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چکیده
ایران است و همین  از مهم ترین مراکز تولید سفال در  شهر اللجین، 

کسب رتبه اول صادرات سفال  قابلیت باعث شده است عالوه بر 

گردشگر در استان همدان، پس  ، جایگاه سوم در جذب  کشور در 

اما  دهد؛  اختصاص  خود  به  را  علی صدر  غار  و  همدان  شهر  از 

 ، حاضر حال  در  خود،  مزیت های  علی  رغم  اللجین  سفال  صنعت 

سیستمی  ساختار  یک  فاقد  نوآوری  تجاری سازی  و  خلق  در 

متکی  صنعت  این  اخیر  سالیان  موفق  نوآوری های  معدود  و  است 

این  خوش ذوق  سفالگر  بی شمار  از  اندکی  تعداد  عمل  ابتکار  به 

از  استفاده  با  است  شده  تالش  پژوهش  این  در  است.  بوده  شهر 

نفر   59 با  عمیق  مصاحبه  های  انجام  با  و  بنیاد  داده  نظریه  رویکرد 

با  مرتبط  خبرگان  و  صنعت  این  در  درگیر  یگران  باز از  نمایندگی  به 

طول  در  اللجین،  سفال  صنعت  نوآورانه  فعالیت های  ساختار  آن، 

چرخه عمر آن بررسی و راه کارهایی جهت احیا و رونق بخشی به آن 

گردد. در این پژوهش سه مدل، بر مبنای مدل پاردایمی نظریه  ارائه 

اللجین  سفال  نوآوری  یست بوم  ز تحلیل  و  تشریح  برای  بنیاد،  داده 

گردیده  ارائه  آن  احیای  برای  نیز  مدل  یک  و  کنون  تا  1315 سال  از 

این  در  راه کارهای پیشنهادی  نتایج نشان می دهد مهم ترین  است. 

خصوص ایجاد پژوهشکده سفال و سرامیک، ایجاد مراکز تحقیق و 

و تعمیق  راه اندازی شتاب دهنده تخصصی سفال  توسعه صنعتی، 

یگران این صنعت است. همکاری ها بین باز
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1. مقدمه: طرح مسأله
توسعه   برنامه های  و  سیاست ها  تدوین  یات  ضرور از  یکی 

منطقه ای چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه های مرتبط 

بومی است  به ظرفیت های  توجه  ی،  نوآور و  ی  فناور با علم، 

ی و محمدی، 1396(. ازجمله مهم ترین این ظرفیت  ها  یار )ز

که  است  اللجین  شهر  در  سفال  صنعت  همدان  استان  در 

همچنان  آن،  تولید  فرایند  در  ی  فناور از  بهره مندی  باوجود 

توسط  آن  با  مرتبط  تولیدی  فعالیت های  از  اعظمی  بخش 

می پذیرد.  انجام  اللجینی  سفالگران  هنرمند  دستان 

بازگوکننده   و  بومی  و  اصیل  هنر  یک  به عنوان  صنایع دستی 

و  منطقه  یک  فرهنگی  و  اجتماعی  یخی،  تار خصوصیات 

مهم ترین  از  گردشگر  جذب  در  خود  کلیدی  نقش  به دلیل 

تحقق  برای  زمینه ای  و  خالق  اقتصاد  شکوفایی  محورهای 

کمن، 1396(، بر همین مبنا و با توجه  توسعه پایدار است )ال

به سهم قابل توجه صنعت سفال اللجین در تولید، اشتغال 

گردشگری،  و صادرات استان همدان و نیز تأثیر آن بر رونق 

گذشته به عنوان یکی از ظرفیت های  این صنعت از سالیان 

استانی  و  محلی  برنامه ریزان  موردتوجه  استان  توسعه  این 

بوده )سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان همدان، 1398( 

و در چند سال اخیر نیز به دنبال ثبت جهانی آن، موردتوجه 

سیاست گذاران و تصمیم گیران ملی قرارگرفته است )قاضی 

ی و همکاران، 2020(. نور

ویژه ای  قابلیت  های  از  اللجین  در  سفالگری  صنعت 

به سابقه طوالنی حداقل  ازجمله می توان  که  برخوردار است 

 1000 حدود  در  تولیدی  کارگاه های  باالی  تعداد  ساله،   200

نوع   300 از  بیش  با  تولیدی  محصوالت  باالی  تنوع  کارگاه، 

باال  هنری  ارزش  و  کیفیت  سرامیکی،  و  سفالی  محصول 

این  علی رغم  اما  نمود؛  اشاره  محصوالت  پایین  قیمت  و 

ویژگی ها، ضعف در ارائه محصوالت نوآورانه و بی توجهی به 

آینده  جدید،  ی  فناور و  دانش  تکیه بر  با  موجود  نواقص  رفع 

گسترده محصوالت  این صنعت را به ویژه با توجه به حضور 

با خطر مواجه  ایران،  بازار  کشور چین در  سرامیکی ساخت 

به عبارتی   .)2020 همکاران،  و  ی  )قاضی نور است  ساخته 

به عنوان  اللجین  سفال  صنعت  توسعه  و  بقا  گفت  می توان 

فعالیت های  توسعه  به  وابسته   » شهر  - هنر  - »صنعت  یک 

گروه  های  سازنده  تعامل  ازآنجایی که  است.  آن  در  نوآورانه 

دانشگاهیان،  فروشندگان،  تولیدکنندگان،  از  اعم  مختلف 

ی  ی ساز تجار و  خلق  در  کلیدی  نقش  غیره  و  مبتکرین 

یست بوم  ز مفهوم  دارد،  اللجین  سفال  صنعت  در  ی  نوآور

که ناظر بر فعالیت نوآورانه در قالب شبکه ای پایدار  ی  نوآور

یکرد  از ارتباطات تعاملی است )راسل و همکاران، 2018(، رو

ی در این صنعت است. مطلوبی برای تحلیل ساختار نوآور

نوآورانه  ساختار  یک  توسعه  و  ایجاد  این که  به  توجه  با 

کثر  ا در  و  است  قابل توجه  ای  تالش  و  زمان  صرف  نیازمند 

به  یا  می  شوند  منتهی  شکست  به  یا  تالش  ها  این  مواقع 

در  است  بهتر  می یابند،  دست  انتظار  حد  از  کمتر  نتایجی 

قالب  در  به ویژه  نوآورانه  فعالیت  های  سابقه  وجود  صورت 

ی  ها در صنعت موردبررسی، در طراحی  از همکار شبکه  ای 

ساختار جدید به این پیشینه توجه شود. این پژوهش تالش 

دارد، با نگاهی جدید به صنعت سفال اللجین، به این سؤال 

تحوالت  یخچه  تار گرفتن  نظر  در  با  که  دهد  پاسخ  اصلی 

رخ داده در ساختار فعالیت های نوآورانه در این صنعت، چه 

ی آن مناسب  نوآور برای احیای نظام و ساختار  راه کارهایی 

به نظر می رسد.

مبانی  بیان  به  دوم  بخش  در  و  پژوهش  این  ادامه  در 

صنعت  زمینه  در  پژوهش  پیشینه  و  ی  نوآور حوزه  در  نظری 

سوم،  بخش  در  سپس  است؛  شده  پرداخته   اللجین  سفال 

کید بر روش نظریه داده بنیاد ارائه  روش شناسی پژوهش با تأ

شده است و در بخش چهارم، یافته های پژوهش شامل سه 

سفال  صنعت  ی  نوآور یست بوم  ز تحوالت  از  روایت  و  مدل 

گذاشته  اللجین و یک مدل در رابطه یا احیای آن به بحث 

نتیجه گیری،  و  بحث  پنجم  بخش  در  نهایتًا  و  است   شده 

اعتبار پژوهش و پیشنهادات آتی ارائه  شده است.
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2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
الف. مبانی نظری نوآوری

ی  نوآور  ،)OECD( اقتصادی  ی  همکار و  توسعه  سازمان 

فرایند  یا  خدمات(  یا  )کاال  محصول  یک  ی  پیاده ساز را 

یابی  جدید یا به طور قابل توجهی بهبودیافته یا یک روش بازار

ی،  تجار شیوه  های  در  جدید  سازمانی  روش  یک  یا  جدید 

از  می توان  را  ی  نوآور  .)1398 )ترات،  می کند  تعریف 

امروزه، محققان  اما  داد،  قرار  توجه  مورد  جنبه های مختلف 

ایجاد  در  یگران  که  باز از  شبکه ای  بررسی  به  ی،  نوآور حوزه 

نشان  ویژه ای  توجه  دارند،  نقش  ی  نوآور ی  ی ساز تجار و 

نگاه  همین  راستای  در  که  مفاهیمی  ازجمله  می دهند. 

ی  نوآور یست بوم  ز است،  توسعه  یافته  ی  نوآور به  شبکه ای 

ی عمومًا در  یست بوم نوآور است )گومز و همکاران، 2016(. ز

یگران  قالب مجموعه ای از روابط پیچیده و متقابل میان باز

موسسات  صنعت،  دانشگاه ها،  دولت،  نظیر  مختلف 

مدنی  جامعه  و  مشتریان  مالی،  نظام  کارآفرینان،  پشتیبانی، 

تخصصی  قابلیت  های  یا  منابع  که   )2016 برنس،  و  )رابلو 

ی  ی ساز تجار و  توسعه  خلق،  راستای  در  را  خود  مکمل  اما 

ی با یکدیگر ترکیب می نمایند، تعریف می شود )والریو  نوآور

یست بوم  و همکاران، 2017(. این مفهوم در ادامه کاربرد واژه ز

طریق  از  و   )1993( مور  توسط  بار  اولین  برای  که  کسب وکار 

مطرح  یستی  ز محیط های  با  کسب وکار  محیط  مقایسه 

اولین   )2006( آدنر  )حاجی خانی(.  است  یافته  رواج  شد، 

یست بوم کسب  وکار از واژه  پژوهشگری است که به جای واژه ز

ی استفاده کرد.  یست بوم نوآور ز

یست بوم های  پژوهش ها از جنبه های مختلف به موضوع ز

ی  ی پرداخته اند؛ برخی از پژوهش ها به بررسی یک فناور نوآور

یست بوم  ز مثل  داده اند،  نشان  توجه  خاص  صنعت  یا 

یست بوم  ز  ،)2017 همکاران،  و  )زو  سه بعدی  چاپگرهای 

یست بوم صنعت استخراج  ، 2017( و ز سازمان ناسا )مازوکاتو

مفهوم  بسط  به  پژوهش ها  از  برخی   .)2015  ، )ددهایر مس 

ی پرداخته اند )گومز و همکاران، 2016؛ هانگ،  یست بوم نوآور ز

مرحله  مقاالت  برخی   ،)2016 والن،  شاو  2015؛   ، رابلو 2012؛ 

کرده اند  بررسی  را  ی  نوآور یست بوم های  ز تولد در چرخه عمر 

ی، 2017؛ دو و همکاران، 2017؛  )اسپنا و همکران، 2016؛ سور

همکاران،  و  ک  )وا رشد  مرحله  دیگر  برخی   ،)2016  ، هایر دد 

را  پایانی چرخه عمر )رانک، 2011(  2017( و برخی نیز مرحله 

بیشتر  پژوهش ها  از  برخی  داده اند.  قرار  خود  پژوهش  موضوع 

یست بوم توجه داشته اند،  به مسأله محدوده  جغرافیایی در ز

ی در سطح  یست بوم های نوآور برای مثال می توان به بررسی ز

ی،  )سور کشور  یک  سطح  در   ،)2017 کسانس،  )ا شهر  یک 

همکاران،  و  ی  کار )والکو  کشور  چندین  سطح  در  یا   )2017

نیز در مقاالت مختلف  2016( اشاره نمود. روش های بررسی 

و  )اسپنا  اقدام پژوهی  به  می توان  نمونه  برای  است،  متفاوت 

2016؛  همکاران،  و  )هن  موردی  مطالعه   ،)2016 همکاران، 

همکاران،  و  موتو  )سوجی  ی  مرور مطالعه   ،)2013 درست، 

2017؛  همکاران،  و  )ویل  ی  مدل ساز و   )2011  ، انگلر 2017؛ 

با وجود پژوهش  های  البته  او و همکاران، 2016( اشاره نمود. 

ی و حوزه  یست بوم نوآور متعدد، همچنان در تعریف مفهوم ز

کاربرد آن ابهاماتی وجود دارد )راز کویت، 2005(.

یست بوم موردمطالعه برای  ، چرخه عمر ز در پژوهش حاضر

عمر  چرخه  مور  دیدگاه  از  است،  بوده  اهمیت  حائز  محققین 

طی  از  پس  و  آغاز  تولد  مرحله  یک  با  ی،  نوآور یست بوم  ز یک 

گر نتوانست  ی یا ا مراحل گسترش و رهبری، با مرحله خودنوساز

مرحله  در  می رسد.  پایان  به  مرگ  دهد  انجام  ی  خودنوساز

یست بوم می تواند  ز که  زمانی رخ می دهد  ی،  پایانی، خودنوساز

کرده است، وفق  که حیات آن را تهدید  خود را با شرایط جدید 

داده و به تغییر و اصالح خود بپردازد و مرگ زمانی رخ می دهد 

یست بوم فاقد توانایی الزم برای اصالح است و به ناچار در  که ز

یست بوم ها یا شرایط جدید تن به زوال و مرگ می دهد. برابر ز

توجه  مورد  که  زوال  از  پس  یست بوم  ز یک  احیای 

پژوهشگران در این پژوهش است، ازجمله موضوعاتی است که 

ی بسیار کم به آن پرداخته   یست بوم نوآور در تحقیقات حوزه ز

کی، جزء معدود محققانی هستند  کسانن و هاتاما شده است. ا
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ی را بررسی کرده اند، آن ها  یست بوم نوآور که فرایند احیای یک ز

شرح می دهند که چگونه قابلیت های نوآورانه شهر ایوواسکوال 

کشور فنالند که براثر کاهش فعالیت  های شرکت نوکیا در سال 

که  ی این منطقه  یست بوم نوآور 2009 روبه زوال است، احیا و ز

سابقه صنعتی طوالنی دارد، مجددًا فعال  شده است. بر این 

مدل  اساس  بر  را،  خود  بررسی  مورد  نمونه  پژوهشگران  اساس 

 ،)2005 )ازکویت،  ی  نوآور منطقه  ای  توسعه  مرحله  ای  چهار 

در  فاوا  صنعت  که  میالدی   1990 دهه  ابتدایی  سال  های  از 

فنالند شکوفا می  شود تا پایان سال 2013 که هدف مطلوب در 

ی مدرن محقق می  شود، در  کوسیستم نوآور دستیابی به یک ا

ی، تثبیت و تجدید، مورد تجزیه  چهار مرحله شروع، پیاده ساز

و تحلیل قرار می  دهند.

بر اساس مطالعات انجام شده و تجربه حاصل از بررسی 

مدلی  )جواسکیال(،  ایوواسکوال  شهر  در  ی  نوآور توسعه  مدل 

ارائه شده  ی  یست بوم های نوآور چهار مرحله ای برای توسعه ز

 Triple Helix( سه گانه  مارپیچ  از  الهام  با  اول  گام  در  است. 

پژوهشی،  و  علمی  نهادهای  دیگر  و  دانشگاه  ها   ،)Model

و  صنایع  می  کنند.  ایجاد  را  دانشی  فضای  و  جدید  دانش 

ی  نوآور فضای  جدید،  دانش  این  از  استفاده  با  کسب وکارها 

توانمندساِز  یک  به عنوان  عمومی  بخش  و  می  دهند  شکل  را 

مختلفی  یگران  باز فرایند،  این  می  کند.  عمل  ی  نوآور محیط 

یابی  ارز و  بحث  فکری،  طوفان  جلسات  ی  برگزار به منظور  را 

یگران  باز ی بین  ابتدا، همکار گرد هم می  آورد. در  پیشنهادها 

نیازمند  طوالنی مدت  ی  همکار اما  است،  غیررسمی  اغلب 

ک در منافع مالی است. در دومین گام  موافقت نامه  ها و اشترا

یگران متعدد  ی تحت تأثیر باز از این مدل، فعالیت  های نوآور

و  و روش  های سنتی تصمیم گیری  قرار می  گیرد  آن  ها  و منافع 

ی،  برنامه ریزی جای خود را به روش  های مبتنی بر منطق همکار

بیان دیدگاه  های  به  قادر  یگر  باز که هر  باز  گفتگوی  از جمله 

گام سوم، در تصمیمی ناشی  خود هست، می  دهد. سپس در 

یست بوم  که همان رهبر ز ی  یگران، سازمان محور از اجماع باز

از  گام چهارم، با استفاده  است تعیین می  شود. در نهایت در 

با جهاِن  یست بوم در مقابله  توانایی ز آینده پژوهی،  مطالعات 

یسک افزایش می  یابد. به شدت در حال تغییر و پر ر

مطالعه  و  حاضر  پژوهش  که  شباهت هایی  وجود  با 

ی در یک شهر  فوق الذکر در پرداختن به موضوع احیای نوآور

نیز  عمده ای  تفاوت های  پژوهش  دو  این  اما  دارند،  کوچک 

باهم دارند که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

است -  درآمده  نگارش  به  زمانی   ، فوق الذکر مطالعه 

ی  همکار با  ایوواسکوال،  شهر  روبه زوال  یست بوم  ز که 

مطالعه  آن  و  است  شده  بازآفرینی  ذی ربط  نهادهای 

پرداخته  بازآفرینی  فرایند  این  توصیف  به  صرفًا 

ی  نوآور یست بوم  ز پژوهش،  این  در  درحالی که  است، 

و  است  افول  حال  در  واقعی  دنیای  در  موردمطالعه 

احیای  برای  پیشنهاد هایی  می کنند،  سعی  محققین 

مربوطه  راه کارهای  اجرای  در  توان  حد  در  و  ارائه  آن 

نقش داشته باشند.

هم زمان -  ی  نوآور یست بوم  ز مرگ   ، مذکور مطالعه  در 

کسب وکار  یست بوم  ز پاشی  فرو از  پس  تعبیری  به  یا  و 

یست بوم  ز حاضر  پژوهش  در  درحالی که  می دهد.  رخ 

کسب وکار همچنان فعال و تا حدی پررونق است، اما 

یگران  باز و تعامل  ی  ی، به معنی همکار نوآور ساختار 

ی، بسیار ضعیف و در حال  مختلف برای خلق نوآور

احتضار است.

با -  آن  و قدمت  نوع صنعت  نمونه های موردمطالعه در 

ایوواسکوال  شهر  ی  نوآور یست بوم  ز دارند؛  تفاوت  هم 

 30 حدود  در  و  نوکیا  شرکت  پیشرفته  ی  فناور حول 

یست بوم  ز حالی  در  است،  گرفته  شکل   پیش  سال 

از  و  دستی  صنعت  یک  حول  اللجین،  شهر  ی  نوآور

حدود 80 سال پیش تشکیل  شده است.

ب. پیشینه پژوهش صنعت سفال اللجین

یخی،  تار جنبه  های  از  متعددی  پژوهش های  کنون  تا

تولیدشده  سفال  با  رابطه  در  فنی  و  هنری  باستان شناسی، 



مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال اللجین: ...        29

پژوهش های  اما  است؛  انجام  شده  ایران  مختلف  مناطق  در 

سفالگری  به  صنعت  و  کسب وکار  یک  نگاه  از  معدودی 

نمود:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  میان  این  از  که  پرداخته اند؛ 

و  همکاران  و  رئیسی  بی بی  همکاران،  و  ی  اشکذر ی  گلزار

کسب وکار سفالگری در میبد و سراوان  به توسعه  جنگی زهی 

کارگاه  طراحی  اسدیان  پرداخته اند؛  بلوچستان  و  سیستان 

گردشگری  یابی  ی در اللجین را با هدف بازار مدرن سفال ساز

ملک  و  چهاردولی  است؛  داده  قرار  بررسی  مورد  روستایی 

حسینی، فرصت ها و چالش های گردشگری شهری اللجین با 

و  افراخته  است،  نموده  بررسی  را  سفالگری  صنعت  بر  کید  تأ

ی صنعت سفال شهر اللجین را  همکاران که چالش های فرارو

ی بودن شکل و فرم محصوالت  ی قرار داده اند، تکرار کاو مورد وا

و  سفالگران  آموزش  به  توجه  عدم  خالقیت،  و  ی  نوآور نبود  و 

نبود پیوند بین تجربه  نوین سفال گری،  با دانش  آشنایی آن ها 

با  رشته  این  تحصیل کرده  افراد  ارتباط  عدم  و  هنری  دانش  و 

ی  رو پیش  مشکالت  از  بخشی  به عنوان  را  سنتی  استادکاران 

در  تولیدشده  سفال  شیخی  کرده اند،  شناسایی  صنعت  این 

را  همدان  اللجین  و  یزد  میبد  ایران،  سفال گری  مهم  شهر  دو 

در  تولیدی  محصوالت  و  فرایند  همچنین  و  فنی  جنبه  از 

و  سوات  تحلیل  روش  از  استفاده  با  و  مقایسه  شهر  دو  این 

تهدیدات  و  فرصت ها  ضعف،  قوت،  نقاط  شناسایی  از  پس 

صنعت  بهبود  جهت  خود  راه کارهای  میبد،  سفالگری 

سفالگری میبد ارائه نموده است. قربانی شاه کوچکی و کفیلی 

به موضوع آموزش در فرایند سفالگری و جهانبخش به بررسی 

دالیل عدم موفقیت مرکز آموزش سفال اللجین پرداخته اند.

سرامیک  و  سفال  صنعت  یخچه  تار خصوص  در 

اولین  به عنوان  که  قاسمی  مطالعاتی  طرح  بر  عالوه  اللجین، 

ی خوشه سفال و سرامیک اللجین، به بیان  قدم در راه انداز

ارائه  اللجین،  سرامیک  و  سفال  صنعت  یخچه  تار مختصر 

اطالعات  و  اللجین  تولیدات  خصوص  در  فنی  اطالعات 

است،  پرداخته  صنعت  این  زمان  آن  وضعیت  از  ی  آمار

نگار  و  نقش  خصوص  در  پورکریم  مقاالت  به  می توان 

فرایند  خصوص  در  کریمی  و  صدیق  اللجین،  سفالینه های 

در  ی  سفال ساز یخچه  تار با  رابطه  در  سرمدی  سفال،  تولید 

اللجین و اذکائی با موضوع وجه تسمیه نام اللجین اشاره کرد.

سرامیک  و  سفال  حوزه  با  مرتبط  پژوهش  های  بررسی  با 

شیخی  تنها  که  رسید  جمع بندی  این  به  می  توان  اللجین، 

در  ی  نوآور راه کارهای  ایجاد  و  تولید  فرایند  »بررسی  عنوان  با 

ی در صنعت سفال  سفال و سرامیک میبد«، به موضوع نوآور

پرداخته، اما از چند جنبه عمده با پژوهش حاضر تمایز دارد:

فرایند -  و  ی  نوآور موضوع  به  پرداختن  نحوه  در  تفاوت 

و  محصول  بین  مقایسه ای  نگاه  با  شیخی  آن:  بررسی 

فرایند تولید سفال در دو شهر میبد و اللجین، اقدام به 

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای 

نسبت  اساس  آن  بر  و  نموده  میبد  در  صنعت  این 

نموده  اقدام  آن  شدن  نوآورتر  برای  راه کارهایی  ارائه  به 

ی  ، با نگاه ساختار است. درحالی که در پژوهش حاضر

اساس  بر  و  بنیاد  داده  روش  از  استفاده  با  ی،  نوآور به 

یگران درگیر در صنعت سفال اللجین،  مصاحبه با باز

و  بررسی  ی  نوآور ساختار  یخی  تار تحوالت  وضعیت 

راه کارهایی جهت احیای آن ارائه گردیده است.

راه کارهایی -  ارائه شده(:  )راه کارهای  خروجی  در  تفاوت 

که توسط شیخی ارائه  شده است، عمدتًا محدود به ارائه 

چند پیشنهاد نوآورانه در محصول تولیدی، فرایند تولید 

یابی محصوالت است؛ درحالی که هدف  و فروش و بازار

از پژوهش حاضر ارائه پیشنهاد های و راه کارهایی برای 

است،  ی  نوآور خلق  برای  صنعت  این  قابلیت  افزایش 

ی فناورانه خاصی اشاره شود. بدون آن که به نوآور

عنوان -  از  که  همان طور  موردمطالعه:  نمونه  در  تفاوت 

صنعت  به  بحث  مورد  پژوهش  است،  مشخص 

پژوهش  و  است  پرداخته  میبد  شهر  در  سفالگری 

حاضر به سفالگری در شهر اللجین همدان.

گفت  می توان  یخی،  تار مطالعات  جنبه  از  همچنین 

قاسمی،  مطالعاتی  طرح  حدی  تا  و  سرمدی  پژوهش  به جز 
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یخچه  تار خصوص  در  دیگری  قابل توجه  مکتوب  سند 

به  صرفًا  اثر  هردو  در  که  ندارد  وجود  اللجین،  در  سفالگری 

پرداخته  شده است بدون  یخی  تار وقایع مهم  از  برخی  بیان 

ی توجه شود. آن که به تأثیرات آن ها بر فرایند نوآور

معرفی  از  پس  تحقیق  پیشینه  بررسی  در  خالصه  به طور 

بازآفرینی  این  با  مرتبط  پژوهش  تنها  ی،  نوآور یست بوم  ز

پژوهش  با  آن  عمده  تفاوت های  و  معرفی  ی  نوآور یست بوم  ز

حاضر بیان شد. بر این اساس مهم ترین تفاوت میان این دو 

چرا  است؛  مطالعه  مورد  یست بوم  ز کنونی  وضعیت  پژوهش، 

ی  نوآور یست بوم  ز یک  بازآفرینی  فرایند   ، مذکور مطالعه  در  که 

ی  مدل ساز و  توصیف  بازآفرینی،  و  احیا  از  پس  یافته،  زوال 

 ، حاضر پژوهش  در  که  است  حالی  در  این  و  است  شده 

در  پژوهشگر  و  است  زوال  مرحله  در  مطالعه  مورد  یست بوم  ز

ی برای بازآفرینی آن می باشد. بنابراین می توان  پی ارائه راه کار

یست بوم  کنون پژوهشی به بررسی یک ز که تا کرد،  نتیجه گیری 

نپرداخته  آن  بازآفرینی  راه کارهای  بیان  و  زوال یافته  ی  نوآور

یتز  است. البته شایان ذکر است که چارچوب های مور و اتزکوو

همچنین  و  یست بوم  ز عمر  چرخه  تحلیل  در  کلوفستن  و 

کی در طراحی راهبردهای بازآفرینی  چارچوب اوکسانن و هاتما

یست بوم مورد مطالعه پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت. ز

ی دوم )صنعت سفال و سرامیک  پیرامون موضوع محور

با  مرتبط  پژوهش های  ابتدا  مطالعه(،  مورد  به عنوان  اللجین 

و  ایران  در  سرامیک  و  سفال  ِی  کسب و کار و  صنعتی  جنبه 

اللجین بررسی گردید و مشخص شد که تنها یک پژوهش به 

کسب و کار و صنعت پرداخته است  ی در این  موضوع نوآور

ی، فرایند  که از وجوه تمایز جدی در نوع نگاه به موضوع نوآور

پژوهش  با  مطالعه  مورد  نمونه  و  حاصل  خروجی های  اجرا، 

می توان  نیز  زمینه  این  در  بنابراین  است.  برخوردار  حاضر 

نقطه نظر  از  تحقیقی  کنون  تا که  رسید  جمع بندی  این  به 

در  سرامیک  و  سفال  صنعت  موضوع  به  ی  نوآور یست بوم  ز

ایران و به طور خاص اللجین نپرداخته است. 

3. روش شناسی
در این پژوهش به منظور تشریح و تحلیل فرایند تکاملی نظام 

آن  احیای  راه کارهای  و  اللجین  سفال  صنعت  در  ی  نوآور

روش  این  در  است.  گردیده  استفاده  کیفی  پژوهش  روش  از 

ت و معلولی، 
ّ
پژوهش، به جای تالش در توضیح صرف روابط عل

پرداخته  طبیعی  محیط های  در  پدیده ها  و  وقایع  تفسیر  به 

می شود تا پیچیدگی های آن رخدادها و وقایع به وضوح روشن 

موضوع  محور  زمینه  ماهیت  به دلیل  روش  این  انتخاب  شود. 

سفال  صنعت  در  ی  نوآور که  چرا است،  بوده  پژوهش  این 

اللجین در یک موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خاص با رفتار 

اجتماعی ویژه ای محقق می شود؛ پس محققین باید در میدان 

کشف روابط و تعامالت اجتماعی،  تحقیق حضور یافته تا به 

یست بوم دست یابند. یگران این ز علمی و اقتصادی باز

کتشاف و تحلیل  ازآنجایی که ما در این پژوهش به دنبال ا

بسترها، راهبردها و پیامدهای فعالیت های نوآورانه در قالب 

آن  یگران  باز نگاه  یچه  در از  کنون،  تا گذشته  از  ساختار  یک 

هستیم و متکی به نظریات از پیش تعیین شده نمی باشیم، از 

راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده کرده ایم که در مورد موضوعاتی 

می رود  به کار  دارند  کتشافی  ا و  فرایندی  پویا،  ماهیتی  که 

بنیاد،  داده  نظریه  از  منظور   .)1398 همکاران،  و  )دانایی فرد 

پژوهش  فرایند  طی  در  که  است  داده هایی  از  برگرفته  نظریه 

ی و تحلیل  شده اند. در این راهبرد،  به صورت نظام مند گردآور

که در نهایت از داده ها  ی و تحلیل داده ها و نظریه ای  گردآور

و  دارند  قرار  یکدیگر  با  نزدیک  ارتباط  در  می شود،  استنتاج 

پژوهشگر به جای این که مطالعه خود را با نظریه از پیش تصور 

با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع  را  کار  کند،  شده ای آغاز 

که نظریه از دل داده ها پدیدار شود تا با  کرده و اجازه می دهد 

احتمال بیشتری بتواند نمایانگر واقعیت و رهنمودی مطمئن 

برای عمل باشد )استراوس و کوربین، 1387(.

حقیقی  افراد  کلیه  پژوهش،  این  موردمطالعه  جامعه 

در  ی  نوآور ی  ی ساز تجار و  خلق  در  که  هستند  حقوقی  و 

در  که  هستند  تأثیرگذار  اللجین  سرامیک  و  سفال  صنعت 
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گفته می شود. محققین در ابتدا،  یگر  اصالح به این افراد، باز

یست بوم های  ز یگران  باز طبقه بندی  نحوه  گرفتن  نظر  در  با 

ی مستخرج از ادبیات پژوهش و گفتگوهای مقدماتی با  نوآور

یگران  افراد صاحب نظر در اللجین، نسبت به دسته بندی باز

گروه عمده اقدام و سپس به  مرور زمان  این صنعت در چند 

، این  با حضور در میدان پژوهش و انجام مصاحبه های بیشتر

یگران  دسته بندی را تکمیل و اصالح نمودند. درنهایت این باز

آموزشی،  کز  مرا و  دانشگاه  ها  شامل  اصلی  گروه  یازده  در 

با  مرتبط  نهادهای  یا  دولتی  ارگان های  ی؛  فناور و  پژوهشی 

تأمین کنندگان؛  تشکل ها؛  و  مردم نهاد  انجمن  های  دولت؛ 

مصرف کنندگان  و  خریداران  فروشندگان؛  تولیدکنندگان؛ 

)مشتریان(؛ رسانه  ها؛ تأمین کنندگان منابع مالی؛ ایده پردازان 

و پژوهشگران و صنایع بزرگ، تقسیم بندی شدند.

برای  نظری  نمونه گیری  تکنیک  از  پژوهش،  این  در 

این  در  است.  شده  استفاده   مصاحبه شونده  افراد  انتخاب 

فرایند  و  نبوده  مشخص  پیش  از  نمونه ها  تعداد  تکنیک، 

روند  می یابد.  ادامه  داده ها  تحلیل  حین  در  نمونه گیری 

این  صورت  به  مصاحبه  انجام  برای  افراد  هدفمند  انتخاب 

یگران، یک یا چند نفر  که ابتدا در هر دسته از باز بوده است 

گفتگوهای مقدماتی با افراد صاحب نظر  که بر اساس همان 

در اللجین، تصور شده است بیشترین میزان ارتباط و انطباق 

با موضوع مورد مصاحبه را دارند، به عنوان مصاحبه شوندگان 

از  پس  و  پذیرفته  انجام  آن ها  از  مصاحبه  و  انتخاب  اولیه 

انجام شده،  مصاحبه های  محتوای  تحلیل  و  ی  پیاده ساز

با  و  داده  ها  در  موجود  نواقص  و  ابهامات  میزان  اساس  بر 

فعالین  بین  در  جستجو  یا  قبلی  مصاحبه شوندگان  معرفی 

تکمیل  جهت  دیگر  مصاحبه شوندگان  صنعت،  این 

داده های موردنیاز شناسایی شده اند. بنابراین به طور خالصه 

با  یگران  باز از  دسته  هر  در  شونده  مصاحبه  افراد  تعداد 

هر  نقش  ی  تأثیرگذار و  اهمیت  تفاوت  به دلیل   ، دیگر دسته 

سرامیک  و  سفال  ی  نوآور کوسیستم  ا در  یگران  باز از  دسته 

ها،  مصاحبه  در  نظری  اشباع  به  رسیدن  به  نیاز  و  اللجین 

مصاحبه،   59 مجموعًا  تحقیق  این  در  است.  بوده  متفاوت 

به دلیل  که  است  انجام شده  دقیقه   3480 مدت زمان  با 

در  یافتی  در داده های  کثر  ا  ، متأخرتر مصاحبه های  در  آن که 

یگران و ارتباطات بین  ی های رخ داده، نقش باز رابطه با نوآور

یخی و راه کارهای  یدادهای تار آن ها، نقاط ضعف و قوت، رو

ی  تکرار ی  نوآور به  بخشی  رونق  و  احیا  برای  پیشنهادی 

نظری  اشباع  حد  به  مصاحبه  از  تعداد  این  با  تحقیق  بوده، 

کلی این  رسیده و نمونه گیری متوقف  شده است. اطالعات 

مصاحبه شوندگان در جدول )1( ارائه شده است.

انجام  اساس  بر  تحقیق  این  در  داده  ها  ی  گردآور روش 

یافته با مصاحبه شوندگان تحقیق  مصاحبه باز یا نیمه ساختار

مصاحبه  هر  در  شده  پرسیده  کلی  سؤاالت  است.  بوده 

پیرامون موارد زیر بوده است:

مشخصات فردی مصاحبه شونده- 

نحوه -  و  اللجین  سفال  صنعت  در  فرد  فعلی  فعالیت 

ورود او به این صنعت

در -  او  نقش  و  ی  نوآور موضوع  به  نسبت  فرد  دیدگاه 

ی های رخ داده نوآور

ی به ویژه ارتباطات دانشی فرد با دیگر افراد -  کار ارتباط 

یگران در این صنعت  و باز

بر -  که  آن هایی  به ویژه  صنعت  قوت  نقاط  و  مشکالت 

ی تأثیرگذارند نوآور

صنعت -  این  در  ی  نوآور ارتقا  برای  فرد  که  راه کارهایی 

ارائه می کند

چنین -  دارای  فرد  درصورتی که  یخی،  تار اطالعات 

اطالعاتی باشد

اطالعات  مصاحبه  هر  انجام  از  بعد  این که  به  توجه  با 

ی و مورد تحلیل اولیه قرار گرفته است،  مربوط به آن پیاده ساز

سؤاالتی  سؤاالت،  این  بر  عالوه  بعدی،  مصاحبه های  در 

و  مختلف  نظرهای  از  مسأله  یک  بررسی  به منظور   ، جزئی تر

یک یا مبهم مصاحبه های قبلی، پرسیده  یا تکمیل زوایای تار

شده است.
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جدول 1- مشخصات شغلی و تعداد مصاحبه شوندگان به همراه مدت زمان مصاحبه ها

جایگاه شغل/ سمت مصاحبه  شوندگان
تعداد 

مصاحبه شوندگان
یست بوم نوآوری نقش در ز

مدت زمان مصاحبه 
)دقیقه(

مدرس اسبق مرکز آموزش علمی و کاربردی سفال اللجین؛ رئیس دانشگاه پیام نور اللجین؛ مدیر مرکز 
؛ معاون پژوهشی  رشد واحدهای فناور اللجین؛ عضو هیئت علمی گروه مواد و سرامیک دانشگاه مالیر
جهاد دانشگاهی همدان؛ عضو هیئت علمی گروه مواد دانشگاه بوعلی سینا؛ رئیس اداره آموزش اداره 

کل آموزش فنی و حرفه ای همدان

8
دانشگاه ها و مراکز آموزشی، 

پژوهشی و فناوری
465

کل صنایع دستی استان همدان؛ بخشدار  اداره  اللجین؛ معاون سابق  کل صنایع دستی  اداره  رئیس 
کوچک  صنایع  کارشناس  اللجین؛  صنعتی  شهرک  اسبق  مدیر  اللجین؛  شهردار  معاون  اللجین؛ 

شرکت شهرک های صنعتی همدان
300دولت6

5مدیر خانه سفال؛ عضو انجمن هنری؛ مدیر انجمن هنری؛ مدیر عامل اسبق خوشه؛ رئیس اتحادیه
انجمن های مردم نهاد و 

تشکل ها
445

160تأمین کنندگان4تولیدکننده لعاب؛ تولیدکننده گل؛ تولیدکننده کوره

1200تولیدکنندگان13سفالگر چرخی؛ سفالگر قالبی؛ لعاب کار و تزیین کننده؛ کتیبه کار

؛ فروشگاه دار صادرکننده 250فروشندگان6فروشگاه دار

50خریداران و مصرف کنندگان4خریدار غیربومی عمده؛ گردشگر

100رسانه ها2خبرنگار اللجینی

60تأمین کنندگان منابع مالی2رئیس بانک انصار اللجین؛ رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری همدان

؛ مدیر شتاب دهنده حوزه صنایع فرهنگی 325ایده پردازان و پژوهشگران5فعال استارتاپی؛ پژوهشگر

الت بهداشتی 165صنایع بزرگ4تولیدکننده صنعتی سرامیک؛ تولیدکننده صنعتی چینی آ

593520جمع

قابلیت   ، اعتبار از  اطمینان  برای  پژوهش  این  در  محققین 

زیر  اقدامات  پژوهش  انتقال پذیری  و  تأییدپذیری  اطمینان، 

را انجام داده اند.

یکردی  گردیده تا با اتخاذ رو در انجام مصاحبه ها تالش 

گردد  ایجاد  گونه  ی  همکار و  مناسب  جوی  دوستانه،  و  باز 

یافت نظرات کیفی مشارکت کنندگان با احتمال  تا امکان در

بیشتری فراهم آید.

فرد  به  نتایج  بازخور  ارائه   ، اعتبار ارتقاء  روش های  از  یکی   .1

دیگر و بحث در خصوص آن ها است؛ این مهم در فرایند 

انجام تحقیق در چند دوره صورت پذیرفته است و نتایج 

در تیم پژوهشی موردبررسی و بازبینی قرارگرفته است.

و  داده  ها  بازبینی   ، اعتبار ارتقاء  روش های  از  دیگر  یکی   .2

که در این تحقیق این  تحلیل  ها با مشارکت کننده است 

یابی  اقدام نیز صورت پذیرفته است. در این راستا اعتبار

نفر  سه  نظرات  از  بهره گیری  با  مشارکت کنندگان  توسط 

نتایج  تحلیل  و  بررسی  توانایی  که  مصاحبه شوندگان   از 

انجام اصالحات  از  و پس  را داشته اند، صورت پذیرفته 

خبرگان  این  است.  شده  یافت  در آن ها  تأیید   ، موردنظر

: 1. معاون سابق صنایع دستی اداره کل  عبارت بوده اند از

 .2 همدان،  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 

یخی  تار مسائل  پژوهشگر  و  اللجین  شهر  شورای  رئیس 

و 3. رئیس خانه سفال اللجین، تولیدکننده و پژوهشگر 

فنی حوزه سفال
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یه  ای  رو طی  پژوهش  این  در  مصاحبه شوندگان  انتخاب   .3

بتواند  محقق  به نحوی که  است،  گرفته  صورت  نظام مند 

و  ی  گردآور را  یست بوم  ز در  درگیر  یگران  باز کلیه  نظرات 

مورداستفاده قرار دهد تا از این طریق تصویری منطبق بر 

یست بوم موردمطالعه، به دست آورد. واقعیت از ز

اینکه  از  اطمینان  حصول  برای  است،  گردیده  تالش   .4

اهداف  به  را  محقق  مصاحبه ها  در  مطرح شده  سؤاالت 

مصاحبه ها  انجام  روند  در  کند،  نزدیک  پژوهش 

پیشرفت  با  متناسب  مطرح شده  سؤاالت  مجموعه 

پژوهش به روزرسانی شده و در صورت نیاز اصالح گردد. 

در  شبهه ای  مسأله ای  مورد  در  درصورتی که  همچنین 

خصوص اعتبار داده  ها به وجود می آمد، محقق با تکرار 

راستی آزمایی  به  اقدام  مصاحبه ها  در  خاص  مسأله  آن 

کسب  درزمینه  به ویژه  موضوع  این  است.  نموده  داده  ها 

داده  رخ   مصاحبه ها  طول  در  بارها  یخی،  تار اطالعات 

است.

اعتماد  از  اطمینان  جهت  تحقیق،  این  در  پژوهشگران   .5

و  انجام شده  اقدامات  کلیه  تا  نموده اند  تالش  پژوهش، 

پژوهش،  فرایند  در  مراحل  پیگیری  و  تعریف  چگونگی 

گردد و همچنین این موارد در مواعد مشخص و  مستند 

تا تصمیم گیری  گرفته  قرار  تیم پژوهشی  الزم مورد تحلیل 

در خصوص اصالحات موردنیاز در فرایند تحقیق اتخاذ 

و اعمال گردد.

4. یافته ها
ی سه مرحله ای  کدگذار یکرد  تحلیل داده ها با استفاده از رو

که شامل سه مرحله  گرفته است  کوربین صورت  اشتراوس و 

انتخابی  ی  کدگذار و  ی  محور ی  کدگذار  ، باز ی  کدگذار

، مفاهیم، شناسایی شده و ویژگی ها  ی باز کدگذار است. در 

مرحله  این  در  می شوند.  کشف  داده ها  در  آن  ها  ابعاد  و 

مقوله های اولیه در خصوص پدیده در حال مطالعه به وسیله 

ی  کدگذار در  سپس  می یابد.  شکل  اطالعات  بخش بندی 

پیوند  و  مقوله ها  زیر  به  مقوله ها  دهی  ربط  فرایند  ی،  محور

مقوله  یک  مرحله  این  در  می شود.  انجام  هم  به  آن ها  دادن 

ی باز انتخاب شده و در مرکز فرایند قرار می گیرد،  مرحله گذار

سپس دیگر مقوله ها به آن ربط داده می شوند. مقوله های دیگر 

 ،) مداخله گر و  زمینه ای  شرایط  علی،  )شرایط  بسترها  شامل 

راهبردها و پیامدها است. این مرحله مشتمل بر ترسیم یک 

ی نامیده می شود. در مرحله  که الگوی کدگذار نمودار است 

مقوله های  بین  روابط  از  یه  نظر یک  انتخابی،  ی  کدگذار

روایت  ی در چارچوب یک  ی محور کدگذار موجود در مدل 

بیان می شود.

از متن مصاحبه های  این پژوهش، تعداد 529 قطعه  در 

و  استخراج  مفهوم   353 آن ها  از  و  ی  کدگذار مختلف 

با  شد.  دسته بندی  مقوله   49 قالب  در  مفاهیم  این  نهایتًا 

با  ی  نوآور یست بوم  ز پژوهش، احیای  این  در  این که  به  توجه 

عمر  چرخه  قالب  در  یست بوم  ز این  تکاملی  فرایند  تکیه بر 

ی  آن موردنظر بوده است، 4 مقوله به عنوان پدیده های محور

گرفته  که هر یک زیربنای ترسیم یک مدل قرار  انتخاب شد 

: است. این چهار محور عبارت اند از

یت  محور با  اللجین  سفال  ی  نوآور یست بوم  ز شکل گیری   .1

 1342 سال  تا   1315 سال  از  ظروف  سهامی  شرکت 

یست بوم به عنوان مرحله تولد و گسترش در چرخه عمر ز

 1342 سال  از  اللجین  سفال  ی  نوآور یست بوم  ز توسعه   .2

عمر  چرخه  در  رهبری  مرحله  به عنوان   1362 سال  تا 

یست بوم ز

ی شرکت سهامی ظروف و تالش های  یست بوم نوآور 3. زوال ز

از سال 1362  ی جدید  نوآور ایجاد ساختار  برای  ناموفق 

عمر  چرخه  در  زوال  و  مرگ  مرحله  به عنوان   ،1395 تا 

یست بوم و ز

سفال  ی  نوآور یست بوم  ز احیای  برای  راه کارهایی  ارائه   .4

اللجین 

در  مقوله   4 این  پیرامون  شکل گرفته  روایات  و  مدل ها 

قالب مدل ها و روایات اول تا چهارم در ادامه ارائه می  شود. 
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مدل اول: شکل گیری زیست بوم نوآوری سفال اللجین با محوریت شرکت سهامی ظروف )سال 1315 تا سال 1342(

بسترها
شرایط علی

• تمایل ارباب اللجین به کسب سود از سفالگری 
• انگیزه های انسان دوستانه و خیرخواهانه محمدجواد زیرک )مشاور ارباب اللجین(

شرایط زمینه ای و مداخله گر
• قدمت باالی سفالگری در اللجین

• تعداد باالی کارگاه های سفالگری در اللجین )در مقایسه با سایر مناطق(
• سابقه حضور آموزشگران خارجی )فرانسوی( سفالگری در اللجین

• وجود سابقه تأسیس شرکت سهامی در همدان )شرکت سهامی فرش(
• تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران پهلوی اول

• گرایش های سیاسی و اجتماعی خاص اهالی اللجین 
• محدود بود سفال تولیدی اللجین به چند نوع خاص

یافته • فعالیت کارگاه های سفالگری در قالب مجموعه گسسته و غیر ساختار
• تأمین مواد اولیه در داخل کارگاه های تولیدی سفال

پدیده محوری

شکل گیری زیست بوم نوآوری سفال و سرامیک اللجین با محوریت شرکت سهامی 
ظروف 

)سال 1315 تا سال 1342(

راهبردهای به وقوع پیوسته
• تأسیس شرکت سهامی ظروف با سهام داری ارباب و اطرافیان او به عنوان مدیریت و 

یست بوم  هماهنگ کننده ز
• انحصار خریدوفروش سفال تولیدی سفالگران توسط شرکت سهامی

• ارائه برنامه تولید سفال به سفالگران توسط شرکت سهامی
بی کیفیت  محصوالت  رد  همراه  به  آن  درجه بندی  و  تولیدی  سفال  کیفیت  کنترل   •

توسط شرکت سهامی
• قیمت گذاری سفال بر اساس کیفیت محصول توسط شرکت سهامی

• ایجاد قابلیت انبار محصوالت تولیدی توسط شرکت سهامی
• استفاده از وسایل نقلیه موتوری در ارسال محصوالت توسط شرکت سهامی

• تأسیس نمایندگی شرکت سهامی در تهران

پیامدهای ناشی از اتخاذ راهبردها
مثبت

• جذب سرمایه و تمرکز آن در توسعه فعالیت سفالگری در اللجین
• ارتقا کیفیت محصول تولیدی

کیفیت • افزایش رقابت در تولید محصول با
• جلوگیری از افت یا شکسته شدن قیمت محصول

• تضمین خرید محصول از سفالگران
• امکان تحویل محصول به مشتری در تمامی فصول سال به دلیل قابلیت انبارداری

• گسترش جغرافیای حوزه فروش محصول
• تولید محصوالت جدید متناسب با بازار تهران و وقوع اولین نوآوری ها در تولید سفال

منفی
• نارضایتی بین سفالگران به دلیل برنامه های تولید اجباری و کسری از مبلغ فروش 

به عنوان سهم شرکت سهامی
• مهاجرت برخی سفالگران به سایر شهرها به دلیل عدم تمایل به کنترل توسط شرکت

با  اللجین  سفال  نوآوری  یست بوم  ز شکل گیری  اول:  روایت 

یت شرکت سهامی ظروف )سال 1315 تا سال 1342( محور

سال   200 از  حداقل  به دست آمده،  یخی  تار شواهد  اساس  بر 

قبل سفال گری در اللجین رواج داشته است؛ البته باور عمومی 

منتهی  سال های  در  است.  این  از  بیشتر  بسیار  قدمتی  مردم 

و  زمان  آن  در  که  کارگاه سفالگری   20 به سال 1315، در حدود 

در  است،  قابل توجه ای  تعداد  ایران  مناطق  سایر  با  مقایسه  در 

اللجین مشغول به فعالیت بوده است. تنوع محصوالت تولیدی 

کوزه،  مثل  کاربردی  مظروف  محصول  چند  به  کارگاه ها  این 

از لعاب محدود و غالبًا،  النجین و پارچ و چهار نوع مختلف 

گل و لعاب توسط خود تولیدکنندگان  مواد اولیه موردنیاز مثل 

توسط  کارگاه  ها  این  محصوالت  است.  می شده  تهیه  سفال 

در  و  برده  اطراف  روستاهای  و  شهرها  به  دوره  گرد  خرده  فروشان 

تولید و عرضه  البته  اختیار مصرف کننده قرار می  گرفته است؛ 

سفال به دلیل محدودیت امکانات تولید و حمل ونقل عمومًا در 

فصل های گرم سال مثل بهار و تابستان صورت می گرفته است. 

از  مستقل  به صورت  سفال  تولیدکنندگان  زمانی  مقطع  این  در 

هم عمل می  کردند و بیشتر یک مجموعه ازهم گسسته را شکل 

یافته؛ اما در سال 1315، ارباب  می  دادند تا یک جامعه ساختار

یک  تأسیس  به  تصمیم  خود  مشاور  نظر  اساس  بر  اللجین 

ی خود و اطرافیان می گیرد و شرکت سهامی  شرکت با سهامدار

ظروف تأسیس می گردد. ازجمله دالیل این تصمیم می توان به 
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از فعالیت های سفالگری  کسب سود  ارباب اللجین به  تمایل 

در اللجین و آشنایی قبلی مشاور او با ساختار شرکت سهامی 

فرش همدان و پیامدهای مثبت آن برای تولیدکنندگان، اشاره 

و  سفال  فروش  کامل  انحصار  شرکت،  این  تأسیس  با  نمود. 

برنامه  و  می  گیرد  قرار  شرکت  این  اختیار  در  آن  ی  قیمت گذار

تولید سفال، ازنظر نوع، تعداد و دفعات تولید توسط این شرکت 

تنظیم و به کارگاه  های تولیدی اعالم می  گردیده است.

سهامی  شرکت  تأسیس  با  ی،  نوآور یست بوم  ز دیدگاه  از 

ی صنعت سفال اللجین شکل می  گیرد  ظروف، ساختار نوآور

می  شود.  خود  حیات  چرخه  از  تولد  مرحله  وارد  درواقع  و 

و  مدیریت  نقش  ظروف  سهامی  شرکت  مرحله،  این  در 

کیفیت  هماهنگ کننده را بر عهده دارد و با نظارت شرکت بر 

محصول تولیدی، اجرای نظام درجه  بندی محصول و عودت 

که  می  رسد  مشتری  به دست  محصولی  بی  کیفیت،  کاالهای 

وجود  به  توجه  با  همچنین  است.  مطلوب  کیفیت  دارای 

انبارهای بزرگ در شرکت، ارائه محصول به مشتری در هر زمان 

از سال نیز امکان  پذیر می  شود. این دو مورد را می  توان به عنوان 

یست بوم برای  که با ظهور این ز ارزش  های جدیدی تلقی نمود 

ی  مشتری خلق  شده اند. در این ساختار به واسطه نقش محور

ی بین اجزا وجود داشته است،  شرکت سهامی ظروف، همکار

از آن به دلیل اجبار بوده و به نارضایتی بخش  هرچند بخشی 

این  شرکت  زمان  گذشت  با می شود.  منجر  تولیدکنندگان  از 

توانایی را پیدا می  کند که از طریق تأسیس نمایندگی در تهران 

محصول  کامیون،  ازجمله  ی  موتور نقلیه  وسایل  از  استفاده  و 

و  تهران  بازار  در  حضور  کند.  عرضه  نیز  تهران  در  را  خود 

جدید،  کاربردهای  با  سفالی  محصوالت  برای  تقاضا  یافت  در

منجر به تولید محصوالتی نوآورانه می  گردد. مهاجرت برخی از 

سفالگران اللجینی به تهران که به واسطه شرکت سهامی ظروف 

ی های نوین آشنا و به  رخ می دهد باعث می شود آن ها با فناور

ورود  از  نمونه  هایی  این  ها  نمایند.  کمک  اللجین  به  آن  انتقال 

یست بوم به مرحله دوم حیات خود یعنی گسترش است. ز

مدل دوم: توسعه زیست بوم نوآوری سفال اللجین )سال 1342 تا سال 1362(

بسترها
شرایط علی

یم ارباب رعیتی در ایران با وقوع انقالب سفید • الغای رژ
• افزایش تعداد و گسترش فعالیت های کارگاه ها تولیدی 

• ورود دولت به عرصه تولید و فروش سفال
• ورود فناوری پیشرفته تر تولید به اللجین 

شرایط زمینه ای و مداخله گر
• سفر فرح پهلوی به اللجین

• ورود برق به اللجین
• ورود گردشگران و نمایندگان کشورهای خارجی به اللجین

پدیده محوری

توسعه زیست بوم نوآوری سفال و سرامیک اللجین
)سال 1342 تا سال 1362(

راهبردهای به وقوع پیوسته
• لغو انحصار فروش سفال توسط شرکت سهامی

• ورود شرکت سهامی ظروف به عرصه تولید سفال
یع مواد اولیه • تأسیس تعاونی های تولید و توز

• ایجاد مجتمع صنایع دستی در اللجین توسط دولت
• راه اندازی آزمایشگاه سفال در اللجین توسط مجتمع صنایع دستی

• آموزش نیروی انسانی ماهر در شرکت و مجتمع صنایع دستی
الت و تجهیزات برقی در فرایند تولید  • استفاده از ماشین آ

پیامدهای ناشی از اتخاذ راهبردها
• افزایش قابل مالحظه تعداد کارگاه ها

یست بوم بین شرکت سهامی، مجتمع صنایع دستی  • تقسیم قدرت و رهبری ز
)دولت( و کارگاه های خصوصی تولید سفال

یست بوم یگران ز • افزایش رقابت در تولید و فروش سفال به دلیل افزایش تعدد باز
• ارتقا سطح مهارت نیروی انسانی

• نوآوری در محصول تولیدی به دلیل دسترسی به بازارهای جدید به ویژه بازارهای 
خارجی

• اهمیت یافتن جنبه تزیینی و هنری در سفال تولیدی اللجین
• افزایش کیفیت و سهولت تولید محصول به دلیل استفاده از فناوری

• رونق صادرات محصول
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)سال  اللجین  سفال  نوآوری  یست بوم  ز توسعه  دوم:  روایت 

1342 تا سال 1362(

اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  دنبال  به   ،1342 سال  در 

ناشی از الغای نظام ارباب رعیتی در ایران، کارگاه  های تولید 

سفال که پیش  از این تحت مدیریت کامل شرکت بوده  اند و 

یافته  افزایش قابل توجهی  یست بوم، تعداد آن  ها  گسترش ز با 

دست  از  فروش  انحصار  و  می  گیرند  بیشتری  قدرت  است، 

دادن  دست  از  علی رغم  اما  می شود؛  خارج  سهامی  شرکت 

استادکاران  جذب  با  ظروف  سهامی  شرکت   ، انحصار این 

تولید  عرصه  وارد  جدید،  نیروهای  آموزش  همچنین  و  ماهر 

جایگاه  سفال  تولیدکنندگان  سایر  باوجود  و  می شود  سفال 

مهم ترین تولیدکننده و فروشنده سفال را در اختیار می گیرد. 

یع مواد اولیه در  این بازه زمانی، اولین تعاونی برای تأمین و توز

اللجین شکل می  گیرد و ورود برق به اللجین و رواج استفاده 

ایجاد  سفال  تولید  فرایند  در  مهمی  تحول  برقی،  چرخ  از 

می  کند.

اداره  تشکیل  و  اللجین  به  پهلوی  فرح  سفر  به دنبال 

صنایع دستی همدان، در سال 1353، مجتمع صنایع دستی 

این  می  گردد.  ی  راه  انداز اداره،  آن  مدیریت  تحت  اللجین، 

یک  و  می  پردازد  سفال  فروش  و  تولید  به  هم زمان  مجتمع 

ی  راه  انداز مجتمع  این  در  نیز  شیمی  و  فیزیک  آزمایشگاه 

اولین  و  گل  پرس  فیلتر  دستگاه  اولین  همچنین،  می  گردد. 

ی و در مجتمع مذکور به کار گرفته  کوره برقی از خارج خریدار

می  شود.

ی، با ورود مجتمع صنایع دستی  یست بوم نوآور از دیدگاه ز

دولتی به عرصه فعالیت در اللجین، شرکت سهامی ظروف 

مجبور می  شود، بخشی از بازار تولید و فروش سفال را به آن 

همچنان  اللجین  سفال  بازار  ازآنجایی که  اما  کند،  گذار  وا

گسترش است، شرکت به توسعه فعالیت های خود  در حال 

کیفیت  بهترین  و  نیرو  تعداد  بیشترین  از  و  می دهد  ادامه 

برخوردار  اللجین  تولیدکنندگان  سایر  بین  در  محصول 

است. این مرحله در چرخه حیات، مرحله رهبری و جنگ 

قدرت مرتبط با آن است. این رقابت منجر به افزایش کیفیت 

مهمانان  پای  دوران،  این  در  می شود.  تولیدی  محصول 

اولین  می  شود،  باز  اللجین  به  نیز  گردشگران  و  خارجی 

و  تزیینی  جنبه  و  می  پیوندد  وقوع  به  سفال  رسمی  صادرات 

کاربردی آن اهمیت پیدا می  کند  کنار جنبه  هنری سفال در 

و تنوع محصول تولیدی را افزایش می دهد.

تالش های   و  ظروف  سهامی  شرکت  ل  انحال سوم:  روایت 

یست بوم نوآوری جدید )از سال 1362 تا  ناموفق برای ایجاد ز

سال 1395(

سیاسی  و  اجتماعی  تغییرات  و  اسالمی  انقالب  وقوع  با 

متعاقب آن، زمینه برای ادامه فعالیت شرکت سهامی ظروف 

نامساعد می  شود. به واسطه فشار درونی از سوی سهامداران 

از  بیرونی  فشار  و  اللجین  مردم  و  صنعت گران  یعنی  شرکت 

مدیریت،  تغییر  با  می  کند  سعی  شرکت  ابتدا  دولت،  سوی 

این  درنهایت  اما  کند،  هماهنگ  جدید  شرایط  با  را  خود 

زوال  و  شرکت  تعطیلی  به  منجر   1362 سال  در  تغییرات 

مرحله  این  می  گردد.  اللجین  در  آن  با  مرتبط  یست بوم  ز

که  ی بود  چهارمین مرحله از چرخه عمر یا همان خودنوساز

یست بوم انجامید. با تعطیلی شرکت به زوال ز

نقش  که  ظروف  سهامی  شرکت  تعطیلی  باوجود  اما 

طی  در  و  به مرور  می کرد،  ی  باز اللجین  ی  نوآور در  ی  محور

اللجین  سفال  صنعت  به  دیگری  یگران  باز بعد  سال های 

وارد می شوند.

یع  در دهه 60، دو تعاونی در حوزه تأمین مواد اولیه و توز

ی  نفت در اللجین شکل گرفت که اولین تجربه از شبکه ساز

و  اولیه  مواد  تأمین کنندگان  بود.  انقالب  از  پس  اللجین  در 

و  کرده  پیدا را  خود  تخصصی  جایگاه  کم  کم  الت  ماشین آ

صنعت  در  پررنگ  تری  حضور  نیز  سفال  عمده  فروشندگان 

ایفا می  کنند.
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مدل سوم: انحالل شرکت سهامی ظروف و تالش های  ناموفق برای ایجاد زیست بوم نوآوری جدید )از سال 1362 تا سال 1395(

بسترها
شرایط علی

• وقوع انقالب اسالمی
• تعطیلی شرکت سهامی ظروف

• کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی
یگران جدید به صنعت سفال و سرامیک اللجین • ورود باز

شرایط زمینه ای و مداخله گر
• توجه خاص دولت )ملی و استانی( به توسعه صنعت سفال اللجین به دلیل نقش آن 

در رونق گردشگری 
• طرح موضوع خوشه های صنعتی در کشور و اجرای پایلوت آن در اللجین

یسک پذیری • ضعف های فرهنگی از جمله در بحث همکاری های علمی و فنی، ر
• کپی شدن سریع طرح های نوآورانه در اللجین

• سطح پایین دانش تخصصی در بین اهالی صنعت 

پدیده محوری
انحالل شرکت سهامی ظروف و تالش های  ناموفق برای ایجاد زیست بوم نوآوری 

جدید
 )  )اوایل دهه 60 تا به امروز

راهبردهای به وقوع پیوسته
• تأسیس مرکز آموزش علمی و کاربردی سفال

• ایجاد فروشگاه های مدرن فروش سفال
• شکل گیری خوشه سفال و سرامیک اللجین

• ایجاد اتحادیه سفال و سرامیک اللجین
• راه اندازی انجمن صادرکنندگان اللجین

• تشکیل انجمن های مردم نهاد در حوزه سفال اللجین
•  ایجاد شهرک صنعتی اللجین 

• ثبت جهانی سفال اللجین

پیامدهای ناشی از اتخاذ راهبردها
مثبت

• وقوع نوآوری های موردی
الت بهداشتی در جوار اللجین • توسعه صنایع چینی آ

• افزایش ورود گردشگر داخلی به اللجین
• آشنایی صنعتگران اللجین با مفاهیم مربوط به شبکه سازی

منفی
• عدم دستیابی به اهداف تشکیل خوشه سفال و سرامیک

• رونق نگرفتن فعالیت های آموزشی در حوزه سفال
• ورود محصوالت چینی به بازار اللجین

• افزایش قابل توجه اختالف درآمد بین تولیدکنندگان و فروشندگان سفال
یست بوم نوآوری پویا و سالم در صنعت سفال و سرامیک اللجین  • عدم شکل گیری ز

مشارکت  با  پا،  ارو به  سفال  صادرات   ،70 دهه  در 

انجمن  و  می  گیرد  رونق  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانی  های 

و  علمی  آموزش  مرکز  می دهند.  شکل  را  صادرکنندگان 

کاربردی سفال اللجین افتتاح می  گردد و امکانات آزمایشگاه 

برهه  این  در  می  شود.  منتقل  آنجا  به  صنایع دستی  مجتمع 

و  چین  به  اللجینی  صادرکنندگان  از  برخی  سفر  با  زمانی، 

واردات محصوالت چینی به اللجین، پای این محصوالت به 

بازار اللجین باز می  شود.

هدف  با  اللجین  در  سفال  صنعتی  شهرک   ،80 دهه  در 

کار  به  شروع  شهرک  این  به  سفالگری  کارگاه  های  انتقال 

این  در  بهداشتی  الت  چینی آ و  سرامیکی  صنایع  و  می  کند 

اللجین  سفال  خوشه  می شوند.  فعالیت  به  مشغول  شهرک 

تحت مدیریت شرکت شهرک  های صنعتی همدان شروع به 

کارکرد. در همین دهه، مجتمع صنایع دستی تعطیل و اداره 

میراث فرهنگی صرفًا در حوزه آموزش، تبلیغات و مدیریت 

کالن، تعامل خود را با صنعت سفال اللجین ادامه می  دهد و 

از نقش آن در صنعت سفال اللجین کاسته می  شود.

سفال  هنری  انجمن  مردم نهاد،  تشکل  دو   ،90 دهه  در 

دانشگاهی  جهاد  گردید.  تشکیل  اللجین  در  سفال  خانه  و 

محور  دو  از  یکی  به عنوان  را  سفال  صنعت  توسعه  همدان، 

به  شروع  راستا  این  در  و  معرفی  خود  فعالیت  های  اصلی 

مرکز  سال  ها،  این  در  نمود.  سفال  آزمایشگاه  و  کارگاه  تجهیز 

علمی و کاربردی سفال اللجین در آستانه تعطیلی قرار گرفت.

نوآورانه شکل گرفته پیرامون  یجی ساختار  از مرگ تدر پس 

سفال  صنعت   ،60 دهه  ابتدای  در  ظروف  سهامی  شرکت 

اللجین همچنان تا به امروز به حیات خود ادامه می  دهد؛ در 
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درگیر  افراد  و  یگران  باز تعداد  ازنظر  صنعت  این  سال  ها  این 

در آن و حجم تولید و فروش، رشد قابل توجهی داشته است، 

کرده است؛ اما  در مقاطعی حجم باالیی از صادرات را تجربه 

یگران متعدد  علی رغم این پیشرفت های اقتصادی و ورود باز

ی های رخ داده بعد از زمان انحالل شرکت  به این عرصه، نوآور

سهامی ظروف، ازجمله مهم ترین آن ها »سفال لعاب برجسته« 

گفت،  می توان  و  است  بوده  نوآور  افراد  فردی  تالش  حاصل 

که  ی  نوآور یست بوم  ز صنعت  این  در  کنون،  تا زمان  آن  از 

یگر یا مجموعه  ای مشخص  یت آن  یک شرکت یا یک باز محور

سازمان دهی  تالش  و  است  نگرفته  شکل  باشد،  یگران  باز از 

شده ای مثل تشکیل خوشه سفال و سرامیک نیز که کارکردی 

ی دارد نیز با موفقیت همراه نبوده  یست بوم نوآور تقریبًا مشابه ز

به  شکل دهی  در  کامی  نا این  دالیل  مهم ترین  ازجمله  است. 

ساختار نوآورانه جدید در اللجین را می توان موارد زیر برشمرد:

آموزش -  کیفی  و  کمی  گسترش  در  موفقیت  عدم 

حرفه ای در فعالین صنعت سفال اللجین

ی های -  بیگانگی صنعت سفال اللجین با دانش و فناور

نوین

عدم وجود یا شکل گیری یک یا چند رهبر هماهنگ کننده - 

یست بوم یگران ز در بین باز

و -  ایده ها  فکری  مالکیت  از  محافظت  سازوکار  نبود 

طرح های جدید و نوآورانه

در -  به ویژه  این صنعت  یگران  باز بین  ی  ضعف همکار

در  ضعف  همچنین  و  مهارتی  و  دانشی  زمینه  های 

ی های بیرونی همکار

ویژگی های فرهنگی ازجمله تعصب نسبت به روش های - 

و  ی  پرداز ایده  و  یسک پذیری  ر به  کم  تمایل  مرسوم، 

تمایل به کسب سود اقتصادی از روش های سریع

بسترها
شرایط علی

و  بدون سرب  لعاب   ، نانو فناوری  نوین )چاپگرهای سه بعدی،  فناوری های  توسعه   •
.....( مرتبط با صنعت سفال

• افزایش تعداد فارغ التحصیالن رشته های سفال و سرامیک در کشور 
• فعال شدن شتاب دهنده صنایع فرهنگی در تهران

• راه اندازی صندوق نوآوری اجتماعی در کشور

شرایط زمینه ای و مداخله گر
• حمایت ویژه دولت از فعالیت های استارتاپی علی الخصوص در صنایع فرهنگی

توجیه پذیری بیش از پیش اقتصادی صادرات سفال   •
گاهی تولیدکنندگان و فروشندگان سفال به ضرورت نوآوری • افزایش آ

• نبود زیرساخت قانونی و عملی حمایت از مالکیت فکری طرح های نوآورانه

پدیده محوری
احیای زیست بوم نوآوری سفال و سرامیک اللجین

راهبردهای پیشنهادی
یست بوم نوآوری سفال در استانداری همدان • ایجاد کارگروه توسعه ز

یک  تجربیات  از  بهره مندی  با  اللجین  در  سفال  تخصصی  شتاب دهنده  ایجاد   •
شتاب دهنده ملی

• تأسیس پژوهشگاه سفال و سرامیک در دانشگاه مالیر یا دانشگاه بوعلی سینا
الت بهداشتی در یک یا چند  • ایجاد مرکز تحقیق و توسعه در حوزه سرامیک و چینی آ

واحد صنعتی در اللجین
• ایجاد مرکز حمایت از مالکیت بر طرح های نوآورانه زیر نظر اتحادیه سفال و سرامیک

• تمرکز بر توسعه گردشگری اللجین با استفاده از رویکردهای نوین )خانه های بومگردی، 
گردشگری کشاورزی و ....( 

• احداث دهکده سفال اللجین
• توسعه فرهنگ نوآوری در اللجین با استفاده از ظرفیت رسانه

پیامدهای مورد انتظار ناشی از اتخاذ راهبردها
از جمله در  کسب دانش فنی الزم جهت رفع مشکالت فنی موجود در سفال   •

لعاب، بدنه و ....
• تولید محصول با طرح های نوآورانه 

از جمله چاپگرهای سه بعدی،  از فناوری های نوین در تولید سفال  • استفاده 
فناور نانو و ....

به  سفال  فروش  و  تولید  حوزه  در  فعال  متعدد  های  آپ  استارت  شکل گیری   •
شیوه های نوین

• افزایش گردشگران و رونق کسب و کار سفالگری
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یست بوم نوآوری سفال اللجین )از سال  روایت چهارم: احیای ز

1396 به بعد(

یست بوم  کامی در احیای ز در روایت سوم، به تالش ها و دالیل نا

اشاره  ظروف  سهامی  شرکت  انحالل  از  پس  اللجین  ی  نوآور

زمینه  ای   ،1395 سال  در  اللجین  شهر  جهانی شدن  اما  شد؛ 

بود برای توجه ویژه دولتمردان و اهالی صنعت سفال اللجین 

به قابلیت ها و ضعف های این صنعت برای حضور هر چه 

قدرتمند  رقبای  با  مواجهه  و  جهانی  عرصه های  در  بیشتر 

تحریم ها،  گرفتن  شدت  آن،  بر  عالوه  جهانی.  و  منطقه ای 

حمایت های  و  مقاومتی  اقتصاد  راهبرد  به  بیشتر  توجه 

به  پرداختن  دانش بنیان،  فعالیت های  و  ایده ها  از  روزافزون 

در  نوآورانه  فعالیت  ساختار  مهم تر  آن  از  و  ی  نوآور موضوع 

ی نمود. لذا در چهارمین مدلی  اللجین را بیش ازپیش ضرور

که از مصاحبه ها استخراج شده است، با استفاده از نظرات 

صاحب نظران  و  خبرگان  و  اللجین  سفال  صنعت  اهالی 

یست بوم پیشنهاد  مرتبط با آن، راه کارهایی برای احیای این ز

شده است. همچنین تالش شده است هم زمان با پرداختن 

ی، نسبت به فراهم نمودن زمینه های اجرا و  به جنبه های تئور

ی این راه کارها در میدان عمل نیز اقداماتی صورت  پیاده ساز

راه کارهای  ی ترین  ضرور و  مهم ترین  مبنا،  همین  بر  پذیرد. 

ارائه شده به شرح زیر است: 

کز  ی پژوهشکده سفال و سرامیک در یکی از مرا راه انداز

گروه  دانشگاهی استان به ویژه دانشگاه مالیر به دلیل داشتن 

تازه تأسیس سرامیک یا دانشگاه بوعلی سینا به دلیل نزدیکی 

جغرافیایی به اللجین و جایگاه علمی آن در سطح استانی 

و  داخلی  علمی  کز  مرا سایر  ی  همکار با  بتواند  تا  ملی،  و 

خارجی نیازهای دانشی این صنعت را مرتفع نماید.

یا  یک  در  صنعتی  توسعه  و  تحقیق  مرکز  شکل گیری 

بیش از یکی از واحدهای صنعتی مرتبط با سرامیک و حتی 

بتواند  تا  مشترک  یا  مستقل  به صورت  بهداشتی  الت  چینی آ

فعالیت های  برای  الزم  تجهیزاتی  و  انسانی  مالی،  امکانات 

ی در این حوزه را تأمین نماید. علمی تجار

سرامیک -  و  سفال  تخصصی  شتاب دهنده  ی  راه انداز

بخش  ی  سرمایه گذار با  اللجین  یا  همدان  شهر  در 

به  شتاب دهی  و  ی  سرمایه گذار به منظور  خصوصی 

یج  ترو به  ویژه  نگاه  با  دانش بنیان  و  نوآورانه  ایده های 

سفال  صنعت  در  نوین  دانش  و  ی  فناور از  استفاده 

اللجین. این شتاب دهنده به  مرور زمان می تواند نقش 

بین  هماهنگ کننده  و  ی  نوآور یست بوم  ز مدیریت 

یگران مختلف و تسهیل کننده روابط بین آن ها را بر  باز

عهده گیرد.

نوآورانه، -  آثار  و ثبت محلی  تأیید  برای  مرکزی  تأسیس 

فکری  مالکیت  از  محافظت  و  آن  ها  ی  ارزش گذار

ایده ها و طرح های ثبت شده

کنون اقدامات  در راستای اجرایی شدن این راه کارها، تا

زیر انجام پذیرفته است:

تولیدکننده -  رس،  الوان  گل افشان  چینی  شرکت 

به  اقدام  گات  آ ی  تجار نام  با  بهداشتی  الت  چینی آ

صنعت  در  توسعه  و  تحقیق  واحد  یک  ی  راه انداز

الت بهداشتی، سرامیک و سفال نموده است و  چینی آ

هم زمان با تجهیز آزمایشگاه نسبت به عقد تفاهم نامه 

تا  است  نموده  اقدام  مالیر  دانشگاه  سرامیک  گروه  با 

گروه  این  دانشجویان  و  اساتید  علمی  ظرفیت های  از 

استفاده نماید.

کار و رفاه -  در یک توافق چهارجانبه بین وزارت تعاون، 

ی  فناور و  علم  پارک  همدان،  ی  استاندار اجتماعی، 

ی/ همدان و بنیاد ملی صنایع فرهنگی، یک مرکز نوآور

ی الوند،  شتاب دهنده خصوصی تحت نام مرکز نوآور

گردیده است  ، در اللجین افتتاح  زیر نظر بنیاد مذکور

ی مادی و  تا در طرح های نوآورانه این حوزه سرمایه گذار

از آن ها حمایت نماید.

نیازهای -  اللجین،  در  نانو  ستاد  محققین  حضور  با 

ی نانو قابل  رفع است  که با فناور فناورانه این صنعت 

شرکت های  به  نیازها  این  و  است  شده  شناسایی  
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اطالع رسانی  حوزه  این  استارتاپ های  و  دانش بنیان 

گردیده است.

کوتاه به  یکرد این دوره دستاوردهای زیر را در دوره ای  رو

همراه داشته است:

مستقیم -  تولید  در  سه بعدی  پرینتر  به کارگیری  یج  ترو

پالستیکی  مدل های  همچنین  و  خاص  سفال های 

جهت تولید قالب گچی سرامیکی

ی-  طراحی کوره های کم مصرف شاتل با هدایت اجبار

به -  تولید لعاب بدون سرب در مرکز تحقیقاتی وابسته 

جهاد دانشگاهی همدان

ی -  کشور مسابقات  در  هنرمند  دست  جایزه  کسب 

توسط سفالگر اللجینی

 )2( جدول  در  دوره  چهار  این  کلیدی  رخدادهای 

جمع بندی شده اند.

کلیدی در توسعه زیست بوم نوآوری سفال اللجین جدول 2- رخدادهای 

سالرخداد کلیدیردیف

1315تاسیس شرکت سهامی ظروف با سهامداری ارباب اللجین و قرارگیری انحصار کامل فروش سفال در اختیار این شرکت1

1324نفتی شدن سوخت کوره ها2

1340ورود برق به صنعت سفال3

1342خروج بازار سفال از انحصار شرکت سهامی ظروف با قتل ارباب اللجین و برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی4

یع مواد اولیه در اللجین5 1344تاسیس تعاونی تولید و توز

1353تاسیس مجتمع صنایع دستی اللجین )تحت مدیریت اداره صنایع دستی همدان(6

1355واردات اولین دستگاه مکانیکی تولید گل7

1360تاسیس تعاونی سفال سازان8

1362انحالل شرکت سهامی ظروف با وقوع انقالب اسالمی و خروج برادران خشوعی9

1372تولید لعاب قرمز در آزمایشگاه میراث فرهنگی10

1372رونق گیری صادرات سفال به اروپا با مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور11

1373افتتاح مرکز آموزش های علمی و کاربردی سفال اللجین12

1374تاسیس اولین فروشگاه مدرن صنایع دستی اللجین13

1380آغاز به کار شهرک صنعتی سفال در اللجین14

1383تعطیلی مجتمع صنایع دستی اللجین15

1383تشکیل انجمن صادرکنندگان16

1383برگزاری اولین نمایشگاه سراسری صنایع دستی17

1383ابداع سفال لعاب برجسته )مینایی(18

1384صدور پروانه اتحادیه سفال اللجین19

1385تاسیس خوشه سفال اللجین تحت مدیریت شرکت شهرک های صنعتی همدان20

1390گازکشی کارگاه ها برای حل معضالت طرح هدفمندی سوخت سفالگران21
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سالرخداد کلیدیردیف

1391تاسیس انجمن هنری سفال22

1391تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور شهر اللجین )وابسته به پارک علم و فناوری همدان(23

1395آغاز فعالیت مرکز خدمات تخصصی سفال و سرامیک وابسته به جهاد دانشگاهی همدان24

1395شهرت جهانی اللجین به عنوان شهر سفال25

1396طراحی کوره های کم مصرف شاتل با هدایت اجباری26

1396کسب جایزه دست هنرمند در مسابقات کشوری توسط سفالگر اللجینی27

1397تاسیس خانه سفال28

1397تاسیس آزمایشگاه شیمی رنگ و لعاب29

1397برگزاری نشست تخصصی چالش های استانداردسازی سفال30

5. جمع بندی و توصیه های سیاستی
ی صنعت سفال اللجین  در این پژوهش، ساختار نظام نوآور

کنون در قالب سه روایت توصیف و تحلیل  از سال 1315 تا

تجربیات  اساس  بر  تا  شد  تالش  پایانی  روایت  در  و  شد 

یکردهای نوین در توسعه فعالیت های  پیشین و همچنین رو

شود.  ارائه  یست بوم  ز این  احیای  برای  راه کارهایی  نوآورانه، 

عمر  چرخه  مطالعات  بر  منطبق  یخی  تار یکرد  رو این  اتخاذ 

چهار  مدل  بر  مبتنی  غالبا  که  می باشد  ی  نوآور یست بوم  ز

یافته های  اساس  این  بر  و  است  یافته  توسعه  مور  مرحله ای 

جمع بندی  پراستناد  چارچوب  همین  بر  تکیه  با  پژوهش 

می شوند.

کوسیستم سفال و سرامیک  با بررسی مراحل طی شده در ا

 ،1315 سال  از  یست بوم  ز این  که  می شود  مشخص  اللجین، 

یک   ،1396 سال  تا  ظروف،  سهامی  شرکت  تاسیس  زمان 

روایت  است.  نموده  طی  را  مور  نظر  مورد  مرحله  چهار  بار 

تصویر  به   1342 سال  تا   1315 سال  از  را  صنعت  این  که  اول 

عمر  چرخه  از  گسترش  و  تولد  مرحله  بر  منطبق  می کشد، 

ظهور  سهامی  شرکت  یک  تأسیس  با  که  ی  ساختار است. 

بین  هماهنگی  ایجاد  در  شرکت  این  مدیریت  با  و  می کند 

ی ارتباط با جامعه  کارگاه های تولیدی سفال و برقرار فعالیت 

به مشتری،  ارزش جدید  ارائه  از مشتریان، ضمن  گسترده تری 

ی در محصول بر اساس خواسته مشتریان جدید  به ظهور نوآور

که این صنعت را از سال 1342 تا  کمک می کند. روایت دوم 

از  رهبری  مرحله  با  منطبق  می کشد،  تصویر  به   1362 سال 

توسعه  به  موردنظر  ساختار  مرحله  این  در  است،  عمر  چرخه 

ازلحاظ  فعالیت  سطح  افزایش  می پردازد،  خود  فعالیت های 

ی نوین، تسهیل در  حجم و تنوع محصوالت، به کارگیری فناور

یگران  باز ، ظهور  کشور از  به خارج  بازار  گسترش  تولید،  فرایند 

یست بوم  جدید و غیره ازجمله مظاهر این دوره از چرخه عمر ز

ی است. در روایت سوم که از سال های اولیه دهه 1360 تا  نوآور

یست بوم  سال 1395 را به تصویر می کشد، ابتدا به زوال این ز

ناشی از تعطیلی شرکت سهامی ظروف می پردازد و سپس به 

تالش های صورت گرفته در خصوص احیای آن اشاره می کند. 

ایجاد خوشه سفال و سرامیک اللجین به عنوان یکی از اولین 

ی مرکز آموزشی، انجمن ها  خوشه های صنعتی ایران، راه انداز

هیچ کدام  که  بودند  تالش ها  این  ازجمله  مختلف  اتحادیه  و 

این  ی  کار فضای  در  که  محدودی  مثبت  تأثیرات  علی رغم 

ی موفق به  یست بوم نوآور صنعت داشتند موفق به ایجاد یک ز

دالیلی که در پژوهش ذکر شد، نشدند.

تجربیات  اساس  بر  چهارم  روایت  در  دیگر  سوی  از 

به  توجه  با  و  انجام شده  قبلی  تالش های  از  حاصل 

یکردهای نوین در توسعه فعالیت های نوآورانه، راه کارهایی  رو
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که  راه کارهایی  گردید؛  ارائه  یست بوم  ز این  احیای  برای 

محیط  در  اجرا  جهت  برنامه ریزی  حال  در  آن ها  از  برخی 

جهت  ارائه شده  پیشنهادهای  اساس  این  بر  است.  واقعی 

چهارم  روایت  در  اللجین  سفال  ی  نوآور یست بوم  ز احیای 

ی در شهر  نوآور یافته های پژوهش مدل توسعه  با  می بایست 

بخش  اول  گام  در  راستا  این  در  شود.  مقایسه  ابوواسکوال 

با تأسیس پژوهشگاه سفال و سرامیک در دانشگاه  عمومی 

محیط  توانمندساز  نقش  در  سینا،  بوعلی  دانشگاه  یا  مالیر 

مرکز  ایجاد  با  نیز  خصوصی  بخش  و  می کند  عمل  ی  نوآور

بهداشتی  الت  و چینی آ در حوزه سرامیک  توسعه  و  تحقیق 

را  ی  نوآور اللجین، فضای  واحد صنعتی در  یا چند  در یک 

شرکت  میان  تفاهم نامه  عقد  اساس  این  بر  می دهد.  شکل 

مالیر  دانشگاه  سرامیک  گروه  و  رس  الوان  افشان  گل  چینی 

کار  تعاون،  وزارت  بین  چهارجانبه  توافق  عقد  همچنین  و 

ی  فناور و  علم  پارک  همدان،  ی  استاندار اجتماعی،  رفاه  و 

تاسیس  راستای  در  فرهنگی  صنایع  ملی  بنیاد  و  همدان 

ی  ی/شتاب دهنده خصوصی تحت نام مرکز نوآور مرکز نوآور

آغاز  شواهد  به عنوان  می توان  را  مذکور  بنیاد  نظر  زیر  الوند 

اللجین  سفال  ی  نوآور یست بوم  ز احیای  ی های  همکار

یست بوم  کارگروه توسعه ز گام دوم نیز با ایجاد  کرد. در  تلقی 

و  باز  گفتگوی  امکان  همدان،  ی  استاندار در  سفال  ی  نوآور

فراهم  متکثر  یگران  باز دیدگاه های  بر  مبتنی  تصمیم گیری 

کی  کسانن و هاتاما گام اول چارچوب ا می شود. بنابراین دو 

ی سفال اللجین مد نظر قرار گرفته  یست بوم نوآور در احیای ز

یست بوم  ی ز ی است اجماع بر سازمان محور است و ضرور

یست بوم نیز به عنوان گام های سوم  و همچنین آینده پژوهی ز

و چهارم در آینده مورد توجه قرار گیرد.

مسیر  در  زیر  نکات  به  توجه  پژوهش،  یافته های  بنابر 

ی می باشد: ی سفال اللجین ضرور یست بوم نوآور توسعه ز

سرامیک -  و  سفال  صنعت  رقابتی  مزیت  مهم ترین 

که  اللجین تنوع محصوالت تولیدی در اللجین است 

ناشی از تعدد تولیدکنندگان، تنوع مهارت آن ها و توجه 

به خواست مشتری می باشد. بر این اساس و به فراخور 

محصوالت  خرید  در  مشتریان  ذائقه  مستمر  تحول 

تزیینی، هنرمندان اللجینی ناچار به تولید محصوالت 

متنوع، متفاوت و از لحاظ فرم و ظاهر نوآورانه هستند.

اللجین، -  سرامیک  و  سفال  صنعت  یگران  باز بین  در 

"تولیدکنندگان"،  "تأمین کنندگان"،  یگر  باز چهار 

تبادل  یکدیگر  با  سفال"  "مشتریان  و  "فروشندگان" 

کاال و پول دارند. در عین حال چون در این مجموعه 

مشتری  یگر  باز هر  به ترتیب  یگران،  باز از  چهارتایی 

به منظور  اطالعاتی  تبادل  است،  خود  از  قبل  یگر  باز

تأمین کننده  به  مشتری  خواسته های  و  نیازها  انتقال 

و انتقال شرایط تأمین کننده به مشتری وجود دارد. اما 

مثاًل  یگران،  باز از  گروه  هر  اعضای  بین  دانشی  تبادل 

بین  یا  یکدیگر  با  تولیدکنندگان  بین  دانشی  تبادل 

فروشندگان با یکدیگر به ندرت صورت می پذیرد.

به طور خاص ارتباط میان صنعت گران سفال اللجین - 

است؛  محدود  بسیار  ایده  و  دانش  تبادل  راستای  در 

به عنوان مثال سفالگران تنها با هماهنگی قبلی اجازه 

ورود به کارگاه های یکدیگر را دارند و معمواًل با یکدیگر 

جدید  تکنیک های  و  نو  ایده های  خصوص  در 

و  گاهانه  غیرآ انتقال  حال  این  با  نمی کنند.  صحبت 

آثار  ی  رو از  کردن  کپی  طریق  از  دانش  ی  غیراختیار

کارگران  جابه جایی  یا  و  قالب ها  دزدیدن   ، یکدیگر

دانش  انتقال  نکوهیده  اما  مرسوم  روش های  به عنوان 

در اللجین پذیرفته شده است. بر این اساس علی رغم 

چالش جدی صنعت در زمینه عدم امکان محافظت 

کنون  تا  ، آثار سریع  تقلید  امکان  و  نوآورانه  ایده های  از 

صورت  راستا  این  در  یگران  باز توسط  موثر  اقدامی 

و  ی  کار غرور  به دلیل   ، دیگر سوی  از  است.  نگرفته 

در  نیز  خارجی  دانش  از  استقبال  ی،  استادکار ادعای 

این صنعت به سختی صورت می پذیرد.
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 بوم نوآوری سفال اللجین راهبردهای توسعه زیست :5شکل  

تولد و گسترش  . 1
(1342تا  1315)  

 1342)رهبری . 2
(1362تا   

زوال و احیای  . 3
تا   1362)ناموفق 

1395)  
(1396از )احیا . 4  

 یلغو انحصار فروش سفال توسط شرکت سهام-
 سفال یدظروف به عرصه تول یشرکت سهام ورود-
 یهمواد اول یعو توز یدتول هاییتعاون تأسیس-
 توسط دولت یندر اللج دستییعمجتمع صنا ایجاد-
توسط مجتمع  ینسفال در اللج یشگاهآزما اندازیراه-

 دستییعصنا
ماهر در شرکت و مجتمع  یانسان یروین آموزش-

 دستییعصنا
 یدتول ینددر فرا یبرق یزاتو تجه آالتیناز ماش استفاده-

ی ارباب و اطرافیان او دارسهامیس شرکت سهامی ظروف با تأس-
 بوم زیست کنندههماهنگمدیریت و  عنوانبه

یدوفروش سفال تولیدی سفالگران توسط شرکت خرانحصار -
 سهامی

 رنامه تولید سفال به سفالگران توسط شرکت سهامیارائه ب-
ی آن به همراه رد بنددرجهکنترل کیفیت سفال تولیدی و -

 کیفیت توسط شرکت سهامییبمحصوالت 
کیفیت محصول توسط شرکت  بر اساسگذاری سفال یمتق-

 سهامی
 ایجاد قابلیت انبار محصوالت تولیدی توسط شرکت سهامی-
موتوری در ارسال محصوالت توسط استفاده از وسایل نقلیه -

 شرکت سهامی
 یس نمایندگی شرکت سهامی در تهرانتأس-

 سفال آموزش علمی و کاربردی مرکز یستأس-
 ی مدرن فروش سفالهافروشگاهایجاد -
 اللجین سرامیک و سفال خوشه یریگشکل-
 اللجین سرامیک و سفال اتحادیه ایجاد-
 اللجینصادرکنندگان  انجمن یاندازراه-
 در حوزه سفال اللجین نهادمردم یهاانجمن تشکیل-
  اللجین صنعتی شهرک ایجاد-
 اللجین سفال جهانی ثبت-

بوم نوآوری سفال در ایجاد کارگروه توسعه زیست-
 استانداری همدان

ی مندبهرهتخصصی سفال در اللجین با  دهندهشتابایجاد -
 ملی دهندهشتاباز تجربیات یک 

سرامیک در دانشگاه مالیر یا  یس پژوهشگاه سفال وتأس-
 دانشگاه بوعلی سینا

آالت ینیچایجاد مرکز تحقیق و توسعه در حوزه سرامیک و -
 بهداشتی در یک یا چند واحد صنعتی در اللجین

ی نوآورانه زیر هاطرحایجاد مرکز حمایت از مالکیت بر -
 نظر اتحادیه سفال و سرامیک

ده از تمرکز بر توسعه گردشگری اللجین با استفا-
ی گردشگری بومگردی، ها خانهرویکردهای نوین )

 ( غیرهکشاورزی و 
 احداث دهکده سفال اللجین-
 توسعه فرهنگ نوآوری در اللجین با استفاده از ظرفیت رسانه-

نمودار 5- راهبردهای توسعه زیست بوم نوآوری سفال اللجین
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علی رغم -  اللجین  در  ی  شبکه ساز تالش های 

است  نبوده  موفق  کنون  تا گرفته  صورت  تالش های 

عموم  مهارتی  ضعف  به  می توان  راستا  این  در  و 

کار  فرهنگ  جمعی،  فعالیت های  در  ایران  مردم 

کوتاه مدت  دید  و  فردی  منفعت طلبانه  نگاه  انفرادی، 

پایین  تحصیالت  سطح   ، کسب و کار به  اللجینی ها 

اهالی اللجین و از همه مهم تر عدم مدیریت صحیح 

ی به عنوان مهم ترین عوامل  و مستمر فرایند شبکه ساز

این  بر  کرد.  اشاره  اللجین  در  ی  شبکه ساز شکست 

رهبر  به عنوان  منفرد  شرکتی  یا  فرد  نقش آفرینی  اساس 

یکپارچه ساز دور از ذهن می باشد و در نتیجه تشکیل 

انجمن  چند  یا  یک  قالب  در  متنوع  افراد  از  گروهی 

یست بوم  ز این  مدیریت  و  رهبری  برای  تخصصی، 

پیشنهاد می شود.

صنعت سفال و سرامیک اللجین به شدت از حیث - 

ی انسانی دانشی و نوآور رنج می برد و در این راستا  نیرو

جامعه دانشگاهی استان همدان یا قابلیت کافی برای 

حضور در عرصه پژوهشی و تحقیق و توسعه ای سفال 

و سرامیک اللجین را ندارد و یا قابلیت های آن به دلیل 

عدم ارتباطات کافی یا مشوق های الزم به عمل تبدیل 

توسط  آموزشی  دوره های  ی  برگزار البته  است.  نشده 

را  چالش  این  حدودی  تا  تازه تاسیس  انجمن های 

برطرف کرده است. 

بر -  مبتنی  و  سنتی  اللجین  در  مالی  تأمین  نظام 

و  است  بانکی  تسهیالت  و  شخصی  ی  سرمایه گذار

تأمین  بحث  در  است.  مواجه  عدیده  مشکالت  با 

که  جایی  آن  از  شخصی  ی  سرمایه گذار طریق  از  مالی 

درآمد  و  است  پایین  سفالی  محصوالت  سود  حاشیه 

صنعت گران  است،  پایین  نیز  تولیدکنندگان  عموم 

ی  را در این حوزه سرمایه گذار اللجین تمام درآمد خود 

تسهیالت  اخذ  زمینه  در  دیگر  سوی  از  نمی کنند. 

بانکی نیز اوقافی بودن زمین ها مانع بزرگی برای جذب 

تسهیالت به حساب می آید. همچنین در نظام تأمین 

ی استان همدان و به تبع آن  یست بوم نوآور سرمایه در ز

موسسات  فرشته،  سرمایه گذاران  نقش  اللجین،  شهر 

بسیار  آن  مشابه  مواردی  و  خطرپذیر  ی  سرمایه گذار

محدود و ناچیز می باشد.

جدی -  مشکالت  از  ی  کار فضای  محدودیت  مشکل 

موجود در اللجین است، در راستای حل این مشکل و 

ی  ی و بخشدار تجمیع فعالیت های سفالگری، شهردار

ی دهکده  اللجین، در حال برنامه ریزی جهت راه انداز

شهر  محدوده  از  خارج  یا  و  شهر  داخل  در  سفال 

همچنان  آن  موقعیت  خصوص  در  اما  می باشند؛ 

یگران خارج  اختالف نظر وجود دارد چرا که برخی از باز

شدن صنایع سفالگری از شهر اللجین را باعث لطمه 

به اعتبار و موقعیت گردشگری این شهر می دانند.

حد -  در  صرفًا  اللجین  با  مرتبط  رسانه ای  فعالیت های 

موثر  آن  به  گردشگر  جذب  و  اللجین  کلی  معرفی 

سفالگری  صنعت  در  ی  نوآور توسعه  در  و  است  بوده 

انتقال دانش فنی  قالب معرفی سفالگران مطرح،  )در 

راستا  این  در  است.  نداشته  مناسبی  نقش  غیره(  و 

مکتوب  رسانه  فقدان  و  خبرنگاران  تعداد  محدودیت 

محدود  ی  اثرگذار علل  مهم ترین  به عنوان  می توان  را 

ی در این صنعت معرفی کرد. رسانه ها بر توسعه نوآور

با توجه یه یافته ها و همچنین به فراخور محدودیت های 

برای  را  زیر  مطالعاتی  مسیرهای  محققین   ، حاضر پژوهش 

پژوهش های آتی پیشنهاد می نمایند:

سایر -  در  ی  نوآور تحلیل  برای  روش  این  از  می توان 

فعالیت  سابقه  که  ایران  در  صنایع دستی  حوزه های 

غیره  و  بافت  دست  فرش  صنعت  مثل  دارند  نوآورانه 

استفاده نمود.

در این پژوهش از روش داده بنیاد بر پایه مدل استراس - 

و کوربین استفاده شده است، می توان در پژوهش های 

توسط   1992 سال  در  که  یابنده  ظهور  یکرد  رو از  آتی 
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ارائه  و  مصاحبه ها  تحلیل  برای  شد،  ارائه  گلیزر  بارنی 

نظریه استفاده شود.

یست بوم -  یگران در ز در تحقیق حاضر کمتر به نقش باز

آتی  تحقیقات  در  می توان  شد،  پرداخته  ی  نوآور

آینده  در  یگر  باز هر  برای  و  تبیین  را  یگر  باز هر  نقش 

آن  با ذکر جزییات  ی نقش مشخصی  نوآور یست بوم  ز

نقش تعریف کرد.

نمونه های -  با  اللجین  سرامیک  و  سفال  صنعت  مقایسه 

مشابه در کشورهای خارجی می تواند موضوع پژوهش های 

آتی در این زمینه باشد.

تولید -  کز  مرا سایر  نقش  به  توجهی  حاضر  پژوهش  در 

ی ارتباط  سفال و سرامیک در ایران نشده است، برقرار

یست بوم بزرگ صنعت  ، در قالب ز کز با یکدیگر این مرا

پژوهشی،  کز  مرا واردکردن  و  کشور  سرامیک  و  سفال 

ی و تولیدی مرتبط با محصوالت نوین سرامیکی  فناور

پژوهش  یک  موضوع  می تواند  یست بوم  ز این  درون 

مستقل باشد.

تحلیل -  یا  ی  نوآور تحلیل  روش های  سایر  از  استفاده 

به  نیز می تواند  از سایر منظرها  ی  نوآور یست بوم  یک ز

ی در این صنعت کمک نماید. توسعه نوآور

منابع
. )1387(. »گذشته های سفالگری اللجین«، فصلنامه فرهنگ  اذکائی، پرویز
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