سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1931

فصلنامه علمي -پژوهشي

سياست علم و فناوري

الگوي توسعه نوآوريهاي فناورانه در مناطق ايران؛
مطالعه موردي فناوري هاي زيستي ،نانو ،اطالعات و ارتباطات و هوايي
9

رضا نقيزاده ،* 1شعبان الهي ،2منوچهر منطقي

 - 1استاديار گروه سياست علم مركز تحقيقات سياست علمي كشور ،تهران
 - 2دانشيار گروه مديريت فناوري اطالعات دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 - 3دانشيار دانشگاه مالكاشتر ،تهران

چكيده
مطالعه نوآوري در مناطق مختلف ،براي كشورهاي پهناور و در حال توسعهاي چون ايران داراي اهميت بيشتري است .هدف از اين پژوهش ،شناسايي عوامل
مؤثر بر توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در مناطق ايران است .بر اساس مطالعات پيشين 6 ،بُعد و  26عامل مؤثر بر توسعه نوآوريهاي مبتني بر
فناوري هاي برتر در مناطق ايران شناسايي شدند .از طريق راهبرد مطالعه موردي ،الگوي نظري بدستآمده براي چهار فناوري هوايي ،اطالعات و ارتباطات ،نانو
و زيستي مورد بررسي قرار گرفت .براي مطالعه موردي هر فناوري ،از اطالعات و مستندات موجود ،مصاحبه با متخصصان و روشهاي آماري استفاده شد .بر
اساس موردهاي انتخابشده ،تحليلهاي درون موردي و بين موردي صورت پذيرفت و نقاط اشتراك و تفاوت توسعه نوآوريهاي فناورانه در فناوريهاي
انتخابشده بر اساس تكرار واقعي و نظري مورد تحليل قرار گرفتند .در نهايت با الگوي نظري 16 ،عامل بر اساس تكرار واقعي داراي قابليت تعميم تحليلي
تشخيص داده شدند .بُعد سياستها و سطح تعامالت ملي و بينالمللي به عنوان بُعدي فرامنطقهاي ،دربرگيرنده  3عامل ميباشد .ابعاد درونمنطقهاي شناساييشده
در الگوي نهايي نيز شامل ابعاد ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي منطقه ،سطح توسعه يافتگي اقتصادي و صنعتي منطقه ،ويژگيها و مزيتهاي مكاني منطقه و
فرآيند جريان دانش و يادگيري است.
كليدواژهها :نوآوري منطقهاي ،نوآوري مبتني بر فناوريهاي برتر ،نظام منطقهاي نوآوري

 - 1مقدمه

در بررسي مدلهاي نوآوري منطقه اي ،تمركز اصلي بر

1

سياستهاي نوآوري تا پيش از دهه  09ميالدي عمدتاً مبتني

ويژگيهاي دانشي ،نهادي ،صنعتي و ديگر موارد مربوط به

بر سياستهاي خطي با تمركز بر شروط زيرساختي تحقيق و

مناطق توسعهيافته مي باشد آن هم در شرايطي كه مبحث

توسعه ،حمايتهاي مالي از نوآوري براي شركتها و انتقال

اهميت نوآوري در اقتصاد جهاني و يادگيرنده امروزي براي

فناوري بود [ .]1اما با توجه به ايراداتي كه به مدلهاي خطي

همه مناطق مدنظر است [ ]2و نوآوري به عنوان عاملي اصلي

وارد بود به مرور توجه انديشمندان به سمت مفاهيم غيرخطي

براي رشد تمامي مناطق قلمداد ميشود .با توجه به اينكه

و تكاملي سوق يافت.

بسترها و پايههاي توسعه فناوري در مناطق مختلف از
ويژگيهاي متفاوتي برخوردار است در مناطق مختلف و حتي

 * 1نويسنده عهدهدار مكاتباتnaghizadeh@nrisp.ac.ir :
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مناطق نوآور و فناور به ظاهر مشابه نيز ارائه يك الگوي واحد

قرار گرفته است .عدم شناسايي مناسب از عوامل مؤثر بر

ممكن نيست [.]3

توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در مناطق

ميتوان از مباحث و نكات مهم پيرامون مدلهاي نوآوري

مختلف كشور مو جب شده سرمايهگذاريها در اين فناوريها

منطقه اي در راستاي توسعه فناوريهاي برتر به اين نكته اشاره

به صورت متمركز و تنها در برخي مناطق كشور صورت گيرد

كر د كه عمده پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه ميان مناطق

و ضرورتهاي الزم براي آمادهسازي مناطق ديگر جهت

مختلف كشورهاي مختلف و به ويژه در مناطق توسعهيافته

توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر مدنظر نباشد.

مرتبط با اتحاديه اروپا اين مسأله بيشتر مورد توجه قرار گرفته

با توجه به مباحث بيانشده ،در اين مقاله تالش ميشود كه

است .در اين شرايط  ،مناطق مختلف در سطح استانها و

عوامل مؤثر و چگونگي اثرگذاري آنها بر توسعه نوآوريهاي

ايالتها كمتر مورد توجه قرار گرفته در حالي كه ارزيابيهاي

مبتني بر فناوريهاي برتر در مناطق مختلف ايران تحليل شده

مربوط به مناطق درون يك كشور براي كشورهاي با وسعت

و در مورد فناوريهاي برتر منتخب بررسي گردد.

زياد و شرايط اقليمي و فرهنگي متفاوت از اهميتي ويژه
برخوردار است [4و .]5اين موضوع در كشور چين مورد

 - 2مرور مطالعات پيشين و ارائه الگوي نظري اوليه

توجه جدي قرار گرفته است [ .]6در ايران نيز به علت وسعت

طي دهههاي اخير مطالعات مختلفي پيرامون توسعه نوآوري

و شرايط اقليمي ،بومي و فرهنگي متفاوت كشور  ،نيازمند

در مناطق صورت پذيرفته است .اين مطالعات در پيش از دهه

بررسي چرايي توسعه بيشتر نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي

 09ميالدي عمدتاً رويكردهاي خطي داشتند ولي در دو دهه

برتر در برخي از مناطق نسبت به ساير مناطق كشور هستيم در

اخير عمدتاً رويكردهاي سيستمي و غيرخطي در بررسي

حالي كه مباحث مرتبط با نوآوري منطقهاي  ،كمتر مورد لحاظ

نوآوريهاي منطقه اي مورد تأكيد بوده است.

جريان يادگيري
سرمايه

محيط نوآوري

اجتماعي
[]11

شبكه نوآوري
منطقه يادگيرنده

مكتب گرمي
جريان سيستمي

ساكسنيان
[]15

[]16
شومپتر

داروين
وبلن

نئو شومپترين

نظام منطقه اي نوآوري

[]14
نهادگرايي

نظام محلي نوآوري

نظريه

خوشه منطقهاي

خوشه صنعتي

شبكهسازي
پورتر

[]15

[]13

[]14

نظام محلي توليد

ناحيه صنعتي
نظام توليد

جريان توسعه

انعطافپذير

صنعتي

[]12
مارشال []11

مدلهاي نوآوري منطقهاي
نظريهها و ديدگاههاي پشتيبان

شكل  )1مدلهاي مطرح توسعه نوآوري در مناطق (برگرفته از مقاله نقيزاده و همكاران [)]3
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شكل  )2ن مايي از الگو نوآوري منطقهاي ارائه شده توسط آتيو []11

اهميت مدلهاي نوآوري منطقه اي مانند نظام نوآوري منطقهاي

توسعه نوآوري در مناطق شكل گرفته كه بعضاً با وجود

در دهههاي اخير به علت اهميت يافتن مراكز و خوشههاي

دارابودن برخي اصول مشابه ،داراي تفاوتهاي ماهوي زيادي

اقتصاد منطقه اي و تمركز بيشتر بر سياستهاي نوآوري

مي باشند .در مقاله اي كه توسط نقيزاده و همكاران []0

منطقه اي افزايش قابل توجهي يافته است [ .]1به طور خالصه

نگارش شده به بيان نحلههاي فكري مختلف در توسعه

ميتوان گفت كه (به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و

نوآوري منطقه اي پرداخته شده است .شكل  1اين نحلههاي

وسيعي مانند ايران) رويكرد منطقهاي به نوآوري از مناظر

فكري را نشان ميدهد.

مختلفي بسته به ابعاد مختلف منطقه از جمله ابعاد اجتماعي،

در حوزه نوآوري منطقه اي ،الگوهاي متفاوتي در مناطق

اقتصادي و سياسي در مطالعات پيشين مورد بررسي قرار

مختلف دنيا ارائه شد ه است .در اين الگوها بر اساس ابعاد و

گرفته است .تودلينگ و تريپل  ] 8[ 1داليل اهميت مطالعات

عوامل شناساييشده ،نحوه توسعه نوآوريها در مناطق تشريح

منطقه اي را به جهت تفاوت مناطق در عملكرد نوآوري و

شده است .در اين زمينه شايد بتوان الگوي آتيو  2را يكي از

الگوهاي صنعتي ،اهميت سرريز دانش براي نوآوري و تقويت

كاملترين الگوهاي مطرحشده در زمينه نظام منطقه اي نوآوري

آن به واسطه مجاورتهاي مكاني مي دانند .مجموعاً مطالعات

دانست [ ] 18كه مورد استفاده بسياري از مستندات علمي

و بررسيهاي انجام شده در توسعه نوآوري مناطق در سه

ميباشد .وي نمايي از ساختار نظامهاي نوآوري منطقه اي را

سطح قابل ارزيابي است :سطح اول؛ مطالعات مقايسه اي بين

براي كشورهاي اروپايي ارائه نموده كه در شكل  2نشان داده

مناطق مختلف ،سطح دوم؛ مطالعه عميق يك منطقه و سطح

شده است.

سوم؛ در حوزه نظريهپردازي [ .]0در مطالعات توسعه نوآوري

مرور كامل پژوهشهاي پيشين از طريق دو روش تحليل

در مناطق ،نحلههاي فكري متفاوتي شكل گرفت .در اصل

هم رخدادي كلمات (در مقاالت منتشرشده در حوزه نوآوري

پس از جنگ جهاني دوم است كه مقوله توسعه منطقهاي

منطقه اي از سال  1009تا  )2914و فراترك يب مقاالت پراستناد

اهميتي ويژه يافت [ .] 19جريانهاي فكري متفاوتي در حوزه

اين حوزه  ،در مقاله قبلي [ ] 0منتشر شده و مرور پژوهشهاي

1- T odtling and T rippl

2- Autio
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پيشين در اين مقاله نيز در دو سطح اصلي انجام شده كه

جدول  )2عوامل مؤثر بر توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي

عالوه بر مرور تحقيقات قبلي  ،شامل نظريههاي توسعه

برتر در مناطق

نوآوري در مناطق نيز مي باشد كه در شكل  1بدان اشاره شده
است .همچنين پژوهشهاي انجامشده پيرامون منطقهاي
خاص يا تعدادي از مناطق كه از منظر نوآوري منطقهاي انجام
شده اند نيز مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است .با توجه به
مطالعات انجام شده ،چهار اصل اساسي بر توسعه نوآوري در

بُعد

عامل

ساير مناطق در

سطح تعامل با همكاران بينالمللي

سطح ملي و

و به ويژه كشورهاي همسايه

بينالمللي

وجود زيرساختهاي صادراتي

فناوريهاي برتر در مناطق

نوآوري درمنا طق به همراه برخي از منابع پشتيبان آن نمايش
بُعد

داده شده است.
جدول  )1اصول توسعه نوآوري در مناطق و منابع پشتيبان

نوآوري با توجه به ويژگيهاي زمينهاي منطقه
نوآوري با توجه به فرهنگ و ارتباطات اجتماعي
تعريفشده در منطقه
نوآوري با توجه به مزيتهاي مكاني منطقه
نوآوري با توجه به ارتباطات فرامنطقهاي در سطح ملي
و بينالمللي

پشتيبان

ادامه جدول  )2عوامل مؤثر بر توسعه نوآوريهاي مبتني بر

مناطق مؤثر مي باشند كه جدول  1اصول شناساييشده مؤثر بر

اصول شناسايي شده

برخي منابع

عامل

برخي منابع
پشتيبان

فرهنگ توليدي و اعتماد متقابل

برخي منابع

در منطقه

پشتيبان

نقش برخي افراد تأثيرگذار منطقه

[ 1و 18و ]10
[ 1و 8و 18و ]29

ويژگيهاي

در سياستهاي ملي

اجتماعي و

جمعيت منطقه

فرهنگي منطقه

وجود نيروي كار ارزان

[ 1و 8و ]29

وجود نيروي تحصيلكرده

[ 6و ]8

ثبات مديريت در منطقه

[ 21و ]22

امنيت عمومي
ميزان توسعهيافتگي

پس از مرور مطالعات پيشين ،عوامل اوليه اي ارائه شدند و اين

زيرساختهاي محلي

عوامل در مصاحبه با متخصصان مورد بررسي قرار گرفتند.

ميزان توسعه يافتگي صنعتي منطقه
ميزان توسعه صنايع دانشبنيان در

برخي از عوامل چون امنيت عمومي كه در عوامل
سطح

شناسايي شده قرار نداشتند نيز به فهرست عوامل اضافه شدند.

توسعهيافتگي

بر اين اساس در بررسي توسعه نوآوري فناورانه در مناطق

اقتصادي و

مختلف كشور ،عوامل در شش بُعد اصلي مطابق آنچه در

صنعتي منطقه

جدول  2قابل مشاهده است تقسيم شدند.

منطقه
ظرفيت و توانمندي بنگاههاي
بزرگ منطقه
ظرفيت و توانمندي بنگاههاي
كوچك و متوسط منطقه
توسعهيافتگي خوشهها و

جدول  )2عوامل مؤثر بر توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي

شهركهاي صنعتي

برتر در مناطق

خصوصي يا دولتي بودن صنعت

بُعد
سياستهاي
دولت و شرايط
ملي مؤثر بر
مناطق
ويژگيها و
سطح تعامل با

عامل

برخي منابع

منطقه

پشتيبان

نزديكي به پايتخت

ميزان حمايت توسط سياستهاي

ويژگيها و

شرايط و ويژگيهاي مكاني

دولت در سطح ملي براي توسعه

مزيتهاي

وجود منابع طبيعي و خدادادي

مكاني منطقه

وجود بازار مصرف بزرگ در

نوآوري در منطقه

[ 18و 21و ]22

[ 8و ]25

منطقه يا نزديك منطقه

ويژگيهاي فضاي كسبوكار در

توسعهيافتگي دانشگاهها و مراكز

كشور
ميزان شكلگيري توانمنديهاي
مكمل در مناطقهاي همجوار و

[ 5و ]10

[ 23و ]24

نزديك

فرآيند جريان

آموزشي و پژوهشي

دانش و

پاركهاي علم و فناوري و مراكز

يادگيري

رشد
ميزان تكامل ارتباط صنعت،
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ابعاد فرامنطقهاي

ابعاد درونمنطقهاي

سياستهاي دولت و

ويژگيهاي اجتماعي و

ويژگيها و مزيتهاي

شرايط ملي مؤثر بر

فرهنگي منطقه

مكاني منطقه

مناطق

ويژگيها و سطح تعامل

فرآيند جريان دانش و

سطح توسعهيافتگي

با ساير مناطق در سطح

يادگيري

اقتصادي و صنعتي منطقه

ملي و بينالمللي

شكل  )9الگوي نظري پيشنهادي براي بررسي عوامل مؤثر بر توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريها برتر در مناطق ايران

جدول  )2عوامل مؤثر بر توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي

 - 9روششناسي پژوهش

برتر در مناطق
بُعد

عامل

برخي منابع

به دليل آنكه پژوهش حاضر به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بر

پشتيبان

توسعه نوآوريهاي فناورانه در مناطق و همچنين نحوه اثر آنها

دانشگاه و دولت محلي و نهادهاي

است از روش مطالعه موردي استفاده شد .روش پژوهش ،

مرتبط با نوآوري

مطالعه موردي چند نمونه اي ميباشد تا قابليت تعميم بيشتري

بر اساس اصول انتخابشده و عوامل شناساييشده از

داشته باشد و سعي شده مراحل پژوهش بر اساس مراحل

مطالعات پيشين و با توجه به انتخاب روش مطالعه موردي،

الگوي ين [ ] 28انجام شود .در ادامه ،جزئيات روششناسي

الگوي نظري اوليه جهت مطالعه موردهاي انتخابشده مطابق

پژوهش ذكر شده است.

شكل  3ارائه ش ده است .ابعاد مورد بررسي نيز در دو بخش

 1- 9مراحل انجام مطالعه موردي

فرامنطقه اي و منطقه اي تقسيم ميشوند :در بخش فرامنطقهاي

مطالعه موردي مانند ساير روشهاي پژوهش ،داراي گامهاي

دو بُعد سياستهاي دولت و شرايط ملي مؤثر بر مناطق و

مشخصي است كه در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار

ويژگيها و سطح تعامل با ساير مناطق در سطح ملي و

گرفته است .گامهاي مطالعه موردي شامل موارد زير است:

بين المللي تشريح ميشود .در بخش درونمنطقه اي نيز چهار

 مطرح كردن سؤالهاي مشخصي براي پژوهش و ارائه

بُعد اصلي وجود دارد .ارائه يك الگوي نظري بر اساس

آن در آغاز مطالعه موردي؛ در اين پژوهش سؤاالت

مطالعات پيشين ،گام اوليه هر مطالعه موردي ميباشد [.]28

اصلي عبارتند از :الف) عوامل اصلي مؤثر بر توسعه

الزم به ذكر است الگوهاي نظري ارائهشده با الهام از

نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در مناطق ايران

پژوهشهاي مشابهي مانند الگوي آتيو و همكاران [ ] 18مطرح

كدامند؟ ب) چارچوب تعميمپذير اين عوامل چيست؟

شده است .روابط ميان ابعاد اوليه شناساييشده در الگوي

 استفاده از نظريهها و مرور پژوهشهاي پيشين براي

نظري داراي رابطه اي غيرخطي با يكديگر بوده كه تحليل

ارائه الگوي نظري اوليه ،گام دوم در مطالعه موردي

روابط آنها به صورت كيفي و در قالب تحليلهاي

است .بررسي و مطالعه عميق و همچنين انجام روش

درونموردي و بينموردي صورت ميپذيرد.
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تحليل همرخدادي كلمات و همچنين فراتركيب

 انجام تحليلهاي كمي يا كيفي (يا هر دو) ،بسته به نوع

(منتشرشده در مقاله نقيزاده و همكاران [ )]0به

موضوع و طرح پژوهش كه از طريق مطالعات

شناسايي عوامل و ابعاد توسعه نوآوري در مناطق منجر

درونموردي و بينموردي در اين پژوهش انجام گرديد.
در اين مقاله بر اساس مراحل ارائهشده توسط ين [ ،]28روش

و الگوي نظري جهت انجام مطالعه موردي ارائه شد.
 گام سوم در مطالعه موردي به جمعآوري دادههاي

و مراحل اجراي مطالعه موردي مطابق شكل  4پيگيري شد.

تجربي براي آزمون الگو مربوط ميشود كه در اين گام،

 2- 9نحوه انتخاب موردها براي مطالعه

بررسي عميق از هر مورد با توجه به مستندات موجود

گفتيم كه  4فناوري برتر جهت بررسي نوآوريهاي مرتبط با

و مصاحبه با متخصصان ،پرسشنامه و نيز مشاهده

آنها در مناطق ،انتخاب شد .واحد تحليل در اين پژوهش يك

رويدادها انجام ميپذيرد .در اين پژوهش به طور ويژه

فناوري برتر است .نمونهگيري به صورت هدف دار و به

چهار فناوري نانو ،زيستي ،اطالعات و ارتباطات و

منظور دستيابي به تكرار واقعي و نظري انجام شد .دو اصل

تهيه گزارش
درونموردي

انجام مطالعه
موردي فناوري
اطالعات و
ارتباطات

استخراج نتايج و

انتخاب موردها
( 4مورد)

تحليلهاي

تهيه گزارش

انجام مطالعه

بينموردي

درونموردي

موردي فناوري

اصالح الگوي

تهيه گزارش

انجام مطالعه

نظري

درونموردي

موردي فناوري

ارائه الگوي نظري

نانو

زيستي
استخراج و بيان
درسهاي
سياستي

تهيه گزارش

انجام مطالعه

درونموردي

موردي فناوري

طراحي
دستورالعمل
گردآوري داده ها

هوايي

نگارش گزارش

شكل  )4مراحل اجراي مطالعه موردي در پژوهش مذكور برگرفته از مدل ين []21

هوايي مورد بررسي قرار گرفت .پس از مطالعه

تكرار و در دسترس بودن اطالعات [ ] 20از داليل اصلي

مستندات موجود ،از طريق مصاحبه با متخصصان هر

انتخاب اين  4مورد مي باشد .انتخاب  4فناوري براي مطالعه،

حوزه ،درك عميقي از توسعه نوآوري در مناطق براي

مصالحه خوبي را بين اشباع از نظر يافتههاي جديد و معنيدار

هر فناوري ايجاد و سعي شد تمامي دادههاي مورد

بودن از نظر اندازه نمونه تجربي فراهم ميكند .بر اساس نظر

استفاده در پژوهش به گونهاي علمي مستند گردد و

آيزنهارت  ،] 39[ 1چهار مورد پايه خوبي براي تعميم نظريه از

بتواند مورد استفاده سايرين هم قرار گيرد.

نتايج حاصل از مطالعات موردي است.
1- Eisenhardt
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 9- 9تحليل دادههاي گردآوريشده در مطالعه موردي

درونموردي براي هر مورد بيان شده است .همچنان كه بيان

در تحقيقات مبتني بر مطالعه موردي بايد نوع و ميزان

شد عالوه بر موارد بيان شده ،پرسشنامه نيز به عنوان يكي از

دادههاي مورد نياز قبل از گردآوري آن تا حد قابل مالحظهاي

ابزارهاي گردآوري نظرات متخصصان مورد استفاده قرار

مشخص شود .به طور كلي دو نوع تحليل در مورد دادههاي

گرفت .در پرسشنامه اهميت هر عامل بر اساس يك طيف

گردآوري شده در روش مطالعه موردي انجام ميپذيرد:

ليكرت پنجتايي مورد بررسي قرار گرفت .گستردگي

الف) تحليل درونموردي

بهره گيري از مستندات پشتيبان در اين پژوهش هم به شكل

ب) تحليل بينموردي

قابل توجهي محتوي مرتبط با تحليلهاي درونموردي را غنا

در تحليل درونموردي به عمق يك مورد پرداخ ته و در ادامه

بخشيده است.

براي بسط تعميمپذيري پژوهش ،تحليلهاي بينموردي

مقايسه ديدگاه مطلعين كليدي در قالب مصاحبه ،نتايج تكميل

صورت ميپذيرد.

پرسشنامه توسط متخصصين و همچنين مستندات مكتوب در

 1- 9- 9تحليل درونموردي

اين زمينه ،رويكرد سه جبهه اي در مورد منابع دادهها و افزايش

در تحليل درونموردي ،هدف كسب بينش و فهم عميق از

اعتبار پژوهش را فراهم كرده است .همچنين مصاحبههاي

مورد مدنظر مي باشد .در واقع فناوريهاي منتخب در اين

نيمه ساختاريافته با مطلعين كليدي كه در اين مطالعات رايج

پژوهش عالوه بر شباهتهاي فراواني كه با يكديگر دارند

است در دستور كار قرار گرفت .در اين پژوهش مصاحبه يكي

تفاوتهاي قابل مالحظه اي نيز در جنس ،نحوه و ابعاد توسعه

از منابع اطالعاتي بوده و در كل  49مصاحبه اكتشافي با افراد

دارند كه نحوه توسعه نوآوريهاي مبتني بر آنها در مناطق را

خبره انجام شد .تمامي مصاحبهها كدگذاري شده تا در

متفاوت از هم ميكند.

نتيجهگيري مورد ارجاع قرار گيرند .اطالعات جمعيتشناختي

فرآيند تحليل درونموردي در اين پژوهش بدينگونه بود كه

مصاحبهشوندگان در جدول  3آورده شده است.

پس از مطالعه مستندات مرتبط با هر مورد بر اساس جستجو

مصاحبه شوندگان از ميان متخصصان و پژوهشگران با پيشينه

مستندات و راهنماييهاي مطلعين ،مصاحبه با متخصصين

سياست گذاري و اجرايي و همچنين پژوهشگران توسعه

صورت مي گرفت .در ابتداي مصاحبه نتايج دستاوردهاي

منطقه اي و نوآوري انتخاب شده اند .انتخاب مصاحبهشوندگان

حاصل از مطالعات پيشين ارائه و سپس با توجه به ابعاد و

از طريق نظرخواهي از متخصصان و دست اندركاران و با

عوامل شناسايي شده در الگوي نظري اوليه ،نظرات و

لحاظ شاخص تجربه حضور در فرآيند سياستگذاري و

ديدگاههاي متخصصين دريافت ميش د .در انتها نيز از

تخصص علمي از طريق روش گلوله برفي انجام شد.

مصاحبهشونده درخواست شد تا در صورتي كه عامل يا بُعدي

جدول  )9اطالعات جمعيت شناختي مصاحبه شوندگان

مدنظر ايشان بوده كه در پژوهش مدنظر قرار نگرفته آن را
بيان نموده تا در پژوهش مورد استفاده قرار گيرد .الزم به ذكر
است در تمامي مصاحبهها سعي شد عالوه بر پيادهسازي

عنوان

تعداد

فناوري برتر

مصاحبهها

اطالعات و

مصاحبه ،پرسشنامه نيز توسط مصاحبهشونده تكميل گردد.

متخصصان با پيشينه

متخصصان

سياستگذاري،

با پيشينه

اجرايي و پژوهشي

پژوهشي

18

16

2

ذخيره مي شدند .بر اساس سؤاالت پژوهش و عوامل

صنايع هوايي

11

0

2

زيستي

6

5

1

شناساييشده در مطالعات ،مصاحبهها تحليل و بررسي شدند.

نانو

5

4

1

همچنين استدالالت هر فرد در خصوص نظراتش و يا

كل

49

34

6

ارتباطات

سپس مصاحبهها ضبط و پيادهسازي شده و در پايگاه دادهها

راهكارهاي ارائه شده توسط او براي توسعه نوآوريهاي مبتني

براي تحليل پرسشنامهها از روش آزمون دوجملهاي كه يك

بر فناوريهاي برتر در م ناطق ايران ،به عنوان مكمل تحليلها

آزمون ناپارامتري است استفاده شد تا هم در تحليل

آورده شده است .با توجه به اين روش نظاممند ،تحليلهاي
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درونموردي و هم براي مقايسه در تحليل بينموردي استفاده

الزم به ذكر است تحليل درونموردي كامل به علت حجم باال

شود .در اين آزمون بر مبناي يك مقدار يا مشخصه به بررسي

قابل ارائه كامل در مقاله نميباشد .در متن كامل گزارشهاي

موفقيت و شكست پرداخته ميشود .اين آزمون همرديف

درونموردي به كدهاي منابع تحليلي مختلف اعم از مصاحبه،

آزمون پارامتري  Tميباشد .همچنين براي بهرهگيري از

مستندات ،رويدادها و شواهد ،نتايج پرسشنامه و ساير منابع

آزمون تناسب از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .در اين آزمون

اطالعاتي مورد استفاده اشاره شده است .تحليلهاي

ناپارامتريك ،نقطه برش ،امتياز  3فرض شد.

درونموردي الزمه انجام تحليل بينموردي بوده و به هر ميزان

 2- 9- 9تحليل بينموردي

تحليلهاي درونموردي دقيقتر باشد تحليلهاي بينموردي

تحليلهاي بينموردي براي تقويت وجه تعميمپذيري پژوهش

نيز بيشتر قابل اطمينان ميباشند .به همين جهت در ادامه به

در راهبرد مطالعه موردي بكار گرفته ميشود .اگر چه هدف

برخي از مهمترين نتايج تحليلهاي درونموردي اشاره شده تا

پژوهشهاي كيفي به طور ويژه تعميمپذيري نبوده ليكن به

چگونگي دستيابي به نتايج حاصل از تحليلهاي بينموردي

عقيده محققان حوزه مطالعه موردي ،در صورتي كه نمونهها

شفافتر گردد.

درست انتخاب شوند ميتوان براي برخي سؤاالت پاسخهاي

در جدول  5برخي نتايج استخراجشده از ديدگاههاي خبرگان

خوبي ارائه و از خاصگرايي افراطي كه تنها تمركز بر تشريح

در مورد عوامل و ابعاد فناوريهاي منتخب آورده شده است.

موارد دارد فراتر رفت [.]31

الزم به ذكر است در هر فناوري براي هر عامل عالوه بر

در اين پژوهش با توجه به موردهاي انتخابشده كه همان

مصاحبه با مصاحبهشوندگان ،پرسشنامهاي نيز توسط

فناوريها مي باشند اين هدف پيگيري شد كه آيا سازگاري بين

مصاحبهشوندگان بر اساس طيف ليكرت پنجتايي تكميل

نتايج حاصل از توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر

گرديد و بر اساس آزمون دوجملهاي اهميت عوامل به صورت

در مناطق ايران وجود دارد يا خير؟ و الگوي مشترك ميان آنها

كمّي نيز مورد سنجش قرار گرفتند.

چه ويژگيهاي دارد .در ابتدا يك تكن يك مطابقت الگوها براي

 2- 4تحليلهاي بينموردي

بررسي و دستيابي به الگوهاي بينموردي استفاده شد و سپس

هدف اين بخش از پژوهش آن است كه فناوريهاي مختلف

تكرار نظري و واقعي آنها بررسي گرديد.

و نتايج آنها با يكديگر مقايسه شود تا مشخص گردد كه
تفاوتها و شباهتهاي توسعه نوآوري در فناوريهاي برتر

 - 4نتايج حاصل از پژوهش

مورد بررسي در مناطق ايران چه بوده و به اين ترتيب اعتبار

پس از مرور مطالعات پيشين در حوزه توسعه نوآوري در

الگوي نظري ارائهشده به ويژه اعتبار بيروني آن آشكار شود و

مناطق ،الگوي نظري پژوهش ارائه و سپس تحليلهاي

از طريق تكرار واقعي موارد مشابه در فناوريهاي منتخب،

درونموردي و بينموردي م طابق با الگوي ين انجام پذيرفت.

شناسايي شوند .همچنين موارد تفاوت نيز از طريق تكرار

مبناي تحليلهاي انجام شده ،الگوي نظري اوليه ارائهشده در

نظري مورد بررسي قرار گيرد .در واقع تناقضها و

مقاله است.

تفاوتهايي كه در مصاحبهها يا نتايج ساير مطالعات در

 1- 4تحليلهاي درونموردي

فناوريهاي مختلف مشاهده ميشود در نتايج حاصل از تكرار

جهت انجام تحليل درونموردي ،پس از بررسي آمار و

نظري كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد تحليل ميگردد .در

اطالعات و وضعيت كشور و مناطق در آن فناوري ،هر

ادامه به طور مختصر به تحليل بينموردي بُعد ويژگيهاي

فناوري از منظر شش بُعد اصلي ارائهشده در الگوي نظري

اجتماعي و فرهنگي پرداخته شده و سپس در جدول  ، 5نتايج

مورد تحليل و بررسي قرار ميگيرد .در انتهاي بررسي هر

مطالعات بينموردي انجامشده به صورت دارابودن تكرار

مورد نيز يك جمعبندي از الگوي توسعه نوآوري در آن

واقعي يا تكرار نظري نشان داده شده است.

فناوري ارائه ميشود .در جدول  4به اختصار برخي نتايج مهم

ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان يك بُعد

حاصل از تحليل درونموردي هر فناوري ارائه شده است.

درونمنطقهاي كليدي در توسعه نوآوريهاي مبتني بر
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فناوريهاي برتر در يك منطقه قلمداد ميشود .فرهنگ توليد

با فناوري هوايي به علت ساختار دولتي و نظامي اين صنعت،

و اعتماد متقابل در منطقه يكي از عوامل مهم در توسعه

اين عامل اثرگذاري كمتري دارد و عمدتاً عامل توسعه به

پيوسته نوآوري در آن منطقه است كه اين عامل در

علت سياستگذاريهاي به شدت متمركز از عواملي چون

فناوريهايي كه به بدنه جامعه متصل هستند و بيشتر به

فرهنگ توليدي فاصله ميگيرد .البته در صنايع كوچك و

صنعت نزديك شدهاند داراي اهميت بيشتر است .اهميت اين

متوسط حوزه هوايي و در بخشهايي چون هوانوردي ،عامل

عامل در فناوريهايي چون نانو ،زيستي و اطالعات و

فرهنگ توليدي داراي اهميت ميباشد .مجموعاً اين عامل

ارتباطات به همين داليل زياد است اما در صنايع بزرگ مرتبط

داراي تكرار واقعي است و در همه فناوريها بر اهميت آن
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مهمتر ميباشد.

تأكيد ميشود.

اين مقوله هم به طور خاص مرتبط با سياستگذاري به

اما بررسي نقش افراد تأثيرگذار در صنعتي چون صنعت هوايي

جدول  )4نكات مهم حاصل از تحليل درونموردي
فناوري

هوايي

نكات مهم

از ابتداي ظهور اين فناوري در ايران ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مسئوليت آن را بر عهده داشته و به همين علت فضاي اين صنعت

بسته تر و همچنين روابط در آن از جنس ساختاريافته نظامي ميباشد.
هم بررسيهاي ميداني و هم مصاحبهها نمايانگر نقش مؤثر ابعاد سياستهاي دولت و شرايط ملي مؤثر بر مناطق و سطح توسعهيافتگي

اقتصادي و صنعتي منطقه ميباشند.
ميزان حمايت هاي دولت در اين صنعت چنان مؤثر است كه حمايت يا عدم حمايت دولت از يك منطقه در اين صنعت به معني وجود

نوآوريها در منطقه يا عدم نوآوري ميباشد.
مانند ساير فناوريهاي برتر ،نيروي انساني تحصيلكرده داراي مهارت و توانمندي دانشگاهها و مراكز پژوهشي داراي اهميت است.

ارتباط مؤثر دولت ،صنعت و دانشگاه در منطقه كه تقريباً همه در دولت خالصه ميشوند اهميت بااليي دارد.

عواملي چون پاركهاي علم و فناوري ،نيروي كار ارزان و منابع طبيعي خداداد ،كمترين اهميت را در توسعه نوآوريهاي اين فناوري در كشور

دارند.
در ايران به علت اينكه در حوزه سختافزار وابستگي بااليي به واردات وجود دارد عموماً نوآوريها بسيار محدود بوده و عمده نوآوريها

محدود به بخش نرمافزاري و خدمات است.
فناوري اطالعات و ارتباطات به دليل ماهيت تغييردهنده و عمومي بودن آن به شدت با بدنه جامعه در ارتباط است و ويژگيهاي مربوط به

مناطق از لحاظ توسعه يافتگي ،فرهنگي و اجتماعي نقش مؤثري در آن دارند.
بر اساس نظرات متخصصان ،سطح توسعه يافتگي اقتصادي و صنعتي منطقه و همچنين ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي بيشترين اثر را بر توسعه


اطالعات
و
ارتباطات

نوآوريهاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق ايران دارند.
بر اساس بررسيهاي انجامشده ،دو عامل توسعهيافتگي زيرساختهاي محلي و نيروي انساني تحصيلكرده مهم ترين عوامل در توسعه

نوآوريهاي فناورانه د ر حوزه اطالعات و ارتباطات ميباشد.
به طور كلي فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران در حال حاضر داراي زيرساختهاي كافي براي نوآوري ميباشد و نوآوريهاي نرمافزاري و

خدماتي تكيه بر بخش خصوصي دارد.
در اين راستا بايد نقش خوشهها و شهركهاي صنعتي و پاركهاي علم و فناوري تقويت شده و به طور ويژه پاركهاي علم و فناوري نسبت به

عملكرد خود تغييراتي ايجاد نمايند.
كشور ايران در سطح مهارت با ميانگين جهاني برابري ميكند ولي در ساير بخشها از متوسط سطح بينالمللي ضعيف تر است كه چنين

وضعيتي در سطح ملي نشأتگرفته از ويژگيهاي مناطق كشور است.
سياستهاي نوآوري در حوزه نانو سياستهاي مأموريتگرا بوده كه به طور ويژه توسط ستاد نانو پيگيري ميشود.

با توجه به ويژگيهاي خاص فناوري نانو و نوظهور بودن آن ،جنس حمايتها و توسعه در آن متفاوت از ساير فناوريها بوده است.

بر اساس نظر متخصصان و بر اساس آنچه آمارها و واقعيتهاي اين حوزه نمايش مي دهد بُعد سياستهاي دولت و شرايط ملي مؤثر بر مناطق

و همچنين جريان يادگيري و دانش از مهم ترين ابعاد بوده و بُعد ويژگيها و مزيتهاي مكاني داراي كمترين اهميت در توسعه نوآوريهاي اين فناوري

نانو

زيستي

ميباشند.
سه عامل ميزان حمايت سياست هاي دولت در سطح ملي براي توسعه نوآوري در منطقه كه بيشتر مرتبط با نقش متمركز ستاد نانو در توسعه اين

فناوري ميشود و نيروهاي تحصيلكرده و توانمنديهاي دانشگاهها و مراكز پژوهشي از مهم ترين عوامل در توسعه نوآوريهاي فناورانه در اين بخش است.
توسعه فناوري نانو در كشور و نوآوريهاي آن در سطوح اوليه بوده و نياز به بازارهاي و حمايتهاي دولتي به صورت ويژه دارد .دخالتهاي

دولتي در شرايط فعلي پُررنگ ميباشد و مي توان گفت در شرايط فعلي كه نياز به ايجاد و راهاندازي صنعت بر اساس فناوري نانو ميباشد عمده
سياستهاي نوآوري منطقه اي بايد در مسير جريان توسعه صنعتي باشد و پس از رشد مناطق و توسعه صنايع مرتبط مي توان شاهد حركت به سمت
بازارهاي خودگردان تر و همچنين سياستهاي كاركردي بيشتري بود.
جهت گيري صحيح دولت و ستاد نانو در شرايط حضور اين فناوري و اجراي سياستهاي متمركز ،موجب توسعه نوآوريهاي فناورانه در

بخش علمي و حتي فناوري شده ولي نياز است در آينده با توسعه بيشتر اين فناوري و شكل گيري فرآيندهاي صنعتي آن ،بيشتر به سمت سياستهاي
كاركردي از جنس جريان سيستمي حركت نمود.
فناوري زيستي مانند فناوري اطالعات و ارتباطات نفوذ زيادي در جامعه يافته و بخشهاي مختلف جامعه را تحت تأثير قرار داده است .اين

فناوري به علت ماهيت اثرگذار بر جامعه ،همواره مورد تأكيد دولتها ميباشند و سياست هاي دولت و شرايط ملي بر توسعه آن در مناطق مختلف اثر دارند.
مانند ساير فناوري هاي نوين ،نوآوري در آن به شدت وابسته به جريان دانشي و يادگيري ميباشد.


به علت توسعه اين فناوري و كاربردهاي نوآوري در اين فناوري در صنايع مختلف ،عواملي چون توانمنديهاي صنعتي و عواملي كه موجب

بهرهگيري بيشتر از نيروي انساني ميشود داراي اهميت بيشتري هستند.
هستند.
حياتي
عوامل اصلي و
ايران عوامل
اقتصادي در
چارچوب
زيرساخت ها و
منابع) انساني،
سه عامل

فناوري نظري
اين الگوي
شده در
شناسايي
مناطقواقعي
نظري و
بررسي تكرار
عوامل و
ميانگين اهميت
جدول 1
عنوان بُعد

اطالعات و
ارتباطات

نانو

زيستي
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هوايي

عامل
ميزان حمايت سياستهاي دولت در سطح

تكرار

تكرار

واقعي

نظري
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شدت متمركز در مركز و به نوعي سياستگذاري دستوري

است .دليل اصلي اين اهميت نيز به زمانبر بودن اجراي

است كه اين امكان را به اشخاص ذينفوذ ميدهد كه

برنامهها و اهميت ايجاد اطمينان خاطر به نيروهاي با كيفيت

تصميمات خود را سريعتر عملياتي كنند .در فناوريهاي

باال جهت فعاليت در منطقه برميگردد .همانگونه كه در

نوظهوري چون نانو نيز كه ساختار سياستگذاري متمركزي

بخشهاي گذشته نيز اشاره شد عالوه بر مصاحبه با خبرگان،

دارند ميتوان نقش افراد تأثيرگذار را در شكلدهي سياستها

سعي گرديد همزمان پرسشنامه اهميت عوامل از منظر

جهت توسعه نوآوريهاي مرتبط در منطقه قابل توجه قلمداد

مصاحبهشوندگان در هر فناوري نيز تكميل شود .بر اين

نمود ولي در فناوريهايي چون زيستي و اطالعات و

اساس اهميت هر يك از ابعاد در هر فناوري نيز گردآوري شد

ارتباطات به علت تعدد مراكز تصميمگير و سياستگذار ،نقش

كه نتايج آن در جدول  5و در كنار نمايش وجود تكرار واقعي

افراد در سياستهاي ملي كمتر ميشود .مجموعاً اين عامل به

يا تكرار نظري در هر عامل (حاصل از تحليل بينموردي) به

سطح بلوغ صنعت و ميزان تمركز سياستگذاريها مربوط

نمايش گذاشته شده است.

بوده و در همه فناوريها اثر يكسان و مشخصي ندارد كه در

در پايان اين بخش و با توجه به نتايج حاصل از تحليلهاي

نتيجه دچار تكرار نظري است.

درونموردي و بينموردي 0 ،عامل شناساييشده داراي تكرار

ميزان جمعيت به عنوان عاملي كنترلنشده مطرح است كه در

واقعي نبوده اند و عامل نيروي كار ارزانقيمت نيز داراي تكرار

فناوريهاي خدماتي چون اطالعات و ارتباطات كه ارائه

واقعي تأييدكننده عدم اهميت زياد است .اين بدان معني است

خدمت به عدد جمعيت وابستگي بااليي دارد اهميت مييابد

كه بر اساس تعميم تحليلي 16 ،عامل ارائهشده در الگوي

ولي در ساير فناوريها ،اهميت در بخش فروش است و نكته

نظري قابل تعميم به ساير فناوريها ميباشد و  0عاملي هم

ديگر آن كه نيروي انساني و جمعيت گرچه مهم است ولي

كه تكرار نظري دارند با توجه به ويژگي فناوريها در مناطق

كيفيت آن به ويژه از لحاظ درآمد سرانه و دانش هم مهم

قابل بررسي و تحليل هستند و يك عامل هم كه وجود نيروي

است .به طور كلي جمعيت در فناوريهاي مختلف داراي

كار ارزان است حذف ميشود .در نتيجه الگوي نظري بر

كاركردهاي متفاوت اثر متفاوتي دارد .در فناورياي چون

اساس تعميم تحليلي داراي  16عامل ميباشد .همچنين با

اطالعات و ارتباطات اهميت آن باال است ولي در فناوري

توجه به اينكه بُعد ويژگيها و سطح تعامل با ساير مناطق در

چون هوايي اثر جمعيت محسوس نميباشد .به طور كلي

سطح ملي و بين المللي ،تنها يك عامل دارد دو بُعد

تكرار واقعي در مورد آن وجود ندارد.

فرامنطقهاي در يك بُعد سياستها و سطح تعامالت ملي و

در تمامي فناوريهاي برتر ،نقش نيروي كار ارزان از اهميت

بين المللي تجميع شدند.

پائينتري نسبت به نيروهاي با مهارت و تحصيلكرده
برخوردار است .در زمينه نيروي انساني تقريباً در تمامي

 - 1اعتبارسنجي پژوهش

فناوريهايي كه به صنعت نزديك شدهاند كمبود نيروي با

بر اساس ديدگاه ين [ ،]20دو گام براي طراحي يك مطالعه

مهارت وجود دارد و تقريباً همه نهادها و سازمانها از اين

موردي معتبر وجود دارد .ابتدا بايد يك نظريه يا الگوي نظري

مورد نگران هستند .اهميت نيروهاي تحصيلكرده به ويژه در

در مورد موضوع پژوهش بيان شود تا به طرح مطالعه موردي

فناوري نانو كه بيشتر در سطح علمي و پژوهشي بوده بسيار

كمك كند .سپس بايد چهار ويژگي مطرحشده براي ارزيابي

باالست .به طور كلي در اهميت محدود نيروي كار ارزان و

كيفيت مطالعه موردي برآورده گردد كه عبارتند از :اعتبار

اهميت باالي نيروي كار با مهارت و تحصيلكرده تكرار

سازهاي ،اعتبار دروني ،اعتبار بيروني و قابليت اعتماد.

واقعي وجود دارد.

تحقق اجزاء فوق در پژوهش موردي ،نياز به ساختن يك

ثبات مديريت و امنيت عمومي نيز از عوامل مهم و تأثيرگذار

الگوي نظري در خصوص موضوع پژوهش را ضروري

در توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در مناطق

ميسازد كه در اين پژوهش ،الگوي نظري بر اساس بررسي

كشور است و اين مورد تقريباً بين همه فناوريها مشترك

مطالعات پيشين و نتايج حاصل از روشهاي تحليل
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همرخدادي كلمات و فراتركيب (منتشر شده در مقاله [)]0

در اجماع سهسويه اگر نتايج سه منبع پژوهش با هم تناسب و

ارائه شده است .ين [ ]20اقداماتي را براي آزمون پژوهشهاي

انطباق داشته باشند نتيجه حاصله اعتبار مناسبي خواهد داشت.

موردي پيشنهاد داده كه در جدول  6ارائه شده است.

در اين پژوهش تالش شده از طريق دريافت نظرات
سياستگذاران و متخصصان و بكارگيري مستندات،

جدول  )6آزمونهاي 4گانه اعتبارسنجي در پژوهشهاي موردي []23
آزمونها

روشها در مطالعه موردي
مدارك از منابع مختلف
جمعآوري و استفاده گردد.

اعتبار
سازهاي

زنجيرهاي از شواهد فراهم
شود.

گزارشها ،پرسشنامه و پايش ،زنجيرهاي از شواهد براي هر

مرحله بكارگيري هر

بخش از سؤاالت و فرضيهها ارائه شود .اقدام ديگري كه براي

تاكتيك در پژوهش

اطمينان از اعتبار سازهاي پژوهش صورت گرفته استفاده از

گردآوري دادهها

نظرات

سياستگذاران علم و فناوري ،مطلعين ،متخصصان و افراد

گردآوري دادهها

دانشگاهي) براي بررسي و تأييد عوامل و تحليلهاي ارائهشده

از افراد كليدي مطلع براي
مطالعه و نقد گزارش مطالعه

ميباشد .همچنين سعي شد گزارش نهايي ،داراي اطالعات

تهيه گزارش پژوهش

اصلي و اساسي مرتبط با پژوهش باشد.

موردي استفاده شود.
مقايسه الگوها انجام شود.
اعتبار
دروني

تبيينهاي مورد نياز شاخته
شود.
الگوهاي منطقي در تحليل
مورد استفاده قرار گيرد.

اعتبار

از منطق تكرار در پژوهشهاي

بيروني

چند موردي استفاده شود.

قابل اعتماد
بودن
(پايايي)

براي مطالعه موردي از يك
پروتكل مدون استفاده شود.
يك پايگاه داده براي مطالعه
موردي ايجاد شود.

صاحبنظران

مطلع

(مديران،

كارشناسان،

تحليل دادهها

 2- 1آزمون اعتبار دروني

تحليل دادهها

اعتبار دروني در مطالعات موردي به اعتمادپذيري و موجه
بودن يافتهها و نتايج پژوهش داللت دارد .با هدف اينكه براي

تحليل دادهها

تبيينها ،اعتبار دروني مناسبي ايجاد گردد سعي شد شواهد از
منابع چندگانه استخراج شوند .به طور مثال چندين نفر از

طراحي پژوهش

سطوح و بخشهاي مختلف مرتبط با هر فناوري
(سياستگذاران ،مديران ،متخصصان و افراد دانشگاهي) با

گردآوري دادهها

سؤاالت يكسان مورد گفتگو قرار گرفتند و نظرات و تجارب
مختلف گردآوري شد .نتايج بدستآمده از مصاحبهها و

گردآوري دادهها

پيمايش از طريق پرسشنامه با دادههاي حاصل از منابع ديگر

 1- 1آزمون اعتبار سازهاي

مانند مستندات علمي ،گزارشها و ساير منابع تطبيق داده

اعتبار سازهاي به معني انتخاب مقياسهاي (اندازهگيري)

شدند تا صحت ادعاهاي مطرحشده مورد بررسي قرار گيرد.

عملياتي درست براي مفهوم مورد مطالعه بوده و بايد نشان

همچنين با توجه به بررسي مدلها و عوامل مختلف در پيشينه

داده شود كه عوامل انتخابشده واقعاً انعكاس دهنده مفهوم

پژوهش ،تحليلها و نتايج حاصل از الگوي نظري با ساير

مورد نظر است.

نظريهها هم مورد بررسي و تطبيق قرار گرفت.

در اين پژوهش ،سه راهكار مطرحشده توسط ين [ ]20كه در

در مرحله طراحي پژوهش نيز از گروهي از افراد متخصص و

جدول  6ارائه شده جهت اطمينان از اينكه الگوي توسعه

خبره براي بررسي و اظهارنظر در مورد جامع و مناسب بودن

نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در مناطق ايران به

طرح استفاده شد .در مرحله جمعآوري دادهها به ويژه در

درستي انتخاب گرديده عملياتي شدهاند .در گردآوري دادهها

مصاحبههاي عميق ،از مصاحبهشوندگان براي مطالعه گزارش

از چندين منبع مختلف از قبيل مصاحبههاي اكتشافي،

مصاحبه و اطمينان از درك درست از ديدگاههاي آنان كمك

اطالعات و مستندات موجود ،پيمايش نظرات متخصصان و

گرفته شد .همچنين نظرات كارشناسان مختلف در مصاحبهها

مرور نظاممند مطالعات پيشين استفاده شد .رويكرد اجماع

توسط ساير كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفت .همچنين در

سهسويه (مثلثسازي) مورد استفاده در گردآوري اطالعات،

انتها نتايج پژوهش از جنبه باورپذير بودن با متخصصان مورد

باعث تأمين اعتبار مورد نياز براي پژوهش شده است.

بررسي قرار گرفت.
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الزم به ذكر است آيزنهارت [ ]39معتقد است رويكرد اجماع

از ديدگاه ين [ ]20اعتمادپذيري نشان دادن اين واقعيت است

سهسويه كه در اين پژوهش از طريق مصاحبهها ،مستندات و

كه رويههاي پژوهش قابل تكرار با نتايجي مشابه ميباشد.

پيمايش صورت پذيرفته عالوه بر افزايش اعتبار بيروني ،تحقق

مستند كردن تمامي جزئيات پژوهش مهمترين اصل اين بخش

اعتبار دروني را هم محقق مينمايد.

است .اعتمادپذيري در اين پژوهش از طريق تهيه پروتكل

همچنين در اين پژوهش با تشريح جزء به جزء و دقيق فرآيند

مصاحبههاي مطالعه موردي كه شامل تمام جزئيات پژوهش

پژوهش از سؤاالت و اهداف پژوهش تا طراحي الگوي

ميباشد و همچنين ايجاد پايگاه داده براي پژوهش مورد توجه

نظري ،نحوه انتخاب موردهاي مطالعه ،نحوه انجام

قرار گرفته است.

مصاحبههاي اكتشافي ،فرآيند انجام پيمايش و نحوه تحليل
نتايج و ايجاد پايگاه داده براي پژوهش ،اين امكان براي

 - 6جمعبندي

پژوهشگر بيروني فراهم شد كه با بررسي روند پژوهش ،در

بر اساس مطالعات پيشين ،الگوي نظري پژوهش مشتمل بر 6

مورد طبيعي بودن نتايج و فرآيند پژوهش اطمينان حاصل كند.

بُعد و  26عامل ارائه شد .در ادامه ،الگوي نظري بر روي

 9- 1آزمون اعتبار بيروني

موارد انتخابشده (هوايي ،اطالعات و ارتباطات ،نانو و

بر اساس نظر ين [ ،]20اعتبار بيروني به قابليت تعميم نتايج

زيستي) بررسي شده و حاصل بررسيهاي انجامشده در قالب

يك پژوهش مربوط بوده و در واقع تعيين دامنهاي است كه

گزارشهاي درونموردي و بينموردي ارائه شد .از ميان 26

يافتههاي پژوهش در آن معتبر است .به اين دليل ،تالش

عامل ارائهشده در الگوي نظري 16 ،عامل داراي تكرار واقعي

پژوهشگران بر اين است كه به سطحي از تعميمپذيري در

بوده و در نتيجه ،قابليت تعميم تحليلي براي ساير فناوريها را

پژوهشهاي موردي دست يابند تا حدي كه نظريه بتواند در

دارند .قابليت تعميم تحليلي به اين نكته داللت دارد كه زماني

سطح گستردهتر دانش در محيطهاي مختلف سهيم باشد.

كه در سه مورد يا بيشتر يك عامل به طور مؤثري داراي

اصطالح اعتبار بيروني نزديك به مفهوم تعميمپذيري و مبتني

اهميت ميباشد آن عامل به احتمال زياد در ساير فناوريها نيز

بر نظريهاي است كه بر گسترش يافتهها و نتايج مطالعه به

داراي اهميت است .شكل  5الگوي نظري اصالحشده شامل

ساير محيطها و موقعيتها اشاره دارد [ .]32يكي از

ابعاد و عوامل را نمايش ميدهد.

تكنيكهاي مهم براي افزايش اعتبار بيروني پژوهشهاي

همانگونه كه بيان شد عوامل شناساييشده در اين پژوهش كه

موردي ،استفاده از پژوهشهاي چندموردي به جاي

از مطالعات گسترده مستندات موجود و مصاحبه با متخصصان

تكموردي است .مقايسه نتايج اين مسيرها و ايجاد اجماعي

بدست آمده بود به دو دسته ابعاد درونمنطقهاي و فرامنطقهاي

سه جبههاي نيز از ابزارهاي ديگر افزايش كيفيت پژوهش

تقسيم شد .بُعد فرامنطقهاي شامل سياستها و تعامالت ملي

حاضر است .به طور كلي تعميمپذيري در مطالعه موردي بر

و بين المللي است .بر اساس مطالعات انجامشده ،سياستهاي

اساس تعميم تحليلي نهاده ميشود [ .]20در اين پژوهش يكي

دولت و شرايط ملي مؤثر بر مناطق ،داراي بيشترين اهميت در

از داليل بهرهگيري از راهبرد مطالعه چندموردي ،افزايش

توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در مناطق كشور

اعتبار بيروني پژوهش بوده است و به همين جهت در اين

هستند .بر اساس نظريه سهگانه دولت ،صنعت و دانشگاه،

پژوهش ،چهار فناوري منتخب برگزيده شدند .در اين

نوآوري را ميتوان از نظام صحيح ارتباطات ميان اين سه

پژوهش با استفاده از روش تكرار واقعي بر مشابهتهاي ميان

عامل جستجو نمود .حتي در نظام ملي نوآوري نيز اين سه

فناوريها در ارتباط با الگوي نظري تأكيد شد .همچنين از

عامل ،عوامل كليدي توسعه نوآوري ميباشند .اما نكتهاي كه

تكرار نظري براي بررسي داليل تفاوتهاي موارد انتخابشده

در ايران مشهود است وابستگي صنعت و دانشگاه به دولت

بر اساس الگوي نظري تمركز شد .مجموعاً از طريق اين

است .دانشگاه و مراكز آموزشي و پژوهشي قدرتمند عمدتاً

فعاليتها سعي گرديد اعتبار بيروني پژوهش افزايش يابد.

دولتي و مستقيم تحت نظارت و مديريت دولت ميباشند .در

 4- 1آزمون قابل اعتماد بودن

بخش صنعت نيز بيش از  89درصد صنعت و اقتصاد كشور
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كشور مديريت نمايد .به همين دليل در يك دوره زماني،

وابسته به دولت است .در نتيجه در حلقه سهگانه دولت،

منطقهاي

فرامنطقهاي
بُعد سياستها و سطح
تعامالت ملي و
بينالمللي
 ميزان

حمايت

سياستهاي دولت در
سطح

براي

ملي

توسعه نوآوري

در

بُعد ويژگيهاي اجتماعي و

بُعد سطح توسعه يافتگي اقتصادي و

بُعد ويژگيها و

فرهنگي منطقه

صنعتي منطقه

مزيتهاي مكاني

 فرهنگ توليدي و اعتماد

 ميزان

متقابل در منطقه

زيرساختهاي محلي

 وجود نيروي تحصيلكرده

 ميزان توسعه يافتگي صنعتي منطقه

 ثبات مديريت در منطقه
 امنيت عمومي

منطقه
 ويژگيهاي

فضاي

 سطح

 نزديكي

به

پايتخت

 ميزان توسعه صنايع دانشبنيان در

 وجود

منطقه

مصرف بزرگ در

 ظرفيت و توانمندي بنگاههاي

منطقه يا نزديك به

بزرگ منطقه

منطقه

بازار

 ظرفيت و توانمندي بنگاههاي

كسبوكار در كشور
تعامل

توسعهيافتگي

منطقه

كوچك و متوسط منطقه

با

همكاران بينالمللي
بُعد فرآيند جريان دانش و يادگيري


توسعهيافتگي دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي



ميزان تكامل ارتباط صنعت ،دانشگاه و دولت محلي و نهادهاي مرتبط با نوآوري

شكل  )1الگوي نظري اصالح شده توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوري ها برتر در مناطق ايران جهت تعميم تحليلي

صنعت و دانشگاه ،دايره فعاليتهاي دولت بسيار گسترده و

منطقه و صنايع آن به عنوان واردكننده از فناوري بهرهمند

اثرگذار است .لذا طبعاً در حال حاضر نقش دولت در توسعه

ميشوند و حتي نوآوريهايي جزئي هم در آنها اتفاق مي افتد

نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در ايران بسيار پُررنگ

ولي در بلندمدت ظرفيتهاي نوآوري به بلوغ نرسيده و

است .شايد بتوان اينگونه بيان كرد كه هيچ منطقهاي بدون

نتيجهاي جز ارتباط مجدد با مجموعههاي خارجي و

حمايتهاي دولت امكان توسعه نوآوري در فناوريهاي برتر

واردكردن فناوري وجود ندارد .در فناوريهايي چون هوايي،

را به شكلي مؤثر نخواهد داشت .اين ويژگي براي فناوريهاي

به دليل محرمانگي اطالعات كه به طور كلي در اين صنعت

نوظهوري چون نانو از اهميت بيشتري برخوردار است [.]33

حاكم است ارتباطات بين المللي با چالش بيشتري روبرو بوده

همچنين از منظر ارتباطات فرامنطقهاي واقعيت آن است كه

و به علت قابليت استفادههاي دوگانه از فناوريهاي اين

تاكنون به علت عدم رويكرد منطقهاي در سياستگذاري،

حوزه ،ارتباطات بينالمللي به شدت تحت تأثير روابط سياسي

ارتباطات صحيح ميان مناطق براي توسعه نوآوري در

كم و زياد ميشود .در ايران نيز اين شرايط پس از انقالب

فناوريهاي برتر به وجود نيامده و عمدتاً استانها به عنوان

اسالمي و به طور ويژه طي سالهاي اخير تشديد شده است.

موجوديتهايي مستقل ديده شدهاند كه نياز است اين رويكرد

بدين جهت صنعت هوايي كشور در حوزه نوآوريها كاري

از سمت سياستگذاران دولتي و منطقهاي تغيير نموده تا بتوان

دشوارتر را پيشرو داشته و بالتبع اهميت توان داخلي در آن

از زنجيرهها و توانمنديهاي مكمل استانها در توسعه

افزايش مييابد .ولي در صنعتي چون اطالعات و ارتباطات به

يكديگر استفاده نمود .در سطح روابط بين المللي هم نظام

رغم وجود محدوديتها ،امكان دسترسي به فناوريهاي روز

جامعي از انتقال فناوري شكل نگرفته كه اين امر را در مناطق

بيشتر است.
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ابعاد دروني ضمن اثرگذاري بااليي كه بر توسعه نوآوري در

ظرفيتها و توانمنديهاي منطقهاي و انساني را ميتوان در

منطقه دارند تغييرشان نيز فرآيند زمانبر و دشواري ميباشد و

نبود امنيت عمومي يا حتي احساس امنيت بيان نمود.

نياز به برنامهريزي دقيق دارد .ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي

سطح توسعهيافتگي اقتصادي و صنعتي منطقه يكي از ابعاد

منطقه كه در طول يك بازه زماني طوالني شكل گرفتهاند به

مهم در توسعه نوآوريهاي مبتني بر فناوريهاي برتر در

طور قابل مالحظهاي در برخي ابعاد بر توسعه نوآوري اثر

مناطق كشور ميباشد .در توسعه نوآوريهاي مبتني بر

ميگذارند [ .]34يك بخش از اين تأثيرگذاري از جنبه نيروي

فناوريهاي برتر ،ظرفيت جذب فناوريهاي جديد اهميت

انساني موجود در منطقه است .در حوزه توسعه نوآوري مبتني

ويژهاي دارد كه عمدتاً مناطق با توسعهيافتگي اقتصادي و

بر فناوريهاي برتر ،نقش اصلي بر عهده نيروهاي

صنعتي بيشتر در اين زمينه موفقتر ميباشند .يك بخش از

تحصيلكرده و داراي مهارت است كه در اين زمينه دانشگاهها

توسعهيافتگي اقتصادي و صنعتي منطقه مرتبط با

نقشي كليدي را بازي ميكنند .تقويت دانشگاهها و جذب

زيرساختهاي محلي است كه ميتواند محرك مهمي در

نيروهاي تحصيلكرده از ساير مناطق ميتواند موجب توسعه

جذب سرمايهگذاريها و همچنين افزايش توانمندي جذب

سريعتر منطقه گردد .بخش بعدي ،ظرفيتهاي فرهنگي و

فناوري باشد .سطح توسعهيافتگي صنعتي و صنايع دانشبنيان

اجتماعي بوده كه به كيفيت رفتاري نيروي انساني در امر توليد

در مناطق نيز داراي اهميت ويژهاي است چون بهره برداران

وابسته است .عوامل رفتاري چون ريسكگريزي ،اعتماد

اصلي فناوريهاي برتر صنايع ميباشند .خصوصي يا دولتي

عمومي و فرهنگ تالش و كار ،عامل مهمي در توسعه

بودن صنايع نيز با وجود اهميت در كاركردها تا حد زيادي

نوآوريها در مناطق است و به ويژه در فناوريهاي عمومي و

وابسته به فناوري است .وسعت و پيچيدگي و تعدد بازيگران

صنايع بالغ همچون زيستي و اطالعات و ارتباطات ،اين عامل

عرصه فناوريهاي برتر موجب شده تا رويكرد بهينه به سمت

اهميت بيشتري مييابد .ثبات مديريت در فناوريهاي برتر

دخالت كمتر دولت در بازار و حركت به سمت سياستهاي

بدين جهت داراي اهميت است كه موجب ميشود طرحهاي

كاركردي باشد .البته ويژگيهاي منطقه در اين شكل از بازار

بلندمدت و كالن براي مديريت ،توجيه اجرايي پيدا كند و در

مهم است .مناطق كمتر توسعهيافته نيازمند سياستهاي

تمامي فناوريها اين امر داراي اهميت ميباشد .اما يكي از

گزينشي و بازارهاي دولتي ميباشند تا صنعت در منطقه آماده

مسائل بسيار مهم در عرصه اجتماعي يك منطقه ،امنيت

ايجاد نوآوري و توسعه شود و هر ميزان مناطق توسعهيافتهتر

عمومي حاكم بر منطقه ميباشد .در نوآوريهاي مبتني بر

ميشوند سياستهاي كاركردي با تمركز بر ايجاد بازارهاي

فناوريهاي برتر ،منطقه با نيروهاي با مهارت و كيفيت روبرو

خودگردان از اهميت بيشتري برخوردار ميشود [ .]0در اين

است كه نياز به جذب و نگهداشت آنها است .واقعيت آن

ساختار ،دولت نقش تصديگري ندارد و بيشتر نقش

است كه در مناطقي كه امنيت عمومي پائين است نيروي

سياستگذار و فراهمكننده زيرساختها را بازي ميكند .البته

انساني به عنوان عامل اصلي توسعه نوآوري در منطقه ماندگار

با توجه به جايگاه قرارگيري فناوري هم جايگاه خصوصي و

نميشود و به همين دليل ،منطقه داراي توسعه پايدار در اين

دولتي تفاوت ميكند .در فناوريهايي چون اطالعات و

زمينه نخواهد شد .ضمن آنكه هر چقدر نظام سياستگذاري

ارتباطات ،نانو يا زيستي دولت با سرعت بيشتري ميتواند به

به سمت مشاركت بيشتر بخش خصوصي حركت كند و

سمت سياستهاي كاركردي حركت كند ولي در فناوري

بازارها خودگردانتر شود امنيت عمومي براي سرمايهگذاران و

هوايي كه محل قرارگيري آن در وزارت دفاع ميباشد و

كارآفرينان مهمتر ميشود .در نتيجه اگر امنيت عمومي

كاركردهاي آن نيز دوگانه است اين حركت محتاطانهتر و با

منطقهاي پائين است يكي از راهكارهاي اساسي براي توسعه

سرعت كمتري اتفاق مي افتد.

نوآوري حل اين چالش كليدي است .يكي از داليل

يكي از ويژگيهاي مناطق توسعهيافته در دنيا بهره برداري از

عقبماندگي مناطق و استانهاي مرزي كشور ،با وجود تمام

شرايط و ويژگيهاي مكاني منطقه ميباشد كه اين امكان را به
استان ميدهد تا بتواند سريعتر مسير توسعه را طي نمايد.
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Abstract

In the recent decades, the different studies have been done by researchers about regional innovation
models. Innovation in the regions especially is important for big and developing countries such as
Iran. The research objective is the identifying of the effective factors for developing high
technology-based innovations in Iran regions. Based on the literature review, 6 dimensions and 26
factors were identified as the preliminary theoretical pattern. Also four technology (Bio, Nano, IT,
Aero) were investigated in the research base on theoretical pattern. For investigating each
technology (case studies), the documents, the believes of interviewers and statistical methods were
used by researchers. The Cross-case analysis and Whithin-case analysis were done in selected
technology and the differentiations and common points were analyzed by real and theoretical
repetition. The 16 factors of theoretical pattern have real repetitive for analytical extension. The
national and international collaboration policies as a transregional dimension has 3 factors. Also the
regional dimensions in the final framework are the social and cultural properties of the region, the
level of economical and industrial development in the region, the locational advantages and
properties of the region and the learning and knowledge flows in the region.
Keywords: Regional Innovation, Top Technology-Based Innovation, Regional Innovation System
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