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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 
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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. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 بهار، 1، شماره هشتمسال 

 

  

 هاي فناورانه در مناطق ایران؛ الگوي توسعه نوآوري

  هاي زیستی، نانو، اطالعات و ارتباطات و هوایی مطالعه موردي فناوري
  3منوچهر منطقی، 2شعبان الهی، *1زاده رضا نقی

  علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهراناستادیار گروه سیاست  -1
  دانشیار گروه مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه تربیت مدرس، تهران -2

  اشتر، تهران دانشیار دانشگاه مالک -3
  

  دهیچک
این پژوهش، شناسایی عوامل هدف از . اي چون ایران داراي اهمیت بیشتري است براي کشورهاي پهناور و در حال توسعه مختلف، نوآوري در مناطق مطالعه

هاي مبتنی بر  عامل مؤثر بر توسعه نوآوري 26بعد و  6بر اساس مطالعات پیشین، . استهاي برتر در مناطق ایران  هاي مبتنی بر فناوري مؤثر بر توسعه نوآوري
آمده براي چهار فناوري هوایی، اطالعات و ارتباطات، نانو  ستاز طریق راهبرد مطالعه موردي، الگوي نظري بد. هاي برتر در مناطق ایران شناسایی شدند فناوري

بر . هاي آماري استفاده شد براي مطالعه موردي هر فناوري، از اطالعات و مستندات موجود، مصاحبه با متخصصان و روش. و زیستی مورد بررسی قرار گرفت
هاي  هاي فناورانه در فناوري پذیرفت و نقاط اشتراك و تفاوت توسعه نوآوريموردي صورت  موردي و بین هاي درون شده، تحلیل اساس موردهاي انتخاب

عامل بر اساس تکرار واقعی داراي قابلیت تعمیم تحلیلی  16در نهایت با الگوي نظري، . شده بر اساس تکرار واقعی و نظري مورد تحلیل قرار گرفتند انتخاب
شده  اي شناسایی منطقه ابعاد درون. باشد عامل می 3اي، دربرگیرنده  المللی به عنوان بعدي فرامنطقه ی و بینها و سطح تعامالت مل بعد سیاست. تشخیص داده شدند

هاي مکانی منطقه و  ها و مزیت یافتگی اقتصادي و صنعتی منطقه، ویژگی هاي اجتماعی و فرهنگی منطقه، سطح توسعه در الگوي نهایی نیز شامل ابعاد ویژگی
  .استش و یادگیري فرآیند جریان دان

  اي نوآوري هاي برتر، نظام منطقه اي، نوآوري مبتنی بر فناوري نوآوري منطقه: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
میالدي عمدتاً مبتنی  90هاي نوآوري تا پیش از دهه  سیاست

شروط زیرساختی تحقیق و هاي خطی با تمرکز بر  بر سیاست
ها و انتقال  هاي مالی از نوآوري براي شرکت توسعه، حمایت

هاي خطی  اما با توجه به ایراداتی که به مدل .]1[بود فناوري 
مفاهیم غیرخطی وارد بود به مرور توجه اندیشمندان به سمت 

 .سوق یافت و تکاملی

                                                 
 naghizadeh@nrisp.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

 

 اي، تمرکز اصلی بر هاي نوآوري منطقه در بررسی مدل
موارد مربوط به  دیگرهاي دانشی، نهادي، صنعتی و  ویژگی

ی که مبحث در شرایط باشد آن هم یافته می مناطق توسعه
اهمیت نوآوري در اقتصاد جهانی و یادگیرنده امروزي براي 

و نوآوري به عنوان عاملی اصلی  ]2[ استهمه مناطق مدنظر 
با توجه به اینکه  .دشو براي رشد تمامی مناطق قلمداد می

هاي توسعه فناوري در مناطق مختلف از  بسترها و پایه
ق مختلف و حتی مناطهاي متفاوتی برخوردار است در  ویژگی
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واحد  الگوينوآور و فناور به ظاهر مشابه نیز ارائه یک  مناطق
  .]3[نیست ممکن 
نوآوري  هاي مدلتوان از مباحث و نکات مهم پیرامون  می

هاي برتر به این نکته اشاره اي در راستاي توسعه فناوري منطقه
شده در این حوزه میان مناطق  هاي انجام د که عمده پژوهشکر
یافته  توسعهف کشورهاي مختلف و به ویژه در مناطق مختل

مرتبط با اتحادیه اروپا این مسأله بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
ها و  مناطق مختلف در سطح استان ،در این شرایط. است
هاي  که ارزیابی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی ایالت

ا وسعت مناطق درون یک کشور براي کشورهاي بمربوط به 
زیاد و شرایط اقلیمی و فرهنگی متفاوت از اهمیتی ویژه 

مورد  در کشور چیناین موضوع  ].5و4[ برخوردار است
در ایران نیز به علت وسعت . ]6[ توجه جدي قرار گرفته است

نیازمند  ،و شرایط اقلیمی، بومی و فرهنگی متفاوت کشور
هاي  هاي مبتنی بر فناوري نوآوريبررسی چرایی توسعه بیشتر 

در  یمهستبرخی از مناطق نسبت به سایر مناطق کشور برتر در 
کمتر مورد لحاظ  ،اي مباحث مرتبط با نوآوري منطقه حالی که

عدم شناسایی مناسب از عوامل مؤثر بر . قرار گرفته است
هاي برتر در مناطق  هاي مبتنی بر فناوري توسعه نوآوري
ها  ها در این فناوري گذاري ده سرمایهشجب مختلف کشور مو

به صورت متمرکز و تنها در برخی مناطق کشور صورت گیرد 
سازي مناطق دیگر جهت  هاي الزم براي آماده و ضرورت

  .نباشدهاي برتر مدنظر  هاي مبتنی بر فناوري توسعه نوآوري
که  شودمیتالش  مقالهشده، در این  با توجه به مباحث بیان

هاي  توسعه نوآوريؤثر و چگونگی اثرگذاري آنها بر عوامل م
 شده تحلیلهاي برتر در مناطق مختلف ایران  مبتنی بر فناوري

  .گرددمنتخب بررسی هاي برتر  فناوريمورد  درو 
  
  مرور مطالعات پیشین و ارائه الگوي نظري اولیه -2

هاي اخیر مطالعات مختلفی پیرامون توسعه نوآوري  طی دهه
این مطالعات در پیش از دهه . در مناطق صورت پذیرفته است

میالدي عمدتاً رویکردهاي خطی داشتند ولی در دو دهه  90
اخیر عمدتاً رویکردهاي سیستمی و غیرخطی در بررسی 

  .اي مورد تأکید بوده است هاي منطقه نوآوري

ساکسنیان
]15[  

اي هاي نوآوري منطقه مدل  

هاي پشتیبان ها و دیدگاه نظریه  

 جریان سیستمی

یادگیري جریان  

جریان توسعه 
 صنعتی

سرمایه 
 اجتماعی

 مکتب گرمی

نظریه 
سازي شبکه  نئو شومپترین 

 نهادگرایی

 شومپتر

 وبلن
 داروین

]11[مارشال   

 پورتر

نظام تولید 
پذیر انعطاف  

 شبکه نوآوري محیط نوآوري

 منطقه یادگیرنده

اي خوشه منطقه  

 نظام محلی نوآوري 

اي نوآوري نظام منطقه  

 خوشه صنعتی

 ناحیه صنعتی نظام محلی تولید

 ])9[زاده و همکاران  برگرفته از مقاله نقی(هاي مطرح توسعه نوآوري در مناطق  مدل) 1شکل 
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 اي اي مانند نظام نوآوري منطقه هاي نوآوري منطقه اهمیت مدل
هاي  هاي اخیر به علت اهمیت یافتن مراکز و خوشه در دهه

اي نوآوري ه اي و تمرکز بیشتر بر سیاست اقتصاد منطقه
به طور خالصه ]. 7[اي افزایش قابل توجهی یافته است  منطقه
به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه و (که  گفتتوان  می

به نوآوري از مناظر  اي رویکرد منطقه) ایران مانندوسیعی 
مختلفی بسته به ابعاد مختلف منطقه از جمله ابعاد اجتماعی، 
اقتصادي و سیاسی در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار 

دالیل اهمیت مطالعات ] 8[ 1تودلینگ و تریپل. گرفته است
اي را به جهت تفاوت مناطق در عملکرد نوآوري و  منطقه

نش براي نوآوري و تقویت الگوهاي صنعتی، اهمیت سرریز دا
مجموعاً مطالعات  .دانند هاي مکانی می آن به واسطه مجاورت

شده در توسعه نوآوري مناطق در سه  هاي انجام و بررسی
اي بین  سطح اول؛ مطالعات مقایسه: سطح قابل ارزیابی است

مناطق مختلف، سطح دوم؛ مطالعه عمیق یک منطقه و سطح 
در مطالعات توسعه نوآوري  ].9[پردازي  سوم؛ در حوزه نظریه

در اصل . هاي فکري متفاوتی شکل گرفت در مناطق، نحله
اي  پس از جنگ جهانی دوم است که مقوله توسعه منطقه

هاي فکري متفاوتی در حوزه  جریان]. 10[اهمیتی ویژه یافت 
توسعه نوآوري در مناطق شکل گرفته که بعضاً با وجود 
                                                 
1- Todtling and Trippl 

هاي ماهوي زیادي  اراي تفاوتدارابودن برخی اصول مشابه، د
] 9[زاده و همکاران  اي که توسط نقی در مقاله. باشندمی

هاي فکري مختلف در توسعه  نگارش شده به بیان نحله
هاي  این نحله 1شکل . اي پرداخته شده است نوآوري منطقه

 .دهد فکري را نشان می

اي، الگوهاي متفاوتی در مناطق  در حوزه نوآوري منطقه
در این الگوها بر اساس ابعاد و . دنیا ارائه شده استمختلف 

ها در مناطق تشریح  شده، نحوه توسعه نوآوري عوامل شناسایی
یکی از را  2آتیو بتوان الگويشاید در این زمینه . شده است

اي نوآوري  در زمینه نظام منطقه شده الگوهاي مطرحترین  کامل
تندات علمی که مورد استفاده بسیاري از مس] 18[ دانست
اي را  هاي نوآوري منطقه مایی از ساختار نظامن وي. باشد می

نشان داده  2براي کشورهاي اروپایی ارائه نموده که در شکل 
  .شده است

هاي پیشین از طریق دو روش تحلیل  مرور کامل پژوهش
در مقاالت منتشرشده در حوزه نوآوري (رخدادي کلمات  هم

و فراترکیب مقاالت پراستناد ) 2014تا  1990اي از سال  منطقه
هاي  مرور پژوهش ومنتشر شده ] 9[، در مقاله قبلی این حوزه

 کهدر دو سطح اصلی انجام شده  مقاله نیزپیشین در این 
هاي توسعه  ، شامل نظریهتحقیقات قبلیعالوه بر مرور 

                                                 
2- Autio 

  ]18[ آتیوشده توسط  ارائهاي  نوآوري منطقه الگومایی از ن )2شکل 
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بدان اشاره شده  1باشد که در شکل  نوآوري در مناطق نیز می
اي  شده پیرامون منطقه هاي انجام شهمچنین پژوه .است

اي انجام  خاص یا تعدادي از مناطق که از منظر نوآوري منطقه
با توجه به . اند نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است شده

شده، چهار اصل اساسی بر توسعه نوآوري در  مطالعات انجام
شده مؤثر بر  اصول شناسایی 1باشند که جدول  مناطق مؤثر می

وآوري درمناطق به همراه برخی از منابع پشتیبان آن نمایش ن
  .داده شده است

  اصول توسعه نوآوري در مناطق و منابع پشتیبان) 1جدول 

  شده شناسایی اصول
 منابع برخی

  پشتیبان
 ]19و18و7[  اي منطقه هاي زمینه نوآوري با توجه به ویژگی

نوآوري با توجه به فرهنگ و ارتباطات اجتماعی 
  شده در منطقه تعریف

  ]20و18و8و7[

 ]8و6[  هاي مکانی منطقه نوآوري با توجه به مزیت

اي در سطح ملی  نوآوري با توجه به ارتباطات فرامنطقه
  المللی و بین

 ]22و21[

  

اي ارائه شدند و این  پس از مرور مطالعات پیشین، عوامل اولیه
. گرفتندعوامل در مصاحبه با متخصصان مورد بررسی قرار 

برخی از عوامل چون امنیت عمومی که در عوامل 
. شده قرار نداشتند نیز به فهرست عوامل اضافه شدند شناسایی

بر این اساس در بررسی توسعه نوآوري فناورانه در مناطق 
مختلف کشور، عوامل در شش بعد اصلی مطابق آنچه در 

  .قابل مشاهده است تقسیم شدند 2جدول 
هاي  هاي مبتنی بر فناوري ؤثر بر توسعه نوآوريعوامل م) 2جدول 

  برتر در مناطق

  عامل  بعد
 منابع برخی

  پشتیبان

هاي  سیاست
دولت و شرایط 

ملی مؤثر بر 
  مناطق

هاي  میزان حمایت توسط سیاست
دولت در سطح ملی براي توسعه 

  ]22و21و18[  نوآوري در منطقه
وکار در  هاي فضاي کسب ویژگی

  کشور

و ها  ویژگی
سطح تعامل با 
سایر مناطق در 
سطح ملی و 

  المللی بین

هاي  گیري توانمندي میزان شکل
هاي همجوار و  مکمل در مناطق

  نزدیک
المللی  سطح تعامل با همکاران بین  ]24و23[

  و به ویژه کشورهاي همسایه
  هاي صادراتی وجود زیرساخت

مبتنی بر هاي  عوامل مؤثر بر توسعه نوآوري) 2جدول ادامه 
  هاي برتر در مناطق فناوري

  عامل  بعد
 منابع برخی

  پشتیبان

هاي  ویژگی
اجتماعی و 
  فرهنگی منطقه

فرهنگ تولیدي و اعتماد متقابل 
  در منطقه

  ]20و8و7[

نقش برخی افراد تأثیرگذار منطقه 
  هاي ملی در سیاست

  جمعیت منطقه
  وجود نیروي کار ارزان

  کرده تحصیلوجود نیروي 
  ثبات مدیریت در منطقه

  امنیت عمومی

سطح 
یافتگی  توسعه

اقتصادي و 
  صنعتی منطقه

یافتگی  میزان توسعه
  هاي محلی زیرساخت

  ]19و5[

  یافتگی صنعتی منطقه میزان توسعه
بنیان در  میزان توسعه صنایع دانش

  منطقه
هاي  ظرفیت و توانمندي بنگاه

  بزرگ منطقه
هاي  ظرفیت و توانمندي بنگاه
  کوچک و متوسط منطقه

ها و  یافتگی خوشه توسعه
  هاي صنعتی شهرك

خصوصی یا دولتی بودن صنعت 
  منطقه

ها و  ویژگی
هاي  مزیت

  مکانی منطقه

  نزدیکی به پایتخت

  ]25و8[
  هاي مکانی شرایط و ویژگی

  وجود منابع طبیعی و خدادادي
بزرگ در وجود بازار مصرف 

  منطقه یا نزدیک منطقه

فرآیند جریان 
دانش و 
  یادگیري

ها و مراکز  یافتگی دانشگاه توسعه
  آموزشی و پژوهشی

  ]27و26[
هاي علم و فناوري و مراکز  پارك

  رشد
میزان تکامل ارتباط صنعت، 

دانشگاه و دولت محلی و نهادهاي 
  مرتبط با نوآوري

  

شده از  شده و عوامل شناسایی بر اساس اصول انتخاب
مطالعات پیشین و با توجه به انتخاب روش مطالعه موردي، 

شده مطابق  الگوي نظري اولیه جهت مطالعه موردهاي انتخاب
ابعاد مورد بررسی نیز در دو بخش . ده استشارائه  3شکل 
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اي  هدر بخش فرامنطق :شوند اي تقسیم می اي و منطقه فرامنطقه
هاي دولت و شرایط ملی مؤثر بر مناطق و  دو بعد سیاست

ها و سطح تعامل با سایر مناطق در سطح ملی و  ویژگی
اي نیز چهار  منطقه در بخش درون. شود المللی تشریح می بین

ارائه یک الگوي نظري بر اساس . بعد اصلی وجود دارد
]. 28[ باشد مطالعات پیشین، گام اولیه هر مطالعه موردي می

شده با الهام از  الزم به ذکر است الگوهاي نظري ارائه
مطرح ] 18[هاي مشابهی مانند الگوي آتیو و همکاران  پژوهش

شده در الگوي  روابط میان ابعاد اولیه شناسایی. شده است
اي غیرخطی با یکدیگر بوده که تحلیل  نظري داراي رابطه

هاي  روابط آنها به صورت کیفی و در قالب تحلیل
  .پذیرد موردي صورت می موردي و بین درون

  
  شناسی پژوهش روش -3

به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر  حاضربه دلیل آنکه پژوهش 
هاي فناورانه در مناطق و همچنین نحوه اثر آنها  توسعه نوآوري

 ،روش پژوهش. است از روش مطالعه موردي استفاده شد
تا قابلیت تعمیم بیشتري باشد  اي می مطالعه موردي چند نمونه

داشته باشد و سعی شده مراحل پژوهش بر اساس مراحل 
شناسی  در ادامه، جزئیات روش. انجام شود] 28[الگوي ین 

  .پژوهش ذکر شده است

  مراحل انجام مطالعه موردي 1- 3
هاي  هاي پژوهش، داراي گام مطالعه موردي مانند سایر روش

مشخصی است که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار 
  :هاي مطالعه موردي شامل موارد زیر است گام. گرفته است

 ارائه و پژوهش براي مشخصی هاي سؤال کردن مطرح •
 سؤاالت پژوهش این در موردي؛ مطالعه آغاز در آن

 توسعه بر مؤثر اصلی عوامل )الف :از عبارتند اصلی
 ایران مناطق در برتر هاي فناوري بر مبتنی هاي نوآوري
 ؟یستچ عوامل این پذیر تعمیم چارچوب )ب کدامند؟

 براي پیشین هاي پژوهش مرور و ها نظریه از استفاده •
 موردي مطالعه در دوم گام اولیه، نظري الگوي ارائه
 روش انجام همچنین و عمیق مطالعه و بررسی .است
 فراترکیب همچنین و کلمات رخدادي هم تحلیل

 به ])9[ همکاران و زاده نقی مقاله در منتشرشده(
 منجر مناطق در نوآوري توسعه ابعاد و عوامل شناسایی

 .دش ارائه موردي مطالعه انجام جهت نظري الگوي و

 هاي داده آوري جمع به موردي مطالعه در سوم گام •
 گام، این در که شود می مربوط الگو آزمون براي تجربی
 موجود مستندات به توجه با مورد هر از عمیق بررسی

 مشاهده نیز و پرسشنامه متخصصان، با مصاحبه و
 ویژه طور به پژوهش این در .پذیرد می انجام رویدادها
 و ارتباطات و اطالعات زیستی، نانو، فناوري چهار

 

یافتگی  سطح توسعه
 اقتصادي و صنعتی منطقه

هاي  ها و مزیت ویژگی
 مکانی منطقه

هاي اجتماعی و  ویژگی
 فرهنگی منطقه

 

فرآیند جریان دانش و 
 یادگیري

ها و سطح تعامل  ویژگی
با سایر مناطق در سطح 

المللی ملی و بین  

هاي دولت و  سیاست
شرایط ملی مؤثر بر 

 مناطق

  اي ابعاد فرامنطقه اي منطقه ابعاد درون

 ها برتر در مناطق ایران هاي مبتنی بر فناوري براي بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نوآوريالگوي نظري پیشنهادي ) 3شکل 
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 مطالعه از پس .گرفت قرار بررسی مورد هوایی
 هر متخصصان با مصاحبه طریق از موجود، مستندات
 براي مناطق در نوآوري توسعه از عمیقی درك حوزه،
 مورد هاي داده تمامی دش سعیایجاد و  فناوري هر

 و گردد مستند علمی اي گونه به پژوهش در استفاده
 .گیرد قرار هم سایرین استفاده مورد بتواند

 نوع به بسته ،)دو هر یا( کیفی یا کمی هاي تحلیل انجام •
 مطالعات طریق از که پژوهش طرح و موضوع
 .گردید انجام پژوهش این در موردي بین و موردي درون

، روش ]28[شده توسط ین  بر اساس مراحل ارائه مقالهدر این 
  .پیگیري شد 4و مراحل اجراي مطالعه موردي مطابق شکل 

  نحوه انتخاب موردها براي مطالعه 2- 3
هاي مرتبط با  فناوري برتر جهت بررسی نوآوري 4 گفتیم که

تحلیل در این پژوهش یک واحد . دشآنها در مناطق، انتخاب 
دار و به  گیري به صورت هدف نمونه. فناوري برتر است

دو اصل . منظور دستیابی به تکرار واقعی و نظري انجام شد
از دالیل اصلی ] 29[تکرار و در دسترس بودن اطالعات 

فناوري براي مطالعه،  4انتخاب . باشد مورد می 4انتخاب این 
دار  هاي جدید و معنی نظر یافته مصالحه خوبی را بین اشباع از

بر اساس نظر . کند بودن از نظر اندازه نمونه تجربی فراهم می
، چهار مورد پایه خوبی براي تعمیم نظریه از ]30[ 1آیزنهارت

  .نتایج حاصل از مطالعات موردي است
  شده در مطالعه موردي هاي گردآوري تحلیل داده 3- 3

باید نوع و میزان  در تحقیقات مبتنی بر مطالعه موردي
اي  هاي مورد نیاز قبل از گردآوري آن تا حد قابل مالحظه داده

هاي  به طور کلی دو نوع تحلیل در مورد داده. مشخص شود
  :پذیرد شده در روش مطالعه موردي انجام می گردآوري

  موردي تحلیل درون) الف
  موردي تحلیل بین) ب

ته و در ادامه موردي به عمق یک مورد پرداخ در تحلیل درون
موردي  هاي بین پذیري پژوهش، تحلیل براي بسط تعمیم

  .پذیرد صورت می
  موردي تحلیل درون 3-1- 3

                                                 
1- Eisenhardt 

 ارائه الگوي نظري

طراحی 
دستورالعمل 
 ها گردآوري داده

 انتخاب موردها
)مورد 4(  

انجام مطالعه 
موردي فناوري 

اطالعات و 
 ارتباطات

انجام مطالعه 
موردي فناوري 

 نانو

انجام مطالعه 
موردي فناوري 

 زیستی

انجام مطالعه 
موردي فناوري 

 هوایی

تهیه گزارش 
موردي درون  

تهیه گزارش 
موردي درون  

تهیه گزارش 
موردي درون  

تهیه گزارش 
موردي درون  

استخراج نتایج و 
هاي  تحلیل
موردي بین  

اصالح الگوي 
 نظري

استخراج و بیان 
هاي  درس

 سیاستی

 نگارش گزارش

  ]28[مراحل اجراي مطالعه موردي در پژوهش مذکور برگرفته از مدل ین ) 4شکل 
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موردي، هدف کسب بینش و فهم عمیق از  در تحلیل درون
هاي منتخب در این  در واقع فناوري. باشد مورد مدنظر می

هاي فراوانی که با یکدیگر دارند  پژوهش عالوه بر شباهت
اي نیز در جنس، نحوه و ابعاد توسعه  هاي قابل مالحظه تتفاو

هاي مبتنی بر آنها در مناطق را  دارند که نحوه توسعه نوآوري
  .کند متفاوت از هم می
گونه بود که  موردي در این پژوهش بدین فرآیند تحلیل درون

پس از مطالعه مستندات مرتبط با هر مورد بر اساس جستجو 
اي مطلعین، مصاحبه با متخصصین ه مستندات و راهنمایی

در ابتداي مصاحبه نتایج دستاوردهاي . گرفت صورت می
حاصل از مطالعات پیشین ارائه و سپس با توجه به ابعاد و 

شده در الگوي نظري اولیه، نظرات و  عوامل شناسایی
در انتها نیز از . دش هاي متخصصین دریافت می دیدگاه
صورتی که عامل یا بعدي د تا در ششونده درخواست  مصاحبه

مدنظر ایشان بوده که در پژوهش مدنظر قرار نگرفته آن را 
الزم به ذکر . بیان نموده تا در پژوهش مورد استفاده قرار گیرد

سازي  عالوه بر پیاده شدها سعی  است در تمامی مصاحبه
. شونده تکمیل گردد مصاحبه، پرسشنامه نیز توسط مصاحبه

ها  سازي شده و در پایگاه داده پیادهها ضبط و  سپس مصاحبه
بر اساس سؤاالت پژوهش و عوامل . شدند ذخیره می
. ها تحلیل و بررسی شدند شده در مطالعات، مصاحبه شناسایی

همچنین استدالالت هر فرد در خصوص نظراتش و یا 
هاي مبتنی  شده توسط او براي توسعه نوآوري راهکارهاي ارائه

ها  ناطق ایران، به عنوان مکمل تحلیلهاي برتر در م بر فناوري
هاي  مند، تحلیل با توجه به این روش نظام. آورده شده است

همچنان که بیان . موردي براي هر مورد بیان شده است درون
شده، پرسشنامه نیز به عنوان یکی از  شد عالوه بر موارد بیان

ابزارهاي گردآوري نظرات متخصصان مورد استفاده قرار 
پرسشنامه اهمیت هر عامل بر اساس یک طیف  در. گرفت

گستردگی . تایی مورد بررسی قرار گرفت لیکرت پنج
گیري از مستندات پشتیبان در این پژوهش هم به شکل  بهره

موردي را غنا  هاي درون قابل توجهی محتوي مرتبط با تحلیل
  . بخشیده است

ل مقایسه دیدگاه مطلعین کلیدي در قالب مصاحبه، نتایج تکمی
پرسشنامه توسط متخصصین و همچنین مستندات مکتوب در 

ها و افزایش  اي در مورد منابع داده جبهه این زمینه، رویکرد سه

هاي  مصاحبه همچنین .اعتبار پژوهش را فراهم کرده است
ساختاریافته با مطلعین کلیدي که در این مطالعات رایج  نیمه

در این پژوهش مصاحبه یکی . است در دستور کار قرار گرفت
مصاحبه اکتشافی با افراد  40از منابع اطالعاتی بوده و در کل 

ها کدگذاري شده تا در  تمامی مصاحبه. خبره انجام شد
شناختی  اطالعات جمعیت. رندگیري مورد ارجاع قرار گی نتیجه

. آورده شده است 3شوندگان در جدول  مصاحبه
شوندگان از میان متخصصان و پژوهشگران با پیشینه  مصاحبه
گذاري و اجرایی و همچنین پژوهشگران توسعه  سیاست
شوندگان  انتخاب مصاحبه. اند اي و نوآوري انتخاب شده منطقه

ندرکاران و با ا از طریق نظرخواهی از متخصصان و دست
گذاري و  لحاظ شاخص تجربه حضور در فرآیند سیاست
  .تخصص علمی از طریق روش گلوله برفی انجام شد

  گانشوند شناختی مصاحبه جمعیت اطالعات) 3جدول 

 عنوان
  برتر فناوري

 تعداد
  ها مصاحبه

 پیشینه با متخصصان
 گذاري، سیاست
  پژوهشی و اجرایی

 متخصصان
 پیشینه با

 پژوهشی

 و اطالعات
  ارتباطات

18  16 2 

 2 9  11  هوایی صنایع

  1 5  6  زیستی
  1 4  5  نانو
  6  34  40  کل

  
یک که اي  آزمون دوجملهها از روش  براي تحلیل پرسشنامه

است استفاده شد تا هم در تحلیل آزمون ناپارامتري 
موردي استفاده  موردي و هم براي مقایسه در تحلیل بین درون
ه به بررسی بر مبناي یک مقدار یا مشخص آزموناین در  .شود

ردیف  این آزمون هم. شود موفقیت و شکست پرداخته می
گیري از  همچنین براي بهره .باشد می T آزمون پارامتري

در این آزمون . استفاده شد SPSSافزار  آزمون تناسب از نرم
  .فرض شد 3ناپارامتریک، نقطه برش، امتیاز 

  يمورد تحلیل بین 3-2- 3
پذیري پژوهش  موردي براي تقویت وجه تعمیم هاي بین تحلیل

اگر چه هدف . شود در راهبرد مطالعه موردي بکار گرفته می
پذیري نبوده لیکن به  هاي کیفی به طور ویژه تعمیم پژوهش

ها  عقیده محققان حوزه مطالعه موردي، در صورتی که نمونه
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هاي  پاسختوان براي برخی سؤاالت  درست انتخاب شوند می
گرایی افراطی که تنها تمرکز بر تشریح  خوبی ارائه و از خاص
  ].31[موارد دارد فراتر رفت 

شده که همان  در این پژوهش با توجه به موردهاي انتخاب
باشند این هدف پیگیري شد که آیا سازگاري بین  ها می فناوري

هاي برتر  هاي مبتنی بر فناوري نتایج حاصل از توسعه نوآوري
در مناطق ایران وجود دارد یا خیر؟ و الگوي مشترك میان آنها 

در ابتدا یک تکنیک مطابقت الگوها براي . هاي دارد چه ویژگی
موردي استفاده شد و سپس  بررسی و دستیابی به الگوهاي بین

  .تکرار نظري و واقعی آنها بررسی گردید
  
  نتایج حاصل از پژوهش -4

حوزه توسعه نوآوري در پس از مرور مطالعات پیشین در 
هاي  مناطق، الگوي نظري پژوهش ارائه و سپس تحلیل

. موردي مطابق با الگوي ین انجام پذیرفت موردي و بین درون
شده در  شده، الگوي نظري اولیه ارائه هاي انجام مبناي تحلیل
  .مقاله است

  موردي هاي درون تحلیل 1- 4
 و مارآ بررسی از پس موردي، درون تحلیل انجام جهت

 هر فناوري، آن در مناطق و کشور وضعیت و اطالعات
 نظري الگوي در شده ارائه اصلی بعد شش منظر از فناوري
 هر بررسی انتهاي در .گیرد می قرار بررسی و تحلیل مورد
 آن در نوآوري توسعه الگوي از بندي جمع یک نیز مورد

 مهمج نتای برخی اختصار به 4 جدول در .شود می ارائه فناوري
  .است شده ارائه فناوري هر موردي درون تحلیل از حاصل
 باال حجم علت به کامل موردي درون تحلیل است ذکر به الزم
 هاي گزارش کامل متن در .باشد نمی مقاله در کامل ارائه قابل
 مصاحبه، از اعم مختلف تحلیلی منابع کدهاي به موردي درون

 منابع سایر و پرسشنامه نتایج شواهد، و رویدادها مستندات،
 هاي تحلیل .است شده اشاره استفاده مورد اطالعاتی
 میزان هر به و بوده موردي بین تحلیل انجام الزمه موردي درون
 موردي بین هاي تحلیل باشد تر دقیق موردي درون هاي تحلیل
 به ادامه در جهت همین به .باشند می اطمینان قابل بیشتر نیز

 تا شده اشاره موردي درون هاي تحلیل نتایج ترین مهم از برخی
 موردي بین هاي تحلیل از حاصل نتایج به دستیابی چگونگی
  .گردد تر شفاف

 خبرگان هاي دیدگاه از شده استخراج نتایج برخی 5 جدول در
 .است شده آورده منتخب هاي فناوري ابعاد و عوامل مورد در
 بر عالوه عامل هر براي فناوري هر در است ذکر به الزم

 توسط نیز اي پرسشنامه شوندگان، مصاحبه با مصاحبه
 تکمیل تایی پنج لیکرت طیف اساس بر شوندگان مصاحبه
 صورت به عوامل اهمیت اي دوجمله آزمون اساس بر و گردید
  .گرفتند قرار سنجش مورد نیز کمی

  موردي هاي بین تحلیل 2- 4
 مختلف هاي فناوري که است آن پژوهش از بخش اینهدف 

 که گردد مشخص تا شود مقایسه یکدیگر با آنها نتایج و
 برتر هاي فناوري در نوآوري توسعه هاي شباهت و ها تفاوت
 اعتبار ترتیب این به و بوده چه ایران مناطق در بررسی مورد
 و شود آشکار آن بیرونی اعتبار ویژه به شده ارائه نظري الگوي

 منتخب، هاي فناوري در مشابه موارد واقعی تکرار طریق از
 تکرار طریق از نیز تفاوت موارد همچنین .شوند شناسایی
 و ها تناقض واقع در .گیرد قرار بررسی مورد نظري
 در مطالعات سایر نتایج یا ها مصاحبه در که هایی تفاوت
 تکرار از حاصل نتایج در شود می مشاهده مختلف هاي فناوري
 در .گردد می تحلیل شد خواهد اشاره آن به ادامه در که نظري
 هاي ویژگی بعد موردي بین تحلیل به مختصر طور به ادامه

 نتایج ،5 جدول در سپس و شده پرداخته فرهنگی و اجتماعی
 تکرار دارابودن صورت به شده انجام موردي بین مطالعات
  .است شده داده نشان نظري تکرار یا واقعی
 بعد یک عنوان به فرهنگی و اجتماعی هاي ویژگی
 بر مبتنی هاي نوآوري توسعه در کلیدي اي منطقه درون
 تولید فرهنگ .شود می قلمداد منطقه یک در برتر هاي فناوري

 توسعه در مهم عوامل از یکی منطقه در متقابل اعتماد و
 در عامل این که است منطقه آن در نوآوري پیوسته
 به بیشتر و هستند متصل جامعه بدنه به که هایی فناوري
 این اهمیت .است بیشتر اهمیت داراي اند شده نزدیک صنعت
 و اطالعات و زیستی نانو، چون هایی فناوري در عامل

 مرتبط بزرگ صنایع در اما است زیاد دالیل همین به ارتباطات
 صنعت، این نظامی و دولتی ساختار علت به هوایی فناوري با
 به توسعه عامل عمدتاً و دارد کمتري اثرگذاري عامل این
 چون عواملی از متمرکز شدت به هاي گذاري سیاست علت

 و کوچک صنایع در البته .گیرد می فاصله تولیدي فرهنگ
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 عامل هوانوردي، چون هایی بخش در و هوایی حوزه متوسط
 عامل این مجموعاً .باشد می اهمیت داراي تولیدي فرهنگ

   آن اهمیت بر ها فناوري همه در و است واقعی تکرار داراي
 .شود می تأکید

  موردي نکات مهم حاصل از تحلیل درون) 4جدول 
  مهم نکات  فناوري

  هوایی

ت از ابتداي ظهور این فناوري در ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح مسئولیت آن را بر عهده داشته و به همین علت فضاي این صنع •
 .باشد نظامی میتر و همچنین روابط در آن از جنس ساختاریافته  بسته

یافتگی  هاي دولت و شرایط ملی مؤثر بر مناطق و سطح توسعه ها نمایانگر نقش مؤثر ابعاد سیاست هاي میدانی و هم مصاحبه هم بررسی •
 .باشند اقتصادي و صنعتی منطقه می

ین صنعت به معنی وجود هاي دولت در این صنعت چنان مؤثر است که حمایت یا عدم حمایت دولت از یک منطقه در ا میزان حمایت •
 .باشد ها در منطقه یا عدم نوآوري می نوآوري

 .ها و مراکز پژوهشی داراي اهمیت است کرده داراي مهارت و توانمندي دانشگاه هاي برتر، نیروي انسانی تحصیل مانند سایر فناوري •
 .وند اهمیت باالیی داردش ارتباط مؤثر دولت، صنعت و دانشگاه در منطقه که تقریباً همه در دولت خالصه می •
هاي این فناوري در کشور  هاي علم و فناوري، نیروي کار ارزان و منابع طبیعی خداداد، کمترین اهمیت را در توسعه نوآوري عواملی چون پارك •

  .دارند

اطالعات 
و 

  ارتباطات

ها  ها بسیار محدود بوده و عمده نوآوري عموماً نوآوريافزار وابستگی باالیی به واردات وجود دارد  در ایران به علت اینکه در حوزه سخت •
 .افزاري و خدمات است محدود به بخش نرم

هاي مربوط به  فناوري اطالعات و ارتباطات به دلیل ماهیت تغییردهنده و عمومی بودن آن به شدت با بدنه جامعه در ارتباط است و ویژگی •
 .نقش مؤثري در آن دارندیافتگی، فرهنگی و اجتماعی  مناطق از لحاظ توسعه

هاي فرهنگی و اجتماعی بیشترین اثر را بر توسعه  یافتگی اقتصادي و صنعتی منطقه و همچنین ویژگی بر اساس نظرات متخصصان، سطح توسعه •
 .هاي مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق ایران دارند نوآوري

ترین عوامل در توسعه  کرده مهم هاي محلی و نیروي انسانی تحصیل یافتگی زیرساخت شده، دو عامل توسعه هاي انجام بر اساس بررسی •
 .باشد هاي فناورانه در حوزه اطالعات و ارتباطات می نوآوري

 افزاري و هاي نرم باشد و نوآوري هاي کافی براي نوآوري می به طور کلی فناوري اطالعات و ارتباطات در ایران در حال حاضر داراي زیرساخت •
 .خدماتی تکیه بر بخش خصوصی دارد

هاي علم و فناوري نسبت به  هاي علم و فناوري تقویت شده و به طور ویژه پارك هاي صنعتی و پارك ها و شهرك در این راستا باید نقش خوشه •
 .عملکرد خود تغییراتی ایجاد نمایند

تر است که چنین  المللی ضعیف ها از متوسط سطح بین ر بخشکند ولی در سای کشور ایران در سطح مهارت با میانگین جهانی برابري می •
  .هاي مناطق کشور است گرفته از ویژگی وضعیتی در سطح ملی نشأت

  نانو

 .شود گرا بوده که به طور ویژه توسط ستاد نانو پیگیري می هاي مأموریت هاي نوآوري در حوزه نانو سیاست سیاست •
 .ها بوده است ها و توسعه در آن متفاوت از سایر فناوري و نوظهور بودن آن، جنس حمایتهاي خاص فناوري نانو  با توجه به ویژگی •
هاي دولت و شرایط ملی مؤثر بر مناطق  دهد بعد سیاست هاي این حوزه نمایش می بر اساس نظر متخصصان و بر اساس آنچه آمارها و واقعیت •

هاي این فناوري  هاي مکانی داراي کمترین اهمیت در توسعه نوآوري ها و مزیت و بعد ویژگیترین ابعاد بوده  و همچنین جریان یادگیري و دانش از مهم
 .باشند می
هاي دولت در سطح ملی براي توسعه نوآوري در منطقه که بیشتر مرتبط با نقش متمرکز ستاد نانو در توسعه این  سه عامل میزان حمایت سیاست •

 .هاي فناورانه در این بخش است ترین عوامل در توسعه نوآوري ها و مراکز پژوهشی از مهم هاي دانشگاه وانمنديکرده و ت شود و نیروهاي تحصیل فناوري می
هاي  دخالت. هاي دولتی به صورت ویژه دارد هاي آن در سطوح اولیه بوده و نیاز به بازارهاي و حمایت توسعه فناوري نانو در کشور و نوآوري •

باشد عمده  اندازي صنعت بر اساس فناوري نانو می توان گفت در شرایط فعلی که نیاز به ایجاد و راه باشد و می یدولتی در شرایط فعلی پررنگ م
توان شاهد حرکت به سمت  اي باید در مسیر جریان توسعه صنعتی باشد و پس از رشد مناطق و توسعه صنایع مرتبط می هاي نوآوري منطقه سیاست

 .هاي کارکردي بیشتري بود ن سیاستتر و همچنی بازارهاي خودگردان
هاي فناورانه در  هاي متمرکز، موجب توسعه نوآوري گیري صحیح دولت و ستاد نانو در شرایط حضور این فناوري و اجراي سیاست جهت •

هاي  تر به سمت سیاستگیري فرآیندهاي صنعتی آن، بیش بخش علمی و حتی فناوري شده ولی نیاز است در آینده با توسعه بیشتر این فناوري و شکل
  .کارکردي از جنس جریان سیستمی حرکت نمود

  زیستی

این . هاي مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است فناوري زیستی مانند فناوري اطالعات و ارتباطات نفوذ زیادي در جامعه یافته و بخش •
 .هاي دولت و شرایط ملی بر توسعه آن در مناطق مختلف اثر دارند باشند و سیاست میها  فناوري به علت ماهیت اثرگذار بر جامعه، همواره مورد تأکید دولت

 .باشد هاي نوین، نوآوري در آن به شدت وابسته به جریان دانشی و یادگیري می مانند سایر فناوري •
هاي صنعتی و عواملی که موجب  يبه علت توسعه این فناوري و کاربردهاي نوآوري در این فناوري در صنایع مختلف، عواملی چون توانمند •

 .شود داراي اهمیت بیشتري هستند گیري بیشتر از نیروي انسانی می بهره
  .ها و چارچوب اقتصادي در مناطق ایران عوامل اصلی و حیاتی این فناوري هستند منابع انسانی، زیرساختسه عامل  •
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 هوایی صنعت چون صنعتی در تأثیرگذار افراد نقش بررسی اما
  .باشد می تر مهم

 به گذاري سیاست با مرتبط خاص طور به هم مقوله این 

 دستوري گذاري سیاست نوعی به و مرکز در متمرکز شدت
 که دهد می نفوذ ذي اشخاص به را امکان این که است

 هاي فناوري در .کنند عملیاتی تر سریع را خود تصمیمات

   شده در الگوي نظري و بررسی تکرار نظري و واقعی عوامل شناسایی میانگین اهمیت عوامل) 5جدول 

  عنوان بعد
اطالعات و 
  ارتباطات

  عامل  هوایی  زیستی  نانو
تکرار 
  واقعی

تکرار 
  نظري

هاي دولت و شرایط  سیاست
  ملی مؤثر بر مناطق

78/3 4/4  08/4  86/3  
هاي دولت در سطح  میزان حمایت سیاست

    ü  ملی براي توسعه نوآوري در منطقه

    ü  وکار در کشور هاي فضاي کسب ویژگی

ها و سطح تعامل با سایر  ویژگی
مناطق در سطح ملی و 

  المللی بین
37/3  6/3  38/3  63/3  

هاي مکمل در  گیري توانمندي میزان شکل
  مناطق همجوار و نزدیک

  ü  

    ü  المللی سطح تعامل با همکاران بین
  ü    هاي صادراتی وجود زیرساخت

هاي اجتماعی و فرهنگی  ویژگی
  منطقه

83/3  65/3  78/3  56/3  

    ü  فرهنگ تولیدي و اعتماد متقابل در منطقه
نقش برخی افراد تأثیرگذار منطقه در 

  هاي ملی سیاست
  ü 

 ü    منطقهمیزان جمعیت و سرمایه اجتماعی 
   ü  وجود نیروي کار ارزان
   ü  کرده وجود نیروي تحصیل

   ü  ثبات مدیریت در منطقه
   ü  امنیت عمومی

یافتگی اقتصادي و  سطح توسعه
  صنعتی منطقه

85/3  82/3  91/3  72/3  

   ü  هاي محلی یافتگی زیرساخت توسعه
   ü  یافتگی صنعتی منطقه سطح توسعه

   ü  بنیان در منطقه میزان توسعه صنایع دانش
   ü  هاي بزرگ منطقه ظرفیت و توانمندي بنگاه
هاي کوچک و  ظرفیت و توانمندي بنگاه
   ü  متوسط منطقه

 ü    هاي صنعتی ها و شهرك یافتگی خوشه توسعه
 ü    خصوصی یا دولتی بودن صنعت منطقه

مکانی هاي  ها و مزیت ویژگی
  منطقه

8/3  7/3  5/3  59/3  

    ü  نزدیکی به پایتخت
 ü    هاي مکانی شرایط و ویژگی

 ü    وجود منابع طبیعی و خدادادي
وجود بازار مصرف بزرگ در منطقه یا 

   ü  نزدیک به منطقه

  6/3  0/4  26/4  53/3  فرآیند جریان دانش و یادگیري

آموزشی و ها و مراکز  یافتگی دانشگاه توسعه
   ü  پژوهشی

  ü    هاي علم و فناوري و مراکز رشد پارك
میزان تکامل ارتباط صنعت، دانشگاه و 
    ü  دولت محلی و نهادهاي مرتبط با نوآوري
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 متمرکزي گذاري سیاست ساختار که نیز نانو چون نوظهوري
 ها سیاست دهی شکل در را تأثیرگذار افراد نقش توان می دارند
 قلمداد توجه قابل منطقه در مرتبط هاي نوآوري توسعه جهت
 و اطالعات و زیستی چونهایی فناوري در ولی نمود

 نقش گذار، سیاست و گیر تصمیم مراکز تعدد علت به ارتباطات
 به عامل این مجموعاً .شود می کمتر ملی هاي سیاست در افراد
 مربوط ها گذاري سیاست تمرکز میزان و صنعت بلوغ سطح
 در که ندارد مشخصی و یکسان اثر ها فناوري همه در و بوده
 .است نظري تکرار دچار نتیجه

 در که است مطرح نشده کنترل عاملی عنوان به جمعیت میزان
 ارائه که ارتباطات و اطالعات چون خدماتی هاي فناوري
 یابد می اهمیت دارد باالیی وابستگی جمعیت عدد به خدمت
 نکته و است فروش بخش در اهمیت ها، فناوري سایر در ولی
 ولی است مهم گرچه جمعیت و انسانی نیروي که آن دیگر
 مهم هم دانش و سرانه درآمد لحاظ از ویژه به آن کیفیت
 داراي مختلف هاي فناوري در جمعیت کلی طور به .است

 چوناي فناوري در .دارد متفاوتی اثر متفاوت کارکردهاي
 فناوري در ولی است باال آن اهمیت ارتباطات و اطالعات
 کلی طور به .باشد نمی محسوس جمعیت اثر هوایی چون
 .ندارد وجود آن مورد در واقعی تکرار

 اهمیت از ارزان کار نیروي نقش برتر، هاي فناوري تمامی در
 کرده تحصیل و مهارت با نیروهاي به نسبت تري پائین

 تمامی در تقریباً انسانی نیروي زمینه در .است برخوردار
 با نیروي کمبود اند شده نزدیک صنعت به که هایی فناوري
 این از ها سازمان و نهادها همه تقریباً و دارد وجود مهارت
 در ویژه به کرده تحصیل نیروهاي اهمیت .هستند نگران مورد

 بسیار بوده پژوهشی و علمی سطح در بیشتر که نانو فناوري
 و ارزان کار نیروي محدود اهمیت در کلی طور به .باالست
 تکرار کرده تحصیل و مهارت با کار نیروي باالي اهمیت
  .دارد وجود واقعی
 تأثیرگذار و مهم عوامل از نیز عمومی امنیت و مدیریت ثبات
 مناطق در برتر هاي فناوري بر مبتنی هاي نوآوري توسعه در

 مشترك ها فناوري همه بین تقریباً مورد این و است کشور
 اجراي بودن بر زمان به نیز اهمیت این اصلی دلیل .است
 کیفیت با نیروهاي به خاطر اطمینان ایجاد اهمیت و ها برنامه
 در که همانگونه .گردد برمی منطقه در فعالیت جهت باال

 خبرگان، با مصاحبه بر عالوه شد اشاره نیز گذشته هاي بخش
 منظر از عوامل اهمیت پرسشنامه زمان هم گردید سعی

 این بر .شود تکمیل نیز فناوري هر در شوندگان مصاحبه
 شد گردآوري نیز فناوري هر در ابعاد از یک هر اهمیت اساس
 واقعی تکرار وجود نمایش کنار در و 5 جدول در آن نتایج که
 به )موردي بین تحلیل از حاصل( عامل هر در نظري تکرار یا

 .است شده گذاشته نمایش

 هاي تحلیل از حاصل نتایج به توجه با و بخش این پایان در
 تکرار داراي شده شناسایی عامل 9 موردي، بین و موردي درون
 تکرار داراي نیز قیمت ارزان کار نیروي عامل و اند نبوده واقعی
 است معنی بدان این .است زیاد اهمیت عدم تأییدکننده واقعی
 الگوي در شده ارائه عامل 16 تحلیلی، تعمیم اساس بر که

 هم عاملی 9 و باشد می ها فناوري سایر به تعمیم قابل نظري
 مناطق در ها فناوري ویژگی به توجه با دارند نظري تکرار که
 نیروي وجود که هم عامل یک و هستند تحلیل و بررسی قابل
 بر نظري الگوي نتیجه در .شود می حذف است ارزان کار

 با همچنین .باشد می عامل 16 داراي تحلیلی تعمیم اساس
 در مناطق سایر با تعامل سطح و ها ویژگی بعد اینکه به توجه
 بعد دو دارد عامل یک تنها المللی، بین و ملی سطح

 و ملی تعامالت سطح و ها سیاست بعد یک در اي فرامنطقه
  .شدند تجمیع المللی بین
  
  پژوهش اعتبارسنجی -5
 مطالعه یک طراحی براي گام دو ،]29[ ین دیدگاه اساس بر

 نظري الگوي یا نظریه یک باید ابتدا .دارد وجود معتبر موردي
 موردي مطالعه طرح به تا دشو بیان پژوهش موضوع مورد در

 ارزیابی براي شده مطرح ویژگی چهار باید سپس .کند کمک
 اعتبار: که عبارتند از گردد برآورده موردي مطالعه کیفیت
  .اعتماد قابلیت و بیرونی اعتبار درونی، اعتبار اي، سازه
 یک ساختن به نیاز موردي، پژوهش در فوق اجزاء تحقق
 ضروري را پژوهش موضوع خصوص در نظري الگوي
 بررسی اساس بر نظري الگوي پژوهش، این در که سازد می

 تحلیل هاي روش از حاصل نتایج و پیشین مطالعات
 ])9[ مقاله در شده منتشر( فراترکیب و کلمات رخدادي هم
 هاي پژوهش آزمون براي رای اقدامات ]29[ ین .است شده ارائه

  .است شده ارائه 6 جدول در کهپیشنهاد داده  موردي
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  ]29[هاي موردي  گانه اعتبارسنجی در پژوهش4هاي  آزمون) 6جدول 

  موردي مطالعه در ها روش  ها آزمون
 هر بکارگیري مرحله
  پژوهش در تاکتیک

اعتبار 
  اي سازه

مدارك از منابع مختلف 
  .آوري و استفاده گردد جمع

  ها دادهگردآوري 

اي از شواهد فراهم  زنجیره
  .شود

  ها گردآوري داده

از افراد کلیدي مطلع براي 
مطالعه و نقد گزارش مطالعه 

  .موردي استفاده شود
  تهیه گزارش پژوهش

اعتبار 
  درونی

  ها تحلیل داده  .مقایسه الگوها انجام شود
هاي مورد نیاز شاخته  تبیین

  .شود
  ها تحلیل داده

منطقی در تحلیل الگوهاي 
  .مورد استفاده قرار گیرد

  ها تحلیل داده

اعتبار 
  بیرونی

هاي  از منطق تکرار در پژوهش
  .چند موردي استفاده شود

  طراحی پژوهش

قابل اعتماد 
بودن 

  )پایایی(

براي مطالعه موردي از یک 
  .پروتکل مدون استفاده شود

  ها گردآوري داده

یک پایگاه داده براي مطالعه 
  .ایجاد شود موردي

  ها گردآوري داده

  
  اي سازه اعتبار آزمون 1- 5

 )گیري اندازه( هاي مقیاس انتخاب معنی به اي سازه اعتبار
 نشان باید و بوده مطالعه مورد مفهوم براي درست عملیاتی
 مفهوم دهنده انعکاس واقعاً شده انتخاب عوامل که شود داده
   .است نظر مورد
 در که ]29[ ین توسط شده مطرح راهکار سه پژوهش، این در

 توسعه الگوي اینکه از اطمینان جهت شده ارائه 6 جدول
 به ایران مناطق در برتر هاي فناوري بر مبتنی هاي نوآوري
 ها داده گردآوري در .اند شده عملیاتی گردیده انتخاب درستی

 اکتشافی، هاي مصاحبه قبیل از مختلف منبع چندین از
 و متخصصان نظرات پیمایش وجود،م مستندات و اطالعات
 اجماع رویکرد .شد استفاده پیشین مطالعات مند نظام مرور
 اطالعات، گردآوري دره استفاد مورد )سازي مثلث( سویه سه

   .است شده پژوهش براي نیاز مورد اعتبار تأمین باعث
 و تناسب هم با پژوهش منبع سه نتایج اگر سویه سه اجماع در

 .داشت خواهد مناسبی اعتبار حاصله نتیجه باشند داشته انطباق
 نظرات دریافت طریق از شده تالش پژوهش این در

 مستندات، بکارگیري و متخصصان و گذاران سیاست
 هر براي شواهد از اي زنجیره پایش، و پرسشنامه ها، گزارش
 براي که دیگري اقدام .شود ارائه ها فرضیه و سؤاالت از بخش
 از استفاده گرفته صورت پژوهش اي سازه اعتبار از اطمینان
 کارشناسان، مدیران،( مطلع نظران صاحب نظرات
 افراد و متخصصان مطلعین، فناوري، و علم گذاران سیاست

 شده ارائه هاي تحلیل و عوامل تأیید و بررسی براي )دانشگاهی
 اطالعات داراي نهایی، گزارش شد سعی همچنین .باشد می

  .باشد پژوهش با مرتبط اساسی و اصلی
  درونی اعتبار آزمون 2- 5

 موجه و اعتمادپذیري به موردي مطالعات در درونی اعتبار
 براي اینکهبا هدف  .دارد داللت پژوهش نتایج و ها یافته بودن
 از شواهد شد سعیگردد  ایجاد مناسبی درونی اعتبار ها، تبیین
 از نفر چندین مثال طور به .شوند استخراج چندگانه منابع

 فناوري هر با مرتبط مختلف هاي بخش و سطوح
 با )دانشگاهی افراد و متخصصان مدیران، گذاران، سیاست(

 تجارب و نظرات و گرفتند قرار گفتگو مورد یکسان سؤاالت
 و ها مصاحبه از آمده  بدست نتایج .شد گردآوري مختلف
 دیگر منابع از حاصل هاي داده با پرسشنامه طریق از پیمایش
 داده تطبیق منابع سایر و ها گزارش علمی، مستندات مانند
 .گیرد قرار بررسی مورد شده مطرح ادعاهاي صحت تا شدند

 پیشینه در مختلف عوامل و ها مدل بررسی به توجه با همچنین
 سایر با نظري الگوي از حاصل نتایج و ها تحلیل پژوهش،
  .گرفت قرار تطبیق و بررسی مورد هم ها نظریه
 و متخصص افراد از گروهی از نیز پژوهش طراحی مرحله در

 بودن مناسب و جامع مورد در اظهارنظر و بررسی براي خبره
 در ویژه به ها داده آوري جمع مرحله در .شد استفاده طرح

 گزارش مطالعه براي شوندگان مصاحبه از عمیق، هاي مصاحبه
 کمک آنان هاي دیدگاه از درست درك از اطمینان و مصاحبه
 ها مصاحبه در مختلف کارشناسان نظرات همچنین .شد گرفته
 در همچنین .گرفت قرار ارزیابی مورد کارشناسان سایر توسط
 مورد متخصصان با بودن باورپذیر جنبه از پژوهش نتایج انتها

  .گرفت قرار بررسی
 اجماع رویکرد است معتقد ]30[ آیزنهارت است ذکر به الزم
 و مستندات ها، مصاحبه طریق از پژوهش این در که سویه سه
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 تحقق بیرونی، اعتبار افزایش بر عالوه پذیرفته صورت پیمایش
   .نماید می محقق هم را درونی اعتبار

 فرآیند دقیق و جزء به جزء تشریح با پژوهش این در همچنین
 الگوي طراحی تا پژوهش اهداف و سؤاالت از پژوهش
 انجام نحوه مطالعه، موردهاي انتخاب نحوه نظري،
 تحلیل نحوه و پیمایش انجام فرآیند اکتشافی، هاي مصاحبه
 براي امکان این پژوهش، براي داده پایگاه ایجاد و نتایج

 در پژوهش، روند بررسی با کهشد  فراهم بیرونی پژوهشگر
  .کند حاصل اطمینان پژوهش فرآیند و نتایج بودن طبیعی مورد

  بیرونی اعتبار آزمون 3- 5
 نتایج تعمیم قابلیت به بیرونی اعتبار ،]29[ ین نظر اساس بر
 که است اي دامنه تعیین واقع در و بوده مربوط پژوهش یک
 تالش دلیل، این به .است معتبر آن در پژوهش هاي یافته

 در پذیري تعمیم از سطحی به که است این بر پژوهشگران
 در بتواند نظریه که حدي تا یابند دست موردي هاي پژوهش
  .باشد سهیم مختلف هاي محیط در دانش تر گسترده سطح

 مبتنی و پذیري تعمیم مفهوم به نزدیک بیرونی اعتبار اصطالح
 به مطالعه نتایج و ها یافته گسترش بر که است اي نظریه بر

 از یکی ].32[ دارد اشاره ها موقعیت و ها محیط سایر
 هاي پژوهش بیرونی اعتبار افزایش براي مهم هاي تکنیک
 جاي به چندموردي هاي پژوهش از استفاده موردي،
 اجماعی ایجاد و مسیرها این نتایج مقایسه .است موردي تک
 پژوهش کیفیت افزایش دیگر ابزارهاي از نیز اي جبهه سه

 بر موردي مطالعه در پذیري تعمیم کلی طور به .است حاضر
 یکی پژوهش این در ].29[ شود می نهاده تحلیلی تعمیم اساس

 افزایش چندموردي، مطالعه راهبرد از گیري بهره دالیل از
 این در جهت همین به و است بوده پژوهش بیرونی اعتبار

 این در .شدند برگزیده منتخب فناوري چهار پژوهش،
 میان هاي مشابهت بر واقعی تکرار روش از استفاده با پژوهش
 از همچنین .شد تأکید نظري الگوي با ارتباط در ها فناوري
 شده انتخاب موارد هاي تفاوت دالیل بررسی براي نظري تکرار
 این طریق از مجموعاً .شد تمرکز نظري الگوي اساس بر

  .یابد افزایش پژوهش بیرونی اعتبار گردید سعی ها فعالیت
  بودن اعتماد قابل آزمون 4- 5
 است واقعیت این دادن نشان اعتمادپذیري ]29[ ین دیدگاه از
 .باشد می مشابه نتایجی با تکرار قابل پژوهش هاي رویه که

 بخش این اصل ترین مهم پژوهش جزئیات تمامی کردن مستند
 پروتکل تهیه طریق از پژوهش این در اعتمادپذیري .است

 پژوهش جزئیات تمام شامل که موردي مطالعه هاي مصاحبه
 توجه مورد پژوهش براي داده پایگاه ایجاد همچنین و باشد می
  .است گرفته قرار

  
  بندي جمع -6
 6 بر مشتمل پژوهش نظري الگوي پیشین، مطالعات اساس بر
 روي بر نظري الگوي ادامه، در .دش ارائه عامل 26 و بعد
 و نانو ارتباطات، و اطالعات هوایی،( شده انتخاب موارد
 قالب در شده انجام هاي بررسی حاصل شده و بررسی )زیستی
 26 میان از .شد ارائه موردي بین و موردي درون هاي گزارش
 واقعی تکرار داراي عامل 16 نظري، الگوي در شده ارائه عامل
 را ها فناوري سایر براي تحلیلی تعمیم قابلیت نتیجه، در و بوده
 زمانی که دارد داللت نکته این به تحلیلی تعمیم قابلیت .دارند
 داراي مؤثري طور به عامل یک بیشتر یا مورد سه در که

 نیز ها فناوري سایر در زیاد احتمال به عامل آن باشد می اهمیت
 شامل شده اصالح نظري الگوي 5 شکل .است اهمیت داراي
  .دهد می نمایش را عوامل و ابعاد

 که پژوهش این در شده شناسایی عوامل شد بیان که همانگونه
 متخصصان با مصاحبه و موجود مستندات گسترده مطالعات از

 اي فرامنطقه و اي منطقه درون ابعاد دسته دوبه  بود آمده بدست
 ملی تعامالت و ها سیاست شامل اي فرامنطقه بعد .شد تقسیم

 هاي سیاست شده، انجام مطالعات اساس بر .است المللی بین و
 در اهمیت بیشترین داراي مناطق، بر مؤثر ملی شرایط و دولت
 کشور مناطق در برتر هاي فناوري بر مبتنی هاي نوآوري توسعه
 دانشگاه، و صنعت دولت، گانه سه نظریه اساس بر .هستند
 سه این میان ارتباطات صحیح نظام از توان می را نوآوري
 سه این نیز نوآوري ملی نظام در حتی .نمود جستجو عامل
 که اي نکته اما .باشند می نوآوري توسعه کلیدي عوامل عامل،
 دولت به دانشگاه و صنعت وابستگی است مشهود ایران در

 عمدتاً قدرتمند پژوهشی و آموزشی مراکز و دانشگاه .است
 در .باشند می دولت مدیریت و نظارت تحت مستقیم و دولتی
 کشور اقتصاد و صنعت درصد 80 از بیش نیز صنعت بخش
 دولت، گانه سه حلقه در نتیجه در .است دولت به وابسته
 و گسترده بسیار دولت هاي فعالیت دایره دانشگاه، و صنعت
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 توسعه در دولت نقش حاضر حال در لذا طبعاً .است اثرگذار
 پررنگ بسیار ایران در برتر هاي فناوري بر مبتنی هاي نوآوري
 بدون اي منطقه هیچ که کرد بیان اینگونه بتوان شاید .است

 برتر هاي فناوري در نوآوري توسعه امکان دولت هاي حمایت
 هاي فناوري براي ویژگی این .داشت نخواهد مؤثر شکلی به را

  ].33[ است برخوردار بیشتري اهمیت از نانو چون نوظهوري
 که است آن واقعیت اي فرامنطقه ارتباطات منظر از همچنین
 گذاري، سیاست در اي منطقه رویکرد عدم علت به تاکنون

 در نوآوري توسعه براي مناطق میان صحیح ارتباطات
 عنوان به ها استان عمدتاً و نیامده وجود به برتر هاي فناوري

 رویکرد این است نیاز که اند شده دیده مستقل هایی موجودیت
 بتوان تا نموده تغییر اي منطقه و دولتی گذاران سیاست سمت از
 توسعه در ها استان مکمل هاي توانمندي و ها زنجیره از

 نظام هم المللی بین روابط سطح در .نمود استفاده یکدیگر
 مناطق در را امر این که نگرفته شکل فناوري انتقال از جامعی
 زمانی، دوره یک در دلیل همین به .نماید مدیریت کشور
 مند بهره فناوري از واردکننده عنوان به آن صنایع و منطقه
 افتد می اتفاق آنها در هم جزئی هایی نوآوري حتی و شوند می

 و نرسیده بلوغ به نوآوري هاي ظرفیت بلندمدت در ولی
 و خارجی هاي مجموعه با مجدد ارتباط جز اي نتیجه

 هوایی، چون هایی فناوري در .ندارد وجود فناوري واردکردن
 صنعت این در کلی طور به که اطالعات محرمانگی دلیل به

 بوده روبرو بیشتري چالش با المللی بین ارتباطات است حاکم
 این هاي فناوري از دوگانه هاي استفاده قابلیت علت به و

 سیاسی روابط تأثیر تحت شدت به المللی بین ارتباطات حوزه،
 انقالب از پس شرایط این نیز ایران در .شود می زیاد و کم

 .است شده تشدید اخیر هاي سال طی ویژه طور به و اسالمی
 کاري ها نوآوري حوزه در کشور هوایی صنعت جهت بدین

 آن در داخلی توان اهمیت بالتبع و داشته رو پیش را دشوارتر
 به ارتباطات و اطالعات چون صنعتی در ولی .یابد می افزایش
 روز هاي فناوري به دسترسی امکان ها، محدودیت وجود رغم
  .است بیشتر
 در نوآوري توسعه بر که باالیی اثرگذاري ضمن درونی ابعاد
 و باشد می دشواري و بر زمان فرآیند نیز تغییرشان دارند منطقه
 فرهنگی و اجتماعی هاي ویژگی .دارد دقیق ریزي برنامه به نیاز

 به اند گرفته شکل طوالنی زمانی بازه یک طول در که منطقه

ها و سطح  بعد سیاست
تعامالت ملی و 

  المللی بین
میزان حمایت  •

هاي دولت در  سیاست
سطح ملی براي 
توسعه نوآوري در 

  منطقه
هاي فضاي  ویژگی •

  وکار در کشور کسب
سطح تعامل با  •

 المللی همکاران بین

اي فرامنطقه  
اي منطقه  

ها و  بعد ویژگی
هاي مکانی  مزیت

  منطقه
نزدیکی به  •

  پایتخت
وجود بازار  •

بزرگ در مصرف 
منطقه یا نزدیک به 

  منطقه

یافتگی اقتصادي و  بعد سطح توسعه
  صنعتی منطقه

یافتگی  میزان توسعه •
  هاي محلی زیرساخت

  یافتگی صنعتی منطقه میزان توسعه •
بنیان در  میزان توسعه صنایع دانش •

  منطقه
هاي  ظرفیت و توانمندي بنگاه •

  بزرگ منطقه
هاي  ظرفیت و توانمندي بنگاه •

 متوسط منطقهکوچک و 

هاي اجتماعی و  بعد ویژگی
  فرهنگی منطقه

فرهنگ تولیدي و اعتماد  •
  متقابل در منطقه

  کرده وجود نیروي تحصیل •
  ثبات مدیریت در منطقه •
  امنیت عمومی •

  بعد فرآیند جریان دانش و یادگیري
  ها و مراکز آموزشی و پژوهشی یافتگی دانشگاه توسعه •
 انشگاه و دولت محلی و نهادهاي مرتبط با نوآوريمیزان تکامل ارتباط صنعت، د •

 ها برتر در مناطق ایران جهت تعمیم تحلیلی هاي مبتنی بر فناوري توسعه نوآوري شده الگوي نظري اصالح) 5شکل 
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 اثر نوآوري توسعه بر ابعاد برخی در اي مالحظه قابل طور
 نیروي جنبه از تأثیرگذاري این از بخش یک ].34[ گذارند می

 مبتنی نوآوري توسعه حوزه در .است منطقه در موجود انسانی
 نیروهاي عهده بر اصلی نقش برتر، هاي فناوري بر

 ها دانشگاه زمینه این در که است مهارت داراي و کرده تحصیل
 جذب و ها دانشگاه تقویت .کنند می بازي را کلیدي نقشی

 توسعه موجب تواند می مناطق سایر از کرده تحصیل نیروهاي
 و فرهنگی هاي ظرفیت بعدي، بخش .گردد منطقه تر سریع

 تولید امر در انسانی نیروي رفتاري کیفیت به که بوده اجتماعی
 اعتماد گریزي، ریسک چون رفتاري عوامل .است وابسته
 توسعه در مهمی عامل کار، و تالش فرهنگ و عمومی
 و عمومی هاي فناوري در ویژه بهو  است مناطق در ها نوآوري
 عامل این ارتباطات، و اطالعات و زیستی همچون بالغ صنایع
 برتر هاي فناوري در مدیریت ثبات .یابد می بیشتري اهمیت
 هاي طرح شود می موجب که است اهمیت داراي جهت بدین

 در و کند پیدا اجرایی توجیه مدیریت، براي کالن و بلندمدت
 از یکی اما .باشد می اهمیت داراي امر این ها فناوري تمامی
 امنیت منطقه، یک اجتماعی عرصه در مهم بسیار مسائل
 بر مبتنی هاي نوآوري در .باشد می منطقه بر حاکم عمومی
 روبرو کیفیت و مهارت با نیروهاي با منطقه برتر، هاي فناوري
 آن واقعیت .است آنها نگهداشت و جذب به نیاز که است
 نیروي است پائین عمومی امنیت که مناطقی در که است
 ماندگار منطقه در نوآوري توسعه اصلی عامل عنوان به انسانی
 این در پایدار توسعه داراي منطقه دلیل، همین به و شود نمی
 گذاري سیاست نظام چقدر هر آنکه ضمن .شد نخواهد زمینه
 و کند حرکت خصوصی بخش بیشتر مشارکت سمت به

 و گذاران سرمایه براي عمومی امنیت شود تر خودگردان بازارها
 عمومی امنیت اگر نتیجه در .شود می تر مهم کارآفرینان

 توسعه براي اساسی راهکارهاي از یکی است پائین اي منطقه
 دالیل از یکی .است کلیدي چالش این حل نوآوري
 تمام وجود با کشور، مرزي هاي استان و مناطق ماندگی عقب

 در توان می را انسانی و اي منطقه هاي توانمندي و ها ظرفیت
   .نمود بیان امنیت احساس حتی یا عمومی امنیت نبود
 ابعاد از یکی منطقه صنعتی و اقتصادي یافتگی توسعه سطح
 در برتر هاي فناوري بر مبتنی هاي نوآوري توسعه در مهم

 بر مبتنی هاي نوآوري توسعه در .باشد می کشور مناطق

 اهمیت جدید هاي فناوري جذب ظرفیت برتر، هاي فناوري
 و اقتصادي یافتگی توسعه با مناطق عمدتاً که دارد اي ویژه

 از بخش یک .باشند می تر موفق زمینه این در بیشتر صنعتی
 با مرتبط منطقه صنعتی و اقتصادي یافتگی توسعه

 در مهمی محرك تواند می که است محلی هاي زیرساخت
 جذب توانمندي افزایش همچنین و ها گذاري سرمایه جذب
 بنیان دانش صنایع و صنعتی یافتگی توسعه سطح .باشد فناوري

 برداران بهره چون است اي ویژه اهمیت داراي نیز مناطق در
 دولتی یا خصوصی .باشند می صنایع برتر هاي فناوري اصلی
 زیادي حد تا کارکردها در اهمیت وجود با نیز صنایع بودن
 بازیگران تعدد و پیچیدگی و وسعت .است فناوري به وابسته
 سمت به بهینه رویکرد تا شده موجب برتر هاي فناوري عرصه
 هاي سیاست سمت به حرکت و بازار در دولت کمتر دخالت
 بازار از شکل این در منطقه هاي ویژگی البته .باشد کارکردي

 هاي سیاست نیازمند یافته توسعه کمتر مناطق .است مهم
 آماده منطقه در صنعت تا باشند می دولتی بازارهاي و گزینشی
 تر یافته توسعه مناطق میزان هر و شود توسعه و نوآوري ایجاد
 بازارهاي ایجاد بر تمرکز با کارکردي هاي سیاست شوند می

 این در ].9[ شود می برخوردار بیشتري اهمیت از خودگردان
 نقش بیشتر و ندارد گري تصدي نقش دولت ساختار،
 البته .کند می بازي را ها زیرساخت کننده فراهم و گذار سیاست

 و خصوصی جایگاه هم فناوري قرارگیري جایگاه به توجه با
 و اطالعات چونهایی فناوري در .کند می تفاوت دولتی

 به تواند می بیشتري سرعت با دولت زیستی یا نانو ارتباطات،
 فناوري در ولی کند حرکت کارکردي هاي سیاست سمت
 و باشد می دفاع وزارت در آن قرارگیري محل که هوایی

 با و تر محتاطانه حرکت این است دوگانه نیز آن کارکردهاي
   .افتد می اتفاق کمتري سرعت
 از برداري بهره دنیا در یافته توسعه مناطق هاي ویژگی از یکی

 به را امکان این که باشد می منطقه مکانی هاي ویژگی و شرایط
 .نماید طی را توسعه مسیر تر سریع بتواند تا دهد می استان
 توسعه در مناطق به نزدیک بزرگ بازارهاي از برداري بهره
 با مرتبط که مکانی هاي ویژگی .دارد فراوانی اهمیت ها استان
 مزیت تواند می نیز باشد می خداداد طبیعی منابع از گیري بهره
 .کند ایجاد منطقه براي نسبی
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 توسعه اصلی هاي پایه از یکی یادگیري و دانش جریان
 براي و بوده مناطق در برتر هاي فناوري بر مبتنی نوآوري
 و جذب براي مناطق .است ضروري ها فناوري تمامی

 قابلیت افزایش همچنین و مهارت با انسانی نیروي نگهداشت
 مراکز و ها دانشگاه نیازمند منطقه، در برتر هاي فناوري جذب

 هاي فناوري براي اهمیت این .باشند می قوي پژوهشی
 مرتبط دانشگاهی فضاي به بیشتر که نانو چون نوظهوري

 و صنعت دولت، صحیح ارتباط همچنین .گردد می بیشتر است
 که است زیادي بسیار اهمیت داراي ایران مناطق در دانشگاه
 ایران اقتصاد و ها دانشگاه بودن دولتی ویژه طور به آن دلیل
 تر سریع توسعه به تواند می مند نظام ارتباط این و باشد می

 در که نوآوري با مرتبط نهادهاي توسعه .کند کمک منطقه
 به تواند می دارند حضور دانشگاه و صنعت دولت،

 هاي مدل در که همانگونه .شود منجر تر سیستمی رویکردهاي
 مطرح اصلی هاي محرك از یکی شد مطرح اي منطقه نوآوري
 یادگیري، و سیستمی هاي جریان در نوآوري هاي مدل شدن
 واگذاري اجازه که باشد می مناطق در نهادها یافتگی توسعه
  .سازد می فراهم را آنها به دولت از امور
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