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ساخت مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری شرکت های  دانش بنیان 
 تاب آوریخراسان رضوی با تاکید بر 

 فریده برقی –نیکا خواجه پور 
 دانشگاه پیام نور تهران غرب –دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 

 :چکیده
  وابستگی با بازیگران از شبکه اي نوآوري، اکوسيستم

  خلق هدف با مکمل اما تخصصی منابع ترکيب با متقابل

  با توصيفی و اکتشافی نوع از پژوهش این .می باشد ارزش

  مدل ساخت هدف با محتوا، کيفی تحليل از استفاده

  شرکت هاي آور تاب نوآوري اکوسيستم براي مفهومی

  فقدان چون مواردي .است خراسان رضوي دانش بنيان

  ضعف خبره، کارگزاران کمبود ،انسانی منابع مهارت هاي

  این مهم یافته هاي جمله از استان در نوآوري فرهنگ

  زمانی تنها که معتقدند محققان .می باشد پژوهش

  که کنند حرکت تاب آوري سمت به می توانند اکوسيستم ها

   .کنند تبدیل نوآوري مسئله به را بحران ها بتوانند

 

:ادبیات و روش تحقیق  
  ترکيبی روش با توصيفی و اکتشافی نوع از پژوهش این

  شامل عملياتی بخش ادبيات، بر مروري) نظري مرحله سه

  (مفهومی مدل ارائه و دانش بنيان شرکت هاي با مصاحبه

  در موثر روابط ویژگی هاي و موثر مولفه هاي براساس

  و اسناد مطالعه با اول مرحله .می باشد تاب آور اقتصاد

  با عميق مصاحبه طریق از دوم مرحله و موجود گزارشات

  خراسان نوآوري اکوسيستم وضعيت خبره، بازیگران

  در نظر مورد مولفه هاي سوم مرحله در .شد بررسی رضوي

  داراي که گونه اي به روابط همچنين و نوآوري اکوسيستم

   .است شده استخراج باشند تاب آوري ویژگی

  اطالعات براساس رضوي خراسان منطقه در تحقيق این

  غيرعضو و عضو دانش بنيان شرکت 25 اخير یک سال

 .است شده انجام رضوي خراسان فناوري و علم پارک

  خارجی و داخلی تاب آوري مطالعات شامل تحقيق ادبيات

  اکوسيستم و دانش بنيان اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مفهوم و

 .می باشد آن ویژگی هاي و نوآوري

  مدل هاي :شده مطالعه خارجی تاب آوري مدل هاي

  مدل – P.E.O.P.L.E.S – همکاران و بریگوگليو

  پژوهشی گروه - اقتصاد جهانی مجمع - اسکاتلندي

 CELS - همکاران و بورمن – یورکشایر – سنتيننتال

  ناخالص توليد رشد نرخ :شده بررسی داخلی شاخص هاي

  کلی الگوي - ایران اقتصادي تاب آوري مقادیر - داخلی

 ایران اقتصاد مقاومت پذیري – مقاومتی اقتصاد

 :پژوهش یافته های و یجنتا
  روابط و مولفه ها شامل اصلی بخش دو در نوآوري اکوسيستم

  از ترکيبی به صورت) پيشين اسناد براساس اجزا ميان

  و (داخلی شاخص هاي برخی و خارجی مدل هاي شاخصه هاي

  نوآوري اکوسيستم مفهومی مدل بنابراین .است مصاحبه ها

  پيشنهاد زیر شکل به رضوي خراسان دانش بنيان شرکت هاي

 :است شده

 :نتیجه گیری
  رضوي خراسان در دانش بنيان شرکت هاي نوآوري اکوسيستم

  شرکت هاي آن که براي و است روبرو اي عدیده مشکالت با

  داشته مطلوبی عملکرد بحران شرایط در بتوانند دانش بنيان

  اکوسيستم در را خود نقش بازیگران این همه است الزم باشند،

  و بلندمدت روابطی بتوان طوري که به .کنند ایفا درستی به

  .نمود ترسيم شرکت ها این براي را ارزش خلق با همراه پایدار

  به می توانند اکوسيستم ها زمانی تنها که؛ معتقدند محققان

  مسئله به را بحران ها بتوانند که کنند حرکت تاب آوري سمت

  که است امکان پذیر زمانی مهم، این و .کنند تبدیل نوآوري

  داشته جریان و شده ایجاد اکوسيستم، در نوآوري فرهنگ

 .باشد

Building a conceptual model of innovation 

ecosystem for Khorasan Razavi knowledge-

based companies with emphasis on resilience  

Abstract: 

An innovation ecosystem is a network of interdependent 

actors with the goal of creating value. This research is of 

exploratory and descriptive type using qualitative 

content analysis, with the aim of constructing a 

conceptual model for the resilient innovation ecosystem 

of knowledge-based companies. Lack of human resource 

skills, lack of qualified brokers, weak innovation culture 

in the province are among the important findings of this 

study. Ecosystems can only move towards resilience if 

they can turn crises into innovation issues.  
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