطق  1از میان برداشتن عدم مشارکت نظری (1

آزاد تجاری و صنعتی در اقتصادهای جهانی خصوصا در کشورهایی با شرایط اقتصادی 

 ی شبیه به ایرانو سیاس

                                                           
1
. Theoretical Contribution  
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تببین اهمیت و چگونگی سرریز دانش در منطقه و انتقال فناوری به سرزمین اصلی در  (2

 گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتیپی شکل

ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقای نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در راستای  (3

 یتوسعه فناورانه و اقتصادی سرزمین اصل

 گانه فوق، سوال اصلی این مقاله به شرح زیر خواهد بود:با توجه به اهداف سه

گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران با هدف به منظور شکل -

توسعه فناوری و در نتیجه رشد اقتصادی سرزمین اصلی چه اقدامات نهادی مورد نیاز 

 است؟

 . پیشینه تحقیق3

به منظور افزایش دقت در بررسی آثار منتشر شده، و با توجه به شناخت مقدماتی در این بخش 

های نزدیک به موضوع این تحقیق، جستجوهای متعددی در میان محقق از کلیات تحقیق

توان به ها میهای اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی صورت گرفت. از جمله این پایگاهپایگاه

داک اشاره کرد. کلیه آثار بدست آمده براساس ترتیب و ایران های نورمگز، الزویرسایتوب

اند. الزم به ذکر است که در این خصوص باید به دو نکته سال انتشار به دنبال هم درج شده

توجه شود: نخست آنکه در میان جستجوها آثار بسیار زیادی بدست آمد که براساس غربالگری 

ر در اینجا مورد اشاره قرار گرفتند که دارای اعتبار اولیه توسط محقق صرفا آن دسته از آثا

بیشتری بودند. همچنین در میان آثار یافته شده موارد فراوانی از شباهت موضوعی و حتی 

 ها وجود داشت که از میان آنها نیز صرفا به یک مورد اشاره شده است.شباهت در یافته

 توضیحات نویسندگان )سال انتشار( عنوان اثر

  -ناطق آزاد تجاری نقش م
صنعتی در توسعه صادرات 

 غیرنفتی ایران

 (1371کاظم وفاداری )

دلیل عدم موفقیت این مناطق در ایران، عدم 
گذاری دولت در بخش امکانات و سرمایه

تاسیسات زیربنایی، فراهم نبودن شرایط مناسب 
های خارجی، گذاری و جذب سرمایهبرای سرمایه

قتصادی و ارزی متناسب های کالن افقدان سیاست
 با مناطق آزاد و فقدان نیروی کار ارزان بوده است.
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 توضیحات نویسندگان )سال انتشار( عنوان اثر

Acquisition of 
technological capability 

through Special Economic 
Zones 

(Wei, 2000) 

باید میان هر منطقه با سایر مناطق و حتی سرزمین 
اصلی در زمینه رشد اقتصادی و فناورانه رقابت 

وجود داشته باشد. این رقابت سبب افزایش 
یادگیری فناورانه و تحریک و تحول اقتصادی هر 

 منطقه خواهد شد.

Special Economic Zones 
(Tom Farole & Kweka, 

2011) 

های مناطق آزاد: قیت برنامهعوامل موثر در موف
های موجود، میزان ها و مسئولیتشفافیت در نقش

های مختلف، اقتدار و استقالل در مسئولیت
-هماهنگی با سایرین، و در نهایت منابع و ظرفیت

 های موجود در هر منطقه.

بررسی عوامل جذب مستقیم 
گذاری خارجی در سرمایه

 صنعتی-مناطق آزاد تجاری 

 (1312) رضا خسروی

گذاری داخلی نیز به دلیل اثر جذب کم سرمایه
مکملی آن بر جذب مستقیم خارجی، جذب 

گذاری خارجی به مناطق را کاهش مستقیم سرمایه
 دهد.می

The economic impact of 
Special Economic Zones: 
Evidence from Chinese 

municipalities 

(Wang, 2013) 
گذاری مستقیم خارجی ارتباطی با افزایش سرمایه
 گذاری داخلی در این مناطق ندارد.میزان سرمایه

Special Economic Zones 
and Cluster Dynamics: 

China 

(Rubini,Di Tommaso,& 
Barbieri, 2015) 

های این گذاران با استفاده از ظرفیتمشیخط
 1که مبتنی بر قوانین دوستدار کسب و کارمناطق 

های اقتصادی توانند به تحریک و جذب سرمایهمی
 در این مناطق اقدام نمایند.

Global Experiences with 
Special Economic Zones: 

Focus on China and Africa 
(Zeng, 2015) 

دالیل موفقیت چین: تعهدات بلندمدت و محکم 
دولت نسبت به مسائل مختلف در مناطق، ایجاد 
محیط مناسب کسب و کار در مناطق، انتخاب 

، گذاری مناطق آزادهای استراتژیک برای پایهمکان
های کاری و فنی به ساکنین و نیز آموزش مهارت
های مورد استفاده در این مناطق، ارتقای فناوری

 ایجاد ارتباط قوی با اقتصاد سرزمین اصلی.

ارائه مدلی مناسب به منظور 
شناسایی و تحلیل عوامل 

اثرگذار بر مزیت رقابتی در 
 صنعتی-مناطق آزاد تجاری

طبا السادات بنیمریم
(1319) 

شبکه تأمین انرژی و موقعیت جغرافیایی 
اثرگذارترین عوامل بر مزیت رقابتی در مناطق آزاد 

 تجاری و صنعتی هستند.

                                                           
1
. Business-Friendly Rules 
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 توضیحات نویسندگان )سال انتشار( عنوان اثر

Does place quality matter 
for innovation districts? 

Determining the essential 
place characteristics from 

Brisbane’s knowledge 
precincts 

(Esmaeilpoorarabi, 
Yigitcanlar, Guaralda, 

& Kamruzzaman, 
2018) 

این مناطق برای رسیدن به هدف خود باید دارای 
هایی از جمله این موارد باشند: کیفیت ویژگی

زندگی عمومی در منطقه، مکان درنظر گرفته شده 
در  1برای استقرار منطقه، ساختار طراحی شهری

رائه در منطقه، منطقه، شرایط کاری، خدمات قابل ا
طراحی فضای عمومی منطقه متناسب با رویکرد 

محور، امکان مشارکت کارآفرینی و اقتصاد دانش
 های تخصصی.عمومی در فعالیت

Do special economic zones 
induce developmental 

spillovers? Evidence from 
India’s states 

(Alkon, 2018) 

توانند می 2های دولتیها با استفاده از شرکتدولت
ضمن کاهش اثربخشی این مناطق، آنها را با 

 شکست مواجه نمایند.

مبانی، ساختار، صالحیت و 
-گویی نهادهای مقرراتپاسخ

گذار در مناطق آزاد تجاری 
ی اسالمی صنعتی جمهور
 ایران

 (1317عزیزاهلل فضلی )

عالی از نظر ساختاری، ترکیب اعضای شورای
بایست تغییر یابد و دبیرخانه این مناطق آزاد می

های مناطق آزاد نیز با سازوکار شورا و سازمان
 وزارتخانه محور اداره گردد.

SEZs and economic 
transformation: towards a 
developmental approach 

(Aggarwal, 2019) 

مناطق آزاد برای موفقیت و اثرگذاری در اقتصاد 
سرزمین اصلی باید در فرآیندهای سیاستگذاری و 

 ریزی در کشور نهادینه شوند.برنامه

Special Economic Zones 
Evidence and prerequisites 

for success 

(Makonnen 
Gebrewolde, 2019) 

یکی از دالیل اصلی شکست این مناطق در بسیاری 
از کشورها، عدم توجه کشورها به رابطه میان این 

 های صنعتی است.مناطق و خوشه

Toward Economically 
Dynamic Special Economic 

Zones in Emerging 
Countries 

(Frick, Rodríguez-Pose, 
& Wong, 2019) 

نزدیکی به بازارهای بزرگ و دارای بودن حداقل 
های صنعتی شدن سبب افزایش عملکرد ویژگی

 بهتر منطقه خواهد شد.

 بندی کرد:توان این چنین جمعات انجام شده را میبه طور خالصه تحقیق

 سوال درخصوص یک امر جزئی بوده است. .1

نسبت سوال تحقیق با سواالت بنیادین درخصوص این مناطق که از ماموریت و هدف  .2

 گیرد، چندان مورد توجه نبوده است.گیری آنها نشات میشکل

                                                           
1
. Urban Form and Structure 

2
. State-Owned Corporations 
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اقتصاد و حقوق و ... انجام  پاسخ به سواالت عمدتا از دریچه یک حوزه تخصصی مانند .3

 شده است.

شود، به عنوان ماموریت اصلی مناطق آزاد که در حوزه علم، فناوری و نوآوری گنجانده می .4

 سوال اصلی به طور محوری مورد بحث قرار نگرفته است.

رغم استفاده عمده محققین از رهیافت مطالعه موردی به جای مطالعه موردی چندگانه علی .0

یان مناطق مختلف در یک کشور و در میان کشورها، که موجب عدم امکان های متفاوت

های تحقیقات صورت گرفته در مناطق مختلف یک کشور و یا در استفاده مناسب یافته

 سطح جهان شده است.

آوری اطالعات مدنظر در حالی که عدم استفاده محققین از روش مصاحبه برای جمع .9

این مناطق به صورت دانش ضمنی در میان افراد وابسته  بسیاری از اتفاقات روی داده در

 به این مناطق مانده است. 

تحقیقات انجام شده به طور جدی نتوانستند که ذیل یک مفهوم اصلی در حوزه علم،  .7

فناوری و نوآوری، مانند مفهوم اکوسیستم نوآوری، مکانیزم موفقیت این مناطق در اجرای 

 ند.شان را توضیح دهماموریت اصلی

 اند.گرا به بحث درباره مناطق آزاد اقدام نکردهعمده محققین از یک رویکرد جامع و کل .0

های تحقیقات پیشین در گانه فوق که به نوعی بیان مختصر ویژگیباعنایت به موارد هشت

هایی در خصوص زمینه موضوع این مقاله است، این مقاله تالش کرده تا ضمن داشتن نوآوری

شده، مواردی که در این تحقیقات به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است  موضوع انتخاب

 را از قرار زیر پوشش دهد:

 نگر در پرداختن به موضوع مناطق آزاد در برابر رویکرد جزءنگراتخاذ رویکرد کالن .1

توجه به ماموریت اصلی مناطق آزاد در مقابل توجه سایر محققین به کارکردهای محدود  .2

 سرمایه مستقیم خارجی مانند جذب

تاکید بر استفاده از نظرات کارگزاران و صاحبنظران دانشگاهی در کنار یکدیگر با هدف  .3

 توجه توامان به نظر و عمل
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های تعیین توجه به مطالعه موردی چندگانه با انتخاب موردهای مطالعاتی براساس شاخص .4

 شده

اکوسیستم نوآوری در توضیح عملکرد ارائه الگویی جامع مبتنی بر دو مفهوم اساسی نهاد و  .0

 مناطق آزاد تجاری و صنعتی

 . تعریف مفاهیم4

در این بخش به طور خالصه به مهمترین مفاهیم مورد استفاده در این مقاله پرداخته خواهد 

 شد. این مفاهیم شامل سه مورد نهاد، اکوسیستم نوآوری و منطقه آزاد تجاری و صنعتی است.

 . نهاد4-1

-ثابه یک ساختار به عنوان جزئی از اکوسیستم نوآوری و در کنار سایر اجزا قلمداد مینهاد به م

 ,Oh, Phillips, Park, & Lee)، (Jucevičius & Grumadaitė, 2014)، (Reichert, 2019)شود 

فناوری و . این نگاه به نهاد در آثار معموال نخستین بسیاری از اندیشمندان بزرگ علم، (2016

خورد؛ در کتاب تغییرات فناورانه و تئوری نوآوری همچمون لوندوال و نلسون نیز به چشم می

اقتصادی که توسط افرادی همچون نلسون، لوندوال، فریمن و سیلوربرگ نگاشته و از رویکرد 

تار نهادی در تحلیل مسائل حوزه علم، فناوری و نوآوری استفاده شده، عمدتا نهاد به مثابه ساخ

. به عنوان (Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg, & Soete, 1988)مورد توجه بوده است 

نهادهای حامی از "ای در بخش پنجم آن با عنوان نمونه نلسون در همین کتاب در مقاله

، به تحلیل نقش و جایگاه نهادهای مختلف در "انه در ایاالت متحده آمریکاتغییرات فناور

 ,R. Nelson, Freeman, Lundvall, & Pelikan)پردازد توسعه فناوری در این کشور می

دهد، به . البته وی در طول زمان با تکمیل نظرات خود مفهوم نهاد را نیز توسعه می(1988

کند و صرفا بر ساختارها به عنوان تری از نهاد را بیان میطوریکه در آثار بعدی مفهوم گسترده

های فراوان برای تعریف نهاد، باید . با وجود تالش(R. R. Nelson, 2008)کند نهاد تاکید نمی

ذعان داشت که یکی از پراستنادترین تعاریف بیان شده از نهاد خصوصا در حوزه علم، فناوری ا
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های بنگاهی، الگوهای همکاری و و نوآوری، تعریف نلسون از نهاد است. ایشان فعالیت

های اتخاذ شده دولتی رقابت، تعامل دانشگاه و صنعت، اموری از قبیل مالکیت فکری، سیاست

. به بیان دیگر (North, 1990)نامدکه جامعه در این میان برعهده دارد، نهاد می هاییو حتی نقش

هاست. با عنایت به اقبال توان چنین ادعا کرد که از نظر نلسون، نهاد شیوه انجام فعالیتمی

بیشتر صاحبنظران حوزه علم و فناوری از تعریف نلسون و نیز توجه جدی وی به دو عنصر 

مفهوم اکوسیستم نوآوری با سایر مفاهیم مشابه  همکاری و رقابت که از جمله وجوه متمایز

 هستند، در این مقاله نیز همین تعریف از نهاد مورد استفاده قرار گرفته است. 

 اکوسیستم نوآوری . 4-2

ای است، مفهوم یکی از مفاهیم پرکاربرد در حوزه علم و فناوری که دارای ابعاد متنوع و پیچیده

میالدی درراستای  21مفهوم به معنای امروزی در ابتدای قرن باشد. این اکوسیستم نوآوری می

ای و نوآورانه غیرخطی و بنیان و رشد فعالیتهای توسعهافزایش تقاضا در حوزه اقتصاد دانش

ید البته شا (Smorodinskaya, Russell, Katukov, & Still, 2017)پدید آمده است  1بنیانشبکه

نخستین استفاده از مفهوم اکو در ادبیات مدیریت و سیاستگذاری را بتوان به کتاب اکولوژی 

ها به دنبال تحلیل رفتار سازمان 2شناسی کالنسازمانی نسبت دارد که براساس رویکرد جامعه

. در حوزه علم و فناوری نیز برخی اندیشمندان (Hannan & Freeman, 1989)بوده است 

میالدی از این مفهوم استفاده کرده  21حوزه علم، فناوری و نوآوری و به ندرت پیش از قرن 

های نوآورانه هلند توان به مقاله اسکات اشاره کرد که در تبیین چالش می بودند که از جمله آنها

 . (Schot, 1998)برد میالدی از مفهوم اکولوژی بهره می 11ن در قر

از پراستنادترین  تاکنون تعاریف متعددی از اکوسیستم نوآوری بیان شده است. یکی

تعاریف که البته شباهت فراوانی با تعریف اکوسیستم کسب و کار دارد توسط آدنر بیان شده؛ 

حل ها دستاوردهای شخصی خود را در یک راهتمهیدات مشارکتی که از طریق آنها شرکت

. باید توجه داشت که (Adner, 2006)نمایند منسجم و در نسبت مستقیم با مشتریان، تجمیع می

                                                           
1
. Network-Based  

2
. Macrosocialogy 
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گرچه این تعریف با تعاریفی که از اکوسیستم کسب و کار ارائه شده مانند تعریف مور 

(Moore, 1993)م کسب و کار باشد اما واقعیت آن است که اکوسیستهایی می، دارای شباهت

بر اخذ ارزش و رقابت تاکید دارد حال آنکه اکوسیستم نوآوری بر خلق ارزش و همکاری 

چنین هم (de Vasconcelos Gomes, Facin, Salerno, & Ikenami, 2018)نماید تاکید می

های متمایز اکوسیستم نوآوری توجه بیشتر این مفهوم به کمیت و کیفیت یکی دیگر از ویژگی

دهنده توجه . این امر به نوعی نشان (Oh et al., 2016)ارتباطات میان بازیگران نوآوری است 

مفهوم اکوسیستم نوآوری به این مهم است که نوآوری همواره در یک نظام اجتماعی گسترش 

 .(Rogers, 2010)باید می

 . منطقه آزاد تجاری و صنعتی4-3

براساس تعریف، منطقه آزاد تجاری و صنعتی محدوده جغرافیایی مشخص شده در درون 

با قلمروی اصلی آن  مرزهای ملی یک کشور، که دارای قوانین متفاوتی در حوزه کسب و کار

المللی، مالیات گذاری، تجارت بینهای شرایط سرمایهها عمدتا در حوزهکشور است. این تفاوت

ای از منظر باشد. بر این اساس در چنین منطقهو مقررات مربوط به کسب و کار می

-ایر محیطتر از س، محیطی اثربخش2تر و از منظر اداره، محیط کسب و کار آزادانه1سیاستگذاری

 Thomas. Farole, Akinci, & World)شودهای کسب و کار در قلمروی اصلی کشور، ایجاد می

Bank, 2011) . 1011تاریخ تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی در جهان به پیش از سال 

میالدی در  1101ی غربی در سال گردد؛ اما نخستین منطقه آزاد مدرن در اروپامیالدی باز می

در ایرلند و به منظور ایجاد مشاغل جدید و افزایش ترافیک هوایی و  3مجاورت فرودگاه شانون

مسافران، تاسیس شد. در این منطقه، نظام رایگان صادرات و واردات تعریف شد و براساس آن 

های نوپای صنعتی افزایش درصد مقرر گردید تا در نتیجه آن شرکت 11مالیات بر سود به میزان 

ها، منطقه آزاد کند. اکنون نیز پس از گذشت سال یابند و در نهایت اقتصاد ایرلند غربی رشد

                                                           
1
. Policy Perspective 

2
. Administrative Perspective  

3
. Shannon 
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های فعال در ای از شرکتشانون به عنوان یک مرکز صنعتی بسیار توسعه یافته که شامل مجموعه

 .(Neveling, 2015)باشد، مشغول به فعالیت است های سطح باال میحوزه فناوری

ترین کشورها در استفاده از در میان کشورهای جهان، چین به عنوان یکی از موفق

میالدی با  01شود؛ دولت چین در دهه ناخته میهای مناطق آزاد تجاری وصنعتی ش ظرفیت

، نقش مهمی در توسعه 1اندازی نخستین منطقه آزاد تجاری و صنعتی با نام شنزنتجربه راه

گذاری های سرمایهمفهوم مناطق آزاد ایفا نمود. موفقیت مناطق آزاد در چین متکی بر سیاست

باشد. هم اینک براساس متخصص می های پیشرفته و دسترسی به نیروی کارممتاز، زیرساخت

، ژوهای( بر 4، هانیان3، زیامن2منطقه ویژه اقتصادی )شنزن، شانتو 0بندی دولت چین، دسته

کنند و مشغول جذب متخصصین تربیت شده در های جدید و پیشرفته کار میروی فناوری

رفته این کشور باشند؛ این مناطق همچنین نقش مهمی در صادرات صنایع پیشخارج از چین می

 . (Liu et al., 2018)برعهده دارند 

 روش تحقیق . 5

انتخاب موردی است. رویکرد تحقیق در مقاله حاضر استقرایی و راهبرد انتخاب شده مطالعه

را در میان موردهای این راهبرد به این دلیل بود که محقق قصد داشته تا موضوع تحقیق خود 

آموزهایی به عنوان نتایج تحقیق خود دست یابد. مشابه بررسی کند و از این رهگذر به درس

های هر مورد با مورد دیگر وجود داشت، در این میان با عنایت به اینکه امکان تفاوت در یافته

 مطالعه چندین مورد در دستور کار قرار گرفت.

ن دسترسی به اطالعات، وجود هایی از قبیل امکادر روند تحقیق براساس شاخص

ای انتخاب گردیدند که هایی با مناطق آزاد ایران، دارای تجارب موفق، مناطق آزاد اولیه شباهت

منطقه مورد  0در طی مطالعه برخی از آنها به دالیل مختلفی کنار گذاشته شدند. در نهایت 

علی، لودز، زلونگراد، نگهای، سنگاپور، دبی، جبلاند که عبارتند از شنزن، شابررسی قرار گرفته

 پترزبورگ.سنت

                                                           
1
. Shenzhen 

2
. Shantou 

3
. Xiamen 

4
. Hanian 
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ها در تحقیقات ها به عنوان مهمترین مرحله در گردآوری دادههمچنین در بخش مصاحبه

ها با انجام پذیرفت. در مصاحبه مصاحبه 20و از جمله در این تحقیق،  (Banner, 2010)کیفی

های تلفنی و اینترنتی های حضوری نسبت به مصاحبهاهمیت و کیفیت باالتر مصاحبه توجه به

(Adhabi & Anozie, 2017) ،ها در این قالب انجام پذیرد تالش بر آن بود که تمامی مصاحبه

های پیش آمده از این طریق، اما به دالیلی از جمله گسترش پاندمی کرونا در کشور و چالش

 ها به صورت تلفنی و یا اینترنتی انجام شد. برخی مصاحبه

-ها به عنوان یک روش در جمعکنار مصاحبهدر تحقیق حاضر نیز مطالعات اسنادی در 

آوری اطالعات مدنظر مورد استفاده قرار گرفت. در این خصوص اسناد مطالعه شده، اسناد 

، Google Scholarای علمی نظیر های دادهالکترونیکی بودند که در جستجو در میان پایگاه

Elsevier ،Research Gate ،Emerald  .البته عالوه بر این اسناد منتشر و ... بدست آمده بودند

المللی نظیر بانک جهانی، کمیسیون اروپا، سازمان توسعه صنعتی شده توسط نهادهای مرجع بین

 ملل متحد و ... نیز مورد استفاده قرار گرفت. 

های بدست آمده در این تحقیق منطبق بر تحلیل فرآیندی است؛ براین روش تحلیل داده

گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق تدوین مدل اولیه نهادی از شکل اساس برای تحلیل پس از

ها ساماندهی شدند و نکات مستخرج از آزاد برمبنای مطالعات صورت گرفته، کلیه داده

برداری گردیدند. ها، مطالعه موردی چندگانه و مشاهدات مستقیم محقق یادداشتمصاحبه

بار مورد مطالعه قرار گرفتند و براساس درک  های تهیه شده چندینسپس در گام دوم یادداشت

شده در کنار ها شد، عبارات کوتاه و مفاهیم اصلی برداشتجدیدی که از این یادداشت

 ها تنظیم گردید. یادداشت

های تحقیقات کیفی تعیین شده در این تحقیق از رهیافت نخست که برای کدگذاری داده

مشهور  1تدالل قیاسی یا رویکرد قیاسی در تحلیل تمرهیافت اول به اساست، استفاده گردید. 

در تحلیل تم با رویکرد قیاسی،  (Crabtree & Miller, 1992) (Xu & Zammit, 2020) است.

                                                           
1
. Deductive approaches in Thematic Analysis  
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رود و جزئیات بیشتری را از برخی تحقیق براساس عالقه تحلیلی و نظری محقق به پیش می

 . (Braun & Clarke, 2006)دهد ها درخصوص پدیده مورد تحقیق به دست محقق میجنبه

ظر مورد بررسی قرار گرفته است. نخست آنکه های این پژوهش از سه مناعتبارسنجی یافته

آوری شده سعی کرده تا های جمعمحقق در حین تحقیق، با رفت و برگشت مداوم میان داده

درصورت وجود تناقضات و ابهامات، آن را در ادامه فرآیند تحقیق بررسی و حل نماید. از 

اهی که در خصوص موضوع این ها در مراحل پایانی با برخی از اساتید دانشگسوی دیگر یافته

اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز با توجه به پژوهش از صاحبنظران بوده

های انجام های تحقیق کیفی، موردکاوی و نیز مصاحبهگیری در اعتبار یافتهنقش کفایت نمونه

نش و اطالعات های جدید همگی تکراری بودند و هیچ داشده تا آنجا پیش رفتند که داده

رغم آنکه براساس تحقیقات انجام کردند. در موردکاوی علیجدیدی برای محقق ایجاد نمی

مورد به طور  0اما در تحقیق حاضر  (Creswell, 2002)مورد کافی است  0الی  3شده، بررسی 

-گیری اکوسیستم نوآوری تحلیل و بررسی شدند؛ در مصاحبهکامل از منظر عوامل نهادی شکل

شونده مصاحبه 01تا  (Morse, 2000)نفر 9از حداقل  1فی نیز مطلعینیها در تحقیقات کی

(Bernard & Bernard, 2013) تواند به اشباع به عنوان تعداد مطلوب که در آن محقق می

 فرد مصاحبه به عمل آمده است. 20ن تحقیق از شود که در ایمفهومی برسد، ذکر می

 های تحقیق یافته. 6

همانطور که در ابتدای این مقاله بیان شده، این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال بود که برای 

گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران توجه به چه نهادهایی شکل

گیری براساس روشی که توضیح داده شد، چهار نهاد برای شکل مورد نیاز است؟ در این راستا

اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران بدست آمد. در این خصوص الزم به 

ذکر است که نهادهای شناسایی شده در این تحقیق بر مبنای تعریف نلسون از نهاد بود که به 

قرار گرفته بود. همانطور که پیشتر ذکر شد  عنوان تعریف منتخب از نهاد مورد استفاده

                                                           
1
. Informants  
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اند و در این تحقیق با توجه به اندیشمندان مختلف از زوایای گوناگونی به تعریف نهاد پرداخته

اختصاص تعریف نلسون از نهاد در حوزه علم و فناوری و نیز توجه به دو مولفه مهم همکاری 

و نیز با عنایت به اقبال فراوان صاحبنظران  و رقابتِ اکوسیستم نوآوری در تعریف خود از نهاد

 این حوزه از تعریف نلسون، این تعریف مبنا قرار گرفت.

در این مقاله براساس توضیحات فوق، چهار دسته نهاد به عنوان اقدامات نهادی در راستای 

اند. این گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران شناسایی شدهشکل

ار نهاد عبارتند از قوانین، سرمایه انسانی، ارتباطات و زیرساخت. در ادامه هر کدام از این چه

 نهادها توضیح داده خواهند شد.

 الف( قوانین

همانطور که پیشتر نیز بحث شد، مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارای دو تفاوت عمده با سایر 

 تند از:قلمروهای موجود در سرزمین اصلی خود هستند که عبار

تجارت که با قوانین -کننده کسب و کارها در حوزه صنعتمندی از قوانین تسهیلبهره .1

 هایی هستند.سرزمین اصلی دارای تفاوت

های اجرایی غیر از نهادهای دفاعی و امنیتی و ها و اختیارات دستگاهاعطای کلیه مسئولیت .2

 های زیرنظر رهبری به سازمان منطقه آزاد.دستگاه

ای خست بیان شده به صورت ذاتی همراه با مناطق آزاد است و هنگامی که منطقهتفاوت ن

شود؛ به عنوان شود این دسته از قوانین به صورت انضمامی در منطقه جاری میتاسیس می

نمونه مالیات، روادید برای ورود افراد خارجی، و گمرک سه نمونه از این قوانین اختصاصی 

 مناطق آزاد هستند. 

باشد ن حال مطالعات انجام شده نشان داده که قوانین مربوطه آنچنان که مورد انتظار میبا ای

های انجام شده سبب رونق کسب و کارها در مناطق آزاد نشده است. در این میان بررسی

کننده در گویای آن است که یکی از علل اصلی به خدمت گرفته نشدن این قوانین تسهیل

شان در قوانین و جایگاه مناسب برای مناطق براساس ماموریت اصلی مناطق آزاد، عدم تعیین
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های توسعه ملی اسناد ملی است. به بیان دیگر اعطای جایگاه مشخص به مناطق آزاد در برنامه

یکی از نخستین مسائلی است که در راستای اصالح عملکرد مناطق آزاد در راستای ماموریت 

سعه علم و فناوری در پرداختن توامان به صنعت و تجارت، اصلی آنها به عنوان یک راهبرد تو

باید مورد توجه قرار گیرد؛ طبیعتا هنگامی که برای این مناطق جایگاه مشخصی تعریف شود، 

های ملی به نهادهای مرتبط ها نسبت به عملکرد خود در تحقق برنامهباید همانند سایر دستگاه

 پاسخگو باشند.

تواند در یق ایجاد هویت برای آن یکی از عواملی است که میسازی منطقه از طرآماده

گیری اکوسیستم نوآوری موثر باشد. تعیین جایگاه سازی اولیه منطقه آزاد برای شکلآماده

مشخص برای مناطق در اسناد مختلف و لزوم پاسخگویی مدیریت سازمان منطقه به نهادهای 

گیری اکوسیستم نوآوری به استای شکلذیربط سبب ایجاد نوعی هویت برای منطقه در ر

 شود.صورت خاص و توسعه علم، فناوری و نوآوری به صورت عام می

های متمایز مناطق آزاد همانطور که گفته شد اعطای کلیه همچنین یکی دیگر از ویژگی

های اجرایی به سازمان منطقه آزاد است. در این زمینه نیز نوع ها و اختیارات دستگاهمسئولیت

گیری اکوسیستم هایی برای شکلرویکرد موجود در پرداختن به این موضوع در ایجاد زمینه

ها به این مناطق، در واقع آنها را نوآوری در منطقه بسیار مهم است. اعطای کلیه مسئولیت

نماید که خود باید در زمینه تبدیل به یک کشور کوچک در همسایگی سرزمین اصلی می

ریزی و اقدام نمایند. عدم درگیر شدن ر از موارد دفاعی و امنیتی برنامهکلیه امور مرتبط غی

کسب و کارها در فرآیندهای مختلف اداری پیچیده سرزمین اصلی، یکی از نتایج مهم این 

 ها است. اعطای مسئولیت

گرانه خود برای کسب و کارها به طور جدی مناطق آزاد همواره به دلیل قوانین تسهیل

های اند. در این میان حتی بسیاری از شرکتها بودهبسیاری از صاحبان شرکتمورد توجه 

تجاری، -بر تاسیس و فعالیت صنعتیگیر و هزینههای زماننوپا نیز به دلیل عدم وجود چالش

رغم این وضعیت که در گیرند. علیاین مناطق را به عنوان گزینه نخست خود در نظر می

گیری اکوسیستم نوآوری است، اما در مواردی برای شکلراستای ایجاد محیطی مناسب 
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های اداری و ... نیاز به مراجعاتی خارج از منطقه دارد؛ این مراجعات در خصوصا در ایران رویه

نماید های متعددی را ایجاد میکنار محل جغرافیایی تعیین شده برای مناطق آزاد، معموال چالش

شود. عدم فعالیت کسب و ار به فعالیت در منطقه میکه موجب عدم تمایل صاحبان کسب و ک

ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان تجاری نیز موجب خواهد شد تا شرکت-کارهای صنعتی

 گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی حضور نداشته باشند. شکل

های اجرایی به منظور ههای دولت از سازمان منطقه در برابر دستگادر این زمینه حمایت

تواند سبب سهولت ها موضوع بسیار مهمی است که میسازی قانون اعطای مسئولیتپیاده

 بیشتر کسب و کارها و در نتیجه رغبت بیشتر صاحبان ایده و ... به حضور در این مناطق شود.

عد برای در این میان نکته مهمی که باید توجه کرد آن است که ایجاد انگیزه و شرایط مسا

ورود کسب و کارها و صاحبان ایده به مناطق آزاد صرفا نیاز به ایجاد نهادهای اختصاصی مانند 

ها ندارد بلکه مطالعات انجام شده گویای آن است که هر زمان شرایط طبیعی جوایز و پاداش

رند. ها خود تمایل به حضور در این مناطق دامناسبی در مناطق آزاد ایجاد شود افراد و شرکت

این مهم با توجه به معنای مفهوم اکوسیستم در اکوسیستم نوآوری نیز قابل بحث است چرا که 

گیرد بلکه اکوسیستم یک موجودیت طبیعی است که به صورت دستوری و اجبارآور شکل نمی

های نوآوری نیز تا حد باید در گذر زمان این مهم اتفاق افتد. پایداری و موفقیت اکوسیستم

 های طبیعی و تعاملی است.گیری آنها براساس رویهابسته به موفقیت مراحل شکلزیادی و

 ب( سرمایه انسانی

گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، همانند هر سرمایه انسانی در شکل

کند؛ به بیان دیگر در صورت وجود همه شرایط اگر عرصه دیگری، نقش حیاتی را بازی می

ها مستقر نشوند و فعالیت خود را شروع های مختلف از جمله شرکتنسانی در قالبسرمایه ا

گاه اکوسیستم نوآوری شکل نخواهد گرفت. البته همانطور که گفته شد، سرمایه نکنند هیچ

ها تجلی هایی همچون شرکتانسانی گرچه به صورت فرد فرد ارزشمند هستند اما تا در قالب

 ر را نخواهند داشت. نیابند، اثر مورد انتظا
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اگر هر منطقه به مثابه یک کشور کوچک درنظر گرفته شود در این صورت همانطور که در 

کند، مدیریت سازمان ریزی میسطح ملی، حاکمیت برای توسعه سرزمین در ابعاد مختلف برنامه

تنگی با نقش منطقه نیز در مقیاس کوچکتر باید چنین کاری را انجام دهد. این موضوع ارتباط تنگا

گیری اکوسیستم نوآوری دارد. اکوسیستم سرمایه انسانی و توانمندی جامعه محلی در شکل

نوآوری نیاز به افراد توانمندی دارد که فعالیت خود را آغاز و ادامه دهند؛ در این راستا عالوه بر 

های اد قابلیتهای ورود نیروهای انسانی توانمند، تمرکز بر افراد ساکن و ایجتمامی مکانیزم

تواند منجر به ایجاد باشد. این قوانین میموردنظر برای آنها یکی از راهبردهای بسیار موثر می

ها در منطقه شود. به طور کلی برای اقدام در راستای تامین سرمایه انسانی نهادهایی مانند دانشگاه

توان عمل کرد، شکل می گیری اکوسیستم نوآوری در یک منطقه به سهموردنیاز در راستای شکل

 توان تصور کرد:و یا به تعبیر نلسون سه دسته نهاد در این حوزه می

 تربیت سرمایه انسانی .1

 جذب سرمایه انسانی توانمند .2

 (Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg, & Soete, 1988)های توانمندجذب شرکت .3

در دسته اول، باید نهادهای متولی تربیت سرمایه انسانی در منطقه تاسیس شوند. این نهادها به 

ها باشند که یا به صورت مستقل تاسیس های آموزشی مانند دانشگاهتوانند مجموعهطور کلی می

اند. به هر در منطقه ایجاد شدههای برتر کشور کنند و یا در همکاری با دانشگاهو فعالیت می

مند به حضور در منطقه را صورت ماموریت آنها آن است که افراد بومی و نیز سایر افراد عالقه

 های مورد نیاز را پیش از ورود به بازار کار به آنها آموزش دهند. آموزش داده و همچنین مهارت

ریزی اختصاصی شان باید برنامهطبیعی است که چنین نهادهای آموزشی با توجه به ماموریت

های مشخصی تمرکز نمایند. با عنایت به های علمی و مهارتداشته باشند و بر روی حوزه

نقش این نهادها در تربیت سرمایه انسانی موردنیاز برای فعالیت در اکوسیستم نوآوری، تاسیس 

ضروری خواهند های علم و فناوری امری نهادهای واسطی همچون مراکز رشد و حتی پارک

های دانشجویی را باال برده و پس از تبدیل شدن آنها های تیمتوانند مهارتبود. مراکز رشد می

های علم و فناوری مستقر گردند و از مزایای این نهاد در مقاطع ابتدایی ها، در پارکبه شرکت



 922                     ، اسماعیل عبدی و همکاران       ...گیری اکوسیستم  شناسایی نهادهای مؤثر در شکل

 

 گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران سایی نهادهای مؤثر در شکلشنا
 

وغ خود از ها در دوران بلو حساس حیات شرکت خود بهره برند. در نهایت نیز این شرکت

ها خارج و در فضای واقعی به کسب و کار خود و همکاری و رقابت با سایرین مشغول پارک

 خواهند شد. 

توانند از افراد توانمند گیری اکوسیستم نوآوری خود میعالوه بر این دسته، مناطق برای شکل

آموزش، فرصت بهتری را  خارج از منطقه نیز بهره برند. استفاده از این افراد به دلیل عدم نیاز به

توان به نخبگانی اشاره کرد که در خارج در اختیار قرار خواهد داد. از جمله این دسته از افراد می

 باشند. ای میاز کشور مشغول به تحصیل و یا کار هستند و دارای تجارب کاری ارزنده

ریت توان از مفهوم مدیدرخصوص این دو نوع سرمایه انسانی به طور مشخص می

استعدادها و پرورش نخبگان نیز بهره برد. به بیان دیگر آنچه که این مناطق نیاز دارند، سرمایه 

های نوآورانه را داشته باشد. البته طبیعتا همه انسانی توانمندی است که قدرت انجام فعالیت

ا این افراد دارای توانمندی یکسانی نیستند اما وجود چنین استعدادهایی و تربیت افرادی ب

 توانمندی باید در دستور کار منطقه قرار داشته باشد. 

گیری اکوسیستم نوآوری، در کنار دو دسته فوق از سرمایه انسانی مورد نیاز برای شکل

مند به حضور در منطقه نیز گزینه مناسبی هستند. در این خصوص باید دو های عالقهشرکت

حضور در منطقه بیش از آنکه به مکانیزهای  ها براینکته مجددا یادآوری شود؛ اوال شرکت

انگیزشی اختصاصی نیاز داشته باشند، صرفا در صورت مهیا بودن فضای کسب و کار از ابعاد 

های ذاتی این مناطق مختلف، عالقه به حضور در مناطق آزاد را خواهند داشت چرا که ویژگی

ها از آن نظر که متشکل ا شرکتبه اندازه کافی برای کسب و کارهای مختلف جذاب است؛ ثانی

شوند فلذا درخصوص ای از افراد هستند به نوعی منبع سرمایه انسانی شناخته میاز مجموعه

 آنها ذیل نهاد سرمایه انسانی سخن به میان آمده است. 

 ج( ارتباطات

گیری ارتباطات در یکی اکوسیستم نوآوری موضوعی بسیار مهم است چرا که بستر شکل

آورد. های نوآوری را فراهم میهمکاری و به عنوان دو مشخصه اصلی در اکوسیستمرقابت و 
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توان آن را شامل چهار نوع ارتباطات تواند انواع گوناگونی داشته باشد که میاین ارتباطات می

ها، ارتباطات های اکوسیستم نوآوری و به صورت مشخص شرکتداخلی در میان موجودیت

وابط میان اکوسیستم نوآوری منطقه با نهادهای بومی منطقه آزاد، محلی که شامل انواع ر

ارتباطات میان مجموعه اکوسیستم نوآوری با نهادهای مرتبط در سرزمین اصلی و نیز ارتباطات 

 المللی تقسیم نمود.میان اکوسیستم نوآوری منطقه با نهادهای بین

های مختلف درون یک ارتباطات داخلی شامل انواع ارتباطاتی است که موجودیت

اکوسیستم بایکدیگر دارند. اکوسیستم مجموعه متنوعی از بازیگران است که ارتباطات آنها با 

گیری اکوسیستم یکدیگر چه در قالب مشارکت و چه در قالب رقابت، نقش اساسی در شکل

چرا نوآوری دارد. درخصوص این نوع از ارتباطات باید به مفهوم اکوسیستم توجه کامل داشت 

شود که در یک اکوسیستم روابط صرفا براساس دستور مقامات و قوانین ایجاد و مدیریت نمی

بلکه این نیاز ذاتی بازیگران اکوسیستم است که برای رسیدن به اهداف خود نیاز به برقراری 

 ها دارند. با عنایت به این مهم باید توجه داشت که دولت و یا سازمانارتباط با سایر موجودیت

ها منطقه به عنوان دولت محلی باید صرفا زمینه ایجاد رقابت و همکاری را در میان شرکت

ها موجب آسیب جدی به این دست از فراهم آورد و هرگونه دخالتی در روابط میان شرکت

 ارتباطات خواهد شد. 

در ارتباطات میان اکوسیستم نوآوری منطقه و نهادهای بومی هدف اصلی استفاده از 

گیری اکوسیستم نوآوری است. مطالعات انجام شده گویای این های همسایگان در شکلیتظرف

ها و چه وجود بازار بالقوه یافته چه در قالب شرکتواقعیت است که وجود همسایگان توسعه

گیری اکوسیستم نوآوری دارند. به عنوان مثال یکی از عوامل مهم و ... اثرات مهمی در شکل

اکوسیستم نوآوری در شنزن نزدیکی این منطقه به شانگهای بوده است. گیری موفق شکل

ارتباطات شنزن و شانگهای هم موجب ورود سرمایه انسانی موردنیاز از شانگهای به شنزن 

سازی شده و هم اینکه شنزن با استفاده از بازار بزرگ و متنوع شانگهای، اقدام به تجاری

خست کرده است. در سایر مناطق آزاد در جهان نیز های نمحصوالت نوآورانه خود در گام

گیری اکوسیستم نوآوری منطقه فراهم چنین ارتباطاتی تسهیالت فراوانی را در مسیر شکل

 آورده است. 
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در حوزه ارتباطات با نهادهای سرزمین اصلی نیز، مناطق آزاد تجاری و صنعتی عمدتا در 

عی و بالقوه متعددی است و سایر نقاط کشور و های طبیمناطقی مستقر هستند که دارای ظرفیت

بهره هستند. به عنوان نمونه نزدیکی به بازارهای کشورهای همسایه، سرزمین اصلی از آن بی

قرار گرفتن در مسیر تجارت جهانی، سودآور بودن صادرات مجدد از درون منطقه به سایر 

های ماهوی این به دلیل ویژگینقاط جهان و حتی سرزمین اصلی، از جمله مواردی هستند که 

شود تا مناطق مختلف در سرزمین ها سبب میمناطق به راحتی قابل اجرا هستند. این ویژگی

اصلی به نوعی به ارتباط با منطقه آزاد نیاز داشته باشند. همین نیاز مقدمه حضور بسیاری از 

به تبع آن نیز با حضور  نماید وکسب و کارها را در حوزه صنعت و تجارت در منطقه ایجاد می

-ای برای شکلو فعالیت آنها در کنار سایر ایجاد و گسترش سایر نهادهای اشاره شده، زمینه

آید. از سوی دیگر این ارتباط به طور یک طرفه نیست و با گیری اکوسیستم نوآوری فراهم می

وسیستم های ایجاد شده در اکهای مستقر در سرزمین اصلی از فرصتمندی شرکتبهره

مند خواهند نوآوری منطقه آزاد تجاری و صنعتی، آنها نیز در کسب و کار نوآورانه خود بهره

مندی ها نیست. در موارد دیگری مانند بهرهشد. البته این قبیل ارتباطات صرفا محدود به شرکت

ارد شوند های موفق مستقر در سرزمین اصلی نیز مناطق آزاد باید به صورت فعاالنه واز دانشگاه

شان استفاده از چرا که بهترین بستر برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز در اکوسیستم نوآوری

ها معموال التحصیالن، دانشگاههاست. عالوه بر فارغالتحصیالن در این قبیل دانشگاهظرفیت فارغ

اندازی کسب و کارها های نوآورانه به منظور راهبستر بسیار مناسبی نیز برای تولید انواع ایده

گیری های برتر مستقر در سرزمین اصلی در مسیر شکلباشند. کارکرد سوم دانشگاهمی

ها در تائیدات فنی و تواند ظرفیت بسیاری از این دانشگاهاکوسیستم نوآوری در یک منطقه، می

 سازی آنها باشد. های تخصصی محصوالت تولیدی به منظور تجاریارزیابی

گیری اکوسیستم المللی نیز دسته چهارم از انواع ارتباطاتی است که در شکلبینارتباطات 

شان، نوآوری در یک منطقه آزاد نقش حساسی دارد. این مناطق به دلیل قوانین و اقتضائات ذاتی

ای باشند؛ به عنوان نمونه موضوع سهولت های برجستهالملل دارای فعالیتباید در حوزه بین
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های گذار خارجی از نمونهرای ورود افراد خارجی و نیز تسهیالت جذب سرمایهصدور روادید ب

المللی باید توجه داشت که این نوع ارتباطات دارای این قوانین است. درخصوص ارتباطات بین

گیری اکوسیستم نوآوری باشند. هدف از این نوع ارتباطات کمک به شکلنقاط توجه فراوانی می

اری و صنعتی تسهیالتی دارند که براساس آنها ورود و خروج نوآوری و است؛ مناطق آزاد تج

تری ها و ... به شکل آسانهای مختلف مانند نخبگان و متخصصان و یا شرکتفناوری در قالب

باشد و اگر بقیه شرایط افتد. البته این اتفاق در صورت وجود سایر نهادهای بیان شده میاتفاق می

المللی به این م نباشد مسیر جریان متقابل نوآوری و فناوری از عرصه بینبرای این موضوع فراه

رغم وجود تسهیالت مناطق منقطع خواهد شد. شرایط کنونی نیز گویای این امر است که علی

المللی تمایلی به حضور در این ها و متخصصین بینمتعدد اما به دلیل نبود سایر نهادها، شرکت

المللی صرفا محدود . نکته حائز اهمیت بعدی آن است که متخصصان بینمناطق در ایران ندارند

های مشهور غربی نیستند بلکه اوال ایرانیان مقیم خارج از کشور که به این قبیل افراد در شرکت

های نوپا ولی موفق در کشورهای در باشند و ثانیا متخصصین و شرکتمشغول تحصیل و کار می

المللی قرار دارند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که تبادالت بینتوسعه، در زمره این حال

گیری اکوسیستم نوآوری در هر دو دسته فوق در کشورهایی مانند چین نقش مهمی در شکل

 اند. مناطق آزاد تجاری و صنعتی این کشور داشته

شرایط و  به طور کلی نهاد ارتباطات از جمله نهادهایی است که در صورت مهیا بودن

گذاری و هدایت آن در مسیر گیرد و صرفا قانوناش، به خودی خود شکل میهای اساسیزمینه

درست باید توسط نهادهای حاکمیتی مورد توجه باشد. کلیه انواع ارتباطات که در این تحقیق 

 کنند:به چهار دسته تقسیم شده بودند پنج ماموریت عمده زیر را دنبال می

ها و سایر نهادهای اکوسیستم طات زمینه برقراری مشارکت میان شرکتیادگیری: ارتبا .1

آورد. در طی این امر گام نخست های مشابه و یا مکمل فراهم مینوآوری را با موجودیت

شود. در این زمان و در صورت مهیا بودن در روند انتقال دانش و مهارت برداشته می

ستقر در اکوسیستم منطقه برای جذب دانش شرایط مانند وجود ظرفیت انسانی در شرکت م
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تواند اتفاق افتد. البته یادگیری پدیده و تجربه شریک انتخاب شده، فرایند یادگیری می

توانند در طی این ها نیست و سایر نهادهای مستقر در اکوسیستم نیز میمنحصر به شرکت

دهای حاکمیتی در منطقه ارتباطات در فرآیند یادگیری مشارکت نمایند. به عنوان مثال نها

در اثر گسترش ارتباطات خود با نهادهای حاکمیتی در کشور محل استقرار و یا سایر 

 کشورهای جهان از تجربیات آنها درس خواهند گرفت.

باشد که حیات این قبیل های نوآورانه میایجاد بازار: بازار یکی از ارکان اصلی در فعالیت .2

ه بازار گره خورده است. ارتباطات میان نهادهای اکوسیستم ای بها به طور گستردهفعالیت

هایی از قبیل تواند زمینه مشارکت موجودیتای مینوآوری منطقه با سایر نهادها در هر رده

های مستقر در منطقه در بازارهای همسایگان خود را فراهم آورد. به عنوان نمونه در شرکت

های تجاری در های متولی برگزاری نمایشگاهزمانایران همکاری میان سازمان منطقه با سا

های نوآور در اکوسیستم منطقه را ایران و یا خارج از کشور موجبات حضور بیشتر شرکت

ها با گسترش ارتباطات تخصصی با سایر آورد. از سوی دیگر خود شرکتفراهم می

کننده، مشارکت در توانند به عنوان تولیدهای سرزمین اصلی و یا سایر کشورها میشرکت

ها در بازارهای کننده محصوالت و خدمات سایر شرکتفرآیند تحقیق و توسعه و یا تکمیل

 آنها سهیم شوند.

تامین سرمایه انسانی: همانطور که به صورت جداگانه توضیح داده شد، سرمایه انسانی یکی  .3

ه این مهم ارتباطات گیری اکوسیستم نوآوری است. با عنایت بها در شکلاز مهمترین مولفه

تواند داشته باشد. انواع ارتباطات موثر در این ای در تامین سرمایه انسانی میکنندهنقش تعیین

مابین، ارتباط ها با یکدیگر و گردش نیروی کار فیتواند شامل ارتباط میان شرکتزمینه می

ها با یل، ارتباط شرکتالتحصها به منظور اشتغال موثر نیروی کار فارغها با دانشگاهشرکت

 های علم و فناوری و یا مراکز رشد و ... اشاره کرد. نهادهای واسطی مانند پارک

های جدید که براساس تحوالت فناورانه سرزمین اصلی های جدید: شرکتاستقرار شرکت .4

شوند نقش مهمی در پویایی اکوسیستم نوآوری ایفا خواهند کرد. این و یا جهانی ایجاد می
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توانند ایجاد شوند. از جمله این دالیل همان تسهیالت و ها به دالیل مختلفی میتشرک

شود تا کسب و کاری جدید در یک های انگیزشی هر منطقه است که موجب میسیاست

گیری اکوسیستم نوآوری کمک نماید. با توجه به ماهیت منطقه تاسیس و به شکل

ای به عنوان یک عامل نرم در کنندهتعییناکوسیستم که پیشتر بحث شد، ارتباطات نقش 

حضور کسب و کارهای نوآور و جدید در منطقه خواهد داشت.  به عنوان نمونه ارتباطات 

تواند موجب ادغام و یا تاسیس شرکت فناور جدیدی در یک دو شرکت با یکدیگر می

 منطقه گردد.

 د( زیرساخت

گیری کلی دو دسته زیرساخت در شکل دهنده آن است که به طورمطالعات انجام شده نشان

های تخصصی اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد نقش دارند. این دو دسته عبارتند از زیرساخت

گیری اکوسیستم نوآوری در ها آنچنان اهمیتی در شکلهای رفاهی. زیرساختو زیرساخت

کشورهایی مانند امارات  توان یکی از علل عمده موفقیت مناطق آزاد درمناطق آزاد دارند که می

ها معرفی کرد. با توجه به کیفیت گذاری در توسعه زیرساختعربی متحده و روسیه را سرمایه

نمایند. تجربیات ها نقش مهمی در این زمینه ایفا میها، همواره دولتو کمیت این زیرساخت

ها که اگر دولتروسیه و امارات عربی متحده در این زمینه به خوبی گواه این موضوع است 

های مختلف در مناطق آزاد داشته باشند، مسیر گذاری جدی در توسعه زیرساختسرمایه

 شود. ای تسهیل و تسریع میموفقیت این مناطق به طور گسترده

شود که مختص کسب و ها گفته میهای تخصصی به آن دسته از زیرساختزیرساخت

ای به حضور در ان ایده و کسب و کار عالقهکارهاست و در صورت عدم وجود آنها هم صاحب

های متعددی شان دستخوش چالشمنطقه نخواهند داشت و هم آنکه در صورت حضور فعالیت

توان به وجود دفاتر کاری آماده و مجهز به امکانات ها میخواهد شد. از این دست زیرساخت

الی جهت انجام کلیه امور کاری و مبله، دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به موسسات م

تجارت در منطقه -های مرتبط با حوزه صنعتهای سازمانبانکی و مالی، دسترسی به نمایندگی
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ها بسیار موثر ها در جذب سرمایه انسانی خصوصا شرکتو ... اشاره کرد. این قبیل زیرساخت

ی، بسیاری های کاراست. مطالعات انجام شده گویای آن است که در صورت وجود زیرساخت

ها نسبت به تاسیس شعب مختلف خود از جمله واحدهای تحقیق و توسعه در این از شرکت

 شوند. مناطق ترغیب می

ها اشاره دارد که مرتبط با زندگی های رفاهی نیز به آن دسته از زیرساختزیرساخت

ذب و ها نقش مهمی در جعمومی و روزمره ساکنین در منطقه است. این دسته از زیرساخت

کنند. به عنوان نمونه از این گیری اکوسیستم نوآوری ایفا میها و در نتیجه شکلاستقرار شرکت

های حمل و توان شبکه حمل و نقل عمومی مجهز، دسترسی به شبکهها میدست زیرساخت

های عمومی و مناطق مسکونی اختصاصی المللی، وجود اقامتگاهنقل با سرزمین اصلی و بین

ها نیز در ایجاد انگیزه برای افراد و نخبگان به نین و ... نام برد. این قبیل زیرساختبرای ساک

ای دارد. کنندهگیری اکوسیستم نوآوری نقش تعیینمنظور استقرار در منطقه و کمک به شکل

های انجام شده بدست آمد گویای این واقعیت بود که های این تحقیق که از میان مصاحبهیافته

اندازی کسب و های انگیزشی افراد برای حضور در مناطق آزاد و راهمهمترین مولفهیکی از 

باشد که در این مناطق وجود دارد و زندگی های گوناگونی میشان، محدودیتکارهای نوآورانه

 ها و مشکالت همراه کرده است.روزمره را با انواع چالش

های ؛ معموال مناطق آزاد در منطقهها باید به نکته مهمی اشاره کرددرخصوص زیرساخت

های ابتدایی را ندارند. از سوی دیگر به دلیل عدم شوند که زیرساختجغرافیایی تاسیس می

اختصاص بودجه عمرانی توسط دولت برای تجهیز این مناطق، سازمان منطقه از طرقی مانند 

نطقه را دارد. همین های متمرکز بر واردات سعی در کسب بودجه الزم برای تامین زیرساخت

تجارت خود دور شده و بر -شود تا به مرور این مناطق از ماموریت صنعتاقدام سبب می

تجارت آن هم بر بخش واردات کاالهای مصرفی و سودآور تکیه نمایند. البته درخصوص 

شت یابی پر از انتقاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران باید به این نکته مهم توجه دامکان

های که اصوال مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید در نقاطی مستقر شوند که دارای ویژگی
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تر به بازارهای توان دسترسی راحتها میجغرافیایی مشخصی است؛ از جمله این ویژگی

المللی، همجواری با مناطق توسعه های حمل و نقل بینای و جهانی، قرار داشتن در مسیرمنطقه

های انجام شده با تکیه بر ریزیاشاره کرد. در هر کشوری بنا بر اقتضائات و برنامهیافته و ... 

شود. در ایران نیز این مناطق عمدتا براساس ای به عنوان منطقه آزاد معرفی میچند مولفه منطقه

اند فلذا نسبت به این موضوع نباید انتقاد اساسی وارد هایی از همین دست انتخاب شدهشاخص

ها در این مناطق آنچه که محل اصلی انتقاد است عدم توجه دولت به ایجاد زیرساخت نمود.

المللی قرار دارد به ترین کریدورهای بینباشد. به عنوان نمونه چابهار در یکی از راهبردیمی

علی در امارات عربی متحده است اما طوریکه باید اذعان داشت موقعیت آن شبیه به بندر جبل

ها، این منطقه نه خود از منظر علم و فناوری توسعه دم توجه به ساخت زیرساختبه دلیل ع

 های نوآورانه در آن پدید آمده است. یافته و نه موجبات توسعه فعالیت

علی و چابهار گویای آن است که هر دوی این مناطق دارای ویژگی مقایسه تطبیقی جبل

علی امارات عربی متحده هستند اما در جبلمشترک یعنی قرار گرفتن در مسیر تجارت جهانی 

های متعدد تخصصی و رفاهی موجب شده تا عالوه گذاری فراوان و ایجاد زیرساختبا سرمایه

علی بر صورت گرفتن حجم باالیی از تجارت منطقه از این نقطه، صنایع مختلف نیز در جبل

ه فعالیت شوند. در میان این رونق پیدا کند و کسب و کارهای بسیاری در این منطقه مشغول ب

های نوآورانه در های نوپا و نوآور جایگاه مهمی دارند و فعالیتکسب و کارها نیز شرکت

 نمایند.صنایع مختلف مانند صنعت لجستیک را در این منطقه دنبال می

 گیری نتیجه. 7

ه مرحله دهد کاند نشان میگیری اکوسیستم نوآوری پرداختههایی که به شکلبررسی مدل

های نوآوری است. شاید در ابتدا گیری یکی از مهمترین مراحل قابل بحث در اکوسیستمشکل

شود دارای ای چون سبب ایجاد آن میگیری درخصوص هر پدیدهچنین به نظر رسد که شکل

ای دیگر؛ اما باید اهمیت است و فرقی ندارد که آن پدیده اکوسیستم نوآوری باشد یا پدیده

اش که در مفهوم اکوسیستم متبلور شده، شت که اکوسیستم نوآوری به دلیل ماهیتتوجه دا
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تواند ای دارد. اکوسیستم ذاتا براساس دستور و قوانین نمیگیری و تولد پیچیدهدوران شکل

-ایجاد شود بلکه نیاز به نهادهایی مانند انگیزه، خالقیت، همکاری، فضای کاری مناسب و الهام

. این قبیل مسائل شبیه همان وضعیتی است که در یک اکوسیستم طبیعی روی بخش و ... دارد

توان به صرفا به صورت تصنعی موجودات زنده را در کنار هم قرار دهیم. در هر دهد و نمیمی

ای دارند و العادهها اهمیت فوقاکوسیستمی از جمله اکوسیستم نوآوری، روابط میان موجودیت

 گیری این روابط ایجاد کرد. ای برای شکلتواند زمینهها میرالعملصرفا با قوانین و دستو

گیری توان به طور خالصه چنین نتیجه گرفت که شکلبا توجه به این توضیحات می

توان از آنها به الزامات اکوسیستم نوآوری به طور کلی نیاز به دو دسته الزامات دارد که می

ها و بازیگران ات سخت همان مجموعه قوانین، زیرساختسخت و الزامات نرم تعبیر کرد. الزام

ها، انگیزه انجام فعالیت نوآورانه، محیط مابین، همکاریهستند و الزامات نرم، تعامالت فی

تواند به وضوع منظور مدنظر باشند. گرچه این تفکیک میبخش و مواردی از این دست میالهام

توان هر دوی آنها را کالنی مانند نهاد بهره برده شود، می را برساند اما اگر در این میان از مفهوم

 ذیل مفهوم نهاد تعریف کرد. 

همانطور که پیشتر نیز در خصوص تعریف نهاد اشاره شد در تعریف نلسون که به عنوان 

ها تعریف تعریف مرجع در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته بود نهاد شیوه انجام فعالیت

ای از نهادها گیری اکوسیستم نوآوری را مجموعهتوان الزامات شکلین ترتیب میشده بود. به ا

 یا همان اقدامات دانست. 

-با عنایت به مباحث فوق، در روند تحقیق حاضر نهادهای مختلفی احصا شد که در شکل

 دسته جای داد 4توان در کنند. این نهادها را میگیری اکوسیستم نوآوری نقش اساسی بازی می

 که عبارتند از:

 . زیرساخت 4. ارتباطات و 3. سرمایه انسانی 2قوانین   .1
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هر کدام از این چهار دسته دارای نهادهایی در ذیل خود هستند؛ به بیان دیگر و براساس 

تعریف مورد استفاده در این تحقیق از نهاد، در هر کدام از چهار دسته بیان شده فوق، نهادها یا 

 در راستای مفهوم بیان شده وجود دارد. در  هایی برای اقدامشیوه

گیری اکوسیستم شکل زیر جزئیات هر کدام از این دسته نهادها و ارتباط آن با شکل

 نوآوری در مناطق آزاد نشان داده شده است. 
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