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The comprehensive strategies of circular 
economy in establishing the circular 

innovation ecosystem

Amir Asgari  2, Reza Asgari  1

Abstract

Circular  economy  as  a  challenging  issue  in  social  innovation  area  ,more 
specifically  with  a  focus  on  sustainable  development  ,and  in  response  to 
current  global  challenges  regarding  ,warming  ,resource  scarcity  ,attention  to 
the  environment  as  well  as  the  presentation  of  an  economic  model  aimed  at 
eliminating  the  direct  link  between  economic  development  and  resource  use, 
has  been  widely  discussed  by  researchers  ,experts  and  policymakers  as  one 
of  the  world’s  trends  .However  ,the  concept  of  circular  economy as  a  macro 
concept  is  still  developing  .In  addition  ,many  experts  have  considered  the 
explanation of the circular economy concept to be dependent on the context of its 
emergence ,but there is few documented research that has examined this concept 
in the context of innovation ecosystems.The present study tries to describe the 
implementation of circular innovation ecosystem with the aim of conceptualizing 
the circular economy in the innovation ecosystem  using previous sources and 
experts ’opinions .Therefore ,this study  ,using a hybrid approach and through 
methods  such  as  )1(   systematic  review  aiming  at  extracting  previous  data,  
 )2(content  analysis  aiming at  examining the  opinion of  experts  ,presents  the 
infrastructure ,strategies ,programs ,and requirements for establishing a circular 
innovation ecosystem .This research stands out for a general question of what 
is the fundamental strategies of circular economy in implementation of circular 
innovation ecosystems .The results of this research will bring achievements for a 
wide range of researchers ,policymakers in various fields ,economic activists as 
well as institutions in charge of sustainable development.
Keywords  :Circular  economy  ,sustainable  development  ,technological  policy 
making ,environment
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چکیده
اقتصاد چرخشی در قالب یکی از موضوعات حیاتی و در حال توسعه در حوزه نوآوری اجتماعی و توسعه پایدار و در پاسخ به تحوالت 
جاری بین المللی درخصوص گرمایش زمین، کمبود منابع، توجه به محیط زیست و همچنین ارائه مدلی اقتصادی با هدف حذف ارتباط 
مستقیم مابین توسعه اقتصادی و استفاده از منابع، به عنوان  یکی از روندهای روز دنیا توجه خیل عظیمی از پژوهشگران، متخصصان و 
اهالی سیاست گذاری را به خود جلب نموده است. بااین وجود، مفهوم اقتصاد چرخشی به عنوان یک کالن مفهوم هنوز در حال توسعه 
است. عالوه بر این، بسیاری از متخصصان، تشریح مفهوم اقتصاد چرخشی را به بستر ظهور آن وابسته دانسته اند، ولی پژوهشی مدون 
که این مفهوم را در بستر بوم سازگان نوآوری به صورت جامع و از دید اکوسیستمی بررسی کرده باشد، در دسترس نمی باشد. در این 
میان، پژوهش حاضر سعی دارد تا با هدف مفهوم سازی اقتصاد چرخشی در بوم سازگان نوآوری، به تشریح استقرار بوم سازگان نوآوری 
چرخشی با استفاده از منابع پیشین و نظر متخصصان بپردازد. ازاین رو، این پژوهش در تالش است تا با استفاده از رویکردی ترکیبی 
و از طریق روش های  )1( مطالعه نظام مند با هدف استخراج داده های پیشین،  )2( تحلیل مضمون با هدف بررسی نظر متخصصان، 
به ارائه تصویری از زیرساخت ها، راهبردها، برنامه ها و موارد موردنیاز جهت استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی بپردازد. این پژوهش 
در قالب سؤال اصلی خود با عنوان »چیستی راهبردهای اساسی استقرار نظام اقتصاد چرخشی در ایجاد بوم سازگان« به تشریح آنان 
و سپس بیان گزاره های سیاستی برای تسهیل فرایند استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش، 
برای طیف گسترده ای از پژوهشگران، سیاست ورزان در حوزه های مختلف، فعاالن اقتصادی و همچنین نهادهای متولی توسعه پایدار، 

دستاوردهایی به همراه خواهد داشت.
کلیدواژه ها: اقتصاد چرخشی، توسعه پایدار، سیاست گذاری فناوری، محیط زیست.

مقدمه
اقتصاد چرخشی در پاسخ به تحوالت جاری جهانی در کشورهای مختلف درخصوص مواردی 
نظیر گرمایش زمین، کمبود منابع، توجه به محیط زیست و همچنین ارائه مدلی اقتصادی با هدف 
حذف ارتباط مستقیم مابین توسعه اقتصادی و استفاده از منابع، به عنوان  یکی از روندهای روز دنیا 

(Asgari.Amir 89@gmail.com :1. پژوهشگر در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران  )نویسنده مسئول
2. دانشجوی دکتری منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران
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توجه خیل عظیمی از پژوهشگران، متخصصان و اهالی سیاست گذاری را به خود جلب نموده است  
)اولیویرا1  و همکاران، 2021(. در کشور ما ایران نیز فقدان توجه به محیط زیست در سیاست های کالن 
و خرد توسعه اقتصادی، سبب ایجاد مشکالت عدیده ای شده است که در برخی منابع از آنان به عنوان 

بحران های پیش روی و گاهی جاری کشور یاد می شود  )عبادی و همکاران، 2020(.
به بیان کلی، اقتصاد چرخشی مفهومی است که به کارگیری عناصر استفاده شده و همچنین ذخیره 
ارزش موجود در انتهای یک چرخه و بازگرداندن آن به ابتدای فرایند با هدف به کارگیری مجدد آن را 
تشریح و توصیه می نماید )اسپوزیتو و همکاران، 2018(. بحران های زیست محیطی موجود و همچنین 
فقدان بعضی منابع در کنار دستاوردهای اخالقی، اجتماعی و همچنین اقتصادی این مفهوم، جایگاه آن 
در فرایند سیاست گذاری به خصوص سیاست گذاری نوآوری و فناوری را بسیار برجسته می نماید )دی 
انجلیس2  و همکاران، 2018؛ کورتمن و پیلر3 ، 2016(. جایگاه این مفهوم در توسعه بوم سازگان های 
نوآوری و فناوری نیز به دلیل جایگزینی اقتصاد چرخشی و استفاده از مزایای آن به جای اقتصاد خطی 
و چالش های آن موردتوجه خیل عظیمی از جوامع یادشده قرارگرفته است )دی انجلیس و همکاران، 
2018؛ دیاز4  و همکاران، 2021(. از طرفی دیگر، مبانی نظری این مفهوم با بسیاری از پدیده های 
موجود در بوم سازگان های نوآوری همچون نواحی و خوشه های نوآوری نیز قرابت معنایی بسیاری دارد 

)عسگری و عسگری، 2021؛ عسگری و همکاران، 2020(.
توسعه مفهوم اقتصاد چرخشی در سطوح مختلف ماهیت بوم سازگان نوآوری، هم در الیه هویت 
بوم سازگان  )آنجاکه سخن از مفاهیمی همچون تعریف بازیگران، هم آوایی موجودیت ها، خوشه ها،  
بخش ها، تنظیم گری، سیاست گذاری، مرزبندی و غیره می شود( و هم در الیه اجزای تشکیل دهنده و 
موجود در آن ازقبیل ماهیت های تجاری و کسب وکاری، عناصر اجتماعی، عناصر زیست پذیری شهری 
ادبیات اقتصاد چرخشی  از  ارتباطی، تأمینی و سرمایه ای به درک درستی  و همچنین سازوکارهای 
و همچنین مداخله مؤثر آن در تدوین سیاست گذاری برای جمیع عناصر یادشده نیاز دارد  )پیرو و 
همکاران5 ، 2020(. این مداخالت سیاستی عمدتاً با این هدف انجام می پذیرند که سازوکارهای مناسبی 
برای توسعه بوم سازگان چرخشی فراهم آورند. مداخالتی که می کوشند دو هدف : نخست، گذار از 
بوم سازگان خطی به بوم سازگان چرخشی6  و سپس، طراحی و شکل دهی بوم سازگان چرخشی بنیادین7  

1. Oliveira
2. De Angelis
3. Kortmann & Piller
4. Diaz
5. Peiró
6. Transition 
7. Formation from scratch
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را هدف قرار دهند )دومینیک و باهن والکوویک1 ، 2019؛ قیثلینی2  و همکاران، 2016(.
در کشور ما ایران نیز، توسعه مفهوم اقتصاد چرخشی بیشتر در بعد توجه به محیط زیست و در 
مواردی نظیر مدیریت پسماند، مدیریت سمت منابع و همچنین بهینه سازی انرژی مورد توجه قرارگرفته 
است )بیگدلو و همکاران، 2021؛ غفاری و توکلی، 2017؛ ماهپور، 2018(. بررسی پژوهش ها و توسعه 
مفهومی این موضوع در ایران نشان می دهد ابعاد بررسی شده این موضوع به رغم کالن بودن گستره 
تأمین و پخش و مدل  اجرا، زنجیره  فرایند و  تولید،  تولید،  از  این مفهوم در الیه هایی نظیر پیش 
را نشان  اقتصاد چرخشی  بروز محتوایی و کاربرد  از زمینه های  کسب وکار و غیره، بخش کوچکی 
می دهند و این مفهوم چه در الیه سیاست گذاری، چه در الیه برنامه ها و اقدامات اجرایی، هنوز هم با 
خألهای جدی و نقایص بنیادین بسیاری مواجه است. به عنوان مثال، مفهوم اقتصاد چرخشی در حوزه 
ساختمان، عموماً ارزیابی چرخه عمر3  در حوزه مواد و تجهیزات و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی را 
هدف قرار داده اند )ماهپور، 2018(. در بخش مصارف نیز، بهینه سازی مصرف و مدیریت پسماند، عمده 

محورهای مورد توجه در پژوهش های پیشین قلمداد می شوند )جوکار و همکاران، 2018(.
در الیه سیاست گذاری و اجرا نیز به جز شرکت ملی نفت ایران که دفتری برای ارزیابی، پایش، 
در  است،  نموده  تأسیس  را  اقتصاد چرخشی  منظر  از  انرژی  بهینگی  نگرش  با  انرژی  بر  نظارت  و 
سایر حوزه ها همچون شهرداری )سازمان مدیریت پسماند(، سازمان محیط زیست، وزارت صمت و 

شرکت های ذیل، صرفاً در حوزه های نظری، برخی اسناد مقدماتی به چشم می خورد.
از طرفی دیگر، بررسی پژوهش های پیشین نشان می دهد که درخصوص استقرار مفاهیم اقتصاد 
چرخشی، کاربست آن و همچنین به کارگیری این مفهوم در حوزه های مختلف به خصوص سیاست گذاری 

فناوری و نوآوری با خألهای جدی مواجه هستیم )کونیتزکو4 ، 2021؛ واتانابه5  و همکاران، 2019(. 
براساس نظر متخصصان  که به اصالح نظام تولید، مدل کسب وکار، الگوهای مصرف و تولید و 
همچنین زنجیره تأمین و ارزش پیش از رسیدن به بازیافت اهمیت بیشتری قائل اند )دومینیک و باهن 
والکوویک، 2019؛ قیثلینی و همکاران، 2016؛ لیدر6  و رشید، 2016؛ ریک7  و همکاران، 2018(. 
بررسی اقدامات و مطالعات پیشین در کشور ایران نشان داد که مفهوم اقتصاد چرخشی در ایران بیشتر 

در خرده مفاهیمی همچون بازیافت8  و بازگرداندن9  متمرکز است.
1. Domenech & Bahn-Walkowiak
2. Ghisellini
3. Life Cycle Assessment
4. Konietzko
5. Watanabe
6. Lieder
7. Reike
8. Recycling
9. Restoring, Reusing
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 به بیان دیگر، به رغم پژوهش های پیشین، استقرار مفهومی اقتصاد چرخشی در ایجاد پدیده های 
حاصل از نوآوری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. از طرفی دیگر در کشور ایران نیز، این مفهوم 
بسیار ناآشنا بوده و پژوهش های نادری درخصوص آن انجام پذیرفته است. لذا پژوهش حاضر می کوشد 
تا در قالب پاسخ به پرسش اصلی خود با عنوان »چیستی راهبردهای اساسی استقرار نظام اقتصاد 
ایجاد بوم سازگان نوآوری« برای هر دو هدف مذکور و در الیه سیاست گذاری کالن  چرخشی در 
فناوری و نوآوری، گزاره هایی را ترسیم نماید که توجه بدان ها استقرار بوم سازگان چرخشی و حل 
معضالت بوم سازگان سنتی خطی با توجه به چالش های اقتصاد خطی و همچنین دستاوردهای اقتصاد 

چرخشی را فراهم آورد.

چارچوب مفهومی پژوهش
پژوهش حاضر در بستر مطالعات پیشین و همچنین مصاحبه با متخصصان، به ارائه راهبردهای 
استقرار می پردازد. لذا دستاوردهای اصلی این پژوهش، بنیان های اصلی استقرار نظام اقتصاد چرخشی 
را در چارچوب های تدوینی سیاست گذاری فناوری در حوزه بوم سازگان سازی را ازطریق توصیف و 
تشریح، تحلیل و همچنین تبیین آنچه الزم است1  )مطالعه شرایط زمینه ای و زیرساخت های مورد 
زیست بوم(،  به سمت چرخشی شدن  گذار  تسهیل  یا  نوآوری چرخشی  زیست بوم  ایجاد  برای  نیاز 
آنچه می بایست انجام شود2  )بررسی و مطالعه اقدامات و فعالیت های اجرایی و برنامه ای درخصوص 
شکل دهی زیست بوم و استقرار ارزش های زیست بوم نوآوری چرخشی( و آنچه بایستی در تدوین راهبرد 
مدنظر قرار گیرد )بررسی نمودهای حکمرانی و سیاست گذاری در قالب راهبردهای مداخله مفهوم 
اقتصاد چرخشی در دل زیست بوم نوآوری( را بیان می دارد. لذا چارچوب مفهومی این پژوهش، مطابق 

شکل زیر توصیف می گردد.

شکل شماره 1. چارچوب مفهومی پژوهش

1. The requirements
2. The required interventions
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بنیان  نظری و مصداقی
پیش از پرداختن به مسئله اقتصاد چرخشی، الزم است به مفهوم بوم سازگان نوآوری و جایگاه 
اقتصاد چرخشی در آن نگاهی بیندازیم. بوم سازگان نوآوری به زعم بسیاری از متخصصان، در قالب 
این  در  )فوکودا1 ، 2020(.  ایجاد می شود  دانشی  و  بوم سازگان های کسب وکاری  مفاهیم  از  اشتراکی 
راستا ابتدا مفهوم نگرش بوم سازگانی و سپس جایگاه اقتصاد چرخشی در دل زیست بوم ها با تمرکز بر 

بوم سازگان نوآوری ذکر می گردند.

نگرش بوم سازگانی
پژوهش حاضر از یک نگرش مبتنی بر بوم سازگان برای مفهوم سازی اقتصاد چرخشی در بافتار 
سیاست گذاری فناوری با هدف ایجاد زیست بوم نوآوری چرخشی استفاده می نماید. بنابر نظر پژوهشگران 
و متخصصان موضوع،  بوم سازگان، به مجموعه ای از بازیگران شامل تولیدکنندگان، تأمین کنندگان، 
خدمات دهندگان، واسطه ها، کاربران نهایی،  مقررات و قانون گذاران،  حاکمان، سازمان ها و نهادهای 
اجتماعی و مدنی گفته می شود که به صورت جمعی در راستای رسیدن به هدف مشترک با یکدیگر به 

تعامل و تراکنش می پردازند )توماس و اوسیو2 ، 2012(.
بوم سازگان ها اغلب به عنوان نهادهای پیچیده محسوب می شوند،  منظور از نهادهای پیچیده به 
مؤلفه هایی گفته می شود که از اجزا و روابط نسبتاً تودرتو، شبکه ای و چندمنظوره برخوردارند  )انگلر و 
کوسیاک3 ، 2011(. در چنین ساختارهایی معمواًل به همان میزان که اجزا و مؤلفه های سازنده افزایش 
پیدا می کنند پیچیدگی نیز افزایش می یابد. نکته قابل توجه در چنین سامانه هایی آن است که معمواًل 
تناظری مستقیم مابین تعداد مؤلفه های موجود با میزان پیچیدگی حاصل از این تعداد وجود ندارد.  
به بیان دیگر، حاصل رابطه مابین تعداد مؤلفه ها و افزایش میزان پیچیدگی سامانه، رابطه ای غیرخطی 
را نشان می دهد. چنین مفهومی در ساختار پیچیده بوم سازگان ها سبب می شود تا پیش بینی رفتاری و 
ساختاری مؤلفه ها در آنان با مشکالتی همراه شود. لذا هرگونه تغییر و یا بهبود عملکرد بایستی با یک 

نگاه کالن از منظر اکوسیستمی بررسی شود )فراسو4  و همکاران، 2018(.
از طرفی دیگر بوم سازگان ها دارای ویژگی های ممتازی می باشند که از آن جمله می توان به یادگیری 
اشاره کرد. یادگیری در دل بوم سازگان ها این امکان را فراهم می آورد که مؤلفه های تشکیل دهنده آن 
از دل رخدادهای مختلف تجربه آموخته و خود را با پیچیدگی های محیطی سازگار نمایند. به بیان دیگر، 
بخش عمده ای از فرایندهای مدیریتی و کنترلی بوم سازگان ها از دل فرایند یادگیری آنان ایجاد می شود 

1. Fukuda
2. Thomas & Autio
3. Engler & Kusiak
4. Ferasso
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)پلیکا1  و همکاران، 2018(. پژوهشگران هنگام توصیف مؤلفه های موجود در حوزه تولید و مصرف 
از واژه بوم سازگان استفاده می نمایند. چنین مفهومی به روابط مابین مؤلفه ها و ماهیت های  عمدتاً 
مختلف در یک منطقه جغرافیایی خاص اشاره می نماید. در چنین بافتاری،  انرژی،  منابع مصرفی و 
همچنین مواد خام نیز به عنوان بخشی از این زیستگاه قلمداد شده و روابط گسترده آنان با سایر مؤلفه ها 

به تصویر کشیده می شود.
استقرار نظام چرخشی در دل چنین ساختاری از نگاه بوم سازگانی، توجه ویژه ای به مداخالتی 
معطوف می دارد که هدف آنان بهینه سازی مدیریت مصرف/تولید و در نظر گرفتن ارزش های اقتصاد 
چرخشی است. بسیاری از پژوهشگران مفهوم سازی اقتصاد چرخشی در بافتار سیاست گذاری فناوری با 
هدف ایجاد زیست بوم چرخشی را از مقوله های مرتبط با بهینه سازی  نظام های پیچیده ولی تطبیق پذیر 
می دانند.  نظام هایی که عالوه بر اینکه از پیچیدگی برخوردارند اما دارای سازوکارها و مؤلفه هایی 
می باشند که تطبیق پذیری آنان با محیط پیرامونی را تسهیل و ترغیب می نماید )فریانت2  و همکاران، 

2021؛ مک آرتور3  و همکاران، 2013(.
چنین چارچوب فکری، زیرساخت هایی را می طلبد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

توجه ویژه به استقالل بازیگران مختلف بوم سازگان در یک بستر تعریف شده و محیط مشخص	•
در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی و اهمیت  قائل شدن برای نظام رتبه بندی براساس اولویت ها 	•

و ضرورت ها
درک چگونگی رشد، همزیستی، همکاری و هماهنگی ما بین عناصر تشکیل دهنده بوم سازگان	•
فهم روابط و معادالت ریاضی مابین مؤلفه ها با در نظر گرفتن آنکه رابطه ای مستقیم و خطی ما بین 	•

مؤلفه های موجود در بوم سازگان و میزان رشد و پیشرفت آن بوم سازگان موجود نیست.
الزم به ذکر است که در تعریف های ذکر شده،  ناحیه مرزی زیست بوم گاهی ممکن است به صورت 
جغرافیایی تعیین نشود،  لذا ماهیت هایی همچون  زمان،  جریان ها و فرایندها و همچنین روابط نیز 

می تواند تعیین کننده شرایط مرزی یک بوم سازگان باشند  )یین4  و دیگران، 2020(.
لذا پس از پذیرش آنکه نظام تولید موجود در یک بوم سازگان، نظامی مرتبط با نظام های پیچیده 
تطبیق پذیر می باشد سؤال اصلی که در اینجا مطرح می شود آن است که چگونه می توان این نظام را 
با ساختارها و راهبردهای اساسی و پایه اقتصاد چرخشی هماهنگ ساخت؟ برای پاسخگویی به این 
سؤال، برخی از عواملی که نگرش اکوسیستمی به تحلیل مناسب از ساختار اقتصاد چرخشی افزوده 
است را بررسی و در ادامه بیان می داریم. جدول شماره 1، چارچوب های نگرش مبتنی بر بوم سازگان 

در مفهوم سازی اقتصاد چرخشی را نمایش می دهد.

1. Pellikka
2. Friant
3. MacArthur
4. Yin
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جدول شماره 1. نگرش مبتنی بر بوم سازگان در استقرار نظام چرخشی

منابعدستاورد نگاه بوم سازگانیتوصیفنگرش ها

طراحی 
محصول 
چرخشی

ــز بـــر مــحــصــوالت 	• ــرک ــم ت
فیزیکی به منظور منطبق  ساختن 
آنها با چارچوب های طراحی پایدار 
نظیر تعمیر و نگهداری طوالنی و 

همچنین قابلیت بازیافت. 

بــرای 	• مکمل  ــای  ــوزه ه ح گرفتن  نظر  در 
نوآوری در راستای تحقق اهداف اقتصاد چرخشی

در 	• متمرکز  محصول  ــی  ــراح ط از  ــذار  گـ
یک خدمت به سمت در نظر گرفتن تعداد زیادی از 
محصول و یا خدمات در سازوکارهای یک کسب وکار

 دن هولدر1  و( 
همکاران، 2017(

نوآوری در 
بیزینس مدل 

چرخشی

ارزش 	• بــــر  ــز  ــرکـ ــمـ تـ
خلق  ارزش هــای  پیشنهادی،  
همچنین  و  یافته  انتقال  و  شده 
درون  در  شده  حفظ  ارزش هــای 

سازوکارهای یک شرکت.  
کـــــــاوش روش هـــــــای 	•

مدل  بوم  سازوکارهای  تغییر 
کسب وکار از محصول محوری به 
خدمات محوری و همچنین شامل 
سطوح  در  بیشتر  ذینفعان  شدن 

مختلف

کسب وکاری 	• مــدل هــای  ــر   ب بیشتر  تأکید 
درون  ارزش های  تمامی  گرفتن  نظر  در  به جای  که 
شرکتی،  بر روی ارزش های زیست بوم نیز متمرکز 

می شوند.
ــای 	• ــاره ــازوک س روی  ــر  ب بیشتر  ــه  ــوج ت

با هدف  نوآوری در بوم مدل کسب وکار  یا  ادغام و 
مدل های  تثبیت  یا  و  شده  توزیع  ارزش های  ایجاد 

رقابت پذیری در چارچوب توسعه پایدار

 )گیسدورفر2  و 
همکاران، 2018(

نوآوری در  
زنجیره تأمین 

چرخشی

ــت 	• ــری ــدی ــر م ــز بـ ــرک ــم ت
با هدف  نهادهای محلی  عملیات 
مابین  جریانات  هماهنگ سازی 
همچنین  و  مشهود  محصوالت 
در نظر گرفتن مفاهیمی همچون 

لجستیک معکوس.
•	
ــا و 	• ــه ه ــن ــزی ــت ه ــری ــدی م

کیفیت و در نظر گرفتن جایگاه ها 
برخی  بــرای  ویــژه  نقش های  و 
بازیگران در سازوکارهای طراحی 

شده در زنجیره تأمین

به 	• چگونه  مختلف  بازیگران  آنکه  تشریح 
همزیستی و توسعه مشترک می پردازند.

مشترک 	• فعالیت های  چگونه  آنکه  تشریح   
بعضی عناصر می تواند به توسعه سایر بازیگران موجود 
در اکوسیستم همچون نهادهای مدنی و ارائه کنندگان 

خدمات و قانون گذاران کمک نماید.
ارائـــه 	• ــای  ــدل ه م و  ســـازوکـــار  توصیف  

خروجی های جمعی و نقش آنان در ارزش پیشنهادی 
مؤلفه های  هماهنگ سازی  هدف  با  زیست بوم 
سایر  و  تأمین  زنجیره  همچون  آن  تشکیل دهنده 

بازیگران موجود

 )گنووز و همکاران3 ، 
)2017

1. Den Hollander
2. Geissdoerfer
3. Genovese
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نوآوری در 
بخش مشتریان

ــر 	• ــه ویــــــــژه ب ــ ــوج ــ ت
روش هــای  و  رفتارشناسی 
همچنین  و  آگاهی بخشی 
هماهنگ سازی  مدل ها و سالیق 
اصلی  ارکــان  با  خریدوفروش 

اقتصاد چرخشی

ــده و 	• ــی ــن ــم ت ــر شــبــکــه هــای دره تــمــرکــز ب
در  مشتریان  بین  ما  وجود  به  تعامالت  همچنین 

راستای شکل دهی به بازار
مشتریان 	• که  ــی  ــای ارزش ه گرفتن  نظر  در 

در یک محیط سیستمی در مقابل یک محیط خطی 
می توانند به دست بیاورند

استفاده 	• و  بخشی  آگــاهــی  نحوه  توصیف 
از خرد جمعی و منابع توزیع شده در راستای ایجاد 
ارزش های پیشنهادی بهینه تر و منطبق بر نیازهای 

واقعی مشتریان

 )رانت1  و همکاران، 
)2020

نوآوری در 
بخش حکمرانی

ــن 	• ــت ــرف گ ــر  ــظـ نـ در 
ــده و  ــردهــای تــوزیــع ش راهــب
بهینه سازی  هدف  با  هماهنگ 
روابط و تعیین خط و مشی های 
ارکان  از  یک  هر  بــرای  ویــژه 
چارچوب  در  زیست  در  موجود 
حاکمیتی  نهادهای  و  وظایف 

موجود در یک نظام چرخشی

تغییر 	• و  مدیریت  سازوکارهای  از  استفاده 
براساس سیاست های خرد جمعی و استفاده از منابع 
و همچنین آگاهی های توسعه و توزیع یافته در سطح 

زیست بوم
سیاست های 	• و  ــا  ــ روش ه ــری  ــی ــارگ ــه ک ب

و  منافع  گرفتن  نظر  در  و  سپاری   جمع  بر  مبتنی 
سالیق تمامی ذینفعان در تدوین یک مدل سیاستی و 

حکمرانی برای زیست بوم
در 	• موجود  اطــالعــات  و  داده هـــا  از  استفاده 

شبکه های مختلف در راستای بهینه سازی و تدوین 
مدل های حکمرانی تطبیق پذیر با مؤلفه های موجود 

در زیست بوم

 )کونیتزکو2 ، 2020(

مفاهیم مرتبط با اقتصاد چرخشی
مفهوم اقتصاد چرخشی هنوز هم به عنوان پدیده ای نو و دارای پیچیدگی محسوب می گردد. در این 
راستا، بررسی زمینه های نظری و مصداقی حضور این مفهوم تا حدودی می تواند به درک بهتر آن منجر 
گردد. به عنوان مثال، بررسی ادبیات صورت گرفته نشان می دهد که اقتصاد چرخشی عمدتاً در موارد زیر 

به چشم می خورد.
جدول شماره 2. حوزه های مطالعاتی اقتصاد چرخشی

برخی منابع مرتبطحوزه مطالعاتی

 )گویال3  و همکاران، 2020( الیه معنایی و مفهومی: معنا، مفهوم، ساختار تا حوزه های شمول مفهوم چرخش در توسعه پایدار

 )پیرونی4  و همکاران، 2021( الیه کسب وکاری: زنجیره ارزش، زنجیره تأمین، مدل کسب وکار

 )ون لون5  و همکاران، 2020( الیه اجتماعی: افراد، مشتریان، اجتماع چرخشی

1. Ranta
2. Konietzko
3. Goyal
4. Pieroni
5. van Loon
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 )دوکتر1  و همکاران، 2021( الیه شهری و شهرنشینی: شهرنشینی هوشمند و اقتصاد شهری چرخشی، پسماند،...

 )میشرا2  و همکاران، 2018( الیه مواد و تولیدات: بازیافت، مصرف دوباره، بازتولید، تجدید پذیر و ...

بررسی نتایج پژوهش های فوق نشان می دهد که این مفهوم در الیه های مختلفی از زندگی بشر 
حضور می یابد، از طرفی دیگر، در فاز سیاست گذاری و تحقق این مفهوم در دستورالعمل های اجرایی 
بافتاری  باید شرایط زمینه ای و  این مفهوم در بسترهای متفاوتی شکل گرفته است،  ازآنجایی که  و 
خاصی برای مفهومینگی آن تعین گردد )دوکتر35 و همکاران، 2021(. به بیان دیگر، تعریف کارکرد و 
زمینه های حضور نظام چرخشی در دل صنایع به میزان بسیار زیادی به زنجیره ارزش، میزان بهینگی 
انرژی و تأثیرات آن بر محیط زیست و کنشگران محیطی بستگی دارد و اگرچه ارکان این موضوع 
یکسان است ولی بسترهای تحقق آن در حوزه های مختلف می تواند تا حدود زیادی متفاوت باشد. 
به عنوان مثال، مفهوم اقتصاد چرخشی در حوزه صنایع فیزیکی همچون خودرو بیشتر رویکردی مبتنی 
بر بازیافت دارد ولی در حوزه انرژی، مدل کسب وکار و استفاده بهینه تر از منابع یا کاهش مصرف را 
به عنوان مداخله کانونی مدنظر قرار می دهد. لذا این امر پژوهش های زیادی با هدف استقرار نظام 
اقتصاد چرخشی در بستر شرایط و بافتار کشور ایران را می طلبد. بررسی های انجام گرفته در ایران نیز 
نشان می دهد که مفهوم اقتصاد چرخشی صرفاً در موارد نادری و بیشتر در حوزه های مدیریت پسماند3  
یا منابع4  و با نگرش های مبتنی بر محیط زیست مورد کنکاش قرارگرفته است و هنوز هم پژوهش یا 
برنامه ی عملیاتی ویژه ای برای مفهوم سازی و استفاده از مزایای این موضوع در حوزه های دیگر یافت 

نمی شود )جوکار همکاران، 2021(.
در چارچوب نظری سیاست گذاری فناوری، یافته های بسیاری از پژوهشگران، استقرار نظام اقتصاد 
چرخشی را به عنوان یکی از بایسته های طراحی و استقرار نظام نوآوری معرفی می نمایند )دیاز4 و 
بوم سازگان ها  استقرار  در  برای نگرش چرخشی  زیادی  تعاریف  راستا،  همکاران، 2021(. در همین 
معرفی شده اند. بعضی نهادها، پایداری در بوم سازگان و تبادالت تجاری و اقتصادی را منشأ تحقق 
زیست اقتصاد چرخشی در دل بوم سازگان می دانند، برخی دیگر اقتصاد چرخشی را مفهومی جاری 
در همه اجزای کسب وکاری، تعاملی و اجتماعی، زیرساختی، شهری و آموزشی در دل بوم سازگان 
می دانند و برخی اندک، تحقق اقتصاد چرخشی را امری فرا بوم سازگانی و امری کالن در دل مدل های 
توسعه نواحی می دانند که ماهیت ها و تعامالت درون بوم سازگانی و فرابوم سازگانی را شامل می شود 

)ویراواردنا5  و همکاران، 2010(.

1. Dokter
2. Mishra
3. Waste managment
4.Resources managment
5. Weerawardena

منابعدستاورد نگاه بوم سازگانیتوصیفنگرش ها
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موارد نخست و دوم، تعدد پژوهش های بیشتری در مقایسه با مورد سوم  )نگرش فرا بوم سازگانی( 
به خود اختصاص می دهند. بااین حال، موارد اول و دوم از عمق نظری و عملی بیشتر و نگاه عمیق تری 
نسبت به ماهیت این مفهوم در دل خرده بوم سازگان ها برخوردارند. در این چارچوب، چنین پژوهشی 
با توجه به خأل نظری موجود از دو منظر حائز اهمیت است: نخست، هنوز هم موارد خردوکالن دیده 
نشده و نقاط فراوانی در راستای مفهوم سازی اقتصاد چرخشی 1. به صورت مستقل، 2. در الیه های 
مختلف و 3. با لنزهای نظری متفاوت، و همچنین 4. با تأکید بر ایجاد بوم سازگان چرخشی وجود دارد 
و تمامی موارد یادشده همگی از زمره مفاهیم نوین اخیر و بسیار ضروری شناخته می شوند؛ دوم آنکه، 
استقرار نظام اقتصاد چرخشی به بافتاری ویژه نیاز دارد )چاریف و امیت1 ، 2020( و این پژوهش سعی 

می کند تا بافتار بوم سازگان نوآوری را برای تحقق این مفهوم مورد کنکاش قرار دهد.

روش شناسی پژوهش
با بررسی اسناد پیشین، مطالعه ساختارهای فعلی، و همچنین در  تا  این پژوهش در نظر دارد 
بستر مطالعه ای نظام مند و مصاحبه با نخبگان، به موضوع استقرار مفهومی اقتصاد چرخشی در بافتار 
سیاست گذاری فناوری با مسئله  محوری استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی بپردازد. لذا این پژوهش، 
ابتدا در قالب مرور نظام مند، به بررسی ابعاد مفهومی اقتصاد چرخشی می پردازد و در انتها نیز، برخی 
زیر  سؤال  ازاین رو،  می دهد.  ارائه  را  نوآوری چرخشی  بوم سازگان  استقرار  برای  موجود  راهبردهای 

به عنوان سؤال اصلی پژوهش معرفی می گردد:
راهبردهای اساسی استقرار نظام اقتصاد چرخشی در ایجاد بوم سازگان کدم اند؟	•
برای پاسخگویی به سؤال فوق از دو رویکرد پژوهشی استفاده می نماییم؛ در رویکرد اول و 	•

براساس ساختار مطالعه نظام مند،  پژوهش حاضر با مرور 224 منبع از پایگاه های داده اسکوپوس2 ،  
ساینس دایرکت3  و گوگل اسکالر4  آغاز گردید. روش انجام این فرایند مطابق توصیه موهر و 
دیگران  )2009(،  انجام گرفته است )موهر5  و همکاران، 2012(.  دلیل استفاده از رویکرد دوگانه، 
توجه به تجربیات پژوهشی پیشین و سپس مدنظر قرار دادن آن ها برای در نظرگرفتن جمیع 

مؤلفه های تأثیرگذار در فرایند طراحی و توسعه زیست بوم نوآوری چرخشی است.
فرایند انجام گرفته در این بخش از پژوهش در شکل شماره 1 به نمایش درآمده است. پس از 
انجام فاز اول و استخراج منابع از پایگاه های داده، موارد موجود تکراری در پایگاه های داده مختلف 
حذف شدند. در مرحله بعد و ازآنجا که این پژوهش بوم سازگان نوآوری چرخشی را در چهارچوب نگاهی 

1. Charef & Emmitt
2.Scopus
3.Science Direct
4. Google Scholar
5. Moher
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پژوهش های  پذیرش  یا عدم  و  پذیرش  به منظور  لذا شاخصه هایی  بررسی می نماید،  بوم سازگانی1 ، 
این مرحله،  را نشان می دهد. در  انتخابی  نیز شاخص های  انتخاب گردید. جدول شماره 1  پیشین 
به منظور رعایت اصل دقت و جلوگیری از هرگونه اشتباه سهوی، این فرایند توسط دو نفر انجام گرفت 

و نفر دوم نیز کلیه اقدامات انجام گرفته را مورد بازبینی قرارداد. 

شکل شماره 2. فرایند پذیرش ورودی ها

جدول شماره 3. فرایند پذیرش

شاخص های عدم پذیرششاخص های پذیرشمراحل

قبل از سال 2000بعد از سال 2000شناسایی

نگاه مقطعی یا حوزه های خاص جزئینگاه بوم سازگانی به اقتصاد چرخشیکاوش

تمرکز بر موضوع راهبردها و اجزای ارزیابی صالحیت
تشکیل دهنده بوم سازگان

تمرکز بر تأثیرات یا خروجی ها یا راهبردهای 
موضوعی

مجالت علمی، راهنماهای تخصصی، قوانین و شمول
مقررات، کتاب ها

مطالب غیرعلمی یا روزنامه ای، منقوالت 
غیرتخصصی

در ادامه و در قالب رویکرد دوم برای پاسخگویی به سؤال یادشده، با هدف استخراج مفاهیم 
متأثر از اقتصاد چرخشی در دل بوم سازگان نوآوری با هدف ایجاد بوم سازگان چرخشی، با شش تن از 
1. Ecosystem thinking approach
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متخصصان امر به مصاحبه پرداختیم. در این بخش با هدف تحلیل اطالعات مستخرج از مصاحبه ها، از 
روش تحلیل مضمون استفاده نمودیم. با توجه به کلیات موضوع و همچنین تازه بودن و نوین بودن این 
مفهوم در دل بوم سازگان نوآوری و حتی سایر حوزه های مرتبط با محیط زیست در ایران،  یافتن افرادی 
که هم از موضوعات مرتبط با توسعه پایدار دارای بهره نظری و عملی باشند و همچنین بوم سازگان 
نوآوری را به خوبی بشناسند تا بتوانند بازطراحی آن با توجه به ارکان اقتصاد چرخشی را متصور شوند، 
کار آسانی نبود. به منظور دستیابی به چنین افرادی، به سراغ پروفایل شبکه های اجتماعی متخصصانی 

رفتیم که حداقل یکی از موارد زیر را در رزومه خود به ثبت رسانیده بودند.
با 	• آشنایی  و  بوم سازگان ها  رویکرد  با  فناوری  و  علم  سیاست گذاری  حوزه  در  نظری  یا  عملی  تجربه  دارای 

اصول و ارزش های توسعه پایدار
کارآفرین و یا ایده پرداز دارای تجربه عملی و نظری در حوزه های نوآوری اجتماعی و صنایع خالق و آشنایی 	•

با اصول و ارزش های توسعه پایدار
ارزش های 	• و  اصول  با  آشنایی  دارای  و  نوآوری  بوم سازگان  درون  در  تسهیلگر  نهادهای  متولیان  و  مدیران 

توسعه پایدار
متخصصان و پژوهشگران حوزه توسعه پایدار و به خصوص اقتصاد چرخشی دارای آشنایی با اصول و اساس 	•

بوم سازگان های نوآوری.
این افراد از بین فعاالن زیست بوم نوآوری )مدیران شتاب دهنده ها، مدیران انجمن های تخصصی 
حوزه نوآوری، مدیران توسعه اکوسیستم و پژوهشگران حوزه نوآوری و توسعه پایدار( و با درنظرگرفتن 
شاخص های باال انتخاب شدند. فرایند مصاحبه نیز با این هدف انجام گرفت که ابتدا غنای فکری در 
بین آنان انجام گیرد و سپس تحلیل های تخصصی آنان با توجه به دانش نهفته قابل احصاءگردد. لذا 
برخی به صورت مصاحبه بلندمدت )متوسط 2 تا 3 ساعت( و برخی طی چندین نوبت )کمتر از یک 

ساعت در هر مصاحبه( مورد مصاحبه قرارگرفتند.
عالوه بر مصاحبه با متخصصان فوق و ازآنجا که ممکن بود به دلیل نو بودن موضوع، برخی از 
مطالب مورد نیاز، بیان نشده و این پژوهش از غنای کافی برخوردار نگردد، همان طور که پیش تر در 
پژوهش )میثمی و الیاسی، 2020( نیز اطالعاتی تکمیلی مورد استفاده قرارگرفته است، از برخی اسناد 
همچون مصاحبه های ضبط شده، متون، گزارش های علمی و همچنین مستندات دیگر با هدف اشباع 

نمودن محتوایی و کمبود نقصان استفاده گردید.
الزم به ذکر است که با توجه به ساختار اکتشافی، سؤال های این پژوهش نوع مصاحبه در قالب 
»نیمه ساختاریافته« و »عمیق« طراحی گردید. از طرف دیگر با توجه به میان رشته ای بودن ساختار 
موضوعی این پژوهش، پیش از مصاحبه، اسناد و داده هایی که از دل ادبیات پیشین استخراج شده 
بودند، برای هر یک از مصاحبه شدگان ارسال گردید تا کلیات ذهنی و زیرساخت های اطالعاتی آنان 
تکمیل گردد. در حین مصاحبه نیز، مواردی که ممکن است با سؤال های اصلی پژوهش در ارتباط نبوده 
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باشند ولی پاسخگویی به آن ها می تواند در تکمیل سیر محتوایی موضوع مفید باشند نیز موردبررسی 
قرار گرفت.

از طرف دیگر و ازآنجا که تمرکز اصلی این پژوهش بر شکل گیری بوم سازگان نوآوری چرخشی 
استوار است، سؤاالت مورداستفاده در مصاحبه سعی نمودند تا معماری، گذار، عناصر و ماهیت های 
موردنیاز و همچنین زیرساخت های مطلوب در راستای شکل گیری بازیگران موجود در بوم سازگان 

نوآوری چرخشی را هدف قرار دهند. 

یافته های پژوهش
به منظور ایجاد نظمی ساختاری درخصوص ارائه دستاوردهای این پژوهش، یافته های پژوهشگران، 
برای  قرار می گیرند.  بررسی  مورد  پژوهش  در بخش روش شناسی  رویکردهای ذکرشده  ترتیب  به 
پاسخگویی به سؤال فوق، دو رویکرد کلی را مدنظر قرار می دهیم. رویکرد اول، به بیان راهبردهای 
اساسی برآمده از دل منابع و تجربیات پیشین می پردازد. رویکرد دوم، تجربیات زیسته و دانش نهفته 
نخبگان را مورد کنکاش قرار می دهد و از این طریق، چارچوب هایی اساسی برای استقرار نظام چرخشی 

در ایجاد بوم سازگان را به تصویر می کشد.

رویکرد اول

به صورت کلی، راهبردهای اساسی استقرار نظام چرخشی در ایجاد بوم سازگان در راستای راهبردهای 
کالن استقرار نظام چرخشی )5 راهبرد بیان شده در ذیل( به نحوی که تحقق فرایند استقرار و بستر آن 
درون مرزهای یک بوم سازگان نوآوری جای گیرد؛ تعریف می شوند. به بیان دیگر، راهبردهای اساسی 
استقرار نظام چرخشی در بوم سازگان نوآوری با ارث بری از راهبردهای کالن ولی در بستر بوم سازگان 
نوآوری مشخص می شوند. در این راستا، راهبردهای کالن استقرار اقتصاد چرخشی به قرار زیر تعریف 

شده اند )مک آرتور1  و همکاران، 2013؛ سارژا2  و همکاران، 2020؛ تاکاس3  و همکاران، 2020(.
باریک کردن4 : به معنای استفاده حداقلی از مواد مصرفی محصوالت و متعلقات آنان، استفاده کم،  .1

بهینه و متناسب با خروجی انرژی در تمامی زنجیره های ارزش و تأمین یک ماهیت کسب وکاری.
کندکردن5 : به معنای استفاده بیشتر از محصوالت، مواد مصرفی و همچنین متعلقات آنان در یک  .2

بازه زمانی طوالنی تر با هدف کاهش استفاده از انرژی.
بسته کردن6 : به معنای بازگرداندن محصوالت و همچنین این باقی مانده مصرف مشتری به  .3

1. MacArthur
2. Sarja
3. Takacs
4. Narowing
5. Slowing
6. Closing
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چرخه های اقتصادی.
بازتولید1 : به معنای مدیریت و پایدارسازی خدمات بوم سازگان های طبیعی در راستای استفاده از  .4

انرژی های تجدید پذیر و مواد غیر سمی و همچنین استفاده از مواد و تجهیزات تجزیه پذیر در 
ارکان مختلف بوم سازگان های کسب وکاری و فناورانه.

آگاهی بخشی2 : به معنای استفاده از فناوری اطالعات در راستای حمایت از چهار رکن اصلی  .5
ذکرشده.

در این چارچوب، بررسی ادبیات پیشین درخصوص اقتصاد چرخشی و توسعه پایدار و نگاهی جامع 
نگرانه به تحقق آن در بوم سازگان نوآوری، چهار الیه مدل کسب وکار، زنجیره تأمین، بوم سازگان و 
محصول را به عنوان الیه های اساسی راهبردی برای استقرار نظام چرخشی در بوم سازگان نوآوری 
مشخص نمودند که در ادامه در قالب اشکال شماره 3، شماره 4، شماره 5 و شماره 6 به شرح آنان 

می پردازیم.

شکل 3. راهبردهای کالن بوم سازگان نوآوری چرخشی

شکل 4. راهبردهای زنجیره تأمین چرخشی

1. Regeneration
2. Informing
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شکل 5. مدیریت و تولید محصول چرخشی

شکل 6. مدیریت و تولید محصول چرخشی
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پژوهش حاضر در چهار دسته فوق سعی نمود تا ارکان مختلف استقرار نظام نوآوری چرخشی را در 
نگاهی منطبق بر بوم سازگان به تصویر کشد. در این بافتار همان طور که در جدول نیز درج شده است، 
در چهار الیه کالن بوم سازگان، زنجیره تأمین، طراحی و مدیریت محصول و مدل کسب وکار  منطبق 
بر راهبردهای کالن استقرار نظام چرخشی  به ارائه راهبردهایی برای استقرار نظام چرخشی در ایجاد 

بوم سازگان نوآوری پرداختیم.

یافته های سیاستی ایجاد بوم سازگان
در بخش پیشین، برگرفته از ادبیات پژوهشی، راهبردهای استقرار زیست بوم نوآوری چرخشی بیان 
گردیدند. مرور ادبیات این حوزه، همچنین، برخی توصیه های سیاستی درخصوص به کارگیری راهبردها 
و تسهیل استقرار نظام چرخشی در درون زیست بوم نوآوری را نیز به تصویر می کشد. این توصیه های 
اقتصاد چرخشی در دل  برنامه های استقرار  بیان شده، زیرساخت ها و  سیاستی در کنار راهبردهای 

زیست بوم با تمرکز بر زیست بوم نوآوری را روشن می سازند.

توزیع مناسب فرصت ها و نقش ها
توزیع مناسب فرصت ها و نقش ها این امکان را برای بوم سازگان فراهم می آورد که در مواجهه با 
فرصت های جدید و یا ریسک ها دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند. این اصل بیان می دارد که هم در 
بخش تولید و هم در بخش مزیت ها و آورده های بازیگران، متولی توسعه بوم سازگان بایستی با در نظر 
گرفتن اصل عدالت، فرصت ها و مسئولیت های موجود در بوم سازگان را به نحوی عادالنه و متناسب 
با ظرفیت های هر یک از بازیگران توزیع نماید )فریانت1  و همکاران، 2021، مک آرتور46 و همکاران، 
2013(. الزم به ذکر است مدل های توزیع فرصت ازجمله مواردی است که می توانند به عنوان موضوع 
اصلی پژوهش های بسیاری قلمداد شوند. بر این اساس،  شناسایی ظرفیت ها و نقاط خأل هر یک 
از بازیگران موجود در بوم سازگان به عنوان  یکی از چالش های اصلی استقرار نظام چرخشی مطرح 
می شود. لذا توزیع مناسب فرصت ها و نقش ها می تواند با تخصصی سازی هر یک از مسئولیت ها سطح 
کیفی اعمال آنان را در حد باالیی حفظ نموده و شرایطی را فراهم آورد که در آن، بوم سازگان هنگام 
مقابله با چالش ها آسیب کمتری ببیند. توزیع مناسب و متناسب با ظرفیت نهادی هر یک از بازیگران 
سبب ایجاد خروجی های مطلوب و پایداری در سمت تولید نیز خواهد شد )هسیه2  و همکاران، 2017(. 
این امر امکان پایدارسازی کسب وکار با توجه به شاخص های زیست محیطی را نیز  ممکن می سازد.  

لذا مدیریت منابع تولید و پسماند می تواند در این ساختار به نحوی مطلوب تحقق یابند.

ایجاد فرصت های هم آفرینی مشترک
ایجاد سازوکارهایی به منظور اتصال بازیگران به یکدیگر و ایجاد فرصت های هم آفرینی از مواردی 
1. Friant
2. Hsieh
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است که تحقق ساختار چرخشی را در ایجاد بوم سازگان نوآوری فراهم می آورد )ییین1  و همکاران، 
2020(.  در این راستا متولیان بوم سازگان می کوشند تا با در اختیار قرارداد اطالعات مناسب ازطریق 
سامانه های جمع سپاری، زیرساخت های مناسبی برای توسعه فرصت های جذاب برای ذینفعان موجود 
در بوم سازگان فراهم آورند. در این میان، یکی از بزرگ ترین فعالیت ها، استخراج نظام مسائل موجود در 
سطح جامعه، دانشگاه و صنعت است.  لذا احصای مسائل به عنوان فعالیت کلیدی برای استقرار نظام 

چرخشی در بوم سازگان نوآوری محسوب می شود )کونیتزکو2  و همکاران، 2020(.
با در نظر گرفتن موارد فوق، فرایند احصای مسائل در سطوح یادشده نیز خود به سازوکارها و 
فرایندهای نیاز دارد تا حداکثر مداخله ذینفعان در بوم سازگان را فراهم آورد. با درک چنین هدفی، 
متولیان بوم سازگان بایستی مدل های احصای مسائل و همکاری مشترک با هدف تقویت هم آفرینی در 
راستای ایجاد یک محصول مابین بازیگران مختلف بوم سازگان را نیز برآورده ساخته و از این طریق، 

مقدمات تعامل بازیگران را فراهم آورند.
بررسی های پیشین مشخص کرد که تعامالت مشترک با هدف هم آفرینی مابین بازیگرآن یک 
بوم سازگان می تواند سبب حفظ ارزش در چرخه تولید و مصرف شود و از این طریق الزامات بسیار 
زیادی از نظام اقتصاد چرخشی را برآورده سازد )ویچر3  و همکاران، 2018(. ایجاد محصوالت و خدمات 
ترکیبی با استفاده از مشارکت صنایع مختلف و استفاده از ساکنین نواحی نوآوری می تواند به عنوان 
پتانسیل بالقوه در این حوزه معرفی گردد )مستره و کوپر4 ، 2017(. نظام اقتصاد چرخشی همکاری میان 
صنعتی و میان حوزه ای را به عنوان راهکار بهینه در راستای ایجاد بوم سازگان نوآوری چرخشی توصیه 
می نماید. در این میان، یکی از وظایف متولیان بوم سازگان، تسهیل این تعامالت و برقراری اعتماد 
مابین بازیگران مختلف به نحوی است که در این تعامالت مزایا و دستاوردها به شیوه ای عادالنه 
مابین ذینفعان توزیع یابد. گزاره یادشده در قالب مفهوم اعتمادسازی، کلیدواژه ای که در پژوهش های 
پیشین بسیاری مورد تأکید قرارگرفته است )بری5  و همکاران، 2021؛ نیسکانن6  و همکاران، 2021(. 
بررسی های ما نشان می دهد که بسیاری از صنایع و حتی نهاد های همکار، حاضر به تعامل با یکدیگر 
نیستند و همین امر سبب مصرف منابع، انرژی و تولید مضرات بسیار زیادی برای بوم سازگان شده 
است. لذا ایجاد بوم سازگان نوآوری چرخشی می تواند با ارائه راهکارهایی سبب تسهیل تفاهمات مابین 
بازیگران مختلف، هم راستا و حتی رقیب گردد و این امر بایستی به وسیله متولیان توسعه بوم سازگان 

اندیشیده شود.
1. Yin
2. Konietzko
3. Whicher
4. Mestre & Cooper
5. Berry
6. Niskanen
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تأمین مالی نوآورانه محصوالت و خدمات چرخشی
نتایج حاصل از این پژوهش بیان ساخت که استقرار نظام چرخشی در دل بوم سازگان نوآوری به 
مدل های تأمین مالی نوینی با هدف تسهیل نظام چرخشی نیاز دارد. چنین اقدامی، دو حوزه تأمین 
مالی نوآوری در بخش های تحقیق و توسعه مبتنی بر نظام چرخشی و همچنین تسهیالت مالی ازجمله 

پیش خرید با هدف کاهش ریسک فروش را شامل می شود )یونیان و بیایو1 ، 2014(.
در بخش تأمین مالی تحقیق و توسعه، ازآنجا که تولید محصوالت و طراحی خدمات چرخشی ممکن 
است با ریسک باال همراه باشد، لذا به تسهیالتی بسیار ارزان قیمت با هدف تشویق توسعه دهندگان 
محصول و خدمت نیازمندیم. این تسهیالت به عنوان مشوق، نوآوری در این خصوص را تحریک کرده 
و سبب نیل شرکت ها به این حوزه می گردند. تأمین مالی توسعه شرکت ها نیز به تغییراتی نیاز دارد که 
از آن جمله می توان به بلندمدت کردن بازه پرداخت و همچنین مدل های مشارکت در درآمد با هدف 

تشویق کسب وکارهای چرخشی به ادامه فعالیت اشاره نمود )ریزوس2  و همکاران، 2016(. 

آگاهی بخشی از نتایج حاصل از استقرار نظام چرخشی در سطح بوم سازگان
و متخصصان مشارکت کننده  از کارشناسان  بسیاری  پیشین و همچنین  منابع  از طرفی دیگر، 
در پژوهش بیان نموده اند که مادامی که نتایج حاصل از استقرار نظام چرخشی در سطح بوم سازگان 
به عنوان حقایقی قابل قبول و موردپذیرش همگانی توصیف و توجیه نشوند،  نمی توان از بازیگران و 
ماهیت های موجود در بوم سازگان  توقع درک و انجام مداخالتی با هدف استقرار نظام چرخشی را 
مدنظر قرارداد )کونیتزکو3 ، 2021؛ پاریدا4  و همکاران، 2019(. در این راستا، متولیان توسعه بوم سازگان 
نوآوری بایستی همواره آگاهی بخشی از نتایج حاصل از استقرار نظام چرخشی در سطوح مختلف با 

تمرکز بر الیه کالن بوم سازگان را موردتوجه قرارداد و برای آن برنامه مدونی آماده نمایند.
در این چارچوب، ایجاد مدل هایی به منظور انتفاع متقابل بازیگران مختلف از فرصت های موجود در 
بوم سازگان، از مواردی است که توجه ویژه متولیان توسعه بوم سازگان را می طلبد. لذا توسعه ی مدل های 
انتفاع متقابل مابین بازیگران مختلف با هدف حداکثر سازی مشارکت در برنامه های اقتصادی و رفاهی 
می تواند به عنوان یکی از راهکارهای اصلی استقرار نظام چرخشی در دل بوم سازگان نوآوری معرفی گردد 
)روگیری5  و همکاران، 2016(. این برنامه ها می توانند در قالب افق مشترک به هم راستا سازی برنامه ها و 

همچنین ایجاد فهم متقابل از تصمیمات نهادهای مختلف موجود در یک بوم سازگان منجر شوند.
1. Yunyan & Biao
2. Rizos
3. Konietzko
4. Parida
5. Ruggieri
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زنجیره ارزش چرخشی درون بوم سازگانی
زنجیره ارزش چرخشی درون بوم سازگانی به مجموعه فعالیت هایی اشاره می کند که هدف آن 
تعیین نقش ها و سپردن آن ها به بازیگران موجود در بوم سازگان است. در این تعریف، متولی توسعه 
بوم سازگان موظف است تا نقش های مختلفی که استقرار نظام چرخشی را ممکن می سازند تعریف 
نموده و سپس متناسب با دارایی ها و همچنین ظرفیت های هر یک از بازیگران به آن ها مسئولیت هایی 
تخصیص دهد. در این فرایند، ممکن است که نقش بعضی از بازیگران تغییریافته یا بازتعریف شود و 
یا مشخصه هایی ویژه با هدف پیاده سازی نظام چرخشی به عنوان یکی از وظایف اصلی آنان تعریف 
گردد.  بازیگران نیز به عنوان یکی از ارکان موجود در بوم سازگان، می بایستی عالوه بر فعالیت های 
روزمره خود، مسئولیت ایفای نقش های تعیین شده را بپذیرند و تمامی تالش های خود برای انجام 
مسئولیت های تعیین شده را نیز به کارگیرند )گنووز1  و همکاران، 2017؛ کازانکوگلو2  و همکاران، 2018(.

ایجاد نهاد قانون گذار و توسعه دهنده بوم سازگان
نیازمند است تا عالوه بر فراهم آوردن زیرساخت های  استقرار بوم سازگان چرخشی، به نهادی 
طراحی و تأسیس بوم سازگان نوآوری، در راستای توسعه آن نیز گام بردارد. در این راستا، بررسی 
پژوهش های پیشین در کنار نتایج حاصل از مورد کاوی بیان می دارد که استقرار مفهومی نظام چرخشی 
با هدف ایجاد بوم سازگان نوآوری چرخشی، در گام نخست به اعمال سیاست های کلی در الیه نهاد 
قانون گذار و متولی توسعه  بوم سازگان نیاز دارد )روگیرو66 و همکاران، 2021(. پژوهش حاضر نشان 
داد که مدل ساختاری و رفتاری نهاد متولی توسعه بایستی از ویژگی هایی همچون نامتمرکز بودن و 
اشتراکی بودن نیز بهره ببرد. در این راستا، فرآیند سیاست گذاری و حکمرانی نیز بایستی از چنین اصلی 
تبعیت نموده و بتواند مشارکت حداکثری بازیگران موجود در بوم سازگان را فراهم آورد. مشارکتی که 
نه تنها زمینه ساز فعالیت بیشتر آنان در حوزه های محصول در بوم سازگان می شود، بلکه سبب پذیرش 
بیشتر این سیاست ها در بدنه اجرایی آنان نیز خواهد شد )کورونا3  و همکاران، 2019؛ دی پاسکال4  و 

همکاران، 2021؛ الیا5  و همکاران، 2020(.
چرخشی،   اقتصاد  سیاستی  برنامه های  خاص  نتایج  دلیل  به  که  می دهد  نشان  حاضر  پژوهش 
پذیرش آنان ممکن است برای بعضی نهادها با چالش هایی همراه باشد، لذا چنین ساختاری برای نهاد 

قانون گذار و توسعه دهنده می تواند موجبات فائق آمدن بر چالش های یادشده را نیز فراهم آورد.

1. Genovese
2. Kazancoglu
3. Corona
4. De Pascale
5. Elia



 208  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

یز
  س

ال
س

نظارت یکپارچه و متمرکز
به  پژوهش  این  یافته های  از  حاصل  چرخشی  نوآوری  بوم سازگان  استقرار  و  تأسیس  طراحی، 
ساختاری یکپارچه برای نظارت و مدیریت پروژه های موجود در بوم سازگان نیازمند است. یافته های 
این پژوهش نشان می دهد که چنین بوم سازگانی به سامانه ای یکپارچه با هدف نظارت بر فرآیندهای 
چرخشی و اعمال مداخالت مهم موردنیاز در شرایط محیط زیست با هدف بهبود فرایندها، حصول 
اطمینان از اتمام آنان و همچنین جمع آوری داده های ضروری نیازمند است )کورونا69 و همکاران، 

2019؛ فریانت54، 2021(.

رویکرد دوم

دوم،  رویکرد  در  فرعی،  اول  سؤال  به  پاسخگویی  درخصوص  مروری  بخش  تکمیل  هدف  با 
مصاحبه هایی با برخی متخصصان امر انجام گرفت، نتایج حاصل از این مصاحبه ها در قالب گزاره های 
پژوهشی استخراج و در این بخش درج می شوند. مصاحبه انجام شده با جامعه نخبگانی، ارکان موجود 
در سؤاالت اصلی و فرعی پژوهش را محور قرارداد و در کنار آن مباحث و سؤاالت متنوع تر دیگری 
با هدف احصای دانش نهفته درخصوص راهبردهای استقرار نظام چرخشی با هدف ایجاد بوم سازگان 
نوآوری چرخشی را نیز مطرح نمود. در این خصوص داده های ذیل از دل این مصاحبه ها استخراج 

گردیدند.
تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه ها بیان می دارد که شکل گیری صحیح بوم سازگان نوآوری چرخشی، 
بیش از همه چیز به یک ذهنیت ساختاریافته،  بازطراحی ساختارهای سنتی و استقرار زیرساخت های 
کلی  ساختار  که  ساخت  آشکار  همچنین  بخش  این  از  حاصل  یافته های  است.   وابسته  موردنیاز 
بوم سازگان نوآوری چرخشی، با آنچه پیش تر در منابع و پژوهش های مشابه درخصوص بوم سازگان 

نوآوری پایدار گفته شده بود متفاوت است.
براساس یافته های حاصل از این پژوهش استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی به ماهیت های 
تغییریافته در مواردی همچون زنجیره تأمین، بوم سازگان کسب وکاری و جامعه مشتریان درکنار تحول 
اجزای سنتی بوم سازگان نوآوری نیاز دارد. یافته های حاصل از این پژوهش همچنین نقش برنامه های 

نرم را به عنوان عامل کلیدی در شکل گیری بوم سازگان نوآوری چرخشی حیاتی می داند.
با هدف توسعه سیاست های محلی و  فعالیت هایی  به مجموعه  نرم  برنامه های  این اساس،  بر 
منطقه ای با هدف افزایش آگاهی، ایجاد مدل های جدید کسب وکاری و همچنین شبکه سازی و توسعه 

ارتباطات، توانمندسازی، فرصت یابی و درنهایت معرفی مدل های جدید رهبری اشاره می کند.
کنار  در  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  مصاحبه  بخش  از  حاصل  یافته های  اساس،  این  بر 
زیرساخت سازی و فراهم آوردن ابزارآالت و ماهیت های موردنیاز در درون یک بوم سازگان با هدف 
توسعه اقتصاد چرخشی، برنامه سازی و فرهنگ سازی و آنچه به عنوان فناوری های نرم یاد می شود 
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نقش بسیار زیادی در تشکیل بوم سازگان نوآوری چرخشی ایفا می نماید.
استخراج نتایج حاصل از مصاحبه ها و سپس تحلیل آن ها از سه حوزه اصلی به عنوان دسته بندی های 
کالن در فرآیند ایجاد بوم سازگان نوآوری چرخشی حکایت می کند. بر این اساس سه مقوله ذینفعان، 
ارزش ها و همچنین سیاست های سرمایه گذاری به عنوان سه دسته بندی کلی مضامین استخراج شده از 

مصاحبه ها شناخته شدند.

ذی نفعان
بررسی نتایج حاصل از مصاحبه ها بیان می دارد که به صورت کلی متخصصان، ذینفعان را در فرایند 
استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی بسیار کلیدی و حیاتی می دانند. ازاین رو، پس از استخراج گویه 
های اولیه و سپس تحلیل آنان، مشابهت یابی و بررسی بسامد تکرار آن در بیانات سایر متخصصان 
مصاحبه شده، به صورت کلی همان طور که در جدول شماره 2 نشان داده شده است، برای ذینفعان 

گویه های زیر استخراج گردید.
جدول 4. ذی نفعان در بوم سازگان نوآوری چرخشی

توصیف گویهعنوان گویه

ایجاد نهادهای مدیریت کننده پسماند در قالب کسب وکارهای خدماتی واسط مابین ماهیت های موجود در بازیگران واسط
بوم سازگان

بازیگران 
اتصال تولیدکننده های پسماند به نهادهای مدیریت کننده پسماند از طریق مدل های انتفاع متقابل برای طرفیناتصال دهنده

به اشتراک گذاری 
پروژه های توسعه 

پایدار

ایجاد پروژه های اشتراکی مابین بازیگران بوم سازگان با هدف کاهش تولید پسماند در بخش های مختلف. برای 
مثال: توسعه ناوگان پخش پایدار به صورت اشتراکی

نامتمرکزسازی تأمین کنندگان و واحدهای تولیدی در گستره جغرافیای بوم سازگاننامتمرکز سازی

ایجاد پروژه های اشتراکی با هدف افزایش پایداری در سطوح مختلف بوم سازگان و بازیگران. برای مثال، اعطای توزیع نقش ها
وظایف نظارتی به یک حوزه یا بازیگر خاص بوم سازگان

توسعه پلتفرم های 
توسعه پلتفرم های باز با هدف جمع آوری، نظارت، تحلیل و پردازش منابع و تسهیل فرایند تصمیم گیریباز

تسهیل هم آفرینی با هدف افزایش تعامل مابین بازیگران بوم سازگان، حمایت از کسب وکارهای پلتفرمیهم آفرینی

توسعه خوشه های 
نوآوری

توسعه خوشه های نوآوری با هدف ایجاد خرده بوم سازگان های نوآوری. خوشه ها از بهترین معماری برای 
نگه داری ارزش های درون بوم سازگان و همچنین کاهش مصرف انرژی برخوردارند.

استفاده از پلتفرم های جمع سپاری با هدف جمع آوری نیازها، توقعات و تقاضای بازیگران در راستای ایجاد ارزش جمع سپاری
پیشنهادی کانونی بوم سازگان چرخشی
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نوآوری در مدل 
کسب وکار با تمرکز 
بر بخش ارتباط با 

مشتری و کانال 
توزیع

اطالع رسانی، آموزش و ترویج ارزان ترین، بهترین و سبزترین رویکردهای ارتباط با مشتری و کانال های توزیع

افزایش تعداد شرکت های به هم پیوسته با هدف استفاده از ابزارآالت و مواد قابل معاوضه. برای مثال شرکت الف از تعویض مواد اولیه
قطعات جانبی شرکت ب استفاده می کند.

آگاهی بخشی به 
مشتریان

ایجاد تأمین کنندگان نیازهای اطالعاتی و آگاهی بخشی، تولیدکنندگان محتوا برای اطالع رسانی به بخش های 
دولتی و خصوص درخصوص مزایای بوم سازگان چرخشی

استفاده از مزیت ها و ظرفیت های فضای مجازی با هدف پوشش ذی نفعان بیشتر در بوم سازگان چرخشی. هدف فضای مجازی
از این کار، آموزش و اطالع رسانی و درگیری بیشتر ذی نفعان با فرایندهای عملیاتی است.

متنوع سازی منابع 
استفاده از منابع جایگزین انرژی که توسط سایر بازیگران قابل تولید است و ایجاد مدل های معاوضهانرژی

توسعه خدمات تعمیر 
و نگه داری

ایجاد خدمات تعمیر و نگه داری در گستره زیادی از محصوالت با هدف استفاده از ابزارآالت و مواد قابل تأمین 
به وسیله دیگران

ارزش ها در درون بوم سازگان نوآوری چرخشی
نتایج حاصل از مصاحبه ها بیان داشت که ارزش های بوم سازگان نوآوری چرخشی به عنوان هسته 
اصلی گذار تلقی می شوند.  براساس نظر مصاحبه شوندگان،  تعریف، کاربرد و ابعاد بوم سازگان نوآوری 
چرخشی، در مقایسه با بوم سازگان نوآوری خطی، متفاوت است. جدول شماره 5، گویه های حاصل را 

نشان می دهد. 
جدول 5. ارزش ها در بوم سازگان نوآوری چرخشی

توصیف گویهعنوان گویه

مداخله فناوری های نوین چرخشی در واحدهای تولیدی با هدف حفظ ارزش های چرخشی در خطوط فناوری های چرخشی نوین
تولید

بازتعریف مفهومی همکاری، رقابت پذیری، هم نوآوری و هم آفرینی در درون بوم سازگان های بازتعریف مفهومی
چرخشی

استقرار نهادهای تسهیلگر به منظور حل چالش های موجود درخصوص رقابت پذیری و صرفه نهادهای تسهیلگر
اقتصادی

اندازه گیری شاخص های چرخشی در بخش های مختلف بوم سازگانارزیابی شاخص ها

متنوع سازی روش های طراحی محصول/خدمت با هدف حفظ ارزش های چرخشیمتنوع سازی روش های طراحی

حمایت مالی از جنبه های 
فرهنگی

معرفی ارزش های فرهنگی، به عنوان ارزش های حمایت کننده توسعه اقتصاد چرخشی

نامتمرکزسازی حکمرانی و سیاست گذاری در سطوح مختلف بوم سازگاننامتمرکز سازی حکمرانی
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مدل سازی چرخه عمر محصوالت و خدمات با هدف ایجاد افقی روشن درباره فرایند تبدیل مواد و مدل سازی ارزیابی چرخه عمر
انرژی در الیه های مختلف بوم سازگان

متعادل سازی مابین ارزش های پایدار و رقابتیمتعادل سازی

ایجاد ارزش های فرهنگی برای نوآوری در مدل کسب وکار با استفاده از ارزش های نظام چرخشی.شکل دهی به الگوهای مصرف

شکل دهی به بازار با استفاده از افزایش آگاهی درخصوص جنبه های مثبت اقتصاد چرخشی در زندگی شکل دهی به بازار
مردم

ترویج ارزش های زندگی پایدار و تربیت مردم برای خروج از مصرف گراییمحکوم سازی مصرف گرایی

حمایت از کسب وکارهای پایدار و ترویج ارزش های درونی  آنانجایزه دهی

ابداع استانداردهای جهان شمول برای طراحی محصول و رفتارهای مشتریاناستانداردسازی

فراهم آوردن فعالیت های تنظیم گرایانه با هدف محدودسازی فشار حداکثری بر منابع در سطح تنظیم گری
بوم سازگان

آموزش مردم با هدف استفاده از تأمین کنندگان محلی، سامانه های پخش محلی و صنایع منطقه ایتوسعه خدمات محلی

ترویج استفاده از خدمات مجازی بازی و بستر فضای مجازی در خدمات مختلف کسب وکاریمجازی سازی خدمات

ترویج سبک زندگی مینیمالیستی و کم گرایانهسبک زندگی

فراهم آوردن اطالعات الزم درخصوص گذار در الیه های محصول و خدمات با هدف پذیرش مقدمات تسهیلگری گذار
اقتصاد چرخشی

سیاست های سرمایه گذاری در بوم سازگان نوآوری چرخشی
از  ناشی  پایه  سیاست های  از  بعضی   ،6 شماره  جدول  سرمایه گذاری،  سیاست های  درخصوص 

مصاحبه ها درخصوص سرمایه گذاری در بوم سازگان نوآوری چرخشی را به تصویر می کشد.
جدول 6. سیاست های کالن سرمایه گذاری در بوم سازگان نوآوری چرخشی

سیاست 
سرمایه گذاری

توضیح

هم سرمایه گذاری به وسیله 
بخش خصوصی و دولتی

تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری بر روی زیرساخت های اقتصاد چرخشی به وسیله فراهم آوردن 
امکان هم سرمایه گذاری و توزیع سود مابین اجزای مختلف بوم سازگان در همکاری با بخش دولتی

متنوع سازی مدل های 
سرمایه گذاری و تأمین 

مالی در کنار ارائه ابزارآالت 
گوناگون

فراهم آوردن مدل های مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری در کنار ارائه ابزارآالت نوآورانه با هدف ایجاد 
انتخاب های مختلف براساس شرایط هریک از بازیگران و سرمایه گذاران موجود در بوم سازگان

ایجاد ضمانت سرمایه گذاری 
از طریق تسهیل مشارکت 

بخش خصوصی و مدل های 
کاهش خطر سرمایه گذاری

حمایت از سرمایه گذاران از طریق ایجاد مدل های ضمانت سرمایه گذاری از طریق برنامه هایی نظیر پیش خرید، 
خرید اعتباری و خرید تضمینی با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری

سرمایه گذاری غیرتجاری 
بر روی نهادهای پایه مولد 

اقتصاد چرخشی

توانمندسازی نقش مؤسسات غیرتجاری و سازمان های مردم نهاد با هدف ترویج مفهوم اقتصاد چرخشی در 
بخش های  بازاری، نهادهای تجاری، خطوط تولیدی و بازیگران دیگر موجود در بوم سازگان
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سرمایه گذاری با هدف 
کاهش تأثیرات زیان بار 

نهادهای غیر چرخشی در 
بوم سازگان

خلق مدل های جدید کسب وکار با استفاده از نوآوری در مدل کسب وکار با هدف ایجاد ارزش پیشنهادی مبتنی 
بر بهینه سازی فرایند تولید و همگام کردن بخش های صنعتی با شاخص های ارائه شده جهت حفظ منابع و 

محیط زیست

توسعه پلتفرم های 
سرمایه گذاری جمعی

توسعه پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی و مبتنی برداده با هدف پیش بینی خروجی حاصل از سرمایه گذاری و 
هرگونه تغییرات احتمالی در سیاست های سرمایه گذاری در بوم سازگان نوآوری چرخشی با استفاده از رویکردها 

و مدل های تحلیل کالن داده ها

براساس نظر مصاحبه شوندگان، سیاست های سرمایه گذاری، محدود به راهبردهای فوق نیستند.  
لذا نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برخی برنامه های سیاستی دیگر نیز جهت تسهیل 
گذار به سمت ایجاد بوم سازگان نوآوری چرخشی وجود دارند که در جدول شماره 7 به تصویر کشیده 

می شوند. این جدول از تحلیل گزاره های این پژوهش به دست آمده است.

جدول 7. تحلیل گزاره های سرمایه گذاری

توصیفحوزه تحلیلی

آموزش واحدهای 
کسب وکاری با هدف 

فائق آمدن بر چالش های 
بوم سازگان نوآوری 

چرخشی

توانمندسازی و افزایش توانایی واحدهای موجود در بوم سازگان با تمرکز بر بازیگران کسب وکاری و آگاهی 
بخشی درخصوص مشکالت، چالش ها، موانع و گلوگاه های استقرار نظام چرخشی و ارائه راهکارها و 

برنامه های پیشنهادی جهت حل آن ها با مشارکت نهادهای تسهیلگر موجود در بوم سازگان

توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و تعاملی مابین 

بازیگران بوم سازگان

خلق شبکه های ارتباطی و تعاملی با هدف اشتراک دارایی های مشهود و نامشهود مابین بازیگران 
بوم سازگان. فراهم آوردن تعامالت و ارتباطات با هدف تسهیل روابط فی مابین و درک آن ها از چالش های 

تخصصی

توسعه نوآوری و نهادهای 
تسهیلگر نوآوری، فناوری، 

تحقیق و توسعه

ایجاد نهادها و مراکز نوآوری همچون شتاب دهنده ها، مراکز سرمایه گذاری خطرپذیر با هدف توسعه اقتصاد 
نهادی و سرمایه ای مبتنی بر دانش و فناوری های نو و حمایت از بخش های تحقیق و توسعه مبتنی بر 

آرمان های بنیادین اقتصاد چرخشی در بخش تولید و خدمات

تمرکز بر شکل دهی بازار 
و الگوهای مصرف در 

چارچوب اقتصاد چرخشی

افزایش آگاهی مصرف کنندگان درخصوص مزایای توسعه پایدار و نظام های چرخشی و همچنین 
دستاوردهای حاصل از استقرار نظام چرخشی در کالن بوم سازگان منطقه در بخش های مختلف تولید و 

خدمات

تأمین مالی جذب 
نخبگان و برنامه های 

جذب و نگهداری نیروی 
کاردانشی و همچنین 

معرفی فرصت های موجود 
در منطقه

توسعه سازوکارهای جذب نخبگان و برنامه های جذب توانمندی ها با هدف جلب نیروی کاردانشی ماهر 
مبتنی بر سازوکارهای اقتصاد چرخشی در کنار فراهم آوردن آموزش های الزم برای تربیت آنان و ارائه 

ساختاری با هدف معرفی فرصت های موجود در درون بوم سازگان چرخشی و پایدار

توسعه زیرساخت های 
اشتراک دانش

استقرار نهادهای دانشی در کنار زیرساخت های نشر و توسعه دانش با هدف آگاه سازی جوامع محلی 
درخصوص دستاوردها و نتایج حاصل از استقرار چرخشی و صحبت کردن درخصوص مسائل و مشکالت 

پیش رو و راهکارهای پیشنهادی برای حل آن ها
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توسعه زنجیره تأمین 
هوشمند

استفاده از فناوری ها و روش های هوشمند با هدف کاهش هزینه های زنجیره تأمین و افزایش کیفیت و 
نظارت و همچنین ارزیابی فرآیندهای موجود

توسعه مفهومی خانه های 
پایدار

یکی از بزرگ ترین منابع مصرف کننده انرژی بخش، اقامت، خانه نشینی و مسکن می باشد بنابراین راهکارها 
و نوآوری هایی با هدف سرمایه گذاری در مسکن هوشمند و فراهم آوردن مدل های اقتصاد اشتراکی و پایدار 

می تواند تا حدود زیادی در استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی مثمر ثمر باشد

سرمایه گذاری مبتنی بر 
ارزیابی اثر

فراهم آوردن حمایت های مالی، پاداشی و ابزارآالت سرمایه گذاری و همچنین ارائه تأمین مالی غیرتجاری 
در کنار تسهیل فرایندهای مالیاتی در ساختار اشتراکی براساس نتایج حاصل از اقدامات و ارزیابی 

سیاست های حاکم در بوم سازگان چرخشی

نتیجه گیری
درخصوص بحث ذی نفعان، برخالف ساختار خطی بوم سازگان نوآوری که در آن صرفاً حلقه های 
واسط باارزش و یا سودآوری در راستای اهداف و برنامه های بوم سازگان می توانند به حلقه های جاری 
و بازیگران کلیدی متصل شوند؛ در بوم سازگان نوآوری چرخشی می بایستی امکان اتصال و ایجاد 
شبکه های چندگانه به منظور در نظر گرفتن ظرفیت های نهفته بازیگران در بوم سازگان چرخشی  فراهم 
گردد. عبارت فوق به این معناست که هر یک از بازیگران  که دارای  ظرفیت نهفته در راستای اهداف 
توسعه پایدار می باشند می توانند جهت بارور نمودن ظرفیت های خود وارد بوم سازگان شده و آن ها را 

در معرض تحقق قرار دهند.
آنچه گفته شد برای بازیگران فعال سبب ایجاد انگیزه شده و سایر بازیگران غیرفعال را نیز وادار 
به تحرک می نماید. به عبارتی دیگر،  بازیگران فعال )استارتاپ ها و شرکت های نوپا دارای ظرفیت در 
راستای استقرار نظام نوآوری چرخشی( با هدف کسب موقعیت های تجاری و غیرتجاری و بازیگران 
یا  و  بزرگ  اقتصادی همچون شرکت های  اولویت های  دارای  و  )بازیگران غیر عالقه مند  غیرفعال 
نهادهای تخصصی کاماًل تجاری( ازطریق قوانین و مقررات، چارچوب های اساسی اقتصاد چرخشی را 

پذیرفته و در این نظام اقتصادی جدید به فعالیت می پردازند.
براساس یافته های حاصل از این پژوهش، انگیزه درونی بازیگران بوم سازگان درخصوص پذیرش 
قوانین اقتصاد چرخشی متفاوت است. به عنوان مثال، پذیرش شرایط ممکن است برای بعضی با پذیرش 
هزینه هایی همراه باشد و برای بعضی دیگر به عنوان موقعیت های تجاری و ورود به دنیای جدید 
محسوب گردد.  برای حل این مسئله،  پاسخ دهندگان مصاحبه معتقدند که متنوع سازی راهبردها 
با هدف شمول تعداد گسترده تری از ذینفعان در بوم سازگان چرخشی می تواند به عنوان راهکار بهینه 

قلمداد شود.
تحلیل مصاحبه ها همچنان روشن ساخت که خوشه سازی با هدف تجمیع بازیگران هم شکل و 
هم آوا می تواند به عنوان راهبردی ویژه با هدف شکل دهی جامعه مخاطبان و ذی نفعان در نظر گرفته 
شود. در همین رابطه، پاسخ دهندگان معتقد بودند که جمع آوری ماهیت های هم آوا و هم شکل در یک 
منطقه جغرافیایی ویژه همچون پارک های علم و فناوری و نواحی نوآوری می تواند سبب افزایش 
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ارتباطات و تعامالت پایا بین شرکا، کاهش هزینه های تأمین و درنهایت، بهبود تعامالت ویژه در الیه 
ذی نفعان و مخاطبان گردد.

براساس نتایج حاصل از این بخش و برخالف ساختار خطی بوم سازگان نوآوری که عمدتاً بر روی 
تقاضای بازار متمرکز است؛  در بوم سازگان نوآوری چرخشی ساختار غیرمتمرکز و پراکندگی فرصت ها 
در بوم سازگان عامل مثبت تلقی می شود. بر این اساس پاسخ دهندگان معتقدند که تبدیل زیرساخت های 
بوم سازگان نوآوری از ساختار مبتنی بر بازار به ساختار مبتنی بر فرصت می تواند تا حد بسیار زیادی گذار 
ماهیت های موجود در بوم سازگان نوآوری خطی به سمت بوم سازگان نوآوری چرخشی را تسهیل دهد.

درخصوص بحث ارزش ها، نتایج حاصل از بررسی گزاره های یادشده به وسیله مصاحبه شوندگان 
در حوزه ارزش های بوم سازگان چرخشی بیان می دارد که به رغم اینکه رقابت پذیری به عنوان اصل 
اساسی در فضای نوآوری برای رشد تلقی می شود؛ ولی  در بوم سازگان نوآوری چرخشی این مفهوم به 

بازطراحی و بازآفرینی نیازمند است. 
کردن  رعایت  و  سود  رساندن  حداکثر  به  مابین  آشکار  تناقضی  که  معتقدند  مصاحبه شوندگان 
ارزش های اقتصاد چرخشی وجود دارد. بر طبق بیانات آن ها اگرچه این تناقض تا حدی در مواردی 
در سایر  نادرست می تواند  اعمال سیاست  در صورت  آن  نتایج  ولی  است؛  قابل حل کردن  کوچک 
مؤلفه های بوم سازگان تأثیرات جبران ناپذیری را بر جای بگذارد. به عنوان مثال، درخصوص استفاده 
از خودروهای الکترونیک،  اگرچه که این مفهوم به صورت کلی با پایداری همراه است،  اما  اثرات 
جبران ناپذیری که باتری های این خودروها و یا فناوری استفاده از پیل های سوختی برجای می گذارد 
بسیار خطرناک تر از خودروهای بنزینی می باشد.  به بیان دیگر، اگرچه ما صورت مسئله را به نحوی 
بازآرایی نموده ایم؛ اما هنوز مشکل را برطرف ننموده ایم  و این مشکل درجایی دیگر و با ظاهری دیگر 

رخ می نماید.
با در نظر گرفتن تناقض ذکرشده، بوم سازگان نوآوری چرخشی به بازطراحی خدمات و محصوالت 
نیازمند است.  بر همین اساس، حفظ ارزش ها و در این بوم سازگان تا حدی با استفاده از همان ابزارآالت 
و روش هایی که در بوم سازگان نوآوری خطی مورداستفاده قرار می گیرد ممکن است مقدور نباشد و یا 

هزینه های باالیی را به همراه داشته باشد.
بنابراین درخصوص طراحی ارزش در بوم سازگان نوآوری چرخشی،  اقدامی یک جانبه در بسیاری 
در  نظام چرخشی  استقرار  لذا،  نماید.  تسهیل  را  اقتصاد چرخشی  به سمت  گذار  نمی تواند  موارد  از 
بوم سازگان نوآوری به مجموعه ای از رویکردهای ترکیبی با ابزارآالت مختلف جهت گذار به سمت 

ماهیت های چرخشی و یا ایجاد ماهیت های چرخشی از پایه نیازمند است.
آنچه گفته شد سبب افزایش بهینگی استفاده از منابع از طریق توزیع منابع و بار متأثر بر آن در تمامی 
سطوح بوم سازگان می گردد.  چنین ساختار نامتمرکزی برای هر یک از بازیگران بوم سازگان وظایفی در 
تناظر با توانمندی ها و مشخصات آنان تعریف می نماید.  این ساختار هوشمند همچنین توسعه پذیری 
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شرکت ها در درون بوم سازگان را از طریق اختصاص منابع هوشمند و مناسب با ویژگی های آنان مقدور 
می سازد. هوشمندی چنین ساختار توزیع منابع متوازنی آنجایی تعریف می شود که به ماهیت های 
موجود در بوم سازگان همان قدری ورودی می رساند که آن ها نیازمندند. بنابراین نرخ مصرف انرژی 
متوسط بازیگران بوم سازگان از حد تعریف شده باالتر نرفته و بهینگی استفاده از منابع رعایت می گردد.
بوم سازگان  ارزش های  که  می دهند  پیشنهاد  مصاحبه شوندگان  یادشده،  تناقض  حل  به منظور 
نوآوری چرخشی به رویکردهای کالن و دربردارنده حالت های مختلف بوم سازگان، قبل و بعد از اعمال 
ارزش های کالن اقتصاد چرخشی نیازمند است. به بیان دیگر، سیاست های حاکم بر بوم سازگان چرخشی 

به تنوع و گستردگی اقتضایی وسیعی نیازمندند.
بلندمدت  برنامه های  از  حاصل  سود  تقابلی  مفهوم  قالب  در  ویژه ای  به صورت  شد  گفته  آنچه 
توسعه پایدار در مقابل مدل های موجود قربانی کردن همه چیز در کوتاه مدت برای منافع و اهداف 
سازمانی  قابل بیان است. در چنین ساختاری، نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که مفهوم 
رقابت پذیری به عنوان ارزش اصلی بوم سازگان نوآوری، در بوم سازگان نوآوری چرخشی قابل هضم و 
یا مماشات نمی باشد. درواقع، ماهیت های موجود در بوم سازگان نوآوری چرخشی نمی توانند به دالیلی 
همچون سود و یا توسعه اقتصادی، ارزش های بوم سازگان چرخشی را زیر پا گذاشته و یا از آن ها عبور 

نمایند.
بر این اساس، مصاحبه شوندگان معتقدند که طراحان بوم سازگان شاید ازطریق مواردی همچون 
و درنهایت  نوآوری سازمانی  راهکارهای  تأمین،  و  ارزش  زنجیره  بهینه سازی مدل های کسب وکار، 
بازطراحی ارزش ها بتوانند تا حدودی به استقرار نظام چرخشی در درون بوم سازگان نوآوری اقدام ورزند، 
ولی به صورت کلی تناقض یادشده زمانی ها قابل حل است که بتوان ارزش های اقتصاد چرخشی را در 

دل نظام نوآوری و به زبان اقتصاد سوددهی تعریف نمود.
برای رسیدن به چنین مفهومی، مصاحبه شوندگان دو سیاست شکل دهی رفتار مشتری و تنظیم گری 

را به عنوان سیاست های قابل اعمال برای استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی پیشنهاد می دهند.
درخصوص شکل دهی رفتار مشتری، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بازطراحی 
تمرکز  با  به خصوص  بازار  به شکل دهی  زیادی  میزان  به  نوآوری چرخشی  بوم سازگان  فرآیندهای 
بر نقش مشتریان بستگی دارد. براساس نظر مصاحبه شوندگان،  شکل دهی رفتار مشتریان مواردی 
همچون فرهنگ، اخالقیات، مدل های مصرف و مدل کسب وکار ماهیت های بوم سازگان را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
از طرف دیگر، درخصوص تنظیم گری، نتایج حاصل از پژوهش فوق بیان می دارد که رفتارشناسی 
مشتری و شکل دهی به رفتار به تنهایی نمی تواند گذار بوم سازگان به سمت توسعه بوم سازگان نوآوری 
چرخشی را تسهیل بخشد. در این میان، نهادی تنظیم گر به منظور توسعه مقررات رشد ماهیت های 
موجود در بوم سازگان موردنیاز است. چنین ساختاری، شرایط توسعه و رشد اقتصادی ماهیت ها را به 
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نحوی تعیین می نماید که آن ها نمی توانند از حاشیه سود تعیین شده و یا ارزیابی اثرات بر جای گذارده 
خارج شده و منابع موجود در بوم سازگان را برای منافع اقتصادی نامتناهی خود مصرف نمایند.

و درنهایت، درخصوص بحث سرمایه گذاری، سیاست های سرمایه گذاری همواره به عنوان یکی از 
محورهای کلیدی شکل گیری بوم سازگان ها توسط پژوهشگران و متخصصان امر شناخته می شده اند. 
پژوهش حاضر نشان می دهد که گذار به سمت بوم سازگان نوآوری چرخشی با همان ساختارها و 

سیاست های بوم سازگان خطی مقدور نیست و بهینه سازی و ساختارهای نوینی را می طلبد. 
براساس داده های حاصل از این پژوهش، سیاست های سرمایه گذاری همگام با طبیعت می بایست 
به عنوان مجموعه ای از شاخص ها برای حمایت های مالی در برنامه های توسعه بوم سازگان نوآوری 
چرخشی تلقی گردد. این شاخص ها که عمدتاً به عنوان شاخص های کمی قابل اندازه گیری می باشند 
همچنین رویکردهای پیشین و یا سیاست های سرمایه گذاری غیر پایدار را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
برای  ویژه ای  سیاستی  ابزارآالت  یا  و  برنامه ها  می توانند  شاخص ها  این  موارد،  از  دیگر  برخی  در 

سرمایه گذاری در بوم سازگان نوآوری ابداع نمایند.
براساس نظر متخصصان در این پژوهش، سرمایه گذاری همواره به عنوان عامل کلیدی در توسعه 
بوم سازگان ها شناخته می شود ولی مدل سرمایه گذاری نامناسب همچنین می تواند سبب ایجاد گلوگاه ها 
مصاحبه شوندگان  برخی  این،  بر  گردد. عالوه  اقتصاد چرخشی  به سمت  گذار  برای  آسیب هایی  و 
درخصوص خطرات ناشی از مدل سرمایه گذاری نامناسب و روش های تعدیل این خطرات نگرانی هایی 

ابراز می نمودند.
مصاحبه شوندگان معتقدند که ابزاری مناسب و یا مدلی ساختاریافته برای ارزیابی موفقیت مدل های 
مختلف سرمایه گذاری در بوم سازگان نوآوری چرخشی وجود ندارد. آن ها همچنین معتقدند که بازگشت 
نوآوری چرخشی  بوم سازگان  آنچه  با  در مدل سرمایه گذاری خطی  در ساختار طراحی شده  سرمایه 

می طلبد سازگاری ندارد.
در این میان مصاحبه شوندگان مدل های خروج سرمایه گذار و توسعه سرمایه گذاری در بوم سازگان 

نوآوری چرخشی را نیز به عنوان عاملی دیگر بیان نمودند که از ابهامات فراوانی برخوردار است.
براساس نظر مصاحبه شوندگان در چنین شرایط نامشخصی، صحبت کردن درخصوص تأمین مالی 
به عنوان یکی از راهبردهای حمایتی گذار به سمت بوم سازگان نوآوری چرخشی با مشکالتی همچون 

نبود ساختار نظارتی و امکانات ارزیابی در بین گزینه های سیاستی  مواجه خواهد بود.
اثر و سنجش راهکارهای  ارزیابی  ارائه چارچوبی براساس  مصاحبه شوندگان در این میان لزوم 
سیاستی و نتایج مرتبط با آن قبل از اقدام برای هرگونه اجرایی کردن هرگونه سیاستی را بسیار ضروری 

و واجب می دانند.
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نتیجه گیری
پژوهش حاضر با موضوع مفهوم سازی اقتصاد چرخشی در بافتار سیاست گذاری فناوری با هدف 
برنامه های  و  زیرساخت ها  بوم سازگانی،  منظر  از  تا  نمود  نوآوری چرخشی، سعی  بوم سازگان  ایجاد 
موردنیاز برای ایجاد بوم سازگان نوآوری چرخشی را مهیا سازد. در این راستا، ابتدا برنامه ها و راهبردهای 
کالن سیاستی و سپس اجزا و مؤلفه های کلیدی ایجاد بوم سازگان تعیین گردید. در این بخش نیز 
بعضی نکات کلیدی که در فرآیند طراحی و استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی نقش دارند را در قالب 

نتیجه گیری بیان می کنیم.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که فهم مسئله  اقتصاد چرخشی و درک ضرورت و اهمیت 
آن در فاز شناخت توسط تمامی بازیگران موجود در بوم سازگان به عنوان مسئله اساسی و پایه قلمداد 
می شود. در همین چارچوب، مسئله شناخت و ماهیت اصلی اقتصاد چرخشی همواره به عنوان گلوگاهی 
کلیدی شناخته شده است. بررسی های ما نشان می دهد که در بسیاری از موارد، عدم شناخت و یا فقدان 
اطالعات کافی نقشی در قالب مانع در تحقق اهداف اقتصاد چرخشی بر عهده داشته است.  از طرفی 
دیگر در مواردی که سیاست گذاران ابتدا ضرورت و اهمیت مسئله اقتصاد چرخشی را فرهنگ سازی 
نموده اند و سپس به اجرای برنامه های کالن سیاستی  مرتبط با آن اقدام نموده اند،  توفیقات بیشتری 

حاصل شد.
دومین عامل مهم پس از درک ضرورت و اهمیت نظام اقتصاد چرخشی در درون بوم سازگان 
الزامات آن در بوم سازگان نوآوری عنوان  از تعامالت و  بازیگران موجود  نوآوری، جایگیری و فهم 
می گردد. نحوه جایگیری به آن معناست که تمامی بازیگران موجود در بوم سازگان، نه تنها نقش و 
وظیفه اصلی خود را پذیرفته و تمام تالش خود را برای انجام فعالیت های درونی را به کار می گیرند، 
بلکه نقش خود در بوم سازگان در راستای حفظ ارزش و جلوگیری از هدر رفت انرژی را نیز به خوبی 

شناخته و در راستای انجام وظایف محوله با دیگر بازیگران به تعامل مثبت و مفیدی می پردازند.
در این ساختار، متولیان توسعه بوم سازگان نوآوری بایستی تعادل الزم مابین منافع درونی شرکت ها 
و منافع بوم سازگان را فراهم آورند. حفظ تعادل در این ساختار ازطریق برنامه های حمایتی و یا کاهش 
ریسک سرمایه گذاری در مواد تأسیس و توسعه کسب وکار یا ایجاد ساختارهایی با هدف توزیع منابع 

انجام می گیرد.
مسئله مهم سوم در این ساختار هم راستاسازی نام می گیرد،  هم راستاسازی به همگرایی بازیگران 
موجود در بوم سازگان با هدف شناسایی ارزش ها و همچنین برنامه ریزی اقدامات مؤثر برای حفظ ارزش 
در درون بوم سازگان مابین ذینفعان مختلف اشاره می نماید. هم راستاسازی به نوعی زیرساخت های 
موردنیاز برای تفاهم را فراهم می آورد؛ مواردی که هم عناصر موردنیاز برای تشکیل بوم سازگان و هم 
برنامه های ضروری برای توسعه و گسترش آن را در کنار همدیگر جمع می نماید. در این چارچوب،  
ازآنجا که فرصت به عنوان ماهیت کلیدی در درون بوم سازگان نوآوری محسوب می شود؛ فرصت یابی 
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و فرصت سازی در درون مرزهای یک بوم سازگان از مواردی است که این مهم می تواند در راستای 
تحقق آن بکوشد.

نتایج حاصل از این پژوهش، با دستاورد پژوهش هایی که توسعه پایدار و نظام چرخشی را در حیطه 
بوم سازگان های مختلف ضروری می دانند و برای آن راهکارهایی ارائه می نمایند، همخوانی دارد )یین1  
و همکاران، 2020(. از طرفی دیگر، اصول ارائه شده در این پژوهش، قرابت نزدیکی با اصول استقرار 
اقتصاد چرخشی در پژوهش ها و موارد مشابه دارند )ویچر2  و همکاران، 2018(. با این حال، اتصال 
موضوع اقتصاد چرخشی به زیست بوم نوآوری دستاوردهایی داشت که در هیچ یک از پژوهش های 
پیشین مشاهده نشده است، ولی هم راستایی ساختاری و محتوایی با دستاوردهای پژوهش های پیشین 
را اذعان می نمایند. دستاوردهای پژوهش حاضر همچنین فرایندهای توسعه بوم سازگان نوآوری آنجا 
برنامه هایی  یا  اقداماتی توسط پژوهشگران دیگر درخصوص مؤلفه های موجود توصیه می شود  که 
توسط کنشگران پیشنهاد می گردد )همچون مبحث هم آوا سازی مؤلفه ها( همخوانی دارد )هوانگ3  و 
همکاران، 2019، پاریدا4  و همکاران، 2019؛ یین72 و همکاران، 2020؛ زوچال5  و پریویتالی6 ، 2019(.

ازجمله محدودیت های این پژوهش آن است که یافتن افرادی که دقیقاً با مفهوم اقتصاد چرخشی 
و توسعه پایدار در کنار زیست بوم نوآوری و ارکان آن به صورت عمیق، ارتباط تنگاتنگی داشته باشند، 
سخت می نمود و فرایند را پیچیده کرد؛ لذا براساس برخی پژوهش های پیشین که از منابع کمکی 
استفاده کردند، ابتدا مفاهیم را با جامعه مصاحبه کنندگان به اشتراک گذاشته و آنان را همسو نمودیم، 
ابعاد  بوم سازگانی، سعی کردیم  نگاه  براساس  از طرف دیگر  آغاز کردیم.  را  فرایند مصاحبه  سپس 
مختلف ایجاد یک بوم سازگان را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم، ولی ممکن است بعد 
یا ابعاد کلیدی دیگری را نیز از یاد برده باشیم. لذا دسترسی به جامعه نخبگانی اشتراکی در هر دو 
قطب موضوعی این پژوهش و تعدد حوزه های درگیر در مسئله ایجاد بوم سازگان به صورت مستقل و 
همچنین با نگرش منطبق بر اقتصاد چرخشی ازجمله محدودیت های پژوهش در نظرگرفته می شوند. 
در این راستا، مدل های دیگر تحلیل زیست بوم و همچنین نگرش به زیست بوم در کنار ابعاد دیگر 
مداخله مفهوم اقتصاد چرخشی در ایجاد سایر زیست بوم ها شاید برای پژوهشگران و متخصصان حوزه 

دستاوردهای تکمیلی را به ارمغان آورند.
در انتها، یافته های این پژوهش می تواند طیف گسترده ای از ذی نفعان، در مواردی همچون نهادهای 
متولی توسعه علمی، پژوهشی و فناوری، کسب وکارها و نهادهای تجاری و همچنین بخش های دولتی 
1. Yin
2. Whicher
3. Huang
4. Parida
5. Zucchella
6.Previtali
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را از مزایای حاصل از استقرار نظام اقتصاد چرخشی آگاه ساخته و برای آنان دستاوردهایی نظیر شناخت، 
نیاز و همچنین مداخله های صحیح برای گذار به سمت  از مؤلفه ها و زیرساخت های مورد  آگاهی 

بوم سازگان چرخشی را به همراه آورد.
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