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چکیده
در دهه های اخیر مطالعات گسترده ای پیرامون »توسعۀ نوآوری در مناطق« صورت پذیرفته است که بیشتر در حوزۀ مطالعات 
کیفی و موردی هستند. مقالۀ حاضر تالش نموده است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات کیفی، مرتبط با 
مدل های نوآوری منطقه ای را به صورت نظام مند بررسی کند و بر اساس زمینه های اصلی شناسایی شده، به تحلیل دالیل و 
بستر شکل گیری این مدل ها بپردازد. در این تحقیق، 300 مقاله برگرفته از پایگاه داده های سیج1 و اسکوپوس2 در بازۀ تاریخی 
سال های 1990 تا 2013 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت پس از دو مرحله غربال گری، 48 مقاله به عنوان مقاله با کیفیت 
باال و متوسط جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند. سپس بر اساس نتایج حاصل از روش فراترکیب که از ابزار کدگذاری 
باز برای تحلیل مقاالت استفاده نموده است، سه زمینۀ اصلی3 و زیر مجموعۀ آنها شناسایی شدند. زمینه های اصلی شامل 
سطح توسعه یافتگی مناطق به ویژه در بخش نهادی، کاهش نقش دخالت های مستقیم دولت ها در ارتباط با صنعت و بنگاه های 
صنعتی، جهانی سازی و افزایش ارتباطات بین المللی هستند. هر کدام از زمینه های اصلی، شامل تعدادی زمینۀ فرعی4 نیز 
هستند که در تحلیل ها مورد نظر قرار گرفته اند. در ادامه بر اساس تحلیل ارائه شده، مناطق از نظر میزان نوآوری، به سه گونه 
مناطق نوآور پیشرو، مناطق نوآور در حال گذار و مناطق کمتر نوآور تقسیم شدند. این تقسیم بندی می تواند ابزار مناسبی 

جهت توسعۀ سیاست های نوآوری منطقه ای باشد. 

واژگان کلیدی: مدل های نوآوری منطقه ای، گونه شناسی منطقه ای، فرا ترکیب



26

ت نوآوری / سال سوم، شماره چهارم، زمستـان 1393
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

1- مقدمه
مطالعۀ نوآوری و کارآیی آن در سطح ملی )Lundvall, 1992()Nelson, 1993()Freeman, 2002( به علت 

عدم تجانس و همگونی مناطق، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و بزرگ می تواند پرسش ها و ابهام های 

زیادی ایجاد کند و در برخی مواقع حتی دیدگاه های مبهمی از واقعیت های عرصۀ نوآوری ارائه می دهد 

.)Evangelista, et al., 2001()Acs, et al., 2002()Fritsch, 2002()Edquist, 2005(

عواملی چون کاهش اهمیت مرزهای ملی و توسعۀ فراملی توانمندی های فناورانه موجب شده است تا 

مفاهیمی مانند نوآوری در مناطق به ویژه در میان پژوهشگران و سیاست گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار 

.)Enright, 2001( شود

اهمیت مدل های نوآوری منطقه ای مانند نظام نوآوری منطقه ای در دهه های اخیر، به علت اهمیت یافتن مراکز 

و خوشه های اقتصاد منطقه  ای و تمرکز بیشتر بر سیاست های نوآوری منطقه ای افزایش قابل توجهی یافته 

است )Doloreux & Parto, 2005(. به طور خالصه می توان بیان نمود که رویکرد منطقه ای )به ویژه برای 

کشورهای در حال توسعه و وسیعی چون ایران( به نوآوری از منظرهای مختلفی در مطالعات پیشین مورد 

بررسی قرار گرفته است و وابسته به ابعاد مختلف منطقه از جمله ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  است 

)Pike, et al., 2010(. این رویکرد به چند دلیل بارز اهمیت دارد: نخست این که مناطق نسبت به الگوهای 

خاص صنعتی خود و عملکرد نوآوری شان متفاوت  هستند. دوم این که، سرریز دانش که نقش کلیدی در 

فرآیند نوآوری بازی می کند، اغلب از لحاظ مکانی محدود شده است. سوم این که دانش ضمنی برای موفقیت 

.)Tödtling & Trippl, 2005( نوآوری اهمیت بسیاری دارد

وابستگی نوآوری به ویژگی های مناطق، امکان ارائۀ یک مدل واحد برای   توسعۀ نوآوری در مناطق را 

 .)Cooke, et al., 2000()Isaksen, 2001()Nauwelaers & Wintjes, 2003( غیرممکن ساخته است

در واقع، مجموعۀ متنوعی از توانمندی ها و ابزارها و ویژگی های نهادی برای توسعه و مدیریت دانش 

در حال و آینده مورد نیاز است. همچنین عواملی چون تولید منطقه ای، محیط منطقه ای، نظام دانشگاهی 

و پژوهشی در منطقه، مدیریت عمومی و توانمندی های بنگاه های اقتصادی و خصوصی دارای اهمیت 

.)Buesa, et al., 2006( است 

)Porter, 1990( مطالعات انجام شده، مدل های مختلف نوآوری منطقه ای از جمله خوشه های صنعتی

)Porter, 1998(، خوشه های منطقه ای )Saxenian, 1994(، نواحی صنعتی )Bagnasco, 1977(، فضاهای 
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صنعتی جدید )Storper & Scott, 1988(، نواحی با فناوری برتر )Keeble & Wilkinson, 2000(، خوشۀ 

صنایع دانش بنیان )Cooke, 2002(، نظام تولید محلی، نظام نوآوری منطقه ای )Doloreux & Parto, 2005( و 

بر  نوآوری،  کارایی  مورد  در  موجود  دانش  عمده  اینکه  به  توجه  با  می کند.  معرفی  را  مدل ها  سایر 

)Li, 2009( ساختارها و پویایی های نظام نوآوری و همچنین مطالعات موردی مقایسه ای متمرکز است

)Nelson, 1993()Lundvall, 1992()Freeman, 2002(، پژوهش حاضر تالش نموده است تا این فاصله را 

از طریق به کارگیری روش فراترکیب که به شناسایی زمینه های اصلی مدل های نوآوری منطقه ای می پردازد، 

پر نماید. ویژگی این پژوهش، ارائۀ تحلیل جامع از شکل گیری مدل های نوآوری منطقه ای بر اساس مطالعات 

پیشین در سال های 1990 تا 2013 و بر اساس رویکرد فراترکیب  است.

 )Li, 2009( در حوزه سیاست گذاری نیز موضوع   توسعۀ نوآوری در مناطق اهمیت فراوانی پیدا کرده است

)Doloreux & Parto, 2005(. به همین جهت نیاز است درک صحیح از حدود و زوایای این مفهوم به وجود 

آید تا بر اساس آن بتوان به تحلیل ها و پیشنهادات سیاستی پرداخت. مدل های   توسعۀ نوآوری در مناطق، از 

زوایای مختلف بیان شده است و هدف این تحقیق تحلیل جامع و شناسایی زمینه های اصلی پیدایش این 

مدل ها و ارزیابی ارتباط بین مدل ها و نگاه های متفاوت در این حوزه  است؛ به گونه ای که بتوان زمینه های 

اصلی در توسعۀ مدل های نوآوری منطقه ای را مشخص نمود. در پایان این مقاله، گونه های مختلف مناطق از 

نظر نوآوری مورد تحلیل قرار گرفته است که در حوزه های مختلف و به ویژه در سطح سیاست گذاری های 

کالن قابلیت بهره برداری و استفاده دارد.

نتایج حاصل از روش فراترکیب سه زمینۀ اصلی را بر اساس به کارگیری ابزار کدگذاری باز در مدل های 

نوآوری منطقه ای شناسایی نموده است که هر کدام دارای تعدادی زیر مجموعۀ خاص خود  هستند. زمینه های  

اصلی شامل الف( سطح توسعه-یافتگی مناطق به ویژه در نهادها که شامل زمینه های فرعی توسعۀ نظام نهادی، 

زیرساخت صنعتی، نیروی انسانی و بازارهای محلی  است، ب( کاهش نقش مستقیم دولت ها به ویژه در ارتباط 

با شرکت ها و بنگاه های صنعتی که شامل زمینه های فرعی نقش دولت در بازار، اهداف دولت محلی، اثرات 

پس از جنگ جهانی دوم  است و پ( زمینۀ سوم شامل جهانی سازی و افزایش ارتباطات بین المللی است که 

شامل زمینه های فرعی همکاری های بین المللی، شبکه های بین منطقه ای، ملی و جهانی و جهانی سازی است.

در بخش بعدی مقاله، مروری بر پژوهش های پیشین انجام شده است. بخش سوم مقاله به بیان روش شناسی 

می پردازد. بخش چهارم مقاله به تحلیل حاصل از روش فراترکیب و بخش پنجم به نتیجه گیری از مطالعۀ 

انجام شده می پردازد.
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2- پیشینه پژوهش
اهمیت نوآوری در مناطق و سازوکار های به کارگرفته شده در مناطق به جهت   توسعۀ نوآوری موجب شده 
)Cooke, 2001()Enright, 2001()Zygiaris, 2009( است تا مدل های مختلف نوآوری منطقه ای ارائه گردد
)Doloreux & Parto, 2005()Asheim & Coenen, 2006(. نوآوری در یک بستر اجتماعی، سیاسی و نهادی 
 .)Doloreux & Parto, 2005( که به شدت با ویژگی های اقتصاد منطقه ای گره خورده است، شکل می گیرد
تعامالت میان بخش های مختلف منطقه از جمله بخش های فنی، تجاری، قانونی، اجتماعی و مالی به 
 Ferarra, et( توسعه، محافظت، تأمین مالی یا قانون گذاری در حوزۀ نوآوری و فناوری کمک می کنند
al., 2012(.نوآوری، یک فرآیند وابسته به جغرافیا و منطقه  است که در آن توانمندی های محلی همچون 

)Maskell & Malmberg, 1999( منابع، نهادها، ارزش های عمومی و فرهنگی محرک های اصلی  هستند
)Doloreux & Parto, 2005(. به طور کلی مناطق می توانند با تغییر در مدیریت نوآوری خود، از یک 

.)Ferarra, et al., 2012( توسعۀ میان مدت و بلندمدت اطمینان حاصل کنند
 ،)Bouchrara, 1987()Moulaert & Sekia, 2003( نظام تولید محلی ،)Bagnasco, 1977( نواحی صنعتی
نواحی نوآور )Aydalot, 1986(، خوشه های صنعتی )Porter, 1990()Porter, 1998(، خوشه های منطقه ای 
 )Doloreux & Parto, 2005()Asheim & Coenen, 2006( نظام نوآوری منطقه ای ،)Saxenian, 1994(
از  نوآوری )Rycroft, 2003( برخی  یادگیرنده )Morgan, 1997( و شبکه های  مناطق   ،)Cooke, 2002(

مدل های مهم منطقه ای در پژوهش ها هستند.
با بررسی مدل های نوآوری منطقه ای می توان دریافت که تا دهۀ 1990 مدل های خطی سیاست نوآوری 
از  مالی  تحقیق وتوسعه، حمایت های  زیر ساختی  بر شرط های  تمرکز ویژه ای  این مدل ها،  بودند.  غالب 
نوآوری برای شرکت ها و انتقال فناوری داشتند. این مدل ها مشکالت عدیده  ای نیز داشتند که می توان از 
مهمترین آنها، به عدم توجه به میزان جذب فناوری در سطوح مختلف یا غفلت از عوامل رفتاری، مدیریتی، 
.)Asheim, et al., 2003( سازمانی و تمرکز بر بنگاه ها بدون در نظر گرفتن مسیرهای همکاری اشاره نمود
از اواخر دهۀ 90، به جهت مشکالت متعدد مدل های خطی، سعی شد به مفاهیم غیر خطی و تکاملی همچون 
 ،)Cooke, 2002( خوشه های صنعتی دانش محور ،)Keeble & Wilkinson, 2000( نواحی با فناوری برتر
)Audretsch & Feldman, 1996( و همچنین سرریزهای دانشی )Camagni, 1991( مناطق و قلمروهای نوآور

)Bottazzi & Peri, 2003( توجه بیشتری شود.
این پژوهش ها در شکل دادن چارچوب های   توسعۀ نوآوری در بخش های مورد نظر، بیشتر بر مزیت های 
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پژوهشی، جذب شرکت های جهانی و برانگیختن شرکت های زایشی تاکید دارند. این نوع رویکردها 
اقتصاد   ،)Enright, 2001()Porter, 1990()Porter, 1998( خوشه ای  رویکردهای  پایۀ  بر  اساسًا  نیز 
)Anselin, et al., 1997( و ادبیات سرریزهای دانشی  است )Nonaka & Takeuchi, 1995( دانش بنیان

.)Audretsch & Feldman, 1996(
مجموعۀ ادبیات و بررسی های انجام شده در   توسعۀ نوآوری مناطق در سه سطح قابل ارزیابی است: 

)Doloreux & Parto, 2005( که شاید  مناطق مختلف است  بین  مقایسه ای  اول مطالعات     • سطح 

معتبرترین آنها را بتوان در اروپا )Kallio, et al., 2009()Pinto & Guerreiro, 2008( جستجو نمود.
    • سطح دوم مطالعۀ عمیق یک منطقه و بررسی دالیل   توسعۀ نوآوری در آن است. به طور مثال مطالعه درۀ سیلیکون 

)Saxenian, 1994( از نمونه های آن است که ابعاد مختلف را در یک منطقه به طور عمیق بررسی می کند. در 
.)Buesa, et al., 2010()Alasoini & Kitagawa, 2009( سال های اخیر توجه به این مطالعات افزایش یافته است
)Chapple, et al., 2010( سطح سوم به مقولۀ نظریه پردازی ها و طراحی ایده ها و مفهوم های جدید می پردازد •    

.)Autio, 1998()Uyarra, 2008(
 ،)Moulaert & Sekia, 2003( پس از جنگ جهانی دوم که مقولۀ توسعۀ منطقه ای اهمیت ویژه ای یافت
جریان های فکری متفاوتی در حوزۀ   توسعۀ نوآوری در مناطق شکل گرفت که برخی از آنها با وجود داشتن 
مشابهت هایی، دارای تفاوت های ماهیتی زیادی هستند. بر اساس یک ارزیابی کلی می توان سه اصل اساسی را 
که در تمامی مکتب های فکری حوزۀ   توسعۀ نوآوری در مناطق مشترک هستند، شناسایی نمودکه عبارتند از:

    1( نوآوری با توجه به ویژگی های زمینه ای منطقه: به طور عمده به موضوع وضعیت امکانات فیزیکی 
موجود، منابع انسانی و ظرفیت های بالفعل و بالقوۀ صنعتی و فناورانه می پردازد.

    2( نوآوری با توجه به فرهنگ و ارتباطات اجتماعی تعریف شده در منطقه: به ویژگی ارتباطات اجتماعی 
و فرهنگ در مناطق اشاره دارد. ایجاد شبکه های محلی، روابط متقابل، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی از جمله 

موارد آن به شمار می رود. 
    3( نوآوری با توجه به مزیت های مکانی: اشاره به نزدیکی مکان به بازارهای اصلی، ویژگی ارتباط با سایر 

مناطق و به طور کلی اهمیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی مکان دارد.
اما بین مکتب های فکری مختلف نیز تفاوت های زیادی وجود دارد. باید اشاره نمود که اصلی ترین این 
تفاوت ها در درک واژه های مشترک است. برای نمونه، واژه ای مانند نوآوری یا فرهنگ در دیدگاه های فکری 
متفاوت، معنی های متفاوتی دارد. در جدول )1( سعی شده است مدل های غالب در جریان   توسعۀ نوآوری 

منطقه ای بر اساس عوامل متمایز کنندۀ آن مورد بررسی  قرار گیرند. 
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جدول )1( بررسی ویژگی های مدل های   توسعۀ نوآوری منطقه ای

ویژگی های اصلیمدل

ناحیۀ 
صنعتی5 

این مدل تأکید بر ظرفیت نوآوری بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت و مکان مشترک دارد و هستۀ اصلی 
بنگاه های کوچک و متوسط در قالب یک نظام ارزش مشترک جستجو  نوآوری را در ظرفیت و توانمندی 
انعطاف پذیر و  بازیگران اصلی  است. این مدل ریشه در نظام تولید  می نماید که مبتنی بر اعتماد و تبادالت 
دیدگاه های مارشال پیرامون تعادل جزئی دارد )Piore & Sabel, 1984( که می تواند موجب افزایش بهره وری 

)Bagnasco, 1977( .شود

فضای 
صنعتی 
جدید6 

این مدل تا حد زیادی شبیه نواحی نوآور  است و تأکید بر ایجاد فضاهای جدید و تنظیمات جدیدی برای 
حمایت از نوآوری دارد. در این مدل تحقیق وتوسعه و نوآوری در روش های تولید محصول به عنوان پایه های 
نوآوری مطرح  شده و شبکه سازی در آن به مانند سایر مدل هایی که بر بسترهای   توسعۀ نوآوری تمرکز دارند، 

)Storper & Scott, 1988( .اهمیت می یابد

محیط 
نوآور7 

در  نوآوری  حمایت کنندۀ   توسعۀ  که  محیطی  مدل،  این  در  شد.  مطرح  گرمی  مجموعۀ  توسط  مدل  این 
ذی نفعان،  بنگاه ها،  تولید،  عوامل  اصلی)همچون  بازیگران  نیازهای  به  پاسخگویی  ویژگی  با  می باشد  منطقه 
تأمین کنندگان و مصرف کنندگان( در یک محیط مشترک مورد توجه   توسعۀ نوآوری  است. بنگاه ها به عنوان 
مهمترین بازیگران عرصۀ نوآوری در این مدل شناخته می شوند، که ظرفیت نوآوری در آنها به طور مستقیم 

.)Moulaert & Sekia, 2003()Aydalot, 1986( نمایانگر ظرفیت نوآوری در منطقه  است

نظام محلی 
تولید8 

عوامل  عنوان  به  بین المللی  و  ملی  خارجی  فشار  و  محلی  توسعۀ  رویکرد  عامل  دو  بر  تولید  محلی  نظام 
  توسعۀ نوآوری تأکید دارد. بستر فرهنگی و اجتماعی و تعامل با خارج از منطقه در این مدل دارای جایگاه 
ویژه ای  است و سعی در ارتقاء ظرفیت بنگاه ها جهت نوآوری به عنوان هستۀ اصلی   توسعۀ نوآوری دارد. 

.)Moulaert & Sekia, 2003()Bouchrara, 1987(

نظام 
منطقه ای 
نوآوری9 

نظام منطقه ای نوآوری در دهۀ 1990 و با رویکرد نظام مند و با تأکید بر یادگیری از طریق تعامل متقابل میان 
بازیگران اصلی صحنۀ نوآوری مطرح گردید. در این مدل، بر مشارکت میان نهادهای مختلف از قبیل بنگاه ها و 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تأکید شده است. این مدل ریشه در اقتصاد تکاملی و نهادگرایی دارد و نوآوری تنها 
 .)Cooke, 2002()Doloreux & Parto, 2005()Asheim & Coenen, 2006( محدود به نوآوری های فنی نیست
با وابستگی به مسیر مطرح است. نظام منطقه ای نوآوری  نوآوری در این مدل در قالب تجمیعی و تکاملی 
به طور ویژه پس از مطرح شدن نظام ملی نوآوری در قالب زیرسیستم آن یا نسخۀ کوچکتر نظام ملی نوآوری 

.)Lagendijk, 2000( مطرح است

خوشۀ 
صنعتی10 

این مدل بیشتر بر پایۀ نظرات پورتر )1990(  است. در این مدل شبکه سازی و تجمع بنگاه ها در یک مکان مشترک 
با تأکید بر بازار و رقابت هستۀ اصلی نوآوری دارای اهمیت است. نوآوری در شبکه ای از بنگاه ها که در راستای 

)Porter, 1998()Porter, 1990(.زنجیرۀ ارزش مشخصی با یکدیگر به تعامل می پردازند، تحقق می یابد

خوشۀ 
منطقه ای11 

خوشۀ منطقه ای نیز مانند رویکرد خوشه های صنعتی، شبکه سازی و تعامالت اجتماعی را عامل اصلی نوآوری 
می داند و بیش از آن که بر رقابت و بازار متمرکز باشد بر بسترهای   توسعۀ نوآوری در خوشه ها مانند حکمرانی 

.)Saxenian, 1994(منطقه ای، نظام تولید انعطاف پذیر و سازمان صنعتی تأکید دارد

منطقۀ 
یادگیرنده12 

منطقۀ یادگیرنده ریشه در اقتصاد تکاملی و نهادی دارد و بر فرآیند یادگیری و پویایی نهادهای منطقه ای تأکید 
دارد. شبکه سازی، رکن اصلی این مدل  است و به نوآوری به عنوان یک فرآیند تعاملی و تجمعی با تأکید بر 
)Morgan, 1997()Cooke, 2002()Asheim & Coenen, 2006( تکامل فناوری و نهادها با یکدیگر می نگرد

شبکۀ 
نوآوری13 

جدید  فناوری های  بستر  در  سازمان ها  از  گروهی  میان  که  جدیدی  تعامالت  بستر  بر  بیشتر  مدل  این 
اطالعاتی اتفاق می افتد، تأکید دارد و مي تواند ترکیبي از کسب وکارها، سازمان هاي پژوهشی، دانشگاه ها و 
دولت را شامل شود که به طور مداوم براي دستیابي به اهداف نوآوري مشترک با یکدیگر همکاري مي کنند
)Rampersad, et al., 2010(. این مدل، مانند سایر رویکردهای تکاملی و نهادگرایی بر تعاملی و تجمعی بودن 
)Rycroft, 2003( .نوآوری تأکید دارد و جهانی سازی از عوامل پایه ای آن در   توسعۀ نوآوری به شمار می رود
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همانگونه که اشاره شد، عمده مقاالت و مستندات علمی منتشر شده در حوزۀ نوآوری منطقه ای، بر مطالعات 
مقایسه ای مناطق یا تحلیل عمیق یک منطقه و بیان برخی جنبه های نظری متمرکز شده اند. عمده مطالعات 
صورت گرفته در حوزۀ نوآوری منطقه ای به صورت کیفی و نمونۀ موردی  است. در مطالعات پیشین، کمتر 
می توان به پژوهشی دست یافت که به مقایسه و ریشه های مدل های نوآوری منطقه ای پرداخته باشد. در 
این زمینه، موالرت و سکیا )2003( و دورلوکس و پرتو )2005( سعی کردند سیر تاریخی و ابعاد برخی از 

 .)Moulaert & Sekia, 2003()Doloreux & Parto, 2005( مدل های نوآوری منطقه ای را بیان کنند

3- روش شناسی پژوهش
رشد پژوهش ها و مطالعات در حوزه های مختلف علوم و دانش موجب شده است تا مقوله ترکیب مطالعات 

پیشین به شیوه نظام مند و علمی بر روی موضوع خاص و ایجاد درک بیشتر از مطالعات پیشین گسترش روز 

افزون یابد )ازکیا و توکلی، 1385(.

فرامطالعه14، یکی از روش هایی است که به منظور بررسی، ترکیب و تحلیل پژوهش های گذشته در سال های اخیر 

مورد استفاده قرار گرفته است. فرامطالعه به تجزیه و تحلیل عمیق کارهای پژوهشی انجام شده در یک حوزۀ 

خاص می پردازد و با توجه به نیازمندی تحقیق، بر چهار حوزۀ فراروش15، فرانظری16، فراتحلیل17 و فراترکیب18 

داللت دارد. فراتحلیل به عنوان مشهورترین حوزۀ فرامطالعه، بر نتایج آماری پژوهش های گذشته با استفاده از 

فنون آماری چون d,r، اثر   اندازۀ متغیرهای موثر در پژوهش های گذشته را محاسبه می نماید. فراتحلیل به طور ویژه 

بر مطالعات کّمی پیشین تمرکز دارد. این روش اگر به صورت کیفی انجام گیرد و مفاهیم و نتایج مورد استفاده در 

مطالعات پیشین با شیوۀ کدگذاری متداول در پژوهش های کیفی مثل نظریۀ برخواسته از داده ها مورد بررسی قرار 

دهد، به نام فراترکیب شناخته می شود )سهرابی و همکاران، 1390(. فراروش، بر تحلیل روش شناسی مطالعات 

.)Bench & Day, 2010( پیشین و فرانظری بر تحلیل نظریه های مطالعات پیشین تمرکز دارند

 )Paterson, et al., 2001( فراترکیب روشی کیفی برای ایجاد دانش و تفسیر نتایج از مطالعات پیشین  است

)Sandelowski & Barroso, 2007(. این روش مانند فراتحلیل، برای یکپارچه سازی چندین مطالعه برای 

ایجاد یافته های جدید و تفسیر آنها به کار می رود )Noblit & Hare, 1988(. فراترکیب برخالف فراتحلیل 

که بر داده های کّمی و رویکردهای آماری تأکید دارد، متمرکز بر مطالعات کیفی و تفسیر و تحلیل عمیق 

از آنها به جهت فهم عمیق تر  است.

فراترکیب اطالعات و یافته های مطالعات کیفی را در موضوع مرتبط و مشابه بررسی می کندو ترجمه 
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و تفسیر عمیقی را ارائه می دهد. ترجمه ها تنها به تفسیرهای فردی اشاره نمی کنند؛ بلکه اختالفات بین 
مطالعات مختلف را مشخص و پژوهشگران را قادر می سازند تا همزمان درک کنند که چطور مطالعات 

 .)Beck, 2002( مختلف به یکدیگر مرتبط هستند
این  تمرکز  نیست.  شناسایی شده  مطالعات  داده های  تحلیل  یا  نظری  ادبیات  یکپارچۀ  مرور  فراترکیب 
روش بر تحلیل یافته های مطالعات پیشین است و در نتیجه تحلیِل تحلیل داده های اصلی مطالعات پیشین 
یافته ها را تفسیر  ارائه نمی کند؛ بلکه  نتیجه فراترکیب، خالصه ای از داده ها را  شناسایی شده است. در 

.)Zimmer, 2006( می کند
فراترکیب رویکردی نظام مند برای ترکیب پژوهش های کیفی مختلف در راستای کشف زمینه های فرعی و 
اصلی جدید و اساسی است که موجب ارتقاء دانش جدید شده و دید جامع تری را از حوزۀ مورد بررسی 
به وجود می آورد. پژوهشگران در روش فراترکیب نیازمند بررسی دقیق و عمیق مطالعات کیفی پیشین 
هستند و از این طریق، نمایش جامع تری از پدیدۀ تحت بررسی را نشان می دهند. استفاده از فراترکیب 
نتیجه ای را به دست می دهد که بزرگتر از مجموع بخش هایش است )سهرابی و همکاران، 1390(. معموالً 
با توجه به عمق مطالعه زیر 70 مورد  است )به طور مثال  محدودۀ بررسی مقاله ها و مستندات علمی 

.))Bondas & Hall, 2007(،)Zimmer, 2006( ،)1391 ،سهرابی و همکاران، 1390(، )نیرومند(
این روش به طور ویژه در علومی که مطالعات آن بیشتر مبتنی بر تحلیل های کیفی  است، کاربرد دارد. از 
آنجا که مطالعات مرتبط با مفهوم نوآوری در مناطق و مدل های مرتبط با آن، بیشتر پژوهش های کیفی، 
روشی  عنوان  به  فراترکیب  روش  مختلف  است،  موردهای  بررسی  اساس  بر  و  کّمی  داده های  بدون 
مناسب برای به دست آوردن ترکیبی جامع از مدل های نوآوری منطقه ای و ارائۀ زمینه های فرعی و اصلی 

شکل گیری مدل های نوآوری منطقه ای به کارگرفته شده است.
برای بهره گیری از روش فراترکیب، از روش هفت مرحلۀ ساندوسکی و باروسو )2007( بهره گرفته شده 

است که شکل )1( آن را نشان می دهد.

4- تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از روش فراترکیب

4-1- انتخاب هدف

در گام اول اجرای تحقیق با روش فراترکیب، نیاز است تا هدف اصلی پژوهش آشکار گردد. بر این اساس، 

هدف اصلی پژوهش همانگونه که در بخش های قبلی بیان شد، شناسایی زمینه های اصلی پیدایش مدل های 
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 مشخص کردن هدف تحقیق

 مند ادبیاتمطالعه نظام 

 مناسب هایجستجو و انتخاب مقاله 

 هااستخراج اطالعات از مقاله 

 حاصل از مطالعات کیفی هایتحلیل و ترکیب یافته 

 کنترل کیفیت 

 هاارائه یافته 

 )Sandelowski & Barroso, 2007( مراحل روش فراترکیب :)شکل )1

نوآوری منطقه ای و ارائۀ تحلیل و تفسیر پیرامون آنها بر اساس ویژگی های آنهاست. در این تحقیق سعی بر آن 
است که بر اساس مطالعۀ پژوهش های پیشین، به ارائۀ تحلیلی عمیق از زمینه های اصلی شکل گیری مدل های 
نوآوری منطقه ای و ویژگی های آنها پرداخته شود و یک دسته بندی از مناطق بر اساس این مدل ها ارائه گردد.

4-2- مرور نظام مند ادبیات و انتخاب مقاله های مناسب

جهت انتخاب مقاله های مناسب برای بهره گیری از روش فراترکیب، سعی شد از واژه های کلیدی منتخب 

جهت جستجوی مقاله ها در دو پایگاه دادۀ سیج  )2013( و اسکوپوس  )2013( استفاده شود که بر این اساس 

از میان مقاله های مّد نظر و پس از مرور چکیدۀ آنها، 300 مقالۀ مرتبط در دو بازۀ زمانی 1990 تا 2013 انتخاب 

شد. واژگان کلیدی اصلی که در جستجو مورد استفاده قرار گرفتند، شامل موارد زیر هستند:
Regional innovation, Territorial innovation, Local innovation, Innovation and regions, 
Innovation and territory, Innovation and local, Innovation milieu, Innovative region, Learning 
region, Regional innovation system, Local innovation system, Local production system, 
Cluster, Regional cluster,  Industrial Cluster, New industrial space, Industrial district, Innovative 
regions, Proximity and innovation, Network and innovation, Innovative network
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این واژه ها و ترکیب های آنها از طریق دو پایگاه اطالعاتی سیج و اسکوپوس مورد جستجو قرار گرفت و 

مقاله های مرتبط با آنها شناسایی شدند. در ادامه، بر اساس ارتباط بیشتر با موضوع مقاله و همچنین مراجعه های 

بیشتر، 51 مقاله به عنوان مقاله های انتخاب شده مورد بررسی دقیق تر قرار گرفتند. 51 مقالۀ مذکور از طریق 

)Tong, et al., 2007( مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند. این فهرست در روش های  COREQ 32-item فهرست

کیفی برای ارزیابی منابع مورد بررسی به کار گرفته می شود و ابزار معتبری در این زمینه محسوب می شود.

مقاله ها در سه دستۀ با کیفیت باال، متوسط و ضعیف تقسیم بندی شدند. مقاله های با کیفیت باال نمرۀ 28 و بیشتر، 

متوسط 22 الی 27 و با کیفیت پایین، نمرۀ زیر 22 گرفتند. البته باید اشاره شود که منظور از مقالۀ با کیفیت پایین 

این نیست که مقاله در حوزۀ خودش کیفیت پایینی دارد؛ معیار این دسته بندی موضوع تحقیق بوده است. عوامل 

مختلفی از جمله میزان ارتباط مقاله ها با موضوع این تحقیق در کیفیت مقاله دخالت داده شده اند. 

گروه کانون19 هر مقاله را بررسی نموده و به آن نمره داده  اند. از 51 مقالۀ مورد بررسی، 36 مقاله دارای سطح 

متوسط و 12 مقاله دارای سطح باال تشخیص داده شدند. 3 مقاله نیز که ارتباط محدودی با موضوع تحقیق 

داشتند و نمرۀ آنها زیر 22 بود، حذف شدند. در مجموع 48 مقاله جهت اجرای مراحل بعدی روش فراترکیب 

انتخاب شدند. مقاله های انتخاب شده به صورت دقیق و کامل مرور، بررسی و تفسیر شدند. در پیوست )1( 

مقاله های شناسایی شده به همراه حوزۀ مورد بررسی و نمره های مرتبط با کیفیت آنها نمایش داده است. شکل 

)2( نحوۀ غربالگری مقاله ها را نشان می دهد.

4-3- استخراج اطالعات از مقاالت

بر اساس 48 مقالۀ نهایی انتخاب شده از پایگاه داده های سیج و اسکوپوس در بازۀ زمانی 1990 الی 2013، 

فرآیند استخراج اطالعات از نتایج و تحلیل های این مقاله ها انجام شد. بر این اساس، از روش کدگذاری باز 

که یکی از شناخته شده ترین و بهترین روش های تحلیل داده های کیفی است، استفاده شد. در روش کدگذاری 

باز که در نظریۀ برخاسته از داده )Strauss & Corbin, 1990( مورد استفاده قرار می گیرد، کدها از متن 

استخراج و سپس کدگذاری جهت شکل دادن مفاهیم و دسته های مختلف انجام می شود )متن، کد و مفهوم(. 

در فراترکیب هدف، رسیدن به زمینه های اصلی است که از تعدادی زمینۀ فرعی تشکیل می شوند. یکی از 

چالش های جدی در فراترکیب، پیدا کردن، دسته بندی و یکپارچه سازی دستاوردها از مطالعات کیفی است که 

از روش های مختلفی برای دستیابی به نتایج استفاده کرده  اند )Bondas & Hall, 2007(. هر مقاله بر اساس 

نویسنده، روش تحقیق، رویکرد، منابع مورد استفاده و کیفیت ارزیابی شده است. مقاله ها در ابتدا به سه دستۀ 
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 941تعداد منابع رد شده: 

 

 3تعداد منابع رد شده: 

 

 333کل چکیدۀ غربال شده: 

 

 19بررسی شده:  هایکل مقاله

 

 44انتخاب شده:  هایکل مقاله

شکل )2(: خالصه ای از نتایج جستجو و مقاله های انتخاب شده 

مقاله های نظری، مطالعۀ موردی و مروری تقسیم بندی شدند. مقاله های نظری، چارچوب، عوامل و یا برخی 

از ابعاد مفهوم نوآوری منطقه ای را ارائه کرده اند. مقاله های بررسی موردی، به بررسی مناطق و نوآوری در آنها 

و مقاله های مروری به مرور مدل های نوآوری منطقه ای مختلف پرداخته  اند. بر اساس بررسی انجام شده، 29 

مقاله بر عوامل و چارچوب های نوآوری منطقه ای تمرکز نموده  اند. 17 مقاله به طور ویژه بر نمونه های مورد 

بررسی تمرکز دارند و تنها دو مقاله به مرور مدل های نوآوری منطقه ای پرداخته  اند. زمینه های فرعی بر اساس 

مقاالت مرور شده در زمینۀ مدل های نوآوری منطقه ای، به طور نظام مند شناسایی شدند. در گام پایانی، این 

زمینه های فرعی با یکدیگر ترکیب شدند.

سه زمینۀ اصلی در این مقاله شناسایی شدند. هر کدام از این زمینه ها شامل کدها و زمینه های فرعی ای  هستند 

که در مقاله ها نمایان تر و بیشتر قابلیت مقایسه و ترکیب را داشتند )Noblit & Hare, 1988(. جدول های 

)2( و )3( نحوۀ کد گذاری مقاله های شناسایی شده را نمایش می دهند. در این مرحله از روش فراترکیب، 48 

جدول )2( : زمینه های اصلی و زمینه های فرعی در مقاله های انتخاب شده

زمینه های 
اصلی

زمینۀ 1: سطح 
توسعه یافتگی مناطق به 

ویژه دربخش نهادی

زمینۀ 2: کاهش نقش مستقیم دولت 
به طور ویژه در تعامل با صنعت و 

بنگاه های صنعتی

زمینۀ 3: جهانی سازی و افزایش 
ارتباطات بین المللی

زمینه های 
فرعی

1- توسعه نظام نهادی
2- زیرساخت صنعتی

3- منابع انسانی
4- بازارهای محلی

1- نقش دولت در بازار
2- اهداف دولت محلی
3- جنگ جهانی دوم

4- جنگ سرد

1- ارتباطات بین المللی
2- شبکه های بین منطقه ای

3- شبکه های ملی
4- شبکه های بین المللی

5- جهانی سازی
6- فناوری های نوین ارتباطی
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جدول )3( : استخراج زمینه های اصلی )تم ها و مفاهیم( و زمینه های فرعی )کدها و زیرتم ها( در 
مقاله های انتخاب شده

زمینۀ 3زمینۀ 2زمینۀ 1نام مقالهکد

A1
Regional innovation systems: Institu-
tional and organizational dimensions 
)Cooke, et al., 1997(

A1-11, A1-13A1-21
 A1-31, A1-32,

A1-33, A1-
34,A1-35

A2
Knowledge bases and regional innova-
tion systems: Comparing Nordic clus-
ters )Asheim & Coenen, 2006(

A2-11, A2-
12, A2-13, 

A2-14

 A2-31, A2-32,
A2-36

A3
One size fits all?: Towards a differen-
tiated regional innovation policy ap-
proach )Tödtling & Trippl, 2005(

A3-11, A3-
12, A3-13, 

A3-14

A3-21, A3-
22

 A3-31, A3-32,
A3-33,A3-
34,A3-35

A4
The territorial dynamics of innovation: 
a Europe–United States comparative 
analysis )Crescenzi, et al., 2007(

A4-11,A4-12, 
A4-13

 A4-31, A4-32,
A4-35, A4-36

A5What we should know about regional 
systems of innovation )Doloreux, 2002(A5-11,A5-12

A5-21, A5-
 22, A5-23,

A5-24
A5-31, A5-35

A6Territories as Loci of Collective Learn-
ing Processes )Kirat & Lung, 1999(

A6-31, A6-32, 
A6-35, A6-36

A7Towards Alternative Model)s( of Local 
Innovation )Moulaert, et al., 2005(A7-11, A7-12A7-32, A7-33

A8
Regional innovation systems: Current 
discourse and unresolved issues )Do-
loreux & Parto, 2005(

A8-11, A8-
12, A8-13, 

A8-14

A8-21, A8-
 22, A8-23,

A8-24

 A8-31, A8-32,
 A8-33, A8-34,
A8-35, A8-36

A9
The Evolution of Technologies in 
Time and Space: From National and 
Regional to Spatial Innovation Sys-
tems )Oinas & Malecki, 2002(

A9-12, A9-14A9-21, A9-
22

A9-31, A9-
33,A9-36

A10

Learning, innovation and regional 
development: a critical appraisal of 
recent debates )MacKinnon & Chap-
man, 2002(

A10-
 11,A10-12,

A10-13
A10-21, 
A10-22

A10-31, A10-
32

A11
Knowledge Economies. Clusters, 
Learning and Cooperative Advantage 
)Cooke, 2002(

 A11-11,
A11-12, A11-

13,A11-14

A11-32, A11-
36

A12
Building a national innovation system 
through regional innovation systems 
)Chung, 2002(

A12-11A12-21, 
A12-22

A13

The dynamics of innovation: from 
National Systems and “Mode 2” to a 
Triple Helix of university–industry–
government relations )Etzkowitz & 
Leydesdorff, 2000(

A13-21, 
A13-22
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زمینۀ 3زمینۀ 2زمینۀ 1نام مقالهکد

A14
The Regional Innovation Paradox: In-
novation Policy and Industrial Policy 
)Oughton, et al., 2002(

A14-11, A14-
12A14-21

A15
Regional Innovation Systems: General 
Findings and Some New Evidence from 
Biotechnology Clusters )Cooke, 2002(

A15-11, A15-
12 

A15-31, A15-
32

A16
Patents and innovation counts as meas-
ures of regional production of new knowl-
edge )Acs, et al., 2002(

A16-31, A16-
32,A16-35

A17

Contextualising Regional Innovation Sys-
tems in a Globalising Learning Economy: 
On Knowledge Bases and Institutional 
Frameworks )Asheim & Coenen, 2006(

 A17-21,
A17-22

A17-31, A17-
 32, A17-35,

A17-36

A18
Measuring the Quality of Regional Inno-
vation Systems: A Knowledge Produc-
tion Function Approach )Fritsch, 2002(

A18-11, A18-
12, A18-13, 

A18-14

A18-32, A18-
33

A19
Managing local knowledge assets glob-
ally: the role of regional innovation re-
lays )Asakawa & Lehrer, 2003(

A19-31, A19-
35, A19-36

A20

Measuring the knowledge base of re-
gional innovation systems in Germa-
ny in terms of a Triple Helix dynamics 
)Leydesdorff & Fritsch, 2006(

A20-11, A20-
12, A20-13A20-21

A21
Triple helix Indicators of Knowl-
edge-Based Innovation Systems )Ley-
desdorff & Meyer, 2006(

A21-1A21-21

A22
Measuring the regional dimension of in-
novation. Lessons from the Italian Innova-
tion Survey )Evangelista, et al., 2001(

A22-11, A22-
 12, A22-13,

A22-14

A22-21, 
A22-22

A23
Regional innovation systems and sus-
tainability-selected examples of interna-
tional discussion )Gerstlberger, 2004(

A23-
11,A23-12A23-31

A24Knowledge spill-overs, innovation and 
regional development )Groot, et al., 2007(

A24-
12,A24-14

A25

From Technopoles to Regional Innova-
tion Systems: The Evolution of Local-
ised Technology Development Policy 
)Cooke, 2001(

A25-21, 
A25-22

A26The Index of Innovation: A New Tool for 
Regional Analysis )Slaper, et al., 2010(

A26-11, A26-
 12, A26-13,

A26-14
A26-21

ادامه جدول )3(
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زمینۀ 3زمینۀ 2زمینۀ 1نام مقالهکد

A27

Absorptive Capacity and Social Capital 
in Regional Innovation Systems: The 
Case of the Lahti Region in Finland 
)Kallio, et al., 2009(

A27-11, A27-
12, A27-13, 

A27-14

A28
Regional innovation systems in Hungary: 
The failing synergy at the national level 
)Lengyel & Leydesdorff, 2009(

A28-11, A28-
14

 A28-21,
A28-22

A29
Regional innovation and competitive-
ness in a dynamic representation )Fratesi, 
2009(

A29-11, A29-
12, A29-13, 

A29-14

A29-31, A29-
35

A30
Developing Cross-Border Regional Inno-
vation Systems: Key Factors And Chal-
lenges )Trippl, 2008(

A30-11, A30-
12, A30-13, 

A30-14
A30-32

A31
Innovation regional planning and latent 
dimensions: the case of the Algarve re-
gion )Pinto & Guerreiro, 2008(

A31-11, A31-
12, A31-13, 

A31-14

A31-31, A31-
 32, A31-33,

A31-34

A32
What is evolutionary about ‘regional 
systems of innovation’? Implications for 
regional policy )Uyarra, 2008(

A32-11A32-21

A33
Regional Innovation for Sustainable De-
velopment: An Australian Perspective 
)Courvisanos, 2009(

A33-11, A33-
12, A33-13

 A33-21,
A33-22

A34
Introduction to the special issue on the 
regional dimensions of innovation )Ver-
spagen & Windrum, 2009(

A34-1A34-32

A35Regional Innovation System Failures 
and Highlights )Zygiaris, 2009(

A35-11, A35-
 12, A35-13,

A35-14

A35-21, 
A35-22

A35-32, A35-
33

A36

Building regional innovation systems: is 
endogenous industrial development pos-
sible in the global economy? )Isaksen, 
2001(

A36-31, 
A36-32, A36-

35,A36-36

A37Promoting Regional Innovation Systems 
in a Global Context )Nuur, et al., 2009(

A37-31, A37-
32,A37-35, 

A37-36

A38
A typology of ‘innovation districts’: 
what it means for regional resilience 
)Clark, et al., 2009(

A38-11A38-32

A39
A Regional Innovation System in Ges-
tation: Guangdong )Arvanitis & Jastrab-
sky, 2006(

A39-11, A39-
14

ادامه جدول )3(
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زمینۀ 3زمینۀ 2زمینۀ 1نام مقالهکد

A40
Dynamic models of regional innovation: 
explorations with British time-series 
data )Driver & Oughton, 2007(

A40-11,A40-12, 
A40-14

A41

Innovation Ideas and Regional Charac-
teristics: Product Innovations and Export 
Entrepreneurship by Firms in Swedish 
Regions )Andersson & Johansson, 2008(

A41-12, A41-13

A42
Regional Innovation Systems: How to 
Assess Performance )Zabala-Iturriagag-
oitia, et al., 2007(

A42-11, A42-
12, A42-13, 

A42-14

A42-
21

A43
Power in Firm Networks: What it Means 
for Regional Innovation Systems )Chris-
topherson & Clark, 2007(

 A43-31, A43-32,
 A43-33, A43-34,
A43-35,A43-36

A44China’s regional innovation capacity in 
transition: An empirical approach )Li, 2009(

A44-11, A44-
12, A44-13, 

A44-14

A45
Mapping the functionality of China’s re-
gional innovation systems: A structural 
approach )Chen & Guan, 2010(

A45-11, A45-
12, A45-13

A46

The determinants of regional innovation 
in Europe: A combined factorial and re-
gression knowledge production function 
approach )Buesa, et al., 2010(

A46-11, A46-
12, A46-13, 

A46-14
A46-31, A46-32

A47

Learning at the boundaries in an “Open 
Regional Innovation System”: A focus 
on firms’ innovation strategies in the 
Emilia Romagna life science industry 
)Belussi, et al., 2010(

A47-11, A47-13

A48
Regional systems of innovation and 
the knowledge production function: the 
Spanish case )Buesa, et al., 2006(

A48-12, A48-13A48-32, A48-33

ادامه جدول )3(

مقاله انتخاب شده که کیفیت باال و متوسط دارند )جزئیات کیفیت مقاله ها در پیوست )1( آورده شده است(. 
این مقاله  ها با  کد A مشخص شده  اند. همچنین زمینه های اصلی  و زمینه های فرعی  نیز برای استفاده های 
بعدی کدبندی شدند. برای نمونه A2-31 به مفهوم زمینۀ فرعی اول از زمینۀ اصلی سوم در مقالۀ دوم  است.

بر اساس زمینه های فرعی و کدها، سه زمینۀ اصلی شناسایی شده در این مقاله، در حوزۀ پیدایش مدل های 
نوآوری منطقه ای شامل موارد زیر است:
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زمینۀ 1: سطح توسعه یافتگی مناطق به ویژه در بخش نهادی که شامل زمینه های فرعی چون توسعۀ نظام 

نهادی، زیرساخت صنعتی، منابع انسانی و بازارهای محلی  است.

زمینۀ 2: کاهش نقش مستقیم دولت به طور ویژه در تعامل با صنعت و بنگاه های صنعتی که شامل زمینه های 

فرعی نقش دولت در بازار، اهداف دولت محلی، نقش جنگ جهانی دوم و جنگ سرد  است.

زمینۀ 3: جهانی سازی و افزایش ارتباطات بین المللی که شامل زمینه های فرعی چون ارتباطات بین المللی، 

شبکه های بین منطقه ای، ملی و بین المللی، جهانی سازی و رسانه های ارتباطی نوین است.

4-4- تفسیر نتایج از طریق روش فراترکیب

بر اساس زمینه های فرعی و اصلی شناسایی شده مدل های نوآوری منطقه ای تحلیل و بررسی گردیدند و در 

نهایت بر اساس این تحلیل ها، یک دسته بندی از مناطق و مدل های پیشنهادی ارائه گردید.

• زمینۀ 1: سطح توسعه یافتگی منطقه به ویژه در نظام نهادی

این زمینه به طور خاص بر زمینه های فرعی توسعۀ نظام نهادی، زیرساخت های صنعتی، منابع انسانی و 

بازارهای محلی تکیه دارد. این زمینه بر رابطۀ میان توسعه یافتگی بیشتر مناطق و مطرح شدن مدل های جدید 

نوآوری منطقه ای با رویکردهای جدید تأکید می نماید. جنگ جهانی دوم موجب ویرانی های گسترده و از بین 

رفتن و یا ضعیف شدن نهادها در کشورهای اروپایی شده بود و بدین جهت مدل های نوآوری منطقه ای جهت 

اصالح و بهبود این شرایط ارائه شدند )Moulaert & Sekia, 2003(. پس از دهۀ 1960، به علت برخی نقاط 

ضعف و کاهش کارآیی برخی از مناطق تولیدی، نیاز به بازسازی و سرمایه گذاری در توسعۀ صنعتی مناطق 

به مقوله ای مهم تبدیل شد.

مدل های مختلف   توسعۀ نوآوری منطقه ای بر پایۀ زنجیرۀ ارزش منطقه ای در یک یا چند صنعت شکل گرفت. 

مفهوم هایی از قبیل نواحی صنعتی )Bagnasco, 1977(، فضای صنعتی جدید )Storper & Scott, 1988( و 

نظام تولید محلی )Doloreux & Parto, 2005( برای رفع چالش ها در زمینۀ زنجیرۀ ارزش مناطق در برابر 

مشکالت مختلف مطرح شدند.

در این دوران، مدل های نوآوری منطقه ای، بر صنایع ویژه ای با بازیگران محدود که برای توسعۀ صنعتی 

و تکمیل زنجیرۀ ارزش، توانایی فعال کردن ظرفیت های منطقه ای را داشتند، تمرکز نمودند. توسعۀ نهادی 

مانند سایر ابعاد منطقه، به طور تدریجی در کشورهای اروپایی رو به بهبود گذاشت. دانشگاه ها و صنایع، 

بازسازی های اساسی انجام دادند و ظرفیت های خود را برای به کارگیری و تولید نوآوری افزایش دادند. 

همچنین دولت ها برخی از وظایف اجرایی خود را به نهادهای غیر دولتی و خصوصی واگذار نمودند 
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)Canterbery, 2001()Cooke, 2001()Moulaert & Sekia, 2003(. کسب وکارها از مدل های کارایی محور 

به سوی مدل های تجربه محور و متخصص محور که نوآوری در آنها نقش اساسی بازی می کند و در جدول 

)Allee, 1997()Arvanitis & Jastrabsky, 2006( ویژگی های آنها بیان شده است حرکت نمودند )4(

.)Fritsch, 2002()Asakawa & Lehrer, 2003()Gottschalk, 2005()Uyarra, 2008(

)Gottschalk, 2005(  انواع کسب وکار :)جدول )4

مزیت رقابتیروش حل مسالهنوع مسائلکسب وکار

کاهش هزینۀ جهت تولید محصول روش های جاری و روزمرهمسائل جاری و روزمرهکارایی محور
و خدمت

روش های جاری و روزمرهجدیدتجربه محور
همگرایی و مهارت بهره گیری از 
تکنیک ها و روش های حل مسألۀ 

جاری
نوآوریجدیدجدیدمتخصص محور

صنعتی  خوشه های  مانند  جدید  نوآوری  مدل های  نهادی،  بخش  در  به ویژه  مناطق  توسعۀ  ادامۀ  در 

)Porter, 1990()Porter, 1998(، خوشه های منطقه ای  )Saxenian, 1994( و رویکردهای نظام مند همچون 

نظام نوآوری منطقه ای )Cooke, 2002()Doloreux & Parto, 2005()Asheim & Coenen, 2006(، مناطق 

یادگیرنده، )Morgan, 1997( و شبکه های نوآوری )Rycroft, 2003( در مناطق مطرح شدند. در این بین، 

کارایی و اثربخشی مدل های نظام مند مهمترین مدل های جدید مطرح شدۀ مرتبط با بلوغ نهادها محسوب 

.)Cooke, 2001()Asheim & Coenen, 2006()Andersson & Johansson, 2008( می شوند

با توسعه و بلوغ بیشتر نهادها و نظام های نهادی در مناطق اروپایی، همچون توسعۀ نهادهایی چون دانشگاه ها، 

بنگاه ها و دولت های محلی، ظرفیت   توسعۀ نوآوری در مناطق به شکل قابل مالحظه ای افزایش یافت و همین 

امر موجب شد تا سیاست ها از حالت گزینشی به سمت سیاست های کارکردی تغییر جهت دهد. مطرح شدن 

مدل هایی چون نظام نوآوری منطقه ای و نواحی یادگیرنده در این دوران به علت بلوغ و توسعه یافتگی مناطق 

به ویژه در بخش نهادی  است )Cooke, 2001()Asheim & Coenen, 2006()Rycroft, 2003(. بدین جهت، 

مدل های نظام مند نوآوری منطقه ای همچون نظام نوآوری منطقه ای و نواحی یادگیرنده، به طور عمده تکیه بر 

سیاست های کارکردی دارند که مناسب مناطق توسعه یافته  است. در مناطق با بلوغ نهادی محدود، پیاده سازی 

این مدل ها کاری سخت و پیچیده  است که با بسترهای شکل گرفته در آنها تطابقی ندارد.
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• زمینۀ 2: کاهش نقش مستقیم دولت ها به ویژه در تعامل با صنایع و بنگاه های صنعتی

زیادی  است  اهمیت  دارای  منطقه ای  نوآوری  مدل های  ریشه های  بررسی  و  ارزیابی  در  دولت ها  نقش 

)Oughton, et al., 2002()Gerstlberger, 2004()Clark, et al., 2009(. تعامالت دولت ها با سایر نهادها در 

شرایط بحرانی یا جنگ ها به طور معمول افزایش می یابد و موجب دخالت مستقیم بیشتر دولت ها در سازمان ها 

و نهادها می شود و این اثر به طور ویژه در مناطق اروپایی در زمان جنگ جهانی دوم قابل مشاهده است. در 

این زمان، به علت مسائل امنیتی ناشی از جنگ جهانی دوم و فضای جنگ سرد، اکثر بازارهای منطقه ای به 

.)Moulaert & Sekia, 2003()Moulaert, et al., 2005( صورت دولتی اداره می شدند

صنعتی  فضاهای   ،)Bagnasco, 1977( صنعتی  نواحی  مانند  منطقه ای  نوآوری  مدل های  از  برخی 

جدید)Storper & Scott, 1988( و نظام های تولید محلی)Doloreux & Parto, 2005( با محوریت قراردادن 
بازارهای دولتی و نقش بنگاه های کوچک و متوسط، سعی در   توسعۀ نوآوری در مناطق با آن شرایط را 
داشتند. در این مدل ها، دولت ها از سیاست های گزینشی با تمرکز بر مزایای محلی و مجاورت، در انتخاب 
برای حل  توسعۀ درون گرا20  بر  منطقه ای  نوآوری  این دوران مدل های  در  استفاده می کردند.  اولویت ها 
مشکالتشان تکیه داشتند. هدف اصلی دولت ها در این دوره، بازسازی اقتصاد های منطقه ای تخریب شده بر 

)Bagnasco, 1977() Storper & Scott, 1988()Moulaert & Sekia, 2003( اثر جنگ وسایر موارد بود

.)Doloreux & Parto, 2005(

پس از گذر زمان و بازسازی های ایجاد شده در مناطق، نقش دولت ها از نهادهای مداخله کنندۀ مستقیم به 

نهادهایی سیاست گذار و ناظر تغییر جهت داد. به طور ویژه پس از برنامه های ریگان و تاچر برای کاهش 

قدرت دولت های مرکزی، نقش دولت ها به سمت نهادهای سیاست گذار و تأمین کنندۀ زیرساخت های اساسی 

)Enright, 2001()Nauwelaers & Wintjes, 2003(. سیاست های  نمود  بازار حرکت  مدیریت  به جای 

خصوصی سازی تاچر و مقررات زدایی ریگان21، قدرت اقتصادی را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل 

نمود )Starr, 1988()Canterbery, 2001(. پس از آن، دولت ها نقش جدیدی در مدل های   توسعۀ نوآوری 

منطقه ای یافتند و مدل هایی چون خوشه های صنعتی، خوشه های منطقه ای، و مدل های نظام مند مانند نظام های 

نوآوری منطقه ای، نواحی یادگیرنده و شبکه های نوآوری با ویژگی کاهش نقش دولت ها طراحی شدند.

دولت ها با فاصله گرفتن از فضای جنگ سرد و جنگ جهانی دوم و کاهش تهدیدهای امنیتی و در نتیجۀ 

به  اقدام  نظارت،  و  سیاست گذاری  به سمت  بازار  مدیریت  و  اجرا  از  محلی  دولت های  نقش  تغییر  آن، 

ایجاد زیرساخت های الزم و اتخاذ سیاست های کارکردی به جای گزینشی نمودند. دولت ها به ویژه پس 
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ایجاد  عرصۀ  در  فعاالنه تر  رویکردی  انگلیس،  و  آمریکا  چون  اقتصادی  قطب های  کالن  سیاست های  از 

زیرساخت ها و شتاب بخشی به واگذاری امور به بخش خصوصی از خود نشان دادند که همین امر باعث شد 

تا مدل های نوآوری منطقه ای که در گذشته بر مدیریت دولت های محلی و مدیریت بازار از طریق دولت ها 

تأکید ویژه ای داشتند، به مدل های نوآوری نظام مند و مبتنی بر گرایش های شبکه سازی تغییر جهت دهند. 

دولت ها در مدل های نظام مند بیشتر نقش سیاست گذار و هماهنگ کننده را بازی می کنند.
• زمینۀ 3: جهانی سازی و افزایش تعامالت بین المللی

نوآوری  توانمندسازهای  به عنوان  نوین  ارتباطی  فناوری های  چون  زیرساخت ها  برخی  و  جهانی سازی 

منطقه ای، سیاست ها را در مناطق کشورهای توسعه یافته تغییر دادند. بسیاری از مناطق، از اقتصاد های محلی 

بر حسب مزایای منطقه ای به سمت اقتصادهای بین المللی بر پایۀ شبکه های جهانی و صنایع دانش بنیان 

حرکت نمودند)Archibugi & Iammarino, 1999()Tödtling & Trippl, 2005(. در این مناطق مدل های 

غیر خطی همچون خوشه های صنعتی)Porter,1990() Porter, 1998(، خوشه های  و  شبکه ای  نوآوری 

منطقه ای)Saxenian, 1994( با مؤلفه هایی چون توسعۀ نهادی، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت ها در 

اقتصاد شکل گرفتند.

دهۀ 90 سرآغاز مهمی برای ارائه نظریه های نوین در حوزۀ توسعۀ مدل های نوآوری منطقه ای به شمار 

می رود. در این دهه و پس از آن، اکثر مدل های نوآوری منطقه ای چهره ای نظام مند یافتند. افزایش قابل 

مالحظۀ تعامالت بین المللی به واسطۀ فناوری اطالعات، نهادهای قوی تر در مناطق، جهانی سازی، تنوع 

بازیگران عرصۀ نوآوری مهمترین عوامل استفاده از رویکردهای نظام مند در   توسعۀ نوآوری در مناطق 

.)Trippl, 2008()Zygiaris, 2009( است 

جهانی سازی نوآوری در سه گروه تقسیم بندی می شود: الف( به کارگیری بین المللی فناوری ای که به طور ملی 

 Archibugi & Iammarino,(همکاری های فناورانۀ جهانی )تولید شده است، ب( تولید جهانی نوآوری، ج

1999(. مدل های نوآوری اخیر از قبیل مناطق یادگیرنده یا شبکه های نوآوری، بیشتر به دسته های دوم و 

سوم جهانی سازی نوآوری مرتبط می شوند )Asheim & Coenen, 2006() Buesa, et al., 2010(. در واقع 

مدل های جدید منطقه ای پاسخ های جدید را به نیازمندی های جدید برای رقابت پذیری جهانی فراهم می کنند. 

در برخی از مدل های جدید از قبیل شبکه های نوآوری، مفهوم شبکه از سطح محلی به سطح جهانی گسترش 

.)Archibugi & Iammarino, 1999()Rycroft, 2003()Uyarra, 2008(یافته است

و  درون زا  توسعۀ  از  را  رویکردها  واقتصاد،  نوآوری  حوزۀ  در  پارادایم جدید  یک  به عنوان  جهانی سازی 
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مشارکت های مقطعی با مجموعه های فرا منطقه ای، به سمت تعامالت گستردۀ بین المللی به همراه حضور 

در تولید جهانی سوق داد و مدل های منطقه ای جدید نیز به گونه ای به این نیاز و تغییر رویکرد اقتصادی 

پاسخ دادند. مدل های جدید نوآوری منطقه ای سعی نمودند به جای ارائۀ سیاست های گزینشی و دخالت های 

مستقیم دولتی به سمت سیاست های کارکردی حرکت نمایند که تبلور آن در مدل هایی چون مناطق یادگیرنده 

و شبکه های نوآوری به وضوح مشخص است.

عالوه بر تحلیل ارائه شده، بر اساس زمینه های فرعی و اصلی کدگذاری شده در تحقیق، گونه شناسی از مناطق 

در جدول )5( ارائه شده است که برخی از کدهای تأیید کنندۀ آن نیز در سطح مقاله و زمینه در جدول قید 

شده اند. برای نمونه، کد A1-2 یعنی زمینۀ دوم از مقالۀ اول مّد نظر برای تأیید مطلب بیان شده  است.

مناطق کمتر نوآور از مدل هایی بهره می برند که تعامالت بین المللی در آنها محدودتر  است و نیاز به حمایت های 

دولتی و بازارهای دولتی در آنها بیشتر است. مناطقی که در دستۀ دوم قرار دارند مناطق در حال پیشرفت در 

نوآوری  هستند که در حال حرکت از یک اقتصاد محلی بر پایۀ مزایای منطقه ای به یک اقتصاد جهانی بر پایۀ 

شبکه های جهانی و صنایع دانشی هستند. در این مناطق، شبکه ها و تعامالت اجتماعی نقش ویژه ای در   توسعۀ 

نوآوری بازی می کنند.

این مناطق در حال یک حرکت از بازارهای دولتی به بازارهای خودگردان و آزاد )که شرط رقابت پذیری 

جهانی  است( هستند. مناطق قرار گرفته در دستۀ سوم، به عنوان پیشروان نوآوری مطرح هستند که به وسیلۀ 

کاهش نقش دولت ها در اقتصاد و حرکت از سیاست های گزینشی به کارکردی در دولت ها شناخته می شوند. 

این قبیل مناطق در پی افزایش شبکه ها، سرمایۀ اجتماعی و ایجاد ظرفیت های جدید در بنگاه ها برای افزایش 

توانمندی یادگیری، به ویژه در رقابت های جهانی  هستند.

در تحقیقات مختلف، گونه شناسی های گوناگون دیگری نیز از مناطق ارائه شده است. برای نمونه، در سال 

2011 سازمان همکاری های اقتصادی اروپا از عوامل مرتبط با نوآوری، اقتصاد و اجتماع برای دسته بندی 

مناطق استفاده کرد )Ajmone Marsan & Maguire, 2011( و بر این اساس، سه دسته بندی کالن را ارائه 

نمود: 1( هاب های دانشی22 )مناطقی با باالترین میزان کارایی نوآوری و ارزش آفرینی با راهبردهایی مبتنی بر 

کسب بیشترین مزایا از ویژگی های کنونی و حفظ آن(، 2( قطب های تولید نوآوری23 )مناطقی با ویژگی های 

تولیدی متفاوت که با مشکالت بازسازی، اصالح و تحول جهت تعقیب پیشروان نوآوری روبرو هستند( و 

3( مناطق حاشیه ای علم و فناوری24 )مناطق حاشیه ای که نیاز به افزایش ظرفیت جذب و تولید دانش دارند 

تا به جمع مناطق نوآور بپیوندند(. این دسته بندی کالن با دسته بندی ارائه شده در جدول )5( نزدیک  است. 
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جدول )5(: گونه های مناطق، مدل های مرتبط و ویژگی های آنها

برخی کدهای تأئید کنندهویژگی هامدل های مرتبطمنطقه

گونۀ1: کمتر 
نوآور25 

نواحی صنعتی، 
نظام تولید 

محلی

• ارتباطات بین المللی محدود
• بازارهای دولتی

• نقش بارز بنگاه های کوچک و متوسط
• نیاز به ایجاد زیرساخت ها توسط دولت

• اهمیت مزایای منطقه ای و مکانی در اولویت گذاری ها
• سیاست های گزینشی

• اقتصاد های محلی با بازیگران محدود

A3-1, A3-2, A3-
3,A5-1,A5-2,A5-

 3,A8-1,A8-2, A8-3,
 A10-1,A10-3, A14-1,
A14-2, A38-1, A38-2

گونۀ 2: نوآور 
در حال 
گذار26 

خوشۀ صنعتی، 
خوشۀ منطقه ای

به  منطقه ای  مزایای  پایۀ  بر  اقتصادهای محلی  از  • حرکت 
اقتصادهای بین المللی بر پایۀ شبکه های جهانی و صنایع دانشی

• اهمیت شبکه ها و تعامالت اجتماعی
• حرکت از بازارهای دولتی به بازارهای خودگردان و آزاد

A3-1, A3-2, A3-
3,A5-1,A5-2,A5-

 3,A8-1,A8-2, A8-3,
 A10-1,A10-2, A10-3,
A25-2, A44-1, A43-3

گونۀ 3: 
نوآوران 
پیشرو27 

نظام منطقه ای 
نوآوری، نواحی 
نوآور، شبکۀ 
نوآوری و 

مناطق یادگیرنده

• کاهش نقش دولت در اقتصاد
• اتخاذ سیاست های کارکردی

ظرفیت های  و  اجتماعی  شبکه سازی، سرمایۀ  بر  تمرکز   •
یادگیری بنگاه ها

• تمرکز بر رقابت پذیری جهانی
• بازارهای خودگردان و آزاد

• نوآوری در ابعاد مختلف فنی،  سازمانی و سایر

 A1-1, A1-2, A1-3,
 A2-1, A2-3, A3-1,
 A3-2, A3-3, A5-1,
 A5-2, A5-3, A8-1,
 A8-2, A8-3, A10-1,

 A10-2,A10-3, A17-2,
A17-3, A28-1, A48-1

همچنین گونه شناسی ارائه شده در مقاله با دسته بندی کوک )1998( از مناطق تحت عنوان محلی گرا، تعاملی 

و جهانی شده28  و همچنین دسته بندی تودلینگ و تریپل )2005( تحت عنوان مادرشهرها، مناطق صنعتی بالغ 

و مناطق حاشیه ای29 و دسته بندی اشیم )2007( تحت عنوان وابسته به منطقه و مکان، شبکه های منطقه ای و 

مناطق در سطح ملی مشابهت دارد.

در تحلیل انجام شده، سه زمینۀ شناسایی شده و زمینه های فرعی مرتبط با آنها بیان گر مدل های نوآوری منطقه ای 

و دالیل شکل گیری آنها  است که می تواند به طور قابل توجهی درک سیاست گذاران از نتایج سیاست های 

مرتبط با آنها در مناطق را افزایش دهد.

5- جمع بندی
روش فراترکیب در این تحقیق با شناسایی 300 مقاله از بانک های اطالعاتی سیج و اسکوپوس در بازۀ زمانی 

1990 تا 2013 که دارای مراجعه های متعدد در حوزۀ نوآوری منطقه ای بودند، انجام پذیرفت و در ادامه با 
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انتخاب 48 مقالۀ اصلی، زمینه های اصلی و زمینه های فرعی مرتبط با این حوزه شناسایی شدند. بر این اساس، 

سه زمینۀ اصلی به همراه زمینه های فرعی هر زمینه شناسایی شدند که به شرح زیر  هستند.
زمینۀ 1: سطح توسعه یافتگی مناطق به ویژه در بخش نهادی که شامل زمینه های فرعی چون توسعۀ نظام نهادی، 

زیرساخت صنعتی، منابع انسانی و بازارهای محلی  است.

زمینۀ 2: کاهش نقش دولت که به طور ویژه در تعامل با صنایع و بنگاه های صنعتی  است و شامل زمینه های 

فرعی نقش دولت در بازار، اهداف دولت محلی و نقش جنگ جهانی دوم و جنگ سرد  است.

زمینۀ 3: جهانی سازی و افزایش ارتباطات بین المللی که شامل زمینه های فرعی چون ارتباطات بین المللی، 

شبکه های بین منطقه ای، ملی و بین المللی، جهانی سازی و رسانه های ارتباطی نوین است.

بر اساس زمینه های فرعی و اصلی شناسایی شده، می توان شکل گیری مدل های نوآوری منطقه ای را وابسته 

به شرایط منطقه ای و فرامنطقه ای دانست. افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق در کنار تغییر نگاه دولت از 

تصدی گری به سمت سیاست گذاری که با جهانی سازی و افزایش ارتباطات بین المللی همراه بوده است، 

موجب شده است تا مدل های نوآوری منطقه ای هر چه بیشتر از ارائۀ سیاست های گزینشی برای مناطق، به 

سمت ارائۀ سیاست های کارکردی حرکت نمایند. همچنین در ادامه، یک گونه شناسی از مناطق ارائه شد که سه 

گونۀ منطقه ای شامل کمتر نوآور، نوآور در حال گذار و پیشرو شناسایی شد. این گونه شناسی می تواند به عنوان 

ابزاری در اختیار سیاست گذاران، پژوهشگران و محققان   توسعۀ نوآوری منطقه ای به عنوان پایه و چارچوبی 

اصلی در پیش گرفتن راهبردها به کار گرفته شود، زیرا در پیش گرفتن یک راهبرد در مناطق برای حوزۀ نوآوری 

نیاز به فرآیندی جهت شناخت جامع از خصوصیات ویژۀ منطقه، محیط نوآوری، چالش ها و دارایی های آن 

دارد. به طور کلی، مناطق با مجموعه ای از چالش ها در نوآوری روبرو هستند که در مناطق مختلف متفاوت 

 است و یک مدل یکتا برای همۀ مناطق وجود ندارد.  همین امر، سیاست گذاری در مناطق را پیچیده می کند و 

نیاز به درک مدل های مختلف   توسعۀ نوآوری در مناطق را ضروری می سازد.

در کشورهای در حال توسعه و بزرگی چون ایران، هند و چین، اهمیت   توسعۀ نوآوری در مناطق به علت 

وسعت و ویژگی های بومی افزایش می یابد و شناخت و درک عمیق از مدل های نوآوری منطقه ای، زمینه های 

پیدایش و سیاست های مرتبط با آنها می تواند سیاست گذاران را در انتخاب سیاست ها و راهبردهای عملیاتی تر 

و کاراتر راهنمایی نماید.

برای سیاست گذاری صحیح در عرصۀ منطقه ای در ایران، با تنوع فرهنگی و اقلیمی گسترده، سیاست گذاران 

باید درک مناسبی از ویژگی های منطقه داشته باشند. سپس با درک صحیح از این ویژگی ها، اقدام به برنامه ریزی 
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نمایند. سیاست های منطقه ای در مناطق و استان های کمتر توسعه یافته، به شکل قابل مالحظه ای با سیاست ها 

در مناطق و استان های توسعه یافته متفاوت است. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد که با توجه به ظرفیت های 

ایجاد شده و واقعیت های حاکم بر مناطق، مدل های مختلف و با ویژگی های متفاوتی مطرح شده است. بر 

اساس نتایج می توان بیان نمود که در مناطق و استان های کمتر توسعه یافته، سیاست های گزینشی و ایجاد 

زنجیره های ارزش با توجه به ویژگی های مکانی اهمیت ویژه ای دارد. استان ها و مناطق با توسعۀ بیشتر 

می توانند به سمت سیاست های کارکردی و دخالت های کمتر دولت حرکت می نمایند. در یک سیاست گذاری 

مناسب، دولت نباید یک سیاست واحد را برای همه استان ها و مناطق ابالغ نماید. سیاست ها باید با توجه به 

ویژگی های استان ها و مناطق ارائه گردد تا کارآیی داشته باشد.

در پایان می توان نوآوری اصلی مقاله را در شناخت علل و زمینه های اصلی توسعۀ مدل های نوآوری منطقه ای 

و ویژگی های آنها دانست. اثرات منطقه ای و فرامنطقه ای بر توسعۀ مدل های نوآوری منطقه ای موثر  هستند. 

عمده مدل های نوآوری منطقه ای بر اساس شرایط و ویژگی های مناطق توسعه یافته در زمان خود شکل 

گرفته  اند. به همین دلیل شناخت ویژگی های هر مدل و علل منطقه ای آنها برای به کارگیری این مدل ها در 

مناطق مختلف ضروری  است. درک صحیح از ویژگی ها و چرایی مطرح شدن آنها، می تواند سیاست گذاران 

را در به کارگیری این مدل ها با توجه به ویژگی های منطقۀ خود یاری رساند. همچنین پژوهشگران می توانند 

با شناخت بیشتر از مدل های منطقه ای نوآوری، دستاوردهای این تحقیق را جهت تعمیق مطالعات منطقه ای 

خود مورد بهره برداری قرار دهند.

این تحقیق بر مطالعات و مستندات پیشین در بازۀ 1990-2013 بر روی مدل های نوآوری منطقه ای تمرکز 

داشته است. بی شک گسترش این بازه به قبل از 1990 نیز می تواند بر غنای محتوای استخراجی بیفزاید که 

پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد. همچنین بررسی نمونه های موردی مشخص و 

تحلیل عمیق آنها در گونه شناسی ارائه شده نیز می تواند در درک بیشتر از ارتباط مدل ها و ویژگی های مناطق 

کمک رسان باشد. الزم به ذکر است که منابع و مستندات مورد استفاده در این تحقیق، محدود به مقاالت منتشر 

شده در بازۀ 1990 تا 2013 در دو پایگاه دادۀ سیج و اسکوپوس می شود و پیشنهاد می شود در تحقیقات 

آینده از سایر پایگاه های داده و  مستندات همچون کتاب ها و گزارشات در بازۀ زمانی وسیع تر استفاده شود
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