فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره  ،9شماره  ،4زمستان  ،1399ص 265-252

فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری
سایت نشریهhttp://eghtesadeshahr.tehran.ir/:

مقاله مروری

طراحی سیستم نوآوری شهری ( )UISدر بستر رشد اقتصادی درونزا
هانیه ثمری ،1سهراب دلانگیزان ،*،2کیومرث سهیلی

2

 1دانشجوی دکترای گروه اقتصاد ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 2دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
اطالعات مقاله

چکیده:

تاریخ های مقاله:
مسیر نظریات رشد اقتصادی ،بهویژه معرفی نظریات رشد درونزا ،نشان میدهد سیستمهای اقتصادی برای
1399/06/06
تاریخ دریافت:
دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بلندمدت نیاز به تبلور محرک و بهبود مؤلفههای درونزایی دارند که از
تاریخ تصویب1399/08/20 :
درون این سیستمها تکامل مییابند .بنابراین امروزه ،بررسی چگونگی ایجاد نوآوری در سیستمهای مختلف
اقتصادی به یک موضوع چالشبرانگیز در محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است .بنابراین ،انتظار میرود که
کلمات کلیدی:
ایجاد یک سیستم مناسب نوآوری شهری با توجه به شرایط خاص هر شهر ،امکان تبدیل چالشهای عمیق
شهری
نوآوری
سیستمهای
اجتماعی  -اقتصادی را به فرصتهای ارزشمند توسعهیافتگی فراهم کند .گرچه مطالعات نظری و شواهد
مدل رشد درونزا
تجربی انجامشده توسط پژوهشگران این حوزه ،به زوایا و دیدگاههای مختلف میپردازند ،اما همچنان خأل یک
نهاد
مدل مدون و منسجم از سیستم نوآوری شهری ( )UISکه بتواند پاسخگوی مقتضیات مختلف شهری باشد،
شهر
وجود دارد .از اینرو ،این مطالعه با استفاده از روش فراترکیب به طراحی و مدلسازی سیستم نوآوری شهری
میپردازد .نتایج این پژوهش ،بیانگر آن است که حکمرانی نوآور ،اقتصاد نوآور ،شهروندان نوآور ،سبک زندگی
نوآور و محیط زیست نوآور ،به صورت یک سیستم مدور با ارتباطات متقابل و پویا ،اجزای اساسی یک سیستم
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.04.07نوآوری شهری هستند.

مقدمه
از اواخر قرن هجدهم تا کنون ،همواره یکی از وجوه مهم تمایز بین
کشورهای جهان ،میزان رشد اقتصادی بوده است .تغييرات سريع در
متوسط مقادیر رشد اقتصادی کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه طی
نيم قرن گذشته سبب افزايش تفاوتها در استاندارد زندگي و متوسط
درآمد واقعي در بين کشورهاي جهان ،تغيير در درآمد نسبي و توزيع
درآمد در جهان شده است .این موضوع به نوبۀ خود چالش جدیدی را در
حوزۀ مطالعات علم اقتصاد فراهم آورده است (رومر .)1990 ،1در لغت،
رشد اقتصادی عبارت است از :افزایش کمی کل درآمد ملی یا تولید
ناخالص ملی یک جامعه طی یک دورۀ معین و در مفهوم کلی «افزایش
کمی تولید در یک دورۀ مشخص نسبت به دورۀ مشابه» را رشد اقتصادی
1 . Romer

نویسنده مسئول:

ایمیلdelangizan@razi.ac.ir :

میگویند (تودارو .)1977 ،2بنابراین چیستی ،چگونگی و سیاستگذاری
رشد اقتصادی ،همواره در فهرست مسائل مورد توجه اقتصاددانان بوده
است .مجموعهای از تالشهای انجامشده برای پاسخ به این مسئله ،به
شکلگیری ادبیاتی تحت عنوان «نظریات رشد اقتصادی» انجامیده
است .بسیاری از اجزای بنیادی نظریات مدرن رشد اقتصادی از سوی
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و شومپیتر )۱۹۳۴( 9فراهم شد .این ایدهها مواردی نظیر رفتار رقابتی،
پویاییهای تعادلی ،نقش بازدهی کاهنده در انباشت سرمایۀ فیزیکی و
سرمایۀ انسانی ،اثر متقابل میان درآمد سرانه و میزان رشد جمعیت،
اثر پیشرفت فنی بر تخصصگرایی فزایندۀ نیروی کار و کشف ابزارها و
روشهای جدید تولید و نیز نقش قدرت انحصاری به عنوان انگیزۀ تالش
برای دستیابی به پیشرفتهای تکنولوژیک و نوآوری را در بر میگیرد .این
نظریههای اقتصادی یک نوع ابزار فکری و فن اندیشیدن هستند که به
انسان کمک میکنند تا بتواند به نتیجهگیریهای صحیح رهنمون شود.
بعضی از الگوها به این دلیل طرحریزی شدند تا بهطور خاص به مسائل
ویژهای از سیاست اقتصادی بپردازند .بهرغم بدبینیها نسبت به سودمندی
الگوی رشد ،میتوان ادعا کرد که انضباط فکری بهکار گرفتهشده در جریان
تدوین الگوهای رشد در سیاستهای اقتصادی تأثیراتی گرچه غیر مستقیم
اما با اهمیت بهجا گذاشته است.این الگوها میتوانند ابزاری فراهم کنند
تا از طریق آن ،امکان تخمین منابع رشد اقتصادی جامعه فراهم آید و رشد
اقتصادی آینده نیز پیشبینی شود .بسیاری از الگوهای رشد ،دربرگیرندۀ
منطقی است که ما را در پیشبینیهای مربوط به دورههای میانمدت و
بلندمدت رشد اقتصادی یاری میرسانند .سادهترین الگوی رشد اقتصادی
هم قادر به آشکار کردن امکاناتی است که بدون بهکار بردن یک الگوی
نظری نمیتوان به آنها دست یافت .همچنین بسیاری از الگوها ،نتایجی
را به بار میآورند که در وهلۀ اول ،بهشدت متناقض بهنظر میرسند.
اما همین مد ّون بودن الگوها دقیقاً ما را در کشف ریشههای متناقض
یاری میرساند .از اینرو ،در چند دهۀ اخیر کشورهای درحالتوسعه
کوشیدهاند خود را از قید و بند توسعهنیافتگی رها سازند و با دستیابی
به رشد و توسعۀ اقتصادی ،شرایط مناسبی را برای زندگی افراد جامعه
فراهم کنند (مصلینژاد و اکبری .)1392 ،در سطح کشورها ،قسمتهای
مختلف به لحاظ توسعهیافتگی با هم متفاوتاند که مستلزم آن است که
سیاستگذاران و برنامهریزان با شناخت دقیق از وضعیت شهرها و مناطق
مختلف کشور ،بهترین الگوها برای تعیین مسیر توسعه را انتخاب کنند .بر
این اساس ،یکی از بنیانهای اطالعاتی الزم برای برنامهریزی صحیح ملی
و منطقهای ،آگاهی از توانمندیها ،ظرفیتها و ابعاد مختلف پتانسیلهای
توسعهای شهرها است .بنابراین ،تعیین موقعیت و جایگاه شهرهای
مختلف ،اهمیت زیادی دارد  .فرجام ناگریز توسعۀ شهری به دلیل سرریز
نیروی کار مناطق روستایی و ناکارآمدی سیاستهای تعدیل اقتصادی در
دهۀ هشتاد میالدی و تأثیر آن بر کاهش آهنگ توسعۀ اقتصادی بر شمار
گروههای آسیبپذیر شهرنشین بهویژه در کشورهای درحالتوسعه افزوده
و بهتدریج کانون فقر از روستاها به شهرها انتقال یافته است .از سوی دیگر،
فرایند جهانی شدن ،تأثیر چشمگیری بر ساختار فعالیتهای اقتصادی بر
جای گذاشته و همچنین ،بر نقش و اهمیت شهرها و بهویژه کالنشهرها
به مثابه نیروی محرکۀ توسعۀ اقتصادی – اجتماعی در مقیاس ملی و
منطقهای افزوده است .توسعۀ اقتصادی موزون وابسته به توسعۀ پایدار
سکونتگاههای شهری است و در صورتی این امر تحقق مییابد که شهر

بتواند از لحاظ اقتصادی مولد و از نظر اجتماعی فراگیر باشد (راسیلز،10
 .)1999بسیاری از اقتصاددانان ،در بین طیف عوامل اثرگذار بر رشد
اقتصادی مناطق ،بر اهمیت عامل نوآوری به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر
رشد اقتصادی درونزا ،تأکید فراوان داشتهاند ،بنابراین شناخت چگونگی
تولید ،نشر و انتقال نوآوری در اکوسیستمهای اقتصادی اهمیت دارد.
شهرها همواره مکانی برای خالقیت و نوآوری بودهاند و شهر نوآور ازجمله
مباحث نوین در حوزۀ مطالعات شهری است که در رسیدن جامعه به
توسعۀ دانش بنیان تأکید شده است .در مباحث اقتصاد شهری ،سیستم
نوآوری شهری به عنوان کانون شکلگیری مجموعهای از سیاستهای
الزم برای خلق مسیرهای منتهی به خلق نوآوری در محیط شهری در
نظر گرفته میشود .سیستم نوآوری شهری ،مجموعه سیستماتیکی
انسانمحور و بر پایۀ شناخت ابعاد زندگی بشری در محیط شهری است.
بنابراین ،فضاهای شهری باید شرایطی داشته باشند که بتوانند مجموعه
سرمایههای انسانی را پرورش ،حفظ و جذب کنند .بنابراین ،هدف از
تحقیق حاضر ،شناسایی عناصر تشکیلدهنده و چگونگی ارتباط آنها با
یکدیگر در یک مدل سیستم نوآوری شهری است.
ادامۀ تحقیق حاضر به این صورت است که در بخش بعدي به بررسی
مبانی نظری سیستم نوآوری شهری بهویژه جایگاه نوآوری در نظریات
رشد اقتصادی درونزا پرداخته میشود .سپس ،در بخش سوم به بررسی
پژوهشهای تجربی مرتبط با موضوع پرداخته میشود .در ادامه به بیان
روش تحقیق حاضر و چگونگی ارائۀ مدل پرداخته و سرانجام با استفاده
از روش پیشنهادي تحقیق ،سیستم نوآوری شهری ،مدلسازی و طراحی
خواهد شد و در پایان ،نتایج و پیشنهادهاي تحقیق ارائه میشود.
مبانی نظری
اهمیت نوآوری و جایگاه آن در اقتصاد
امروزه ،با توجه به اهمیت نوآوری در فضای کسبوکار و رقابت
فزاینده بر سر دستیابی به مزیتهای رقابتی پایدار ناشی از آن ،بسیاری
از کشورها از مدل صنعتی تولید دور شده و به سمت اقتصاد دانش بنیان
حرکت کردهاند که سبب شده است اهمیت نوآوری در اقتصاد نیز بیش
از پیش مورد توجه قرار گیرد (فلوریدا .)2006 ،11در این بین ،سؤالی که
همواره ذهن اندیشمندان این حوزه را به خود مشغول کرده این است که
چرا برخی کشورها ،فعالیتهای نوآورانۀ بهتری که درنهایت منجر به رشد
و توسعۀ اقتصادی میشود ،دارند و برخی خیر (گادین .)2006 ،12هنگام
تالش برای درک هرچه بهتر مفهوم نوآوری و استفادۀ مؤثر از مزایای آن
بهویژه در سیستمهای اقتصادی نوین ،ایدۀ بررسی و تفکیک نوآوری از
طریق ایجاد مفهوم سیستمهای نوآوری خلق شد .به طور مشخص ،اولین
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انتفاع از دانش جدید و درنتیجه ،به تفاوتهای مناطق در ظرفیتهای
نوآوری و قدرت اقتصادی میشود .اما آنچه امروزه با آن روبهرو هستیم،
حرکت استعدادها و مشاغل از حومۀ شهرها به درون شهرها است.
پدیدهای که طی دهۀ اخیر و با بازتعریف از شهرها (و نه ایالتها) مبنی
بر اینکه شهرها ،در حال تبدیل شدن به هستۀ قدرت سیاسی و اقتصادی
جوامع هستند ،برای نخستینبار توسط اسمیت در سال  1766مورد
تأکید قرار گرفت .وی معتقد بود استمرار روند فعلی در آینده منجر به
استقرار و شکوفایی کسبوکارها و نوآوریهای جدید در مناطق شهری به
واسطۀ تقسیم نیروی کار متراکم و بازار بزرگتر میشود .بنابراین ،مناطق
شهری ،مولدتر و دارای کارایی پویا هستند و این شهرهای مولد برای رشد
اقتصادی ملی ضروریاند (زولتان و وارگا .)2005،23بنابراین ،اقتصادهای
شهری قوی برای فراهمآوری منابع مورد نیاز سرمایهگذاریهای بخش
خصوصی و دولتی در زیرساختها ،آموزش و سالمت ،بهبود شرایط زندگی
و فقر ،الزم هستند .اگرچه وجود یک شهر و یا مناطق وسیع شهری (با
تمرکز کسبوکارها ،داراییها و مهارتها) لزوماً منجر به سطوح باالیی از
نوآوری نمیشوند ،اما یکی از عوامل مؤثر بر نوآوری محسوب میشوند
زیرا متغیرهای بسیاری هستند که بر نوآوری در سطوح شهری مؤثرند و
به بیان دیگر ،باید مقیاس بررسی را برای رسیدن به سیستمهای نوآوری
شهری ( )UISکوچکتر کنیم (آتی و همکاران.)2007،24
در هر سه نوع از سیستمهای نوآوری (ملی ،منطقهای و بخشی)،
ویژگیهای مشترکی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد .این
ویژگیها شامل فرایندهای یادگیری عوامل مؤثر در نوآوری اعم از بنگاهها،
مصرفکنندهها ،دانشگاهها و سازمانهای دولتی است که ب ه گونهای فرایند
آموزش هنگام انجام کار و یا آموزش از راه کانالهای مختلف مبادلۀ دانش
را تجربه میکنند (عاصم اوغلو و همکاران .)2003 ،25بنابراین ،علت اصلی
توجه سیاستگذاران به سیستمهای نوآوری این است که این موضوع
به عنوان شاخصی برای قوت و یا ضعف سیستمهای اقتصادی ارزیابی
میشود (سوئته و همکاران .)2010 ،26مطالعات در این زمینه ،نشان داده
است نوآوری فرایندی پیچیده است که در آن تعداد زیادی از بازیگران
مختلف  -هم عمومی و هم خصوصی  -نیاز به هماهنگی و همکاری دارند.
هم کیفیت این بازیگران فردی و هم شبکهها و ارتباطات به آنها اجازه
میدهد تا با همکاری و یادگیری از یکدیگر ،شرایط مناسبی را برای
رشد ظرفیت نوآوری شهری فراهم آورند .بین این بازیگران و شبکهها و
ارتباطات ،یک سیستم تشکیل میشود که در صورت عملکرد هماهنگ،
قادر به تولید نوآوریهایی است که مدام اقتصاد محلی را بازسازی میکند.
محیط محلی ،از جمله دسترسی به منابع و زمینۀ نهادی ،میتواند عملکرد
این سیستم را تسهیل یا تخریب کنند (کوک و مورگان .)1993،27همانطور

( »)1841فردریک لیست 14و بعدها به کتاب «سیستمهای ملی نوآوری
( »)1995فریمن برمیگردد .اما بحث و تفصیل مفهوم سیستمهای
نوآوری را به الندول 16منسوب میدانند که پس از آن ،مفاهیم منطقهای
و بخشی نیز به آن اضافه شد (الندول  .)1992،با این وجود ،همچنان
تعریف مشخصی از سیستمهای نوآوری وجود ندارد چراکه مدام در حال
تغییر و گسترش است .اما فریمن 17در یک تعریف منسجم بیان میدارد
که سیستمهای نوآوری (ملی ،منطقهای و بخشی) مجموعهای پیچیده و
دارای روابط داخلی فراوان بین عوامل درون سیستمی شامل کسبوکارها،
دانشگاهها و مؤسسههای تحقیقاتی که مسئول ایجاد جریان نوآوری و
دانش فنی در جامعه هستند ،است .تعریف سیستمهای نوآوری از دیدگاه
بیژ« )1998( 18گروهی از بنگاههای خصوصی ،مؤسسههای تحقیقاتی
دولتی و سایر تسهیلگران نوآوری است که در ارتباط با یکدیگر ،خلق
یک و یا چند نوآوری فنی را (در چارچوب نهادی) ارتقا میبخشند که در
نهایت ،منجر به تسهیل و یا بهبود سرریز و یا کاربری نوآوریهای فنی
میشود» (کانن و دیاز لوپز.)2010 ،19
سیستمهای نوآوری ملی در فرایند شناسایی عوامل مؤثر بر این
موفقیت نقش بسزایی دارند .به هر حال ،مشکل به نظر میرسد که بتوان
از اقتصادهای سیاسی ملی به سیستمهای نوآوری ملی ( )NSIرسید.
بهعالوه ،پیشفرض سیستمهای نوآوری ملی ،همگن در نظر گرفتن تمامی
کشورهاست که لزوماً محقق نمیشود .در بسیاری از مؤلفهها (مانند عملکرد
اقتصادی ،فقر و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه) حتی مناطق داخل
کشورها نیز به طور معناداری با یکدیگر متفاوتاند .بنابراین ،محققان
و اندیشمندان این حوزه ،تصمیم گرفتند شاخۀ جدیدی از سیستمهای
نوآوری را براساس دیدگاه منطقهای (منطقه به معنای بخشی از مرزهای
داخل هر کشور) را توسعه دهند .از اینرو ،مفهوم سیستمهای نوآوری
منطقهای )RSI( 20براساس ارتباط بین تکنولوژی ،نوآوری و موقعیت
مکانی صنایع پایهریزی شد (دی آلورا و همکاران .)2012 ،21در خصوص
دو ارتباط اول (تکنولوژی و نوآوری) بین سیستمهای نوآوری ملی و
منطقهای شباهتهایی وجود دارد ،ولی مورد سوم (موقعیت مکانی صنایع)
سبب تفاوت این دو نوع سیستم از یکدیگر میشود (کورس.)2013،22
بعضی از مشخصاتی که در سطوح منطقهای مورد بحث قرار میگیرد
سازماندهی داخلی بنگاهها ،ارتباط بین بنگاهها ،نقش بخش دولتی و
سیاستهای بخش دولتی مانند چارچوبهای نهادی برای بخش مالی که
در سیستمهای نوآوری ملی ب ه طرز متفاوتی مورد بحث واقع میشوند.
سیستمهای نوآوری منطقهای منجر به شناخت جوانب منطقهای تولید و
15
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تعریف شده است .همانطور که اشاره شد ،سیستم نوآوری شهری برای
شناسایی عواملی که سبب میشوند برخی شهرها نوآورتر از دیگران
باشند ،مورد نیاز است یا به بیان دیگر ،به سیستم نوآوری شهری
برای یافتن راههای جذب فرصتهای سرمایهگذاری ،نیاز است (آتی و
همکاران .)2007 ،بهطور سنتی ،نوآوری به عنوان یک فرایند خطی دیده
میشد .این مدل خطی ،نوآوری را به عنوان یک فرایند گامبهگام توصیف
میکرد که با محققان علمی آغاز میشود ،که عموماً با کنجکاوی در امور
طبیعی ،راهحلهای بالقوهای را برای مشکالت موجود و یا فرصتهایی
را برای بهبود محصوالت و فرایندهای تولید فعلی مییابند .هنگامی که
اکتشافهای علمی به اختراعات منجر میشوند ،گام بعدی ایجاد نمونۀ
اولیه یا اثبات مفهومی برای درک بهتر امکانپذیری اختراع است .با فرض
اینکه منابع مالی کافی در دسترس است ،نمونۀ اولیه تحت آزمایشهای
دقیق قرار میگیرد و مهندسین مربوطه با آزمایش آن به این نتیجه
میرسند که آیا کاربرد این نوآوری در مقیاس وسیع امکانپذیر است
یا خیر .اختراعاتی که از این مرحله با موفقیت خارج شوند ،تولید شده
و به بازار معرفی میشوند .فرایند انتخابی دیگر زمانی اتفاق میافتد که
مصرفکنندگان ارزیابی سودمندی و قیمت محصول جدید ،فرایند تولید
یا تکنیک را انجام دهند .پس از سازگاری موفق با مصرفکنندگان ،این
فرایند منجر به نوآوری شده است .مدل خطی در نشان دادن اینکه نوآوری
یک فرایند پیچیده و طوالنی است و در هر مرحله ،فرایند میتواند به
دلیل کمبود منابع مالی ،عالقۀ محققان ،مهندسان و کارآفرینان بااستعداد
34
متوقف شود ،موفقیت چشمگیری داشته است .اقتصاددانانی مانند نلسون
( )1993دریافتند که بسیاری از کشورها در تحقیقات علمی ،بسیار اندک
سرمایهگذاری میکنند؛ زیرا کسانی که در این تحقیقات سرمایهگذاری
میکنند از منافع بالقوه این تحقیقات بهرهمند نمیشوند .ب ه طور مثال،
اولین دانشمندانی که دربارۀ پروژۀ تولید برق مطالعه میکردند ،منافع
بسیار اندکی را برای موفقیت بزرگ خود کسب کردند ،همانند مهندسانی
که نخستین ژنراتور قابل استفاده را طراحی کردند ،فقط بخش کوچکی
از دستاوردهای ایجادشده از کارشان را به دست آوردند .این موضوع در
نهایت منجر به این موضوع شد که سیاستگذاران نسبت به اهمیت
سرمایهگذاری دولتی در تحقیق و توسعه برای جبران شکست بازار آگاه
شدند .عالوهبر این ،تحقیقاتی که با استفاده از مدل خطی نوآوری انجام
شدهاند ،نشان دادهاند که حتی زمانی که تحقیقات علمی انجام میشود،
مزایای این سرمایهگذاریها اغلب ناامیدکننده است .به دلیل اینکه گام از
اکتشاف علمی تا توسعۀ محصول دشوار است و بسیاری از اختراعات هرگز
بهرهبرداری نمیشوند .محققان ممکن است برای پیشرفتهای فکری در
قالب مقاالت منتشرشده پاداش بگیرند ،اما معموالً برای ایجاد تعامل با
اختراعات خود ،هیچ انگیزه یا منابع مالی مناسبی ندارند .بنابراین ،توضیح
بروز و خلق نوآوری با سیستم خطی نوآوری ،منجر به برآورد صحیحی
از کنشگران نوآوری نمیشود .بنابراین،باید از سیستمهای محلی نوآوری
که شامل بازیگران و شبکههای ارتباطی آنان درون مرزهای جغرافیایی

که دونپورت 28در کتاب «فرایند نوآوری» خود ،بحث میکند نوآوری،
معرفی موضوع جدیدی با هدف تغییری افراطی 29است که به فرایندها،
محصوالت و سازمانها مرتبط است ،نوآوری نشاندهندۀ رقابتپذیری یک
ملت ،یک منطقه و یا یک بنگاه است که در نهایت به واحدهایی وابسته
است که توانایی نوآوری و ارتقا را دارند (پورتر.)1995:،30

شهر و نوآوری
شهرها ،واحدهای قانونی ،اداری و کارکردی اقتصادی و همچنین،
دارای الگوهای اجتماعی و مکانی برای تحوالت اجتماعی و اقتصادی
مختلف هستند .یک شهر فقط یک مکان جغرافیایی نیست بلکه نتیجۀ
فعالیت خانوارها ،ساختارهای خاص و فرایندهای اجتماعی است (جیفنگر
و هایندمایر .)2014،31در سطح شهری ،مشاهده میشود که توسعۀ
یک دیدگاه خاص و فراهمآوری اطالعات منجر به ساماندهی گروههای
خانواری ذینفع و ایجاد چارچوبی برای افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش
نااطمینانی میشود که در محیط پیچیدۀ شهری ،نقش حائز اهمیتی
پیدا میکند (الکاک« .)2008 ،32سیستمهای نوآوری شهری» بهعنوان
ابزاری ممکن برای ادارۀ یکپارچۀ شهری بر اساس شیوههای جدید تنظیم،
کنترل و هماهنگی با هدف تضمین راهحلهای نوآورانه برای مقابله با
چالشهای اجتماعی و تضاد منافع گروههای مختلف بازیگران و نقشهای
مربوطه آنها است .این گروههای مختلف بازیگران ،اکوسیستم نوآوری
را شکل میدهند که عالوه بر شرکتهای نوآور ،در روند نوآوری فعالیت
میکنند و که شامل مالکان ،سرمایهگذاران و جمعیت یک شهر میشود.
یک استراتژی سیاستی یکپارچه که برای فعال کردن پتانسیلهای
نوآوری شهری است ،باید توجه داشته باشد که شهرها را باید به عنوان
سیستمهای پویای اجتماعی و فنی در نظر بگیرد .به این معنا که ارتباط
درونی بین مواد (عناصر ،توابع و تعامالت) و ساختار اجتماعی (ادراک،
ارزیابی ،نگرش) وجود دارد .سیستمهای نوآوری شهری را میتوان با ()1
ساختارهای شهری (شرایط مواد و محیط زیست) )2( ،عملکرد شهری
(به طور مثال ،خدمات عمومی) و همچنین ( )3ارزشهای اجتماعی،
هنجارها ،قواعد و نگرشهای بازیگران مختلف (با نیازهای مربوطه ،اهداف
و امکان اقدام) مشخص کرد (کوبزکو و همکاران.)2017،33
در گذشته ،عموماً به مزایای تجمیع فضایی توسعۀ اقتصادی و
تکنولوژیکی توجه میشده است ،اما با گذشت زمان ،غالباً این تجمیع
به گسترش اهمیت چالشهای اجتماعی و نگرانیهای محیطی دامن زده
است .بنابراین ،امروزه نه تنها دیدگاه ابزاری به نوآوری و سیاستهای
حامی نوآوری کنار گذاشته شده است ،بلکه جایگاه ویژهای برای عناصر
ارتباطی نوآوری برای برقراری ارتباطات بین سطوح و نواحی مختلف
28 . Davenport
29 . Radical Change
30 . Porter
31 . Giffinger and Haindlmaier
32 . Elcock
33 . Kubeczko et al

34 . Nelson
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محلی میشود ،بهره جست (ون ویندن و همکاران .)2014،35بدیهی است،
هیچ راه منحصربهفردی به سوی یک سیستم نوآورانۀ شهری وجود ندارد؛
چراکه هر شهر دارای فرهنگ ،نهادها و قوتهای تاریخی خود است که
میتواند با استفاده از آنها ،سیستم نوآوری را احیا کند یا به وجود آورد و
در آن نقش بازی کند .هر شهر ترکیبی از بازیگران ،شبکهها و نهادها است.
در سیستمهای نوآوری شهری نهتنها ،همهچیز بستگی به وقایع تاریخی
دارد بلکهدر واقعیتهای فرهنگی و نهادی و یا تصمیمهای تصادفی فردی
در مراکز قدرت خارج از کشور ریشه دارد .حکمرانی نوآوری هوشمند در
سطح شهری و یا منطقهای مهم است .حکمرانی این سیستم ،چارچوب
زیر را در بر میگیرد:
 جذب شرکتها و استعدادها :ارائۀ انگیزههای (مالی) برای شرکتهاو استعدادها برای قرار گرفتن در منطقۀ شهری؛ سرمایهگذاری در
دانشگاههای موجود و باال بردن آنها.
 ایجاد انگیزه برای شبکهسازی :به طور مثال ،تالش برای حذف مراحلنوپایی صنایع و «تولید» محصوالت و نتایج غیر منتظره.
 ایجاد و ترویج توسعۀ بنیادها :این مهم را با ساخت پارکهای علمیو دانشگاهها و ایجاد سازمانهای شبکهای و رویدادها میتوان انجام
داد .چنین سیستمی کمک میکند تا شیوههای کسبوکار نوآورانه از
بنگاههای جهانی به بنگاههای محلی و مردم انتقال دهد.
 تغییر شرایط نهادی :به طور مثال ،با اجرای قانون یا سیاستهایی کهبا هدف بهبود تحمل و تحریک کارآفرینی است.
 بهبود شرایط مکانی :سرمایهگذاری در کیفیت زندگی ،دسترسی وفرهنگ از طریق روشهای بازاریابی هوشمند و نام تجاری که شهرت
شهر را بهبود میبخشد (برنر و اسکالمپ.)2011 ،36

نظریات رشد اقتصادی و سیستمهای نوآوری شهری
دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال
است که چه عواملی میزان رشد اقتصادی را تعیین میکند و یا بهاصطالح
معنادارترین منابع رشد اقتصادی کداماند؟
اقتصاددانان از دیرباز برای پاسخ به چنین سؤالهایی ،قسمت عمدۀ
بحثهای خود را به بیان نظریههای اقتصادی اختصاص دادهاند .از اواخر
دهۀ  1980میالدی ،تحقیقات زیادی در زمینۀ الگوهای رشد انجام شد
که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام «الگوهای رشد درونزا» شد.
این الگوها نشان میدهد سازوکارهای درونی اقتصاد مانند آموزش ،سطح
مناسبی از علم و مهارت ،پژوهش ،نوآوری و ...در رشد اقتصادی نقش
دارند .البته هدف نظریهپردازان رشد درونزا ،بیتوجهی به عامل سرمایه
و فناوری نیست ،بلکه آنها معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری
رشد هستند ،اما بهکارگیری مجموعهای از سیاستهای مقوم نوآوری و
سرمایۀ انسانی در کنار سرمایۀ فیزیکی و فناوری ضروری است.
قبول و پذیرش عامل نوآوری از طریق سرمایۀ انسانی بهعنوان یک

جریان اصلی در ادبیات اقتصادی به اوایل دهۀ  1960میالدی برمیگردد،
یعنی زمانی که اقتصاددانان کوشیدند توضیح قانعکنندهای برای بخش
درخور توجهی از رشد اقتصادی که بدون توضیح باقی مانده بود ،ارائه
دهند .با این حال ،در اواخر دهۀ  ،1980نوآوری مبتنی بر مبانی نظری
قوی بهعنوان یک عامل تولید وارد الگوهای رشد اقتصادی مطرح شد
(رومر.)1990 ،37
مسیر نظریات رشد اقتصادی بهویژه انتقادهای فراوان واردشده به
نظریات رشد برونزا و به تبع آن ،ارائۀ نظریات رشد درونزا به منظور رفع
کاستیهای آن نظریات ،نشان میدهد سیستمهای اقتصادی بهمنظور نیل
به اهداف بلندمدت رشد اقتصادی نیازمند محرکهها و بهبود مؤلفههای
درونزایی هستند که از داخل این سیستمها نشئت میگیرد ،متبلور
میشود و نمو مییابد .به طور مثال ،در مدل رومر بیان میشود یک کشور
میتوانست کامیابتر از دیگری باشد اگر منابع بیشتری را به نوآوری
اختصاص میداد و آنچه این تخصیص را تعیین میکند لزوماً ترجیحات
خلق ایدهها است .نوآوری یکی از مؤلفههای درونزایی است که در
بسیاری از نظریات رشد درونزا و بهویژه مطالعات اخیر نظریات مدرن رشد
اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است .به گونهای که بسیاری از محققان
این حوزه ،عامل نوآوری را در تفاوت رشد اقتصادی کشورهای مختلف
دخیل میدانند .بنابراین امروزه ،بررسی چگونگی سازوکار خلق نوآوری
در سیستمهای اقتصادی مختلف به عنوان یک موضوع چالشبرانگیز
در محافل اقتصادی جهان بهویژه در کشورهای درحالتوسعه که از
پتانسیلهای فراوان بالقوۀ رشد و توسعه نوآوری بهرهمندند ،تبدیل شده
است.

نوآوری
حال سؤال این است که نوآوری چیست و در اقتصاد امروز چه
جایگاهی دارد« .از منظر اصطالحی به معنای فرایند کسب اندیشهای
خالق و تبدیل آن به محصول ،خدمت یا یک روش عملیاتی مفید است.
به بیان دیگر ،یک فکر یا ایده یا بهکارگیری در یک محصول ،خدمت یا
روش است» (هندرسون .)1993 ،38درحقیقت ،نوآوری عبارت است از:
توسعه و اجرای فرایندها یا رویههای جدید که ذاتاً با آنچه که هستند
متفاوتاند .جایگاه نوآوری ،در علم اقتصاد و بهویژه در تئوریهای
رشد اقتصادی شناختهشده است .به بیان دیگر ،بخش درخور توجهی
از رشد اقتصادی توسط عامل نوآوری توضیح داده میشود .در اقتصاد
سنتی ،قدرت نسبی اقتصادی کشورها و مناطق بهدلیل عواملی مانند
وجود مقادیری از منابع طبیعی و فراوانی نیروی کار ارزان توضیح داده
میشد .طی دهههای گذشته ،محققان از حوزۀ مطالعات اقتصاد و مدیریت
منطقهای گرفته تا پژوهشهای حوزۀ جغرافیای اقتصادی ،شواهد بیشتری
به دست آوردهاند که افزایش بهرهوری ،کلید واقعی دستیابی و حفظ
سطح باالی درآمد و اشتغال است و رشد بهرهوری به نوبۀ خود به وسیلۀ
37 . Romer
38 . Hendrson

35 . Van Winden et al
36 . Brenner and Schlump
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زيانهاى اقتصادى جدى در شهرنشينى به شمار میآيند .سیاستگذاران
این كشورها ،ممكن است چنين استدالل كنند كه براى افزایش توسعۀ
اقتصاد ملى ،ايجاد محدوديت در مسير رشد شهرى باید اگرچه عملى
بودن چنين سياستهايى هميشه مجادلهبرانگيز خواهد بود .با این حال،
میتوان گفت كه منافع شهرهاى بزرگ از عیوب و آسیبهای آنها بيشتر
است ،حتى در شهرهاى كشورهاى درحالتوسعه نيز بر اساس ديدگاه
اسكات« 43در تمام موارد ،منافع بلندمدت ناشی از رشد شهرى بيشتر از
45
هزينههاى آن است» (اسكات .)2006 ،افلرتى 44در كتاب اقتصاد شهر
يادآور میشود كه مشكالت شهرى از همان عواملى برمیخيزد كه موجب
عملكرد موفق شهرها نيز میشوند؛ همانند آنکه ،نمیتوان اسكى روى
آب انجام داد و انتظار داشت كه خيس نشد (افلرتى . )۲۰۰۵ ،با وجود
زيانها و بروز ديگر مسائل ناشى از رشد شهرى ،شهرهاى بزرگ مانند
ماشين رشد اقتصاد ملى و در سالهاى اخير اقتصاد جهانى عمل میكنند.
شهرهاى بزرگ در اقتصاد سرمايهدارى مكانهایی با بهرهورى و كارايى
زیاد در توليد محسوب میشوند .آنها از طريق رشد تجارت ،صنعتى
شدن ،مدرنيزاسيون و اكنون جهانى شدن ،به رشد بسيار شگفتانگيزى
دست يافتهاند .اهميت شهرهاى بزرگ در توسعۀ ملى و همچنين ،در
توسعۀ جهانى در بسيارى از آثار دانشگاهى تأكيد شده است .افلرتى به
زبان ساده بيان میكند كه زندگى بدون شهرها ،بسيار فقيرانه خواهد
بود نه تنها براى ساكنان شهرها ،بلكه براى تمام كسانى كه كاالها و
خدمات مصرفى آنها در شهرها توليد میشود و همچنين كسانى كه
سطح درآمد بااليى دارند؛ زيرا آنان براى دستيابى به كيفيت زندگى بهتر،
به شهرها مهاجرت کردهاند .شهرها ،هميشه در توليد ثروت ملى پيشرو
بودهاند (چانگ .)2008 ،46شهرها به منزلۀ كوره حوادث هستند كه از
طريق آنها آزمايشهای بسيار سخت به امرى عادى تبدیل میشوند.
آنها مأمن و مادر نوآورى و ابتكارات هستند؛ كه بهواسطۀ حضور توده
متفكر و وجود تنوع ،تعامالت ارزشمند امكانپذير میشود .شهرها محيطى
متراكم هستند كه مردم در آنها سازگارى يافته و توان جهش آنها به
سوى پيشرفت آزمون میشود و شهرها در گذر سدهها ،براى تحقق اين
نقش بهآرامى رشد كردهاند (ساویچ و کانتور  .)2002 ،47سیستمهای
نوآوری شهری با جوانب اجتماعی منحصربهفردی که از باال به پایین 48و یا
از پایین به باال 49در محیط شهری وجود دارد ،سروکار دارند« .یک سیستم
نوآوری در چنین مقیاس کوچکی ،نهتنها به دلیل عوامل اقتصادی ،بلکه
به علت تمام طیفهای چالش های اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد.
بنابراین ،زمان کنونی« ،زمانی بحرانی» 50برای پایهگذاری موفقیتهای

نوآوری حاصل میشود .این یافته منجر به آغاز تالشهای تحقیقاتی
گستردهای برای درک اینکه چگونه نوآوری کار میکند و چگونه نوآوران
و سیاستگذاران میتوانند میزان نوآوری را افزایش دهند ،شد .از یک
طرف ،تحریک ظرفیتهای نوآوری بنگاهها و صنایع ،فرصتی برای بهبود
استانداردهای سطح زندگی است و از طرف دیگر ،نادیده گرفتن نوآوری
نهتنها به رکود اقتصادی ،بلکه به سقوط اقتصادی نیز منجر میشود
(هریسون و رابین .)2018 ،39همانطور که شومپیتر ( 40)1934به عنوان
«پدر مطالعات نوآوری» هشدار داد ،نوآوری یک شمشیر دولبه است.
کسانی که آغازگر نوآوری هستند ،انحصار موقت محصوالت جدیدی را
به وجود میآورند که به آنها اجازه میدهد طی یک دورۀ زمانی ،سود و
اشتغال زیادی داشته باشند .اما در عین حال ،محصوالت و تکنیکهای
موجود ،به دلیل نوآوریهای جدید ،منسوخ میشوند و این موضوع به
نابودی حرکت رو به جلوی فرایند خالقیت منجر میشود که میتواند
در زمانی بسیار کوتاه ،از ثروت به فقر بینجامد .بنابراین« ،نوآوری موتور
محرکۀ توسعۀ اقتصادی است و برای رشد و توسعۀ آن،باید زیرساختهای
الزم در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای درحالتوسعه ایجاد و تقویت
شود» (شریف .)2006 ،41همانطور که اشاره شد ،گرچه بیشتر کارآفرینان
و سیاستگذاران در حال حاضر از اهمیت نوآوری آگاهی دارند ،اما هنوز
بسیاری از محققان در تالش برای درک هرچه بیشتر مکانیسم تولید
نوآوری و سیاستهای حمایتی آن هستند ( .)1997 ،42OECDبنابراین،
نوآوری بهعنوان یکی از اساسیترین ملزومات و مقدمات مورد نیاز مسیر
رشد و توسعۀ اقتصادی ،به شمار میآید که باید با استفادۀ حداکثری از
ظرفیتهای موجود ،خلق توانمندیهای جدید و تبدیل ظرفیتهای بالقوه
به ظرفیتهای بالفعل بهخصوص با تأکید بر انواع سرمایه بهویژه سرمایۀ
انسانی و اجتماعی ،شرایط مناسب برای حرکت چرخۀ فعالیتهای نوآور،
فراهم آورد و گسترش داد.
با توجه به مباحثی که پیشتر به آنها اشاره شد ،میتوان نتیجه
گرفت که محل تولید و زایش ایدههای نوآورانه باید محیطی غنی از
انواع سرمایه باشد .شهرها ،به دلیل اجتماع و ازدحام سرمایههای
فیزیکی ،مالی ،انسانی و اجتماعی ،به لحاظ تئوریکی تا حد قابل قبولی
پتانسیلهای نوآورانه دارند .درحقیقت ،شهرها موهبتى با ماهیت دوگانه
براى جوامع انسانى به شمار میروند .فراهمآوری شرایط مساعد توسعه
در تمامی زمینهها ،به رشد استانداردهای زندگی شهری ،بهبود بهرهوری
و افزایش درآمد سرانه منجر میشود ،اما در طرف مقابل ،در بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه ،به تجربه ثابت شده است که شهرها انبوهى از
مسائل اقتصادى و اجتماعى دارند و عالوه بر اینکه ،مولد رشد اقتصادى
كشورهايشان نیستند ،بلكه مانعى براى توسعه محسوب میشوند.
بسيارى از شهرهاى بزرگ در این كشورها ،شاهدى اثباتشده بر وجود
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*منبع :مطالعات پژوهش حاضر.

شکل  :1نمودار جایگاه و کارکردهای سیستم نوآوری شهری براساس مبانی نظری و مطالعات انجامشده

پژوهش حاضر.
مطالعات
آینده است» (مارکاتو و *منبع:
.)2015
الکساندرو،51

یادشده 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
شناسایی شده و با بهرهگیری از روش نقشهشناختی فـازی میـزان
اثرپـذیری ،درجۀ مرکزیت و میزان اثرگذاری هریک 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 :نبود شرکتهای بزرگ
فناوری و نوآور و کمبود نهادهای تحقیق و توسعه در بین سه مسئله اول
قرار گرفتهاند .مسائل مرتب با زیرساختهای نوآوری شهری در کل نظام
نوآوری شهری کالنشهر تهران پررنگتر از سایر ابعاد هستند (.میرزایی
و ربانی)1397،
کوبزکو و همکاران ابزارهای سیاستگذاری حمایت از گذار شهری
برای غلبه بر شکستهای ساختار شهری در شهر آمستردام را بررسی
کردند و سیستمهای نوآوری شهری را به عنوان یکی از این ابزارهای
مهم برشمردند .در مطالعۀ یادشده اشاره میشود که چهار سیاست کلی
پژوهش ،تکنولوژی و نوآوری ،52سیاست انرژی ،سیاست محیط زیست و
سیاست منطقهای از ابزارهای گذار شهری هستند .نتایج پژوهش یادشده
نشان داد سیستمهای نوآوری شهری میتوانند به عنوان راهحلی برای
چالشهای اجتماعی شهرها در شرایط دنیای واقعی با افراد واقعی و تحت
شرایط واقعی ،به کار گرفته شوند( .کوبزکو و همکاران)2017،
تایلر و همکاران 53در در فصل هشتم کتاب «شهرها در عصر جهانی
شدن ،نظریهها ،سیاستها و تجربهها» با عنوان «روابط بین نوآوری و

در مجموع پر واضح است که طی تاریخ ،شهرها نقش مهمی در
توسعۀ اجتماعی و اقتصادی کشورها به عهده داشتهاند .شهرها ،عناصری
مؤثر و کارآمد برای رشد اقتصاد ملی و همچنین ،تولید منابع مورد نیاز
برای سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی در زیرساختها ،آموزش و
بهداشت ،بهبود شرایط زندگی و کاهش فقر به شمار میآیند .شهرها
بهویژه در کشورهای درحالتوسعه دچار مشکالت فزاینده و روبهرشدی
هستند .با توجه به منابع مالی محدود ،مقامات شهری با چالشهای فراوانی
از فرایندهای جمع آوری زباله گرفته تا لزوم ایجاد صنایع جدید مواجه
هستند که فقط از محل راهحلهای نوآورانه و جدید قابل رفع هستند.
در نقطۀ مقابل وجود تنشها و مشکالت یادشده ،ظرفیتها و تواناییهای
خالقیت و حل مسئله در شهرها ،منحصربهفرد است ،چنانچه اغلب شهرها
بهعنوان مهد خالقیت و بهعنوان محیطی نوآورانه توصیف میشوند .شهرها
چشمههای جوشان ایدههای جدید و آزمایش نوآوریها هستند .بنابراین
شهرها ،مرکز جریان فرصتها و تهدیدها است .بنابراین انتظار میرود،
استقرار یک سیستم مناسب نوآوری شهری با توجه به شرایط مختص
موجود در هر شهر ،امکانات تبدیل چالشها را به فرصتها ممکن سازد.
با توجه به مجموعه مبانی نظری ارائهشده ،نمودار ذیل بهعنوان یک نمای
کلی از موضوع بررسیشده ،تصویری از چیستی و ماهیت سیستم نوآوری
شهری را ارائه میدهد.

سابقۀ پژوهش
میرزایی و ربانی به بررسی تحلیل مسائل نظام نوآوری کالنشهر
تهران با استفاده از روش نقشهشناختی فازی پرداختهاند .در پژوهش
51 .Markatou and Alexandrou
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هانیه ثمری و همکاران
ﺟﺪول  .1ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮآوري در ﺷﻬﺮﻫﺎ
جدول  :1تحوالت تاریخی نوآوری در شهرها
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﻋﻨﻮان

ﮐﻮردﯾﺲ (2002) 1
آي اس آي (2000) 2
ﻣﯿﺸﻠﯿﻦ (2001) 3
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﺎرﯾﺲ (2000) 4
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي (2002) 5

ﺷﺒﮑﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮي
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﺷﻬﺮي
ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮي

1. Cordis; 2. Isi (Information Sciences Institute); 3. Michlin; 4. Paris Chamber
of Commerce; 5. International Tourism Institute
*ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺎﯾﻠﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014

انقالب نظام شهری» مهمترین مؤلفههای نوآوری در حوزۀ شهری را در
بعد قوانین و مقررات و آموزش شهروندان بر میشمارند( .تایلر و همکاران
 )2014،در این مطالعه ،نویسندگان اشاره میکنند مهمترین تحوالت
تاریخی اثرگذار بر نوآوری در شهرها به شرح جدول ذیل هستند:
همانگونه که در جدول یادشده مشاهده میشود ،شهرها به سوی
نوآوری در حرکت هستند .پژوهشهای متعدد نشان میدهد این شهرها با
گسترش ویژگیهای نوآورانه به سوی ایجاد شبکۀ تحقیقاتی شهری پیش
میروند .در این شبکه برای گسترش نوآوری در شهرها ضروری است
مؤلفههای متعددی مانند افزایش سرمایهگذاری دولتی در حوزۀ شهری،
تقویت زیرساختهای فناوری و بهبود شرایط بازار مد نظر قرار گیرد.
گاستافسون و کلی 54در مطالعۀ خود به بررسی عملکرد سیستم
نوآوری شهری در شهر کوریتیبا( 55مرکز ایالت جنوبی پارانای ایاالت
متحده) میپردازند .آنان با اشاره به اینکه این شهر یکی از رشدهای
ع شهری را طی نیم قرن گذشته داشته است ،بیان میدارند این شهر
سری 
از طریق استقرار سیستم نوآوری شهری و به واسطۀ ابزارهای مختلف
مانند حملونقل هوشمند ،استفادۀ راهبردی از زمین ،پایداری محیط
زیست و همکاری اجتماعی به طور مؤثری توانسته است بر مشکالت
رشد سریع شهری فایق آمده و با دستیابی به توسعۀ فراپایدار ،مسیر
روشنی را برای رشد شهری در آینده تصویر کرده است .آنان معتقدند
ایجاد پارک طراحیهای راهبردی ،سیستمهای حملونقل سریع مانند
خطوط  ،56BRTبهکارگیری سیستمهای بازیافت شهری و سایر اقدامات
انجامشده ،در ایجاد سیستمهای نوآوری شهری مؤثر بوده است(.
گاستافسون و کلی)2012 ،
جانسون 57ارتباط شهرها ،سیستمهای نوآوری و توسعۀ اقتصادی را
بررسی کرده است .وی گفت که شهرهای نوآوری برای رشد و توسعۀ
اقتصادی کشورها ،ضروریاند .در عین حال ،شهرها مستعد ایجاد مشکالت
اجتماعی و زیستمحیطی هستند .سیستمهای نوآوری در درک عواملی
که فرایند نوآوری را تحت تأثیر قرار میدهد و عواملی که میتواند
راهحلهای مشکالت ناشی از رشد اقتصادی شهرها باشند ،بسیار مؤثرند.
.Gustafsson and Kelly
.Curitiba
.Bus Rapid Transit
.Johnson

54
55
56
57

قدرت نوآوری در شهرها و بهویژه شهرهای بزرگ منجر به بهبود رشد و
توسعۀ اقتصادی شهری میشوند و نوآوریهای سیاسی و نهادی به اندازۀ
نوآوریهای فنی اهمیت دارند(جانسون.)2010 ،
همچنان که اشاره شد ،در مطالعات یادشده ،تیم پژوهشی و یا
پژوهشگر به بررسی مجموعه عواملی میپردازد که براساس مطالعات قبلی
و یا مشاهدات عینی از نمونۀ مطالعهشده ،اهمیت بیشتری برای مطالعه،
دارد .بنابراین ،این پژوهش به سازماندهی و طراحی یک سیستم نوآوری
شهری میپردازد که در عین شامل بودن ،جامع و مانع نیز باشد.
روش تحقیق
با توجه به موارد یادشده ،پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطۀ
پژوهشهای کاربردی 58است .میتوان بیان کرد که پژوهش حاضر
براساس ماهیت و روش گردآوری دادهها ،یک پژوهش اکتشافی و غالباً
کیفی است که به ارائۀ تحلیلهای شناختی میپردازد که در بازۀ زمانی
1997ـ  2020انجام میشود و به منظور تحقق اهداف پژوهش در بخش
ادبیات نظری و تعیین مدلهای ساختاری و ارتباطی ،از ابزار فراترکیب
استفاده میشود.
فراترکیب یک روش پژوهش کیفی است که ترکیبی تفسیری از
یافتههای کیفی ارائه میدهد؛ به گونهای که نتیجة ترکیب ،بیش از
مجموع یافتههای منابع استفادهشده است .هدف فراترکیب توسعة
تئوری ،خالصهسازی و تعمیم در سطح باال برای ایجاد دسترسی بیشتر به
یافتههای کیفی به منظور کاربرد عملی آنهاست (ساندلوسکی و باروسو،59
 .)2008این روش در سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به سوی
خود جلب کرده است .در واقع ،عبارت فراترکیب کیفی به منزلة چتری
است که اشاره به خانوادهای از رویکردهای روششناختی برای توسعة
دانش جدید بر پایة تحلیل دقیق و جامع یافتههای پژوهش کیفی موجود
است .از دیدگاهی دقیقتر ،فراترکیب کیفی مجموعة تئوریها ،روایتهای
بزرگ ،60تعمیم دادن یا ترجمههای تفسیری است که محصول یکپارچگی
یا مقایسههای یافتههای مطالعات کیفی است (ژو.)2008 ،61
 . 58پژوهش کاربردی ،پژوهشی است که به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،روشها،
ابزارها ،وسایل ،تولیدات ،ساختارها و الگوهای مورد استفادۀ جوامع انسانی انجام میشود.
59 .Sandelowski and Barroso
60 .grand narratives
61 .Xu
Cordis
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طراحی سیستم نوآوری شهری ()UIS
ﺟﺪول  .2اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوري ﺷﻬﺮي
جدول  :2اصطالحات کلیدی سیستم نوآوری شهری

تجزیهو تحلیل
با توجه به هدف پژوهش حاضر برای شناسایی عناصر ،واحدها و
یا نهادهای تشکیلدهندۀ سیستم نوآوری شهری با استفاده از مطالعات
کیفی گذشته ،از روش فراترکیب بهره گرفته میشود .در این روش
جامعة پژوهش ،پایگاههای علمی منتخب پژوهشگران است که تعداد
مقاالت بیشتری در حوزة موضوع پژوهش دارند .در اين پژوهش ،از
روش هفتمرحلهاي ساندلوسکی و باروسو استفاده میشود .این منبع در
پژوهشهاي فراترکیب بیشترین استفاده را دارد .مراحل این روش بهترتیب
شامل تنظیم سؤال تحقیق ،جستوجوی نظاممند ادبیات ،جستوجو و
انتخاب متون مناسب ،استخراج اطالعات مقاله ،تجزیهوتحلیل و ترکیب
یافتههاي کیفي ،کنترل کیفیت ،و ارائة یافتههاست .بهمنظور تعیین روایی
فراترکیب ،ابزار ارزیابي حیاتي کسپ 62لیست کامل و جامعي از سؤالها
را ارائه ميدهد که براي تعیین اعتبار ،کاربردي بودن و تناسب مطالعه
ميتوانند بهکار برده شوند (گلین و همکاران.)2006 ،63

ردﯾﻒ
1
2
3
4
5
6
7

کیفی یا کیفی/کمی است .در این مرحله ،مقاالت یافتشده بهطور دقیق
طی چند مرحله بازبینی میشوند تا مشخص شود کدامیک با سؤالهای
پژوهش متناسب هستند .بنابراین ،مقاالتی که ارتباطی با سؤالها ندارند،
طی این مراحل کنار گذاشته میشوند تا در نهایت ،مرتبطترین مقاالت
برای استخراج پاسخ سؤالها مشخص شوند .فرایند بازبینی شامل بررسی
عنوان مقاالت ،چکیده و محتوای آنهاست و در هر مرحله متناسب با
معیارهای پذیرش بررسی میشود .در این پژوهش مراحل فرایند بازبینی
به شرح زیر بوده است:
 .1در مرحلۀ اول ،زمینۀ کاری یافتههای بهدستآمده بررسی شد
و برخی یافتهها به دلیل نبود ساختار نظامیافتۀ علمی ،کنار گذاشته
شدند .در این مرحله 889 ،مورد چکیده (بدون مقاله) 1.707 ،توضیحات
لغتنامهای 287 ،مورد خبرنامه 921 ،مورد نقد کتاب 231 ،مورد معرفی
کنفرانس 813 ،مورد تألیف 670 ،مورد مباحثه و  3.256مورد سایر موارد
غیر مرتبط ،کنار گذاشته شدند و  10.871منبع برای بررسی بیشتر وارد
مرحلة دوم شدند.
 .2در مرحلۀ بعد ،باتوجه به سؤال اصلی پژوهش درخصوص سیستم
نوآوری شهری ،مقاالت در زمینههای غیر مرتبط حذف شدند (علوم
زمینشناسی ،شیمی و فیزیک) حذف شدند .بنابراین 8.493 ،مورد حذف
شد و  2.378مورد باقی ماند.
 .3در این مرحله از مقاالتی که مربوط به نویسندگان مشترک بودند
و یافتههای تکراری داشتند ،یکی از آنها حذف شد و مقالۀ کاملتر
باقی ماند .همچنین ،چکیدۀ کلیۀ مقاالت مطالعه و مقاالت با یافتههای
غیرمرتبط با سؤال اساسی پژوهش که برابر  2.368مقاله بودند ،حذف شد.
در نهایت ،تعداد ده منبع برای ورود به مرحلۀ بعد باقی ماند.
 .4مقاالت باقیمانده باید به لحاظ کیفیت محتوا بررسی شوند.
کیفیت با سؤالهایی مانند اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح پژوهش،
روش نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،انعکاسپذیری یا رابطه میان محقق
و مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،دقت تجزیهوتحلیل دادهها ،بیان
واضح و روشن یافتهها و ارزش پژوهش سنجیده میشود .هنگام استفاده از
این ابزار ،مقاالت مطالعه شده و برای هر مقاله بهلحاظ داشتن ویژگیهای
باال امتیازی بین یک تا پنج اختصاص مییابد .بر اساس مقیاس  5امتیازی
«کسپ» ،محقق سیستم امتیازبندی زیر را مطرح کرده و مقاالت را بر

مرحلۀ اول :تنظیم سؤال پژوهش
چه چیزی :اولین گام در فراترکیب تعیین «چه چیزی» مطالعه است.
در این پژوهش سؤال اصلی بهمنظور مفهومسازی این ساختار عبارت است
از اینکه اجزای تشکیلدهندۀ سیستم نوآوری شهری کداماند؟
مرحلۀ دوم :جستوجوی نظاممند ادبیات
برای جستوجوی مقاالت به منظور پاسخگویی به سؤال یادشده
در پایگاههای اسکوپوس ،64ساینس دایرکت 65و اشپرینگر 66از واژگان و
اصطالحات کلیدی متعددی بین سالهای 1997ـ  2020استفاده شد.
لیست این اصطالحات در جدول  2قابل مشاهده است:
در گام نخست پایگاههای داده معرفیشده با استفاده از واژگان و
اصطالحات کلیدی جدول یادشده جستوجو شدند و تمامی مقاالت بر
اساس ارتباط عنوان مقاله با آنها جمعآوری شدند 19.645 .منبع یافت
شد که از این تعداد  6.192مورد فصول کتاب و  13.453مورد مقاله
بودند .همچنین 17 ،منبع به زبان فارسی و سایر منابع به زبان انگلیسی
بودند.
مرحلۀ سوم :جستوجو و انتخاب متون مناسب
در این گام منابع یافتشده در مرحلۀ قبل بهصورت گامبهگام بر
اساس معیارهای پذیرفته شدن یا نشدن مقاالت بررسی میشوند.
معیارهای پذیرش شامل مقاالت چاپشده در مجالت و کتابها به زبان
فارسی و انگلیسی با موضوع سیستم نوآوری و بهطور خاص سیستم
نوآوری شهری از سال  1997تا مارس سال  2020با روش پژوهش
).Critical Appraisals Skills Programme (CASP
.Glynn et al
.www.scopus.com
.www.sciencedirect.com
.www.springer.com

واژه
Innovation system
Innovation function
Urban innovation
Urban innovation system
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national innovation system
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تعداد منابعی که یافت شده است.

N=19.645

تعداد مقاالت ردشده به دلیل عدم

وجود ساختار نظامیافته علمی

N=8.774
تعداد مقاالت برای بررسی زمینه

کاری N= 10.871
تعداد مقاالت ردشده به دلیل

ارتباط ماهوی با موضوع پژوهش

N= 8.493
تعداد مقاالت برای بررسی با سؤال

اساسی پژوهشN=2.378
تعداد مقاالت ردشده به دلیل عدم
تطابق با سؤال اساسی پژوهش

N=2.368

تعداد کل مقاالت نهایی

N=10

شکل  :2نمودار مراحل روش فراترکیب برای سؤال اصلی پژوهش

سؤال اصلی
فراترکیب
اساس درجۀ کیفی آنهاشکل
پژوهش(فینفگلد .)2003 ،67طی تجزیهوتحلیل ،موضوعاتی جستوجو
شده است
برایخوب
(،)5-4
روش خوب
مراحلخیلی
نموداریکند.
دسته.2بندی م
میشوند که در میان مطالعههاي موجود پدیدار شدهاند که به آن «بررسی
( ،)4-3متوسط ( ،)3-2ضعیف ( ،)2-1خیلی ضعیف ( .)1-0در این
موضوعی» گفته میشود .پس از شناسایی موضوعات ،یک طبقهبندي
پژوهش 10 ،مقاله و کتاب در فرایند ارزیابی پذیرفته شدند که از این
موضوعی شکل میگیرد و طبقهبنديهاي مشابه و مربوط در موضوعی
تعداد  4مقاله امتیاز متوسط 3 ،مقاله امتیاز خوب و  3مقاله امتیاز خیلی
قرار میگیرد که آن را به بهترین گونه توصیف کند .موضوعات اساس و
خوب را کسب کردند.
پایهاي براي ایجاد توضیحات ،مدلها و تئوريها یا فرضیات ارائه میشوند
(سانلوسکی و باروس .)2007 ،در پژوهش حاضر ،ابتدا تمام عوامل
مرحلۀ چهارم :استخراج اطالعات متون
استخراجشده از منابع به عنوان کد در نظر گرفته شده و سپس با در
در سراسر روش فراترکیب ،پژوهشگر به طور پیوسته منابع منتخب و
نظرگرفتن مفهوم هر یک از این کدها ،آنها را در یک مفهوم مشابه (بعد)
نهایی شده را ،به منظور دستیابی به یافتههاي درونمحتوایی مجزایی که
دستهبندي شده است تا به این ترتیب مفاهیم پژوهش شکل داده شود.
در آنها مطالعههاي اصلی و اولیه انجام میشوند ،در چندین نوبت مرور
میکند .در پژوهش حاضر ،اطالعات منابع به این صورت دستهبندي شده
مرحلۀ ششم :کنترل کیفیت
است :مرجع مربوط به هر مقاله ثبت میشود (نام و نامخانوادگی نویسنده
در روش فراترکیب ،رویههای زیر را برای حفظ کیفیت ،در نظر گرفته
یا نویسندگان ،سالی که مقاله منتشر شده است) ،عوامل اساسی مؤثر و
میشود:
یا تشکیلدهندۀ سیستم نوآوری شهری که در آن منبع به آن اشاره شده
 .1در سراسر تحقیق ،تالش بر فراهم کردن توضیحات روشن و واضح براي
است و اطالعات روششناختی کلیدي مانند هدف پژوهش ،روش ،رویهها،
گزینههاي موجود برای تحقق گامها الزم است؛
و وسایل سنجش.
 .2از همۀ امکانات برای دسترسی به منابع مورد نیاز استفاده میشود؛
.3براي ترکیب مطالعات اصلی ،از ابزار کسب براي ارزیابی فرا مطالعات
مرحلۀ پنجم :تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههاي کیفی
انجامشده استفاده میشود .همچنین ،در این پژوهش ،براي حفظ
هدف روش فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدیدي از یافتهها
کیفیت مطالعه از ضریب کاپا 68نیز استفاده شده است.
است .این روش براي شفافسازي مفاهیم ،الگوها و نتایج در پاالیش
67 .Finfgeld
حالتهاي موجود دانش و ظهور مدلهاي عملیاتی و تئوريها پذیرفته
68 .Kappa
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هانیه ثمری و همکاران
ﺟﺪول  .3ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﭘﺎ
جدول  :3شاخص کاپا
Approximate
Significance
.000

•

Approximate Tb
4.274

Symmetric Measures
Asymptotic
Standardized Errora
.730
.175

Value

Measure of Agreement Kappa
N of Valid Cases
10
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶنمودار اجزای تشکیلدهندۀ سیستم نوآوری شهری براساس نظریات رشد اقتصادی درونزا
شکل .3

*

شکل  :3نمودار اجزای تشکیلدهندۀ سیستم نوآوری شهری براساس نظریات رشد اقتصادی درونزا
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براي تعیین پایایی از ضريب کاپا استفاده شده است .در اين تحقيق،
به طور کلي  10کد استخراج شد .کدهای استخراجشده به منظور بررسی
و ارائۀ نظرات تکمیلی احتمالی ،در اختیار یکي از خبرگان قرار گرفت.
نتايج حاصل از کدگذاري نشان میدهد ضریب کاپای محاسبهشده توسط
نرمافزار اسپیاساس ،69مقدار  0/730بوده است که از مقدار قابل قبول
آن ( )0/6بیشتر است (گویت .)2012 ،70چون عدد معناداري حاصلشده
براي شاخص کاپا كوچکتر از  0/05است ،بنابراین فرض استقالل كدهاي
استخراجي رد و وابسته به هم بودن كدهاي استخراجي تأیيد ميشود.
پس ،ميتوان ادعا کرد كه كدهاي ابزار استفادهشده براي استخراج كدها
پايايي كافي داشتهاند (محقر و همکاران.)1390 ،
69 .SPSS
70 .Gwet

مرحلۀ هفتم :ارائۀ یافتهها
در پژوهش حاضر اجزای تشکیلدهنده برای سیستم نوآوری شهری
مورد سؤال بوده و آنچه که از متن منابع منتخب استخراج شد ،بهعنوان
کد در نظر گرفته شد .به طور کلی ،پنج کد (شهروندان ،حکمرانی ،اقتصاد،
محیط زیست و سبک زندگی) تعریف شد که هریک از کدهای یادشده دو
جنبۀ کلی در بعد زیرساخت نرم و زیرساخت سخت دارند.
از اینرو ،مدل کلی سیستم نوآوری شهری بهعنوان یک سیستم
پویای شهری متناسبسازی شده با شرایط و مقتضیات شهری ،باتوجه به
نمودار قبل و همچنین جمعبندی ،تلخیص و سادهسازی مطالعات مرتبط
با این حوزه ،به شرح نمودار مدور ذیل خواهد بود:
اگرچه با توجه به مطالعات انبوه حوزۀ نوآوری بهویژه در سالهای
اخیر ،تعداد شاخصهای نوآوری معرفیشده در سطوح مختلف فردی،
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ملی ،منطقهای و بخشی بسیار متنوع است ،اما با توجه به موضوع پژوهش
حاضر که به بررسی سیستماتیک نوآوری در بعد شهری در چارچوب
نظریات رشد اقتصادی درونزا میپردازد ،به نظر میرسد با توجه به خأل
یک مدل منسجم سیستم نوآوری شهری در مطالعات انجامشده ،پنج
حوزۀ یادشده در نمودار یادشده ،پوشش حداکثری بر موضوعات قابل
طرح در سیستم نوآوری شهری داشته باشد .بنابراین شکل یادشده
میتواند بهخوبی حوزههای فعالیت سیستم نوآوری شهری را براساس
رشد اقتصادی درونزا نشان دهد و مبنای پژوهشهای آتی برای گسترش
و توسعۀ مفهوم سیستم نوآوری شهری قرار گیرد.
نتیجهگیری و جمعبندی
در جهان معاصر ،از شهرنشینی بهعنوان یک ابر روند یاد میشود
که بهطور درخور توجهی در ترویج اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جوامع
و تأثیرات فضایی آنها اثرگذار است .تخمین زده میشود تا سال 2050
میالدی تا  70درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند .در نتیجه،
رشد شهرنشینی آینده تقریباً انحصاری در کشورهای درحالتوسعه
صورت میگیرد .شهرها پیشرانندههای اصلی توسعه اقتصادی ملی
هستند .آنها به عنوان مراکز تولید ،حملونقل ،بازارهای داخلی و مراکز
اطالعرسانی عمل میکنند .به همین ترتیب ،آنها پتانسیل بسیار باالیی
برای توسعۀ اقتصادی را نه تنها در قلمروی خود ،بلکه در برنامههای
توسعهای گستردهتر در سطح منطقهای و ملی دارند .در چشمانداز توسعۀ
شهری ،دولتهای محلی قادر خواهند بود تا از طریق هماهنگسازی
سیاستگذاری و برنامهریزی با همکاری و هدایت رقابت بین بخشهای
مختلف ،ایجاد یک محیط تجاری دوستانه و نوآورانه را تسهیل کنند.
توسعۀ سیستمهای نوآوری برای توسعۀ شهری ضروری است ،زیرا سایر
استراتژیها و مفاهیم (مثل شهر هوشمند ،شهر سبز و شهر خالق) روی
مفهوم نوآوری برای ترویج یک پیشرفت هوشمندانه ،سبزتر و یا خالقتر در
مناطق شهری بنا شده است (وزارت توسعه و همکاری اقتصادی آلمان،72
 .)2015در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،مهاجرت درونی به شهرها
به دالیل اجتماعی و نه الزاماً اقتصادی وجود دارد .بسیاری از مناطق
شهری در کشورهای درحالتوسعه تحت فشارهای جمعیتی هستند و
تفاوتهای زیادی بین مناطق شهری و روستایی مشاهده میشود .در
غالب مناطق شهری کشورهای درحالتوسعه ،توسعۀ زیرساختها به
تعویق افتاده است و یا همگام با برنامهریزی منسجم نبوده است ،در
حالی که رسیدگی و ارتقای فرایند توسعه به طور خاص و یا به صورت
اورژانسی انجام میشود .توسعههای نهادی و بخش خصوصی شهری به
طور معمول ،با اهمیت نیستند ،تکمیل و تحکیم صنعت انجام نمیشود و
همچنین ،جامعه توانمندی الزم برای بهکارگیری ظرفیت کامل انسانی را
ندارد .مناطق شهری در کشورهای درحالتوسعه مستلزم فرایند مدیریت
دولتی و ساختارهای هماهنگی برای مدیریت روند رشد پایدارتر و ایجاد
71

71 .Megatrend
72 .Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ), Germany

اعتماد ،انسجام اجتماعی و توسعۀ پایدار هستند .رفاه و توانایی در آینده
مناطق شهری وابسته به توسعۀ صنایع کلیدی و فعالیتهای اقتصادی
است (کوهن .)2006 ،73نقش نوآوری بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر روند
توسعۀ اقتصادی پذیرفته شده است .سیستمهای نوآوری ،پویایی سیستم
را بیشتر و بهتر از نوآوریهای انفرادی توصیف میکنند .سیستمهای
نوآوری ،تأکید بیشتری بر پویایی ،فرایند و تحول دانش و یادگیری به
نتایج مطلوب در یک سیستم اقتصادی سازگار و پیچیده دارند .بنابراین،
رویکرد سیستم نوآوری کام ً
ال و بهصراحت اهمیت الگوهای سیستماتیک
تعامالت میان مؤلفههای مختلف اختراعات ،تحقیقات ،تغییرات فنی،
یادگیری و نوآوری و شبکهای از مؤسسهها در بخش دولتی و خصوصی
که فعالیت و تعامالتشان مرتبط با شروع ،واردات و انتشار تکنولوژیهای
جدید ،را روشن میسازد .در این پژوهش ،تالش شده است که اهمیت
و جایگاه نوآوری بهعنوان عامل پیشران و موتور محرکۀ رشد و توسعۀ
اقتصادی که از بطن نظریات رشد درونزا استخراج شده است ،تبیین و
عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود .در این بین یکی از عوامل اثرگذار بر
نوآوری تمرکز جغرافیایی است .شهرها بهعنوان کانون آغاز بسیاری از
فعالیتهای دانشبنیان و توسعهمحور بشری ،بخش عمدهای از نیازهای
توسعه و بسط نوآوری را فراهم میآورند .بنایراین در ادامه ،توضیح
داده شد که بروز ،ظهور و ارتقای جنبههای مختلف نوآوری در قالب
و چارچوب یک سیستم تحت عنوان «سیستم نوآوری» قابل بررسی
است .سیستمهای نوآوری براساس محدودههای جغرافیایی به سه دسته
سیستم نوآوری ملی ،منطقهای و شهری تقسیمبندی شد و درنهایت،
سیستم نوآوری شهری مورد بحث و بسط قرار گرفت .در توصیف یک
سیستم نوآوری در سطح شهری ،ابتدا بازیگران (نهادها /سازمانها) که
نقش مهمی در شکلگیری آن دارند ،سپس شبکههایی که با یکدیگر
همکاری میکنند تا ارتباط برقرار کنند و محیطی که فعالیت نوآوری
در آن شکل میگیرد ،دارای اهمیت است .همچنین سایر نیروهایی که
فعالیتهای نوآوری را تحت تأثیر قرار میدهند ،اجزای حیاتی که نقش
مهمی را در توسعۀ سیستم نوآوری ایفا میکنند و ترتیبات نهادی شهری،
باید بررسی شود .به این ترتیب ،به نظر میرسد اولین گام در توسعۀ یک
سیستم نوآوری شهری ،فرایند اجماع نظر بین عوامل مؤثر بر مزایای
نسبی شهر و ضعفهای خاص آن ،است .بنابراین ،سیستم نوآوری شهری
میتواند ابزاری برای بهبود عملکرد نوآوری در سطح شهر باشد و در
ادامه ،به مطالعات تجربی انجام شده ،اشاره شد .سپس ،با استفاده از
روش فراترکیب ( )Meta- Synthesisو همچنین ،روش کدگذاری بین
مجموعه مطالعات انجامشده ،به طور کلی پنج کد (شهروندان ،حکمرانی،
اقتصاد ،محیط زیست و سبک زندگی) تعریف شد که هریک از کدهای
یادشده دو جنبۀ کلی در بعد زیرساخت نرم و زیرساخت سخت دارند.
بنابراین ،به نظر میرسد یک سیستم نوآوری شهری ،حاصل ارتباطات
مؤثر و متقابل پنج عنصر یادشده ،هستند که در ارتباط با یکدیگر،
مجموعه سیستم نوآوری شهری را شکل میدهند .بنابراین ،میتوان انتظار
داشت در صورت حذف و یا نقصان عملکرد هر یک از عوامل یادشده،
73 .Cohen
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A B ST R AC T
The path of economic growth theories, especially the introduction of endogenous
growth theories, shows that economic systems to achieve long-term economic
growth goals need to crystallize the stimulus and improve the endogenous
components that evolve within these systems. Thus, today, the study of how
to innovate in different economic systems has become a challenging issue in
the world’s economic circles. Therefore, it is expected that the creation of an
appropriate system of urban innovation according to the specific conditions of
each city, will enable the transformation of deep socio-economic challenges into
valuable development opportunities. Although theoretical studies and empirical
evidences conducted by researchers in this field offer different angles and
perspectives, but still there is a gap in a coherent model of Urban Innovation
System (UIS) that can meet different urban needs. Therefore, this study uses the
Meta- Synthesis method to design and model the Urban Innovation System. The
results of this study indicate that innovative governance, innovative economy,
innovative citizens, innovative lifestyle and innovative environment, as a circular
system with interactive and dynamic communication, are the basic components
of an Urban Innovation System.
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