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  چکیده

شهري یک الزام براي مناطق کالن عنوان به، نوآوري انیبن دانشبا تحول اقتصاد به سمت اقتصاد  که یدرحال
 افزایش ییتنها به تواند ینم توسعه و تحقیق يواحدها در يگذار هیسرما دهد یممطرح است؛ مطالعات نشان 

 شـکاف  را آن در چارچوب تئوري مناطق یادگیري این خأل که اندیشـمندان . باشد داشته پی در را نوآوري
این نوشتار در پـی مطالعـه اثرگـذاري     .شود یمپر  ها بنگاهي ا منطقهي ها یژگیوبه کمک  اند دهینام نوآوري

در ایـن تحقیـق    هـا  دادهي آور جمـع روش . هاسـت  آنبـر نـوآوري    هـا  بنگاهي ا منطقهي یادگیري ها یژگیو
 افـزار  نـرم بـه کمـک    هـا  دادهي صنعتی به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بـوده و  ها بنگاهمصاحبه با مدیران 
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SPSS  بر مبنی این مطالعه اثر گذاري برخی از متغیرهـاي  . اند شدهو با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل
 و محلـی  کـار مـاهر   بـه کـارگیري نیـروي    بنگـاهی،  بـین  رقابـت  ،هـا  بنگـاه  ي شامل انـدازه ا منطقه یادگیري

از تغییـرات   44%ي مورد مطالعـه معنـی دار شـناخته شـد و     ها بنگاهدر نوآوري  ي نهادي علمیها رساختیز
محاسـبه  ) 0,662ضـریب همبسـتگی   ( هـا  آني ا منطقـه ي یـادگیري  هـا  مؤلفهنتیجه تغییر در  ها بنگاهنوآوري 

 .گردید
  

 .ي، مناطق یادگیري، یادگیري تعاملی، نوآوريا منطقهي دانش ها شبکه :ها دواژهیکل

 JEL :R11,R30,Q55ي بند طبقه

 

  مقدمه-1
. نیـاز دارنـد   ي براي حفظ قابلیت رقابتی خود و ارتقـاء آن بـه نـوآوري   شهر کالنامروزه مناطق 

 در تحـوالت  و تغییـر  از مـوجی  انیـ بن دانش اقتصاد راستاي در اقتصادي يارهایمع وها  ارزش تحول
 اقتصـاد  در را خـود  جایگـاه  مـوج  ایـن  بـا  شدن همسو با توانند یم مناطق و است آورده پدید مناطق
 خـود  افـزون  روز سـقوط  شـاهد  پیشـین  يهـا  ارزش پیگیري تداوم با یا و دهند ارتقا امروزي رقابتی
میـان دانـشِ تولیـد    . علمـی دانسـت   مؤسساتم تالش نوآوري را محصول مستقی توان ینماما ؛ باشند

 1ی نظیـر لونـدوال  پردازانـ  هیـ نظري وجود دارد کـه  ا فاصلهو نوآوري  مؤسسات گونه نیاشده توسط 
ایــن شــکاف بــه ایــن معناســت کــه  . انــد بــردهنــام  2از آن تحــت عنــوان شــکاف نــوآوري) 1992(

یی افـزایش نـوآوري را در پـی داشـته     نهـا ت به تواند ینمي تحقیق و توسعه واحدهاي در گذار هیسرما
 .انـد  هپـر کـردن ایـن شـکاف ایفـاي نقـش مکمـل، بررسـی شـد          منظور بهباشد؛ لذا عوامل متعددي 

)Parrilli et al.,2010(  
ارتبـاطی میـان اجـزاء نظـام نـوآوري       مؤلفهبه اهمیت نقش  توان یمدر قالب یک نگاه سیستمی 

ي، ا منطقـه ي دانـش  هـا  شـبکه . شـود  یمـ ي از آن یاد ا همنطقاشاره کرد که تحت عنوان شبکه دانش 
و بستر مورد نیـاز   آورند یمانباشتی از دانش صریح علمی و دانش تجربی را در یک قلمرو گرد هم 

 و ضـمنی  دانـش  دسته دو به توان یم را کاربردي دانش. کند یمي نوآوري را فراهم ریگ شکلبراي 
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1- Lundvall 
2- Innovation gap 
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 يوندهایپ نظیر بنگاهی بین تر فیضع يوندهایپ با توان یم را صریحدانش . کرد تقسیم صریح دانش
 و اعتمـاد  رابطـه  برقـراري ازجمله  تر يقو پیوندهاي به نیاز ضمنی دانش مبادله اما کرد مبادله تجاري
 )Casanueva, Castro, & Galán, 2012, p. 7. (دارد اجتمـاعی  يوندهایپ عمدهطور  به یا دوستی

که در اقتصاد جغرافیایی تکاملی، نوآوري از اساس نتیجـه تعامـل   اهمیت این پیوندها تا حدي است 
-Fitjar & Rodríguez( .رود یمـ بـا یکـدیگر در یـک محـدوده جغرافیـایی بـه شـمار         ها بنگاهمیان 

Pose, 2015, p. 25 (     ي از روابـط افقـی و   ا شـبکه مطالعات در این زمینـه مـواردي همچـون وجـود
ي آگـاهی و محـیط نهـادي را    هـا  رسـاخت یز، هـا  بنگـاه عمودي، کوچک شدن و تخصصـی شـدن   

هدف این تحقیـق تحلیـل میـزان    . اند کردهي مؤثر در یادگیري یک منطقه معرفی ها یژگیو عنوان به
  .استدر منطقه کالنشهري مشهد  ها آندر نوآوري  ها بنگاهي ا منطقهبستر  ریتأث

، بـه مطالعـه   هـا  بنگاهیت نوآوري ي بر افزایش ظرفا منطقهیادگیري  ریتأثاین نوشتار براي بررسی 
دو گروه از پیشروترین صنایع مستقر در شهرك صنعتی توس مشهد یعنـی صـنایع غـذایی و صـنایع     

که با توجه به موقعیتشان از شـرایط محیطـی    ها نمونهانتخاب این دو گروه از . پردازد یمي ساز قطعه
ي یـادگیري  هـا  مؤلفـه در  هـا  آني هـا  تفـاوت تـا ضـمن بررسـی     کند یممشابهی برخوردارند کمک 

  . پرداخته شود ها بنگاهدر نوآوري  ها مؤلفهاین  راتیتأثي، به بررسی ا منطقه
پـس از ایـن مقدمـه در    . در این چارچوب مطالب این مقاله در هفت بخـش تـدوین شـده اسـت    

 ي پرداختـه ا منطقـه بخش دوم به بررسی میانی نظري مرتبط با موضوع مناطق یـادگیري و یـادگیري   
ادامه و در بخـش سـوم روش    در .بررسی خواهد شد ارتباط نیدراي مورد مطالعه ها مؤلفهو  شود یم

و مـدل تحلیلـی پـژوهش     ردیگ یممورد مطالعه قرار  ها آنتحقیق، فرضیات پژوهش و نحوه بررسی 
در بخش بعدي . شود یمبه شناخت عرصه پژوهش پرداخته  مختصراًدر بخش چهارم . شود یمارائه 

در بخش ششم پس  تیدرنهاو  رندیگ یمي پژوهش در ارتباط با فرضیات مورد بررسی قرار ها تهافی
  .ي پژوهش ارائه خواهد شدها شنهادیپي از مطالعات ریگ جهینتي و بند جمعاز 

  
  مبانی نظري -2

 فـرم  پتانسـیل  و يا منطقـه  نـوآوري  يهـا  شبکه موضوع با رابطه در سیاسی و علمی منازعه اخیراً
. اسـت  شـده  متمرکز يا منطقه دانش يها شبکه موضوع روي مناطق اقتصادي توسعه براي يا خوشه
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 دورنمـاي  کـه  يا منطقه پژوهش رویکردهاي در يا ژهیو جایگاه يا منطقه دانش يها شبکه موضوع
 اقتصاد در که اند دهیرس نتیجه این به کردهایرو این. دارد ؛اند دهیبرگز را انیبن دانش اقتصادي توسعه
 اقتصـادي  توسـعه  انـداز  چشـم  ،شـود  یمـ  رانده پیش به نوآوري وسیله به فزاینده نحوي به که امروز

 اقتصـاد  بـازیگران  یـادگیري  ظرفیـت  و متعامـل  دانـش  تولیـد  پتانسـیل  توسـط  قویـاً  مناطق، وشهرها 
  )Kratke & Brandt, 2009, pp. 43-44. (شود یم رانده پیش به يا منطقه

 و اسـت  دانسـته  يا منطقـه  نوآوري نظام از جزئی را يا منطقه دانش ياه شبکه )2010( 1کراتکه
 درونـی  نـوآوري  ظرفیـت  -الـف : است کلیديمؤلفه  3 داراي منطقه نوآوري نظام: است کرده بیان

...  و منطقـه  عمـومی  پژوهشـی مؤسسات  شامل منطقه نوآوري ها رساختیز -ب يا منطقه يها بنگاه
 دانـش  يهـا  شـبکه  بـا  رابطـه  در ي،ا منطقـه  نـوآوري  نظـام  بـر  وهعال. يا منطقه دانش يها شبکه -ج

 و جغرافیـا  توضـیح  بـه  تجمـع،  اثـرات  بـر  دیـ تأک بـا  کـه  دارنـد  وجـود  مختلفـی  يهـا  مـدل  يا منطقه
 همپوشانی یکدیگر با اغلب که تئوریک يالگوها اینازجمله . پردازند یها م شبکه این يها مشخصه

عنـوان   بـه  توانـد  یمـ  یادگیري مناطق نظریه .کرد اشاره یادگیري مناطق و ،ها خوشه به توان یم دارند
 ,Moulaert& Sekia, 2003. (شود تلقی سرزمینی نوآوري يها مدل تمام مشترك فصل و سنتز

p. 293(  
براي مناطق یادگیري تعاریف متعـددي ارائـه گردیـده اسـت کـه داداشـپور و سـعیدي شـیروان         

 :اند کردهي بند جمعتعاریف را در قالب جدول زیر  ي کلیدي برخی از اینها مؤلفه) 2015(
ي تعاریف ارائه شده، منطقه یـادگیري  بند جمعدر نهایت با ) 2015( داداشپور و سعیدي شیروان

کـه در قالـب یـک شـبکه، ارتبـاطی       ها سازمانو  نهادها، ها بنگاهقلمرویی درهم تنیده از عنوان  بهرا 
ف پذیر دارند و هدف غایی این مجموعه افـزایش نـوآوري   متعامل و مستحکم و در عین حال انعطا

 .اند تعریف کرده در مقیاس منطقه است؛
ي هـا  انیـ بن عنـوان  بـه مقالـه را   4» منطقه یـادگیري «در کتابشان با عنوان ) 2007( 2 روتن و بوکما

 )1996( میاشـ  ،)1995( دایفلور، )1993(استورپر : اند کردهي ایده مناطق یادگیري معرفی ریگ شکل
  ).1997(مورگان و در نهایت 

________________________________________________________________ 

1- Kratke 
2- Rutten & Boekema 
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  ي کلیدي تعاریف برخی از ارائه شده در ارتباط با مناطق یادگیريها مؤلفه): 1(جدول 
  تعریف  دهنده ارائه

  آوري و انباشت دانش و ایده مناطقی براي جمع  19951فلوریدا 
  محیط یا زیربنایی قابل اتکا براي تسهیل جریان دانش

  هاي یادگیري و یادگیري متعامل و نهادي سازمان نمود مکانی  19962اشیم 
  از نوآوري اي شبکه  19973مورگان 

  اجتماعی سرمایه
هاي پیش رو در تحول به سمت  مدلی براي پاسخگویی بهتر به چالش  20014سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 

  اقتصاد یادگیري
  اي راهبرد نوآوري منطقه  20045هسینک 

  اي ن حال انعطاف پذیر بازیگران منطقهاتصال محکم و در عی
فرایند به اشتراك گذاشتن دانش ضمنی، بازترکیب آن در قالب   20166چاپل و مونترو 

دانش جدید و فائق آمدن بر سکون سازمانی که مقاومت در برابر 
  آورد تغییر را پدید می

 .با اندکی تغییر) Dadashpoor & Saeidi Shirvan, 2015: (مأخذ

 
به دنبال آن بود تـا پاسـخی بـراي آنچـه معضـل اصـلی اقتصـاد جغرافیـایی          )1993( ٧ پراستور

ي اقتصـادها تجدیـد حیـات   : این معضل از دیـدگاه وي عبـارت اسـت از   . ، پیدا کنددینام یممعاصر 
ي جهانی سازي در حال استحاله جهان به یـک جـرم   روهاین رسد یمي در دورانی که به نظر ا منطقه

واژه بحث وي وابستگی میان یادگیري سازمانی و تکنولوژیکی در یـک مجموعـه    دیکل .بی مکانند
ي متقابل در مبادالت یا وابسـتگی تجـاري، دوم   ها یوابستگاول : که بر دو پایه استوار است باشد یم

 ...ي محلـی و  اسـتانداردها ي غیـر مبـادالتی و غیـر تجـاري نظیـر بـازار کـار، قـوانین و         هـا  یوابستگ
)Morgan, 1997, PP. 494-495(  در این میان تأکید استورپر بر نوع دوم وابستگی یعنی وابستگی

 ,Morgan, 1997( .کند یماز نوع تجاري تلقی  تر مهمو روابط غیر تجاري است و آن را به مراتب 

________________________________________________________________ 

1- Florida 1995 
2- Asheim 1996 
3- Morgan 1997 
4- OECD 2001 
5- Hassink 2004 
6- Chapple & Montero 2016 
7- Storper 
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P. 495(  
ي هـا  مؤلفـه . ایده مناطق یادگیري را در مقابل رویکرد تولید انبـوه مطـرح کـرد   ) 1995(فلوریدا 

ناطق یادگیري از دیدگاه در مقایسه با مناطق تولید انبـوه مـواردي همچـون میـزان دانـش در برابـر       م
ي بـزرگ، نیـروي کـار دانـش محـور در      هـا  بنگاهدر مقابل ایجاد  ها بنگاه ارتباط میزان منابع طبیعی،

ابـل  ي در مقا شـبکه مقابل نیروي کار کم مهارت و تکیه بر کـار فیزیکـی و در نهایـت سـازماندهی     
وي با تمرکـز بـر سـرمایه نیـروي     ) 2002(پس از مدتی . شوند یمارتباط عمودي و یکسویه برجسته 

انسانی خالق و مستعد و توجه به رابطه میان سرمایه انسانی، فناوري و درآمـد منطقـه بـه بسـط ایـده      
 .خود پرداخت

  
  از تولید انبوه تا مناطق یادگیري): 2(جدول 

  مناطق یادگیري  مناطق تولید انبوه  ابعاد

 منابع طبیعی  پایه رقابت
  کار فیزیکی

 تولید دانش
  پیشرفت مداوم

 منبع ارزش عنوان بهکار فیزیکی   سیستم تولید
  جدایی نوآوري و تولید

 منبع ارزش عنوان بهدانش 
 ترکیب نوآوري و تولید

  خالقیت مداوم

منبع  عنوان به نیتأمسیستم  و ها بنگاهشبکه   ها بنگاهارتباط عمودي میان   ي تولیدها رساختیز
  نوآوري

  ي انسانیها رساختیز
 نیروي کار کم مهارت و کم درآمد

 نیروي کار تیلوریستی
  آموزش و تمرین تیلوریستی

 نیروي کار دانش محور
 تداوم پیشرفت منابع انسانی

  تداوم آموزش و تمرین
ي فیزیکی و ها رساختیز

  ارتباطی
زیرساخت فیزیکی با اولویت 

  یرساخت فیزیکی و ارتباطی با اولویت جهانیز  داخلی

 روابط خصمانه  سیستم مدیریت صنعتی
  چارچوب کاري فرمان و کنترل

 روابط وابستگی متقابل
 يا شبکهسازماندهی 

  چارچوب کاري منعطف
 )Florida, 1995, P. 533( :مأخذ

  
قابلیت ارتبـاط و   افزایش نوآوري بستگی به منظور بهشرایط محیطی  بهبود) 1998(به زعم اشیم 

ي مختلـف جامعـه کـه در    ها بخشهمکاري مشترك چه در سازمان کاري یک بنگاه، چه در قالب 
بـه خـوبی    )1997(در نهایت مورگـان   )Wolfe, 2002, PP. 8-9( .ي مشترکندا منطقههدف توسعه 
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وضـوع  ي را در ایـن م تـر  متنـوع وي ابعـاد  . کنـد  یمـ ادبیات مربوط به مناطق یادگیري را جمعبنـدي  
 هـا  آني هـا  ضـعف چپ و راست و میانه در اقتصاد وبیـان   و با اشاره به رویکردهاي کند یمبررسی 

پیشـنهاد   2ي آن بـا ارائـه   کمبودهـا رفع  منظور بهي و ا شبکهایده مناطق یادگیري را در قالب پارادیم 
ایـن کـه    مدو .یـک فراینـدمتعامل در نظـر گرفـت     ستیبا یماول این که نوآوري را . کند یممطرح 

 ,Morgan( .کنـد  یمي اجتماعی شکل پیدا ها ونیکنوانسو  نهادهاي از ا مجموعهنوآوري به وسیله 

1997(  
دسـته   3به منـاطق یـادگیري را در غالـب     مرکز اروپایی توسعه کارآموزي رویکردهاي موجود

  )CEDEFOP, 2007, P. 219( :کند کند و بیان می طبقه بندي می
ها بر نقش همکاري  تأکید آن. متخصصان جغرافیاي اقتصادي مطرح شد طدرابتدا این ایده توس

هـا و   تـر شـدن شـرکت    منظور ارتقا نـوآوري و رقـابتی   اي به هاي منطقه و انباشت یادگیري در خوشه
متأثر است که در آن تمرکـز   "ایتالیا سوم"این رویکرد به وضوح از توسعه سریع  .سپس مناطق بود

هاي صنعتی و همچنین همکـاري میـان    در خوشه 1هاي کوچک  و میانه به اهمیت همکاري شرکت
  .اي معطوف است ها و مقامات محلی در مقیاس منطقه شرکت

هـاي خـود را در مقـاالت     گیرد  که مناطق یادگیري ریشه اما رویکرد دوم از این ایده نشآت می
عنـوان   این چـارچوب دانـش بـه   در . بنیان و اقتصاد یادگیري محور باز میابند اقتصادي در باب دانش

هـاي   لـذا ایجـاد ظرفیـت   . شـود  عنوان مهمترین فرایند در نظر گرفته مـی  بنیادیترین منبع و یادگیري به
  .یادگیري اهمیتی استراتژیک براي هر اقتصاد دارد

ایـن  . گیـرد  در نظر می 2"توسعه ائتالفی منطقه گرایانه"عنوان  رویکرد سوم مناطق یادگیري را به
هـا بـر پایـه مشـارکت وسـیع در       از دانش چگونگی ساماندهی یـادگیري در درون شـرکت   رویکرد

  .گیرد اي به کار می خارج از قلمرو شرکت را  در سطح منطقه
که به  طور به. ي دانش نگاهی چند بعدي و همه جانبه استها شبکهنگاه مدل مناطق یادگیري به 

فـزایش نـوآوري بسـتگی بـه قابلیـت ارتبـاط و       ا منظـور  بـه بهبود شرایط محیطـی  ) 1998(زعم اشیم 
ي مختلـف جامعـه کـه در    ها بخشهمکاري مشترك چه در سازمان کاري یک بنگاه، چه در قالب 

________________________________________________________________ 

1- SMEs 
2- Regionally based development coalitions 
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 دیـ تأکنسخه اروپایی مناطق یـادگیري   ) Wolfe, 2002, PP. 8-9( .ي مشترکندا منطقههدف توسعه 
 .Wolfe, 2002, P( .ي دانـش دارد هـا  شبکهبیشتري بر نقش ابعاد فرهنگی و اعتماد در پشتیبانی از 

8( 
چاپـل و مـونترو   . ي سرزمینی نیز تسري یافته استها عرصهمدل مناطق یادگیري  به سایر سطوح 

در پــژوهش خــود بــه بررســی اثــر فراینــد یــادگیري تجمعــی در نــواحی روســتایی و ارتبــاط آن بــا  
ي جدیـدي  هـا  تیـ قابلتجمعـی،   به زعم ایشان فرایندهاي یـادگیري . اند پرداختهحکمروایی منعطف 

به قابلیـت پـایش تغییـرات اقتصـادي و      توان یمآن  ازجملهکه  آورد یمبراي نواحی روستایی پدید 
 & Chapple( .آگاه سازي اجتماع و بسیج منابع محلی جهت مواجهه با ایـن تغییـرات اشـاره کـرد    

Montero, 2016( 
  

  اي  هاي هاي یادگیري منطقه مؤلفه - 2-1
برخی رویکردها در خصوص مناطق یادگیري حال در ایـن بخـش از مقالـه بـه ایـن      پس بررسی 

توانند زمینه ساز افـزایش   هایی دارند که می شود که مناطق یادگیري چه ویژگی موضوع پرداخته می
هـا، چنانچـه در ادامـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد، متغیرهـاي          ایـن ویژگـی  . ها گردنـد  نوآوري بنگاه

هـا، مـدل تحلیلـی     اهند دارد و در کنـار متغیرهـاي مربـوط بـه نـوآوري بنگـاه      یادگیري را شکل خو
 :کنند پژوهش را ترسیم می

  
  روابط عمودي و افقی-1- 2-1

هاي صنعتی بتوانند نوعی از اقتصـاد داخلـی را    شود تا مجموعه همجواري جغرافیایی موجب می
توانند از  هاي نوآور می گر شرکتتأمین کننده پدید آورند؛ از سوي دی –با برقراري روابط مشتري 

 .Morosini, 2004, p( .اي از روابط محلی براي حمایت از محصوالت نوین خود بهره ببرند شبکه

309( 
عنوان یک اصـل اساسـی بـراي یـادگیري، نـوآوري و ایجـاد مزیـت         پیوندهاي بین بنگاهی را به

مـرتبط و برقـراري پیونـدهاي گسـترده     کند انباشت صنایع  کند و بیان می رقابتی در منطقه معرفی می
 .تواند به انباشت دانش و افزایش یادگیري در منطقه منجر شود ها می عمودي و افقی بین آن
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 نگارندگان: منبع ها، روابط افقی و عمودي بین بنگاه): 2(شکل 

 با بهره گیري از نظریات پورتر، کیبل و دیگران ) 60و58،59، ص 1388( داداشپور
  

  ها بنگاهکوچک شدن و تخصصی شدن -2- 2-1
را در حرکت به سوي جهانی شدن بازارها  ،تغییرات محتوایی و چند دهه اخیر بازارهاي جهانی

مشــتري محــوري اســت،  در حــال جــایگزینی بــاولیــدمحوري تو بــه مــوازات آن  پـی داشــته اســت 
ر رفتن منـابع بـاارزش بـه    استفاده بهینه از امکانات و جلوگیري از هدمنظور  بهتولیدکنندگان صنعتی 

اصـلی ایـن    هـاي  مشخصـه از . ساختار صـنعتی اسـت   ر درکه نتیجه آن تغیی اند شدهتمهیداتی متوسل 
 ،توجه فزاینده بـه کوچـک سـازي    با در سالهاي اخیر. صنایع کوچک است گسترشتغییر ساختار، 

زیـادي   هـاي  مزیتي دارا ها بنگاهاین . روند توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط افزایش یافته است
ارزش افزوده، نوآوري، اشتغال آفرینی و  به توان ها می آن میان نسبت به صنایع بزرگ هستند که از

  )25: 1385ناطق و محترم قالتی، ( .اشاره کردانعطاف پذیري بیشتر نسبت به صنایع 
 ها همراه بود قابلیت 2عمودي و درونی کردن 1که دوران تولید انبوه با حجم باالي ادغام درحالی

)Florida, 1995, p. 532(      توانـد ایـن پیونـدها را     اما در مناطق یـادگیري یکـی از عـواملی کـه مـی
برون سپاري هنگـامی بـه   « .در برابر ادغام عمودي است 3گسترش دهد توجه به مفهوم برون سپاري

________________________________________________________________ 

1- integration 
2- internalization 
3- Outsourcing 
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ایـن واژه در  . »ننـد ک ها یا تجزیه عمـودي مـی   ها اقدام به تجزیه، فعالیت شود که شرکت کار برده می
هـاي   به کار گرفته شد و امروزه در ابعـاد جدیـدي ازجملـه خـدمات اداري فعالیـت      1980هاي  سال

تواند باعـث کـاهش    برون سپاري می. بسیار گسترش یافته است... نیروي انسانی، خدمات مشتري و 
 متمرکـز کنـد؛   ها اجازه دهد تمرکز خود را به کسب و کـار اصـلی خـود    ها شود و به شرکت هزینه

)Mohammadkarimi, 2012, p. 26 (    همچنین برون سپاري با کوچک سـازي واحـدهاي صـنعتی
هاي مسـتقل جدیـد    تواند موجب افزایش درجه تخصصی شدن گردد و نیز ورود افراد و شرکت می

دهـد و   هـا را افـزایش مـی    تخصصی شدن وابستگی متقابل بین بنگاه. و نوپا را به مجوعه تسهیل کند
 .رود ها به شمار می ود یکی از عوامل مهم گسترش روابط عمودي و افقی بین بنگاهخ

  
  بنگاهی بین رقابت -3- 2-1

چـرا کـه   . افزاید ها می همجواري فضایی در مناطق یادگیري بر تأثیر رقابت و همکاري بین بنگاه
ن کننـدگان مشـابه،   برنـد؛ تـأمی   ها در یک سطح کامل از رقابت با شرایط مشابه به سـر مـی   این بنگاه

 ,Dadashpoor( .هاي تجاري را دارند طور خالصه همان هزینه دسترسی به بازار مصرف مشابه و به

2009, pp: 60-61 (  کنـد و ایـن امـر     در چنین شرایطی از رقابت نوآوري ارزشی مضاعف پیـدا مـی
  .خود مشوق یادگیري است

ابتی خود اقدام به کوچـک سـازي   ها براي حفظ مزیت رق شود شرکت همچنین رقابت منجر می
که این امر خود بـه معنـاي افـزایش درجـه تخصصـی شـدن و       ) Mohammadkarimi, 2012( کنند

 .اي دیگر است تقویت یادگیري از جنبه
  

  محلی کار نیروي بازار  -4- 2-1
دانـش   .تقسـیم کـرد   3و دانـش صـریح    2توان به دو دسته دانـش ضـمنی   را می 1دانش کاربردي

تر بین بنگاهی نظیر پیوندهاي تجـاري مبادلـه کـرد امـا مبادلـه       توان با پیوندهاي ضعیف صریح را می

________________________________________________________________ 

1- Know-how 
2- tacit 
3- explicit 
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طـور عمـده    تر ازجملـه برقـراري رابطـه اعتمـاد و دوسـتی یـا بـه        دانش ضمنی نیاز به پیوندهاي قوي
  (Casanueva, Castro, & Galán, 2012, p. 7) .پیوندهاي اجتماعی دارد

کنـد   دهـد و بیـان مـی    ه از منظـري دیگـر مـورد توجـه قـرار مـی      این مساله را بـ ) 1997(مورگان 
امـا  ...) در قالـب حـق اختـراع و    (که بخشی از دانش کاربردي قابل خریـد و فـروش اسـت     درحالی
تـوان آنـرا از بسـتر اجتمـاعی و فـردي آن جـدا        ماند و نمـی  هاي مهمی از آن ضمنی باقی می قسمت

 .Morgan, 1997, p(شـود   دانـش کـاربردي تلقـی مـی     کرد؛ فلذا بازار کار مهمترین بازار بـراي 

بازار کار از تمرکز افراد ماهري که از یک بنگاه بـه بنگـاه دیگـر در حـال تحرکنـد در یـک       ) 493
در این چارچوب، بـا توجـه بـه    ) Dadashpoor, 2009( .محدوده جغرافیایی مشخص ایجاد می شو

هاي بسیاري به تحلیل تحرکات نیـروي کـار    اتصال مفهومی میان دانش ضمنی و بازار کار، پژوهش
) 2016(توان بـه تحقیـق کـاپالن و همکـاران      ها می ازجمله این پژوهش. اند دانش آموخته، پرداخته

اي نیـروي   هاي اجتماعی و هنجارها را بر تمایل بـه مهـاجرت میـان منطقـه     اشاره کرد که تأثیر شبکه
عوامل کالسیک مکان، سبک زندگی، هنجارها ها  پژوهش آن .اند کار دانش آموخته بررسی کرده

 .,Kaplan et al. (آمیـزد تـا مـدل رفتـاري جـامعی پدیـد آورد       هاي اجتماعی را در هم مـی  و شبکه

2016(  
کنـد کـه    مزایاي متعددي نیز براي وجود بازار نیروي کـار محلـی معرفـی مـی    ) 2009(داداشپور 

  :ها را در چارچوب زیر دسته بندي کرد توان آن می
  :زایاي ناشی از وجود ذخیره نیروي کار ماهر در منطقهم
 وجود یک ذخیره بزرگ از نیروي کار ماهر در منطقه به ایـن معناسـت    :ها کاهش هزینه بنگاه

ها مجبور نیستند براي پیدا کردن نیروي کار با مهارت مورد نیاز خـود هزینـه زیـادي     که بنگاه
یروي کار ماهرنیز موقعیت بهتري در دستیابی از سوي دیگر در چنین محیطی ن .پرداخت کنند

 .هاي شغلی مناسب دارند به فرصت
 هـاي   توانـد بـه ایجـاد بنگـاه     وجود نیروي کار ماهر و پرتحرك می می: هاي جدید ایجاد بنگاه

  جدید در منطقه منجر شود
  :ها مزایاي ناشی از تحرك نیروي کار میان بنگاه

 هـاي مختلـف در طـی زمـان بـا خـود        دن در میـان بنگـاه  افراد با جابجـا شـ  : باز توزیع اطالعات
 .کنند ها جابجا می را میان بنگاه) به ویژه دانش ضمنی(حجمی از دانش 
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 هـاي مختلـف در حـال     با وجود اینکـه افـراد میـان بنگـاه    : ایجاد یک ذخیره اطالعاتی مشترك
این در درون گیرد بنـابر  تحرك و جابجایی هستند اما این جابجایی درون مجموعه صورت می

 .شود منطقه یک ذخیره اطالعاتی مشترك ایجاد می
 هـاي   ایجاد روابط اجتمـاعی صـرفه  :  ساخت روابط اجتماعی و تسهیل شبکه روابط غیر رسمی

کند و  جریـان نیـروي کـار میـان بنگـاه       مثبتی را براي نو آوري و یادگیري در منطقه ایجاد می
اي از روابط غیر رسـمی   تسهیل کننده ایجاد شبکهابزار بزرگی براي ساخت روابط اجتماعی و 

 .است
 

  ي آگاهی و محیط نهاديها رساختیز -5- 2-1
ي فیزیکی و سازمانی مورد نیاز براي حمایت از ها ساختي آگاهی به معناي زیر ها رساختیز"

ایـن   دلـورکس  .شـوند  یمـ ي مختلفی طبقه بندي ها فرمدر غالب  ها ساختاین زیر . "نوآوري است
  )Doloreux, 2002, p. 248(: کند یمدسته طبقه بندي  3را در  ها فرم

نظیــر  کننــد یمــرا تشــویق  گســترش تکنولــوژيي کــه ا یتیحمــاي ســاختارهاشــامل  دســته اول
ي صـنعتی در  هـا  تیـ فعالدر جهـت توسـعه    عمومـاً  مؤسسات نیا .شود یمي علم و فناوري ها پارك

ي مشـورتی در زمینـه نـوآوري و انتقـال     هـا  انـس آژشـامل   دسـته دوم  .کننـد  یمسطح منطقه فعالیت 
حمایـت فنـی و اطالعـاتی از     هـا  آن نقـش  .تمرکـز دارنـد   گسترش دانـش که بر  شود یمتکنولوژي 

پژوهشـی و   مؤسسـات ، هـا  دانشـگاه نظیـر   1تحقیـق و توسـعه   مؤسسـات . اسـت  انیـ بن دانشي ها بنگاه
 .Doloreux, 2002, p( .آورنـد  یمـ ي آگـاهی را پدیـد   هـا  رسـاخت یز دسته سومنیز  ها شگاهیآزما

248(  
، هــا دانشــگاهاز نهادهـایی نظیــر   " درهــم تنیــدگی نهــادي"بــا بیــان مفهـوم  ) 1388(داداش پـور  

 مؤسسـات ي و ا حرفهي ها انجمني، مراکز فنی و مهندسی، ا حرفهپژوهشی، مراکز تربیت  مؤسسات
و اشـاره   برد یممحیط نهادي نهادي نام اجزائی از  عنوان به... ي بازرگانی، و ها اتاقمالی و اعتباري، 

کـه در غیـر ایـن صـورت      آورنـد  یمـ این نهادها برخی منابع یادگیري و نـوآوري را فـراهم    کند یم
  .سخت بود اریبس اگر نه غیر ممکن، ها بنگاهبراي  ها آندسترسی به 

________________________________________________________________ 

1- R & D 
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 .نــوآوري در منــاطق یــادگیري بایــد بــه وســیله یــک سیســتم آموزشــی مناســب حمایــت شــود  
)Zenker, 2007, p. 26 .(ولندزین )و  هـا  دانشـگاه خاص به روابط متقابل  طور بهي ا مقالهدر ) 2003

ظرفیـت آن را دارنـد کـه      هـا  دانشگاه کند یمو بیان  پردازد یمي صنعتی در مناطق یادگیري واحدها
عات ي بازي کنند و این ظرفیت با افزوده شدن اهمیت دانش و اطالا منطقهي در توسعه ا عمدهنقش 

 هـا  دانشگاهارتباط میان  کند یمي همچنین بیان و .شود یمدر اقتصاد جهانی روز به روز بیشتر از قبل 
نیـز از ایـن ارتباطـات بهـره      هـا  دانشـگاه و مراکز تولید به هیچ وجه یک سویه و تک بعدي نیست و 

  )Newlands, 2003, p. 15(. برند یم
پژوهشـی در نظـام    مؤسسـات و  هـا  دانشـگاه ، هـا  اهبنگبه بررسی نقش ) 2016(جیائو و همکاران 

 مؤسسـات و  هـا  دانشـگاه یکی از نتایح مطالعـه ایشـان ایـن اسـت کـه      . اند پرداختهي ا منطقهنوآوري 
اثرگـذاري مسـتقیم بـر نظـام      ها آنبلکه  کنند ینمیک بخش زیرساختی عمل  عنوان بهپژوهشی تنها 

. ي قائلنـد ا منطقهدر مدل نظام نوآوري  ها دانشگاهاي بر تر یصنعتي دارند و بر نقشی ا منطقهنوآوري 
)Jiao et al,. 2016(  

بـه  . نیـز تحـول ایجـاد شـده اسـت      نهادهـا در نوع فعالیت  انیبن دانشبا ورود به به دوران اقتصاد 
جـدول زیـر   . خورد یمي مختلف به چشم نهادهاي ها تیفعالنحوي که نوعی در هم آمیختگی میان 

ي سـازمانی  هـا  تیفعالنشان دهنده   Oدر این جدول . دهد یمرا نشان  نهادهاوظایف سنتی و جدید 
 ,Johansson(. باشـد  یمـ ي نـوآوري  هـا  اسـت یسي مربـوط بـه   هـا  تیـ فعالنشان دهنـده  ) o(سنتی و 

2008,p. 39  &Westlund( 
  

  ي سنتی و جدید نهادهاها تیفعالمقایسه ): 3(جدول 

  نوع سازمان  
  تشرک  حکومت  دانشگاه  فعالیت

  )O  )o(  )o  آموزش و پژوهش
  )o(  O  )o(  زیرساخت و خدمات عمومی
گسترش تولید و تولید با 

  o(  )o(  O(  هدف سود

  )Johansson, 2008, p.39 & Westlund: (مأخذ
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  پیشینه موضوع-2-2
تا توسـعه   اند شدهي نظري مختلف، ایجاد ها چارچوب در ي زیادي،ها مدلتاکنون 1890از سال 

مناطق یادگیري را در بـر   تا 1از نظریه مارشال  ها مدلاین . ي را بررسی کنندا منطقهیی اقتصادي فضا
یـک رونـد خطـی و در پـی هـم را در بـر        هـا  مـدل البته سیر پیـدایش و گسـترش ایـن    . رندیگ یمبر 
  .شود یممشاهده  ها آنبلکه همزمانی و همچنین همپوشانی زیادي به لحاظ محتوایی میان  ردیگ ینم

وي در . در انگلسـتان دانسـت  ) 1890(دیـدگاه مارشـال    تـوان  یمـ حث در این رابطـه را  اولین ب 
ي صنعتی همگـن در یـک   واحدهامطالعات خود بر روي مناطق شفیلد و النکشیر سه مزیت تمرکز 

 شـده، تقسـیم   تخصصی کار نیروي محلی ي ناحیه صنعتی مدنظرش را ذخیرهریگ شکلمحدوده و 

ي یک صنعت با هزینه کمتر و تنـوع بیشـتر دانسـت و    ها نهاده نیتأمو  کار نیروي محلی بنگاهی بین
ي جدید را نتیجه چنین تجمعـی عنـوان   ها دهیادر منطقه و پیدایش  سرریز دانشو  انباشتدر نهایت 

  )Dadashpoor 2011, p.297(. کرد
زینـه  دو عامل مهـم اقتصـاد مقیـاس و ه    ریتأثپس از دوران مارشال دیدگاه اقتصاد فضایی تحت 

پیشتازان این دوره دو دانشـمند آلمـانی یعنـی والتـر کریسـتالر و آگوسـت       . حمل و نقل قرار گرفت
در تئوریشان به بررسی تقابـل   ها آن. ي مرکزي را ایجاد و بسط دادندها مکانلوش بودند که تئوري 

 ,Canals) .ي اقتصـادي پرداختنـد  هـا  تیـ فعالي پخشایش فضایی کـارايِ  ریگ شکلاین دوعامل در 

Boisot, & MacMillan, 2005, p. 7)  
ــایی، هــا دهــهطــی  ــا  هــا دگاهیــدي بعــدي اقتصــاددانان جغرافی ي جامعــه شناســی اقتصــادي را ب

یی نظیر دیدگاه قطب رشـد  ها دگاهیدي اولیه خود در رابطه با اقتصاد فضا ترکیب کردند؛ ها دگاهید
و یکـی از   هاسـت  ارزشادها، هنجارها و پرو عقیده داشت رفتار اقتصادي مبتنی بر نه. پرو و میردال

در نتیجـه در  . باشـد  یمـ مهمترین عوامل تعامالت اقتصادي، توزیع نـامتوازن قـدرت میـان بـازیگران     
 ,Canals) .استي تجمع، نتیجه استعمال قدرت در عرصه فضاي جغرافیایی ریگ شکلدیدگاه وي 

Boisot, & MacMillan, 2005, p. 8) هـا در   بنگاه یا مجموعه بنگاه در این نظریه زمانی که
هاي مقیاس، رشد سریعی پیدا کـرده   شوند با بهره گیري از مزیت صرفه مکانی مستقر می

________________________________________________________________ 

1- marshall 
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قطـب رشـد    )274: 1388 ،داداش پـور ( .گذارند ها اثر می و بر فرایند قطبی شدن دیگر فعالیت
از  رت یکـدیگر مستقر در مجـاو  ها شرکتمکانی است در فضاي اقتصادي که در آن رشد در میان 

  (Canals, Boisot, & MacMillan, 2005, p. 8) .ابدی یمطریق تزریق منابع مالی برونزا نشر 
ي کوچک در قالب منطقه با نظریـه صـنعتی شـدن منعطـف     ها بنگاهبیان نظري اهمیت ارتباطات 

 نقطه شـروع ایـن نظریـه   . صنعتی شدن منعطف در کارهاي سابل و پیور معرفی گردید .قوت گرفت
ي مدل تولیـد انبـوه نشـات گرفتـه     ها تیمحدودپذیرش این گزاره بود که افول در اقتصاد جهانی از 

ي منعطف جدید وابسـته بـه   ها نظامی شدن منعطف بر این اصل استوار است که کارایی صنعت .است
 ,Sennett( .توان نظام سیاسی در ایجاد محیطـی اسـت کـه تولیـد کاالهـاي متنـوع را تشـویق کنـد        

2000,p. 55 (  
و  )Dadashpoor 2009, p.274(رشد با آشکار شدن ناکارآمدي نظریه قطب  1970در دهه 

ي ا منطقـه نگـاه بـه توسـعه    ] جنگ اعراب و اسرائیل و به دنبال آن افزایش بهاي نفت[با بروز بحران 
داخلـه  نگاه به توسعه منطقه مبتنـی بـر منـابع برونـزا، م     1970پیش از دهه . کلی دگرگون شد طور به

ي اقتصادي دولت بود؛ امـا بـا افـزایش بهـاي     ها استیسي زیرساختی تحت گذار هیسرماحکومت و 
ا روشنفت و عدم امکان تـداوم   پیشـین و کـاهش تـوان مداخلـه دولـت؛ رویکـرد رشـد درونـزا          یھ

سـطح معنـی    عنـوان  بـه در این رویکرد درونزاي نوین منطقه . قرار داد ریتأثي توسعه را تحت ها مدل
موتـور   عنـوان  بـه  هـا  خوشـه ي صنعتی مبتنـی بـر   ها بنگاهري براي توسعه مورد توجه قرار گرفت و دا

ي مختلـف نـوآوري سـرزمینی همچـون     هـا  مـدل در دل این رویکـرد،  . توسعه مناطق تلقی گردیدند
زاده شـدند و  . ي صـنعتی کـه گـاه بـا هـم همپوشـانی داشـتند       ها خوشهناحیه صنعتی، محیط نوآور، 

 )Dadashpoor 2011, p.272( .شکل گرفت نوین منطقه گرایی ت عنوانپارادیمی تح
. پارادوکس مشخصی در ادبیات مرتبط با ابعاد فضایی نـوآوري پدیـدار شـد    1980با پایان دهه 

ي منطقه محور نوآوري را  با چشـم انـداز   کردهایرو توان یماین تناقض عبارت بود از اینکه چطور 
در  )Sennett, 2000,p. 64( آشـتی داد؟  کـرد  یمـ تکیه  1د ملیتیي چنها شرکتجهانی شدن که بر 

، فضـاهاي صـنعتی   1، ناحیـه صـنعتی  2یی همچون مـدل محـیط نـوآور   ها يتئورچنین فضایی بود که 
________________________________________________________________ 

1- MNCs -  multinational companies 
2-Innovative milieux 
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که موالرت و سـکیا   5و در نهایت مناطق یادگیري 4يا منطقهنوآوري  نظام ،3، خوشه نوآوري2نوین
براسـاس   .، شـکل گرفتنـد  برنـد  یمـ نـام   6وآوري سـرزمینی ي نها مدلتحت عنوان  ها آناز ) 2003(

سـنتز و فصـل مشـترك     عنوان به توان یمنظریه مناطق یادگیري را ) 2003( دیدگاه موالرت و سکیا
 ) Moulaert, 2003, p. 293  &Sekia( .ي نوآوري سرزمینی تلقی نمودها مدلتمام 
  

  روش تحقیق-3
 بسـتگی  ي هـم ها پژوهشو در زمره  کمی يها پژوهش چارچوب در توان یم را پژوهش حاضر

ي دو ها بنگاهي در ا منطقهي یادگیري ها یژگیو توصیف از پس پژوهش این که چرا. آورد شمار به
ي در ایـن  ا منطقـه ي یـادگیري  هـا  مؤلفـه مقایسـه   بـه  اول وهلـه  در يسـاز  قطعهگروه صنایع غذایی و 

 و يا منطقـه ي مرتبط با یـادگیري  رهایمتغمقادیر  میان رابطه وجود ادامه در سپس ؛پردازد یها م بنگاه
  . کند یم بررسی راها  بنگاه در نوآوري ظرفیت افزایش

. در این پژوهش، مصاحبه به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بـوده اسـت   ها دادهابزار گردآوري 
در ایـن  . ي دو گـروه انجـام گرفـت   هـا  بنگـاه با مدیران  1394طی بهار و تابستان سال  ها مصاحبهاین 

ي ا منطقـه مصاحبه سواالتی مطرح شده بود که هر یک بـه طریـق یکـی از ابعـاد مختلـف یـادگیري       
از سوي دیگر در انتهاي پرسشنامه سواالتی نیز وجود داشت کـه در  . را هدف قرار داده بود ها بنگاه

نـوآوري در  نوآوري در تولید، نوآوري در فراینـد،  (ي مختلف نوآوري بنگاه ها جنبهکنار یکدیگر 
، این داده بـه کمـک بـه    ها دادهپس گردآوري . کرد یمرا ارزیابی ) سازمان و نوآوري در بازاریابی

 افـزار  نـرم بـا اسـتفاده از   ) 8خطـی   و تحلیل رگرسـیون  7تحلیل هم بستگی(ي آماري ها روشکمک 
  .تحلیل شده و روابط میان متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت  SPSSتحلیلی آماري 

                                                                                                 
1-Industrial districts (ID) 
2-New industrial spaces 
3-Clusters of innovation 
4-Regional innovation systems 
5-Learning regions 
6- Territorial innovation model’ (TIM) 
7- correlation 
8- Linear regression 
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ي شهرك صنعتی توس ساز قطعهي صنایع غذایی و صنایع ها بنگاهمعه آماري این پژوهش را جا
کـه از ایـن تعـداد     شـود  یمـ بنگاه برآورد  203این جامعه آماري مشتمل بر  . دهند یممشهد تشکیل 

  . ي اختصاص داردساز قطعهبنگاه به صنایع  90بنگاه به صنایع غذایی و  113
مطالعات کاربردي بر اسـاس نـوع   . اس اهداف اصلی تحقیق تعیین نمودحجم نمونه را باید بر اس

. مطالعـات معطـوف بـه مقـدار و مطالعـات معطـوف بـه تصـمیم        : شـوند  یمهدف به دو دسته تقسیم 
برآورد یک پارامتر از جامعه  ها آنیی هستند که هدف اصلی ها پژوهشمطالعات معطوف به مقدار 

 ،هـا  آن اهـداف اصـلی   یـا  هـدف  کـه  صمیم تحقیقاتی هسـتند در مقابل مطالعات معطوف به ت. است
روش برآورد حجم نمونه براي ایـن  . است متغیرهاي آماري بین ارتباط وجود عدم یا وجود بررسی

 Jabari Noghabi & Jabari( ).آمـاري  يهـا  هیفرضـ  آزمـون (دو گروه از مطالعات متفاوت اسـت  

Noghabi, 2006, p. 13,14 (    اضـر کـه ارتبـاط میـان متغیرهـا را در قالـب       بـر ایـن مبنـی تحقیـق ح
  .رود یمي گروه دوم به شمار ها پژوهش، در شمار کند یمرگرسیون خطی مطالعه 

 5 از  به متغیرهاي مستقل نبایـد ) مشاهدات(ر تحلیل رگرسیون چند متغیري نسبت تعداد نمونه د
چنـدان تعمـیم پـذیر نخواهـد بـود       رگرسـیون  معادلـه  از حاصل نتایج اینصورت غیر در. باشد کمتر

مشـاهده بـه ازاي هـر متغیـر مسـتقل را       10نسبت محافظه کارانه تـر  ). 105، 1995هیرو و همکاران،(
  )Hooman, 2014( .اند پیشنهاد نموده) 1973(میلر و کانس  و) 1970(فلورت  و  هالینسکی

نمونه به ازاي هر متغییـر   5با توجه به امکانات محدود پژوهش حاضر از حداقل نمونه قابل قبول 
ي هـا  مؤلفـه (متغیـر مسـتقل    8بـا توجـه بـه ایـن کـه مـدل تحلیلـی پـژوهش از         . مستقل بهره برده شد

نمونـه بـراي تعمـیم پـذیر      40؛ لذا مطالعـه حـداقل   باشد یمبرخوردار ) 3-ي، شکل ا منطقهیادگیري 
) درصـد از کـل جامعـه    20حـدود  (بنگـاه   41بر این مبنی در ایـن تحقیـق   . بودن مطالعه ضروریست

نمونه برگزیده شدند که این تعداد بر اساس توزیع نیمن میان دو گروه صنایع توزیع گردید  عنوان به
  . مورد به صنایع غذایی اختصاص یافت 22ي و ساز قطعهبه صنایع  ها آنمورد از  19و 

  
  هاي تحقیق فرضیه- 3-1

صــنعتی گــروه صــنایع غــذایی و صــنایع  هــاي  هــاي یــادگیري منطقــه در بنگــاه بــین مؤلفــه. اول
  . سازي شهرك صنعتی توس مشهد تفاوت معنی داري وجود دارد قطعه

هاي صنایع غذایی وقطعه سـازي مسـتقر در    اي در نوآوري بنگاه هاي یادگیري منطقه مؤلفه. دوم
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 .هستند  شهرك صنعتی توس مؤثر
  

  پایایی و روایی تحقیق - 3-2
تواند از موقعیتی بـه موقعیـت دیگـر و از     تماد در یک آزمون میالزم به ذکر است که قابلیت اع

بـراي محاسـبه ضـریب قابلیـت اعتمـاد ابـزار انـدازه گیـري         . گروهی به گروه دیگـر متفـاوت باشـد   
روش (اجـراي دوبـاره   ) تـوان بـه الـف    از آن جملـه مـی  . شـود  مختلفـی بـه کـار بـرده مـی      هاي شیوه

ــایی ــوازي ) ، ب)بازآزم ــا(روش م  -روش کــودر) ، د )دو نیمــه کــردن(وش تصــنیف ر) ، ج)همت
یکی از روشهاي محاسبه قابلیت اعتماد اسـتفاده از   .اشاره کرد ریچاردسون و روش آلفاي کرونباخ

 ازجملــهایــن روش بــراي محاســبه همــاهنگی درونــی ابــزار انــدازه گیــري . فرمــول کرونبــاخ اســت
بـراي  . رود مـی بکـار   کنـد  مـی ه گیـري  مختلـف را انـداز   هاي خصیصهیا آزمونهایی که  ها پرسشنامه

پرسشـنامه   هـاي  سـؤال هر زیر مجموعـه   هاي نمرهمحاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس 
سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفـا را  . و واریانس کل را محاسبه کرد) یا زیر آزمون(

  :از فرمول محاسبه آلفاي کرونباخ عبارت است .محاسبه کرد

 
واریـانس   برابـر بـا     ،پرسشنامه یا آزمـون  يها تعداد زیر مجموعه سؤال برابر با که در آن

در ایـن تحقیـق آلفـاي کرونبـاخ بـه      . باشـد  یمـ  واریانس کـل آزمـون   برابر  و امزیر آزمون 
بـه دسـت آمـد و بـه ایـن وسـیله        0,735محاسبه گردید و میزان آن برابر بـا   SPSS افزار نرمکمک 

  .یید قرار گرفتتأعتبار ابزار سنجش مورد ا
دهد که ابزار اندازه گیري تا چه حد خصیصه مورد  به این سؤال پاسخ می) روایی(مفهوم اعتبار  

ن حاصـل از آ  يهـا  توان به دقت داده بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیري نمی. سنجد ینظر را م
ابزار اندازه گیري ممکن است براي اندازه گیري یک خصیصـه ویـژه داراي اعتبـار    . اطمینان داشت

براي سنجش همان خصیصه بر روي جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباري برخوردار  که یباشد، درحال
بـا   در این تحقیق اعتبار پرسشنامه بر اساس انطبـاق آن  )1374 ،حجازي & ،بازرگان ،سرمد( . نباشد

مبانی نظري و بهره گیري از تحقیقات مشابه و در نهایت کنترل و اصـالح آن زیـر نظـر کارشناسـان     
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 . ین گردیدتأمخبره در این زمینه 
 

  
 مدل تحلیلی پژوهش): ٣(شکل 

  
  مدل تحلیلی پژوهش- 3-3

ي ا منطقـه یرهـاي یـادگیري   متغیر تـأث همانطور که پیشتر اشاره گردیـد در ایـن مقالـه بـه بررسـی      
یرهاي تعریف شـده  متغبه این منظور در ابتدا به بررسی و . شود یمپرداخته  ها آنبر نوآوري  ها بنگاه

یر گـذاري  تـأث سپس در ادامـه  . شود یمدر دو گروه پرداخته  ها بنگاهي ا منطقهدر ارتباط با یادگیري 
یرهـا  متغدو گروه از به کمک رابطه هم بستگی میان  ها بنگاهیرها بر نوآوري متغاین اثر گذاري این 

 هـا  بنگـاه و تشکیل رابطه رگرسـیونی کـه در آن نـوآوري    ) ي و نوآوريا منطقهیرهاي یادگیري متغ(
یرهـاي مسـتقل تعریـف    متغ عنـوان  بـه  هـا  بنگـاه ي ا منطقـه متغیر وابسته و متغیرهاي یـادگیري   عنوان به
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ا تصـویر زیـر بـه دسـت     به این ترتیب مدل تحلیلـی پـژوهش بـه مطـابق بـ     . شود یمشوند؛ تحلیل  یم
 :آید یم

  
  شناخت عرصه تحقیق-4

شهري مشهد به طرح توسـعه اقتصـادي اسـتان    پیشینه شناسایی قلمروي تحت عنوان منطقه کالن
 و مشـهد تعیـین   منطقـۀ  عنـوان  بـه  استان از در این طرح بخشی. گردد باز می 1351خراسان در سال 

اي شرق  عنوان مرکز منطقه شهري مشهد بهالنمنطقه ک در طرح آمایش ستیران. است شده شناسایی
اي  عنـوان یکـی از پـنج پایتخـت منطقـه      کشور مطرح شده است و در نظر بوده است با توسعه آن به

نیـز   1364در سـال  . توسـعه منطقـه تهـران مهـار شـود     ) شیراز، تبریز، اهواز در کنار اصفهان،(کشور 
ید که درآن پیشنهادات از مقیاس اسـتانی خردتـر   ایران ارائه گرد اسالمی سرزمین آمایش پایۀ طرح

گیـرد در طـرح    عنوان منطقه مشـهد مـورد بررسـی قـرار مـی      اي که امروز به اما محدوده نشده بودند؛
. تحت عنوان ناحیه مشهد در  منطقـه خراسـان شناسـایی گردیـده اسـت     )  1375(کالبدي ملی ایران 

)Sazabe Shargh Consulting Engineers, 2011(  
 با که، است فعلی محدوده در خراسان استان شامل منطقه خراسان ایران، ملی کالبدي طرح در 

شده است که یکـی از   تقسیم ناحیه 9 به مدیریت و مجاورت مشابهت، هاي شاخص نظر گرفتن در
هـاي فریمـان و چنـاران نیـز      ها ناحیه مشهد است که عالوه بر شهرسـتان مشـهد شـامل شهرسـتان     آن
 کشور شرق شمال منطقۀ مرکز عنوان به کشور فضایی نظام در مشهد ر این طرح جایگاهد. باشد می

 Sazabe Shargh(. اسـت  قرارگرفتـه  نظـر  مـد  ویـژه  و اي فرامنطقـه  باعملکردهـاي  )خراسـان (

Consulting Engineers, 2011( 
بر اساس تقسیمات سیاسی، شهرك صنعتی توس در بخش مرکزي شهرستان مشـهد و دهسـتان   

شهر مشهد و در حاشیه محور اصـلی  محدوده شهرك صنعتی در حریم کالن. واقع شده است توس
مشهد چناران قرار داشته از شمال با حوزه تعادل بخش تـوس و در جنـوب بـا حـوزه تعـادل بخـش       

تصویر مقابـل موقعیـت    )Sazabe Shargh Consulting Engineers, 2011(. شاندیز همجوار است
شـهري مشـهد نشـان    مرکـز منطقـه کـالن    عنـوان  بـه در ارتباط با شهر مشهد شهرك صنعتی توس را 

  .دهد یم
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  شناخت عرصه پژوهش): 4(شکل 
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  هاي پژوهش یافته -5
  فرضیه اول  - 5-1

ي هـا  بنگـاه ي یادگیري بین ها مؤلفهي انجام شده در میان برخی از ها لیتحلبر اساس مطالعات و 
بر اساس این مطالعات و مطـابق بـا بررسـی یـک بـه یـک        .دو گروه تفاوت معنی داري وجود دارد

ي، میـان رقابـت بـین    سـاز  قطعـه ي دو گروه صـنایع غـذایی و صـنایع    ها بنگاهي یادگیري در ها مؤلفه
تفـاوت معنـی داري    هـا  بنگـاه و زیرساخت نهادي مورد استفاده توسط  ها بنگاهبنگاهی، روابط افقی 

جود بین نسبت نیروي کار ماهر به کل نیروي کـار محلـی   بین دو گروه وجود ندارد؛ اما  تفاوت مو
عالوه بر این در بحـث روابـط عمـودي    . ي بیشتر استساز قطعهمعنی دار بود و این نسبت در صنایع 

روابط عمـودي دارنـد تفـاوت معنـی      ها آني مورد مطالعه با ها بنگاهیی که ها بنگاهاگرچه در تعداد 
با تفکیک روابط عمودي به روابط خرید و روابط فروش به این داري بین دو گروه وجود ندارد اما 

ي سـاز  قطعـه ي صنایع غذایی و روابط فـروش در صـنایع   ها بنگاهکه روابط خرید در  میرس یمنتیجه 
عـالوه بـر ایـن بـا مطالعـه      . بیشتر در جریان است و این تفـاوت بـه لحـاظی آمـاري معنـی دار اسـت      

اگرچـه در میـان    میرسـ  یمـ خرید و فروش به این نتیجـه  ) يعمود(اطالعات تبادل شده حین روابط 
ي دو گروه در بحث دریافت بازخورد از مشتریان تفاوت معنـی داري وجـود نـدارد امـا در     ها بنگاه

ي تولید، تفاوت در دو گروه معنی دار بـوده و ایـن ارائـه    ها نهاده نیتأمبحث ارائه بازخورد به منابع 
جدول و نمودار زیر وجود تفـاوت یـا عـدم    . ي بیشتر وجود داردازس قطعهبازخورد در گروه صنایع 

 . دهد یمي را نشان ساز قطعهي یادگیري در گروه صنایع غذایی و صنایع ها مؤلفهتفاوت در 
ي صـنعتی دو گـروه صـنایع    هـا  بنگـاه به این ترتیب فرضیه اول پژوهش یعنی وجـود تفـاوت در   

ي یـادگیري در  هـا  مؤلفـه مقایسـه   تـوان  یمـ ر نهایـت  د. شـود  یمـ  دییـ تأي سـاز  قطعهغذایی و صنایع 
الزم بـه  . ي را در قالـب نمـودار زیـر ارائـه داد    سـاز  قطعـه ي دو گروه صنایع غذایی و صنایع ها بنگاه

هر متغیر  استفاده شده است تا تفـاوت    z scoreترسیم این نمودار از امتیاز   منظور بهتذکر است که 
 .مقایسه باشدي دو گروه قابل رهایمتغدر میان 

 
  فرضیه دوم

ي یادگیري  در قالب یک مدل رگرسیون رابطـه همبسـتگی   ها مؤلفهبر اساس محاسبات ترکیب 
بـین ایـن ترکیـب و نـوآوري     ) R(دارد به طوري که ضریب همبستگی  ها بنگاهمستقیمی با نوآوري 
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این امر به این معناست . شود یم 0,46برابر با ) R2(و ضریب تعیین  دیآ یمبه دست  0,67بنگاه برابر 
در حدود نیمی از تغییرات  تواند یمرگرسیون ارائه شده ي یادگیري مطابق مدل ها مؤلفهکه ترکیب 

بنــابراین فرضــیه دوم پــژوهش یعنــی اثرگــذاري ؛ ي مختلــف را توجیــه کنــدهــا بنگــاهنــوآوري در 
نیـز   ها بنگاهري این ي شهرك صنعتی توس بر نوآوساز قطعهي یادگیري در صنایع غذایی و ها مؤلفه

  .شود یم دییتأ
بـا میـزان    هـا  بنگاهي یادگیري ها مؤلفهبررسی رابطه بین  منظور بهچنانچه گفته شد در این تحقیق 

در تحلیل رگرسیون چندگانـه مـورد   . استفاده گردید رگرسیون چندگانهاز رابطه  ها آننوآوري 
 عنـوان  بـه  هـا  بنگـاه و نوآوري ) پیشبین(مستقل ي رهایمتغ عنوان بهاشاره متغیرهاي مرتبط با یادگیري 

تحلیـل آمـاري    افـزار  نـرم بـه کمـک    کـه  معادله رگرسیون مورد اشـاره، . متغیر وابسته بررسی شدند
SPSS  محاسبه شده است، به صورت معادله زیر است : 

  
  ي یادگیري دو گروه صنعتیها مؤلفهي موجود در ها تفاوتتفاوت و یا عدم ): 4(جدول 

ي یادگیري در ها مؤلفه
  ي دو گروهها بنگاه

t-test for 
Equality of 

Means  نتیجه گیري  
Sig. (2-tailed)  

  919.  )تعداد(روابط تجاري 
درصد  90فرض نابرابري یدر میانگین دو گروه در سطح اطمینان 

  .شود ینم دییتأ

  000.  ارائه بازخورد
درصد  90فرض نابرابري میانگین دو گروه در سطح اطمینان 

  .شود یم دییتأ

  490.  دریافت بازخورد
درصد  90فرض نابرابري میانگین دو گروه در سطح اطمینان 

  .شود ینم دییتأ

  288.  روابط افقی
درصد  90فرض نابرابري میانگین دو گروه در سطح اطمینان 

  .شود ینم دییتأ

  008.  ها بنگاهکوچک سازي 
درصد  90نان فرض نابرابري میانگین دو گروه در سطح اطمی

  .شود یم دییتأ

  643.  ها رقابت بین بنگاه
درصد  90فرض نابرابري میانگین دو گروه در سطح اطمینان 

  .شود ینم دییتأ
 نیروي کار ماهر محلی

  102.  )نسبت به کل نیروي کار(
درصد  90فرض نابرابري میانگین دو گروه در سطح اطمینان 

  . ه قابل قبول بودن استاما بسیار نزدیک ب شود ینم دییتأاگرچه 

  905.  گذاري نهادهاي علمی ریتأث
درصد  90فرض نابرابري میانگین دو گروه در سطح اطمینان 

  .شود ینم دییتأ
  محاسبات نگارندگان: مأخذ
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  يا منطقهي یادگیري رهایمتغرگرسیون چندگانه نوآوري براساس ): 5(جدول 

Model   Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. 
Error Beta B Std. 

Error 
1 (Constant) .175 .670   .261 .796 
  Zscore(روابط عمودي) -.556. 595.- 085.- 076. 045 
  Zscore(روابط افقی) .270. 1.122 150. 084. 094 
  Zscore(تعداد نیروي کار) -.031. 2.255- 312.- 078. 175 
  Zscore(تعداد رقبا) .009. 2.765 396. 085. 235 

  
Zscore( نسبت نیروي کار
 097. 1.708 237. 078. 133. (محلی به کل نیروي کار

  
Zscore( رابطه با نهادهاي

 072. 1.856 250. 052. 097. (علمی

  Zscore(ارائه بازخورد) -.117. 1.608- 227.- 063. 102 
  Zscore(دریافت بازخورد) .964. 045. 006. 032. 001 

  محاسبات نگارندگان: مأخذ
 

ي هـا  مؤلفـه ي صـنعتی بـر اسـاس    هـا  بنگـاه به این ترتیب مدل پیشنهادي بـراي ارزیـابی نـوآوري    
  :دیآ یمبه صورت زیر به دست  ها آني ا منطقهیادگیري 

A= 0.175 – 0.045 B + 0.094 C – 0.175 D+ 0.235 E + 0.133 F + 0.097 G – 0.102 
H + 0.001 I 

 عنـوان  بـه  Cمیـزان روابـط عمـودي،     عنـوان  به Bو  ها بنگاهنوآوري  عنوان به Aکه در این مدل  
نسبت نیـروي کـار    Fرقابت بین بنگاهی، E،ها بنگاهاندازه  عنوان به Dمیزان روابط افقی بین بنگاهی،
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یـه عنـوان    Hنهادهاي علمی، گذاري رابطه با ریتأثمیزان  عنوان به Gماهر و محلی به کل نیروي کار،
میزان دریافت بـازخورد از   عنوان به Iمواد اولیه بنگاه و در نهایت  نیتأممیزان ارائه بازخورد به منابع 

  . اند شدهمشتریان جایگزین 
، رقابـت  )انـدازه بنگـاه  (تعداد نیروي کـار  ) sig(  که معنی داري شود یممشاهده ) 5(در جدول 

کارماهر محلی به کل نیروي کار و رابطـه بـا نهادهـاي علمـی در معادلـه      بین بنگاهی، نسبت نیروي 
است لذا معنی داري اثر گذار بـودن ایـن مـوارد در رابطـه رگرسـیون در سـطح معنـی         0,1کمتر از 

و در مقابـل معنـی داري اثرگـذار بـودن روابـط عمـودي و افقـی و         شـود  یمـ  دییتأدرصد  90داري 
به دلیـل بیشـتر بـودن ایـن شـاخص از      ( ها بنگاهدر میزان نوآوري   همچنین دریافت و ارائه بازخورد

نتیجه گرفت نـوآوري   توان یمبه این ترتیب . شود ینمدرصد تصدیق  90در سطح معنی داري ) 0,1
، هـا  بنگـاه تا حدودي  به صورت تابعی از اندازه  توان یمي را ساز قطعهي صنایع غذایی و ها بنگاهدر 

، نسبت نیروي کار محلی به کل نیروي کار و میـزان رابطـه بـا    )تعداد رقبا(ی میزان رقابت بین بنگاه
  .کنند یمتوجیح  ها بنگاهنهادهاي علمی تعریف نمود واین موارد بخشی  از میزان نوآور بودن 

طبـق رابطـه فـوق اثـر     ) ي یـادگیري هـا  مؤلفـه (ي مسـتقل  رهایمتغمحاسبات نشان داد که ترکیب 
بـا میـزان نـوآوري     ها آنبه طوریکه ضریب همبستگی میان . دارد ها نگاهبگزاري زیادي بر نوآوري 

همچنین محاسبات مربـوط بـه آزمـون مقایسـه     .  دیآ یمبه دست  0,67برابر  ها بنگاهمشاهده شده در 
 . باشد یمنشان داد که معادله رگرسیون محاسبه شده به لحاظ آماري معنی دار ) آنووا( ها انسیوار

بعـد نـوآوري درتولیـد     5در ایـن تحقیـق بـر اسـاس مبـانی نظـري در        هـا  بنگـاه ارزیابی نوآوري 
ي تولیـد،  نـدها یفرامحصوالت جدید، نوآوري در ارتقـا کیفیـت  محصـوالت، نـوآوري در بهبـود      

نوآوري در بازاریابی و نوآوري در سازمان اداره بنگاه مطالعه گردید که نتیجه بررسی این ابعـاد در  
  . ار رادار زیر ارائه شده استدو گروه در قالب نمود

نوآوري در فرایند تولید و نـوآوري در بازاریـابی در    شود یمهمانطور که در نمودار نیز مشاهده 
. باشـد  یمـ ي بیشـتر  سـاز  قطعـه گروه صنایع غذایی بیشتر بوده و سایر انواع نوآوري در گروه صـنایع  

ي را ناشـی  ساز قطعهنایع غذایی با صنایع دلیل فاصله زیاد نوآوري در بازاریابی در گروه ص توان یم
طور که در نمودارهاي الگوي شـبکه روابـط عمـودي    همان. از تفاوت در مشتریان دو گروه دانست

ي مـرتبط بـا صـنایع غـذایی     هـا  بنگاهدر ابتداي این بخش اشاره گردید مخاطبان محصوالت  ها بنگاه
صـنایع   کـه  یدرحـال ؛ رنـد یگ یمـ را در بر ي از جامعه ا عمدهبیشتر مصرف کنندگان نهایی که حجم 
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 . ي مخاطبان و بازار مخصوص به خود را دارا هستندساز قطعه

  
در مقایسه نوآوري کلی در دو گروه تفاوت معنی داري میان دو گروه مشاهده نشد اما با تقسیم 

داد و حـذف عامـل انـدازه بنگـاه در تعـ     ) محاسـبه نـوآوري کارکنـان   (تعداد نیروي کار نوآوري بر 
ي نوآورتر از صـنایع غـذایی شـناخته شـدند و     ساز قطعهي صنایع ها بنگاهي آن، کارکنان ها ينوآور
  . به لحاظ آماري معنی دار شناخته شد ها آنمیان  فاصله

به صـورت کمـی    ها بنگاهي یادگیري با نوآوري ها مؤلفهبه این ترتیب با برقرار کردن رابطه بین 
ي یادگیري اشـاره  ها مؤلفهنتیجه گرفت  توان یمابطه به لحاظ آماري و بررسی معنی دار بودن این ر

و  انـد  کـرده ي مورد مطالعه نقـش مـوثري ایفـا    ها بنگاهشده در این پژوهش در تبیین میزان نوآوري 
ي یادگیري مورد مطالعه در این تحقیـق و میـزان نـوآوري بنگـاه بـه لحـاظ آمـاري        ها مؤلفهترکیب 
ي یادگیري منطقه بر کـدام یـک از ابعـاد نـوآوري     ها مؤلفهك این مساله که در منظور به. اند همبسته

) ي یـادگیري ها مؤلفهترکیب (از همبستگی میان آماره خط رگرسیون محاسبه شده  اند بودهاثرگذار 
ي یادگیري با نوآوري ها مؤلفهو ابعاد مختلف نوآوري بهره برده شد و بر این اساس همبستگی میان 

ي تولید و نوآوري در سازمان به لحاظ آمـاري معنـی دار   ندهایفرامحصوالت جدید،  در ابعاد تولید
  :این نتایج در قالب نمودار زیر ارائه گردیده است. شناخته شد
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 )نگارندگان: منبع(ي یادگیري بر ابعاد مختلف نوآوري ها مؤلفهاثرگذاري ترکیب ): 6(شکل 

  
  بندي، نتیجه گیري و ارائه پیشنهادها  جمع

در چـارچوب تئـوري منـاطق     هـا  بنگـاه هدف از این نوشتار بررسی عوامل اثرگذار بـر نـوآوري   
صـنایع در   نیشـروتر یپدر این راستا به بررسی این عوامل در قالب دو گروه از . یادگیري بوده است

ي موجـود  هـا  تفـاوت در بررسی این عوامل در گام به بررسی . منطقه کالنشهري مشهد پرداخته شد
مورد بررسـی   tبه کمک آزمون  ها تفاوتگروه در هریک از این عوامل پرداخته شد و این  بین دو

به صـورت مجـزا و در کنـار    ( ها بنگاهسپس در ادامه اثرگذاري این عوامل بر نوآوري . قرار گرفت
فـرض اول ایـن   : در این چارچوب این تحقیق به بررسی دو فرضیه پرداخته شد  .تحلیل گردید) هم

هاي صـنعتی دو گـروه مـورد     هاي یادگیري منطقه در بنگاه جود تفاوت معنی دار بین مؤلفهتحقیق و
هاي صنعتی این دو  ها در دو گروه این نتیجه حاصل گردید که بنگاه با بررسی این مؤلفه. مطالعه بود

هاي فیزیکی و قـانونی یکسـان بهـره     گروه، اگرچه در یک منطقه قرار گرفته و از برخی زیرساخت
در ایـن تحقیـق   . کننـد  برند، بسته به شرایط خاص صنعت خود در بعضی موارد متفاوت عمل می یم
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تفاوت دو گروه در ابعاد ارائه بازخورد، اندازه بنگاه و تا حدودي بهره گیري از نیروي کار مـاهر و  
فـرض   .محلی معنی دار شناخته شد و تفاوتی در سایر موارد مطالعه در بین دو گروه احـراز نگردیـد  

کـه   هاي مورد مطالعه بود؛ هاي یادگیري بر نوآوري بنگاه دوم این پژوهش اثر گذار بودن این مؤلفه
بـه ایـن ترتیـب بـا انتخـاب      . هـاي مـورد مطالعـه صـورت پـذیرفت      این مطالعه در سطح تمامی بنگاه

ان ها به وسیله یـک معادلـه رگرسـیون خطـی، همبسـتگی میـ       ترین ترکیب کمی از این مؤلفه مناسب
مشـاهده  . اي در چارچوب رابطه حاصله و نوآوري بنگاه محاسـبه گردیـد   هاي یادگیري منطقه مؤلفه

هـاي یـادگیري بـر     بـین ایـن دو گـروه از مقـادیر فـرض اثرگـذاري مؤلفـه        0,67ضریب همبسـتگی  
  :رسد یمبه نظر  مؤثربا توجه به این تحلیل، پیشنهادات زیر .  ها را تقویت نمود نوآوري بنگاه

 ي مطالعه شده، ارتباط با نهادهاي علمـی اثرگـذاري زیـادي را بـر     ها نمونهتوجه به اینکه در  با
و نهادهـاي علمـی و فـراهم سـاختن      ها بنگاهداشته است توجه به ارتباط میان  ها بنگاهنوآوري 

ي مسـتقر  ها بنگاهدر افزایش نوآوري  تواند یمزیرساخت نهادي الزم براي تقویت این ارتباط 
عالوه براین در تهیه طرح فاز سوم شهرك صنعتی توس، . باشد مؤثررك صنعتی توس در شه

ي علمی نهادهاي صنعتی و ها بنگاهتوجه به استقرار نهادهاي علمی در آن و تسهیل ارتباط بین 
 . باشد یمفایده بخش 

  در ) 5ضـریب منفـی انـدازه بنگـاه جـدول      ( هـا  بنگاهزیاد کوچکتر بودن  نسبتاً ریتأثبا توجه به
قـرار گرفـت توجـه بـه ایـن       دییـ تأي انجام شده مـورد  ها لیتحلنوآوري کارکنان که مطابق با 

بـرون  . را افـزایش دهـد   هـا  آنقابلیت رقابتی بودن محصـوالت   توان یم ها بنگاهمساله از سوي 
خواهد شد و افزایش نوآوري در انجـام   ها بنگاهسپاري موجب افزایش درجه تخصصی شدن 

از سوي دیگر با توجه به در دست تهیه بودن طرح فـاز سـوم   . پی خواهد داشت وظایف را در
به افزایش نوآوري  تواند یمي کوچک و متوسط ها بنگاهشهرك صنعتی ارائه تسهیالتی براي 

 . در سطح شهرك و ارتقا جایگاه آن منجر شود
  در (ك صـنعتی  ي مسـتقر در شـهر  ها بنگاهبر اساس مشاهدات میزان وجود روابط افقی در بین

بسیار پایین بوده به طوریکه که معنی دار نشدن اثرگذاري این روابط بر نوآوري ) هر دو گروه
ي هـا  بنگـاه از تعداد کم روابـط افقـی غیـر صـفر در میـان       متأثرتا حدودي  توان یمرا  ها بنگاه

ي هـا  بنگـاه با توجه به اینکه بـر اسـاس مطالعـات جهـانی همکـاري میـان       . مطالعه شده دانست
ي غیر رسمی و شـکلگیري روابـط   ها چارچوبي رسمی و چه در ها چارچوبصنعتی چه در 
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شـناخته شـده اسـت؛     هـا  بنگاهیکی از موارد اثرگذار در نوآور بودن   عنوان به ها آنافقی میان 
شـدن   تـر  یرقـابت بـه نـوآورتر شـدن و در نتیجـه      توانـد  یمـ  هـا  بنگاهي این روابط در ریگ شکل

 . کمک کند ها بنگاهتولیدات 
  یک عامـل اثرگـذار بـر نـوآوري      عنوان بهبر اساس این مطالعه، تعدد رقباي تجاري یک بنگاه

 بـه  ي صـنعتی؛ هـا  تیساهمگن سازي بیشتر  توان یمبا توجه به این مساله، . شناخته شد ها بنگاه
باشد؛ طوریکه براي هر مرحله از زنجیره تولید محصول، تنوعی از تولیدکنندگان وجود داشته 

 . به شمار آورد ها بنگاهرا یکی از راهبردهاي افزایش نوآوري 
  

هایی نیز همراه بـود کـه مهمتـرین آن     هاي نوآورانه خود با محدودیت این پژوهش علیرغم جنبه
تـرین  یکـی دیگـر از مهـم    .کم بود منابع اطالعاتی اولیه، به ویژه داده مکانی مورد نیاز پژوهش بـود 

هاي مورد مطالعه بود که انتخاب  ي این پژوهش محدودیت در حجم نمونههاي پیش رو محدودیت
 تجربیــات توجــه بــا .هـا را بــا محــدودیت روبــرو نمـود   اي در تحلیــل داده هـاي تحلیــل شــبکه  روش

  :گردد می ارائه آتی هاي پژوهش ارتباط در زیر هاي توصیه زمینه، این در نگارندگان
 مطالعـه  مـورد  هـاي  بنگاه از مکانی هاي داده بانک وجود صورت در آتی هاي پژوهش در) الف

 آمـار  هـاي  مـدل  کمک به شهريکالن منطقه سطح در بنگاه توزیع فضایی تحلیل اساس بر  توان می
 سـطح  در هـا  بنگـاه  توزیع نحوه شناسایی به اقدام ،... و   همسایه ترین نزدیک متوسط قبیل از فضایی
 هـاي  ویژگی میان مقایسه به منطقه سطح در گرفته شکل صنعتی هاي خوشه شناخت با و نمود منطقه

 از... و شـهري  بـین  هـاي  جـاده  حاشـیه  نظیر گرفته شکل طبیعی هاي خوشه میان در ها بنگاه یادگیري
 از...  و صـنعتی  هـاي  شهرك فناوري، و علم هاي پارك نظیر شده ریزي برنامه هاي خوشه و سو یک

 هـاي  مؤلفـه  میـان  رابطـه  بررسی توان می را پژوهش این موضوع ترتیب این یه. پرداخت دیگر سوي
 پاسـخ  پـی  در پـژوهش  ایـن  و نمـود  عنوان صنعتی هاي خوشه گیري شکل نحوه با ها بنگاه یادگیري

 ریـزي  برنامـه  صـنعتی  هـاي  شـهرك  در ها بنگاه یادگیري مؤلفه میان آیا که است سؤال این به گویی
  دارد؟ وجود تفاوتی اند گرفته کلش طبیعی طور به که صنعتی هاي خوشه و شده

 میـان  دودویـی  روابـط  بررسی به اي شبکه تحلیل از استفاده با تواند می آتی هاي پژوهش در) ب
 و هـا  جریـان  شناسـایی   بـا  نمـوده  اقـدام  علمی انتفاعی غیر نهادهاي با همچنین و یکدیگر با ها بنگاه

. شـود  پرداخته ها بنگاه نوآوري در وندهاپی این گیريشکل تاثیرگذاري بررسی به موجود پیوندهاي
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 بـین  اي شـبکه  روابـط  گیـري شـکل  تـأثیر  بررسـی  تـوان  مـی  را پژوهش این موضوع صورت این در
 اسـت  سؤال این به پاسخگویی پی در پژوهش این. نمود عنوان ها بنگاه نوآوري افزایش در بنگاهی

 افـزایش  و روابـط  دامنه و شدت نظیر اه بنگاه بین اي شبکه روابط هاي شاخص میان اي رابطه چه که
  دارد؟ وجود ها آن نوآوري

 ب و الـف  يبنـدها  تلفیق با آتی يها پژوهش در توان یم مکانی يها داده وجود صورت در) ج
هـا   آن میان يا شبکه روابط يریگ شکل در بنگاه توزیع فضایی و مکانی ابعاد گذاري ریتأث مطالعه به

 کـه  کـرد  اسـتفاده  Geolayout افزونـه  با Gephiافزار  نرم از توان یم رمنظو این براي. (شود پرداخته
 فضـایی  توزیـع  اسـاس  بـر  ایـن  بـر  عـالوه ) زدیـ آم یم هم در فضایی يها داده با را يا شبکه يها داده

 کالنشـهري  منطقـه  دو در صـنعتی  گـروه  یـک  يهـا  بنگـاه  در توزیـع  ایـن  مقایسه با توان یها م بنگاه
 توزیـع  و تصـادفی  توزیـع  یکنواخـت،  توزیـع ( مختلـف  يهـا  عیـ توز ریتـأث  تحلیـل  بـه  اقـدام  مختلف
 اسـتقرار  نحـوه  قبیـل  از ییها پرسش توان یم ترتیب این به. نمود اقدامها  بنگاه نوآوري بر) يا خوشه
 چـه  هـم  بـه  نسـبت ها  بنگاه استقرار نحوه و دارد؟ها  آن نوآوري در تاثیري چه هم به نسبتها  بنگاه

 .داد قرار مطالعه مورد را دارد؟ها  آن میان يا شبکه روابط يریگ شکل بر تاثیري
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