اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است .جهت
استناد استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در دسترس
قرار خواهد گرفت

تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظامهاي نوآوري و زنجیره ارزش جهانی

در این پژوهش از تحلیل هم استنادی بهعنوان یک ابزار قدرتمند به منظور یافتن تکامل پیوندهای مفهومی بین دو جریان مهم در
ادبیات نظامهای نوآوری و زنجیرههای ارزش جهانی از دهه  1990استفاده شدهاست .ارتباط اولیه آنها حاکی از اهمیت خوشههای
صنعتی در بهبود نوآوری و همچنین نقش مهم در زنجیره ارزش جهانی بود .ادبیات به منظور در نظر گرفتن نقش دانش ضمنی و
همچنین عوامل جهانی در افزایش عملکرد خوشههای صنعتی تکامل یافته است .در حالی که اولی به اهمیت تراکم جغرافیایی
اشاره می کند ،دومی بر مزایای جهانی شدن تأکید دارد .ظهور نظامهای نوآوری فناورانه با در نظر گرفتن توسعه پایدار به عنوان
هدف اصلی و همچنین اهمیت مکان در توسعه فناوری و نقش فناوری در تنوع جغرافیایی ،راه را برای پیوندهای مفهومی جدید
هموار کرد .روندهای اخیر ریشه در بینشهای جدید از اقتصاد تکاملی و همچنین همپایی دارد که نیازمند تعامالت ساختارمندتر
در آینده است.
واژههای کلیدی :نظامهای نوآوری ،زنجیرههای ارزش جهانی ،علمسنجی ،تحلیل هماستنادی ،نرم افزار سایتاسپیس

مقدمه
نظام نوآوری به عنوان یک مفهوم رسمی ) (Fagerberg, Fosaas, & Sapprasert, 2012در اواخر دهه  1980در نسخههای مختلف
در سطح ملی ظهور کرد

(Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg, & Soete, 1988; B.-A. Lundvall & Dosi, 1988; Nelson,

) .1988اگرچه این مفهوم ریشههای بسیار عمیق و قدیمی در آثار گذشته از جمله در مفهوم سنت اقتصادی دارد
)) .(1776), Ricardo (1817),(List, 1841پیدایش نظام نواوری ملی مدرن ) ،(Sharif, 2006مفاهیم زیربنایی

(e.g.Smith

(B. Å. Lundvall,

) ،2007روندهای نوظهور ) ، (Watkins, Papaioannou, Mugwagwa, & Kale, 2015و همچنین نقاط قوت و ضعف احتمالی
مرتبط با آن ) (B.-Å. Lundvall, 2010در مطالعات بهطور گسترده مورد بحث قرار گرفتهاست

& (Chavez, Stinnett, Tierney,

) .Walsh, 2017در سالهای اخیر از تحلیل شبکه برای نشاندادن تکامل و ویژگیهای تحقیقات نظام نوآوری

(Z. Liu, Yin, Liu,

) & Dunford, 2015و همچنین جهتگیریهای احتمالی آینده  (Kashani & Roshani, 2019; Rakas & Hain, 2019).استفاده
شدهاست.

ادبیات جهانیسازی با تمرکز بر زنجیرههای ارزش جهانی ، 1زنجیره تامین جهانی ،2زنجیره کاالی جهانی ، 3شبکههای تولید

جهانی4

و سایر مفاهیم مرتبط مانند ارتقاء ،ارتقای اجتماعی و حاکمیت از دهه  1990پدیدار شدهاست .یک بررسی مقایسهای از ادبیات
زنجیرههای ارزش جهانی ،شبکههای تولید جهانی و شبکههای نوآوری جهانی 5توسط پاریلی و همکاران) )2013صورت
پذیرفتهاست که تاریخچه و تکامل مفاهیم و تفاوتهای آنها را از نظر نظریههای اساسی ،واحد تحلیل ،انواع بازیگران ،حاکمیت و
فرآیندهای ارتقاء ،روشن میکند .لیو و مِی ) )2016نیز در مقالهای سعی نمودند شبکه تحقیقات مرتبط با زنجیرههای ارزش جهانی
را مصور نمایند.
در حالیکه رویکرد نظام نوآوری بر اهمیت عوامل محلی و درونی یک کشور تأکید دارد ،رویکرد زنجیره ارزش به امکان بهبود
قابلیتهای کشورها بر اساس مشارکت جهانی اشاره میکند لذا مشاهده میشود که در ظاهر بین این دو رویکرد تناقض وجود دارد.
در این راستا فاگِربرگ و همکاران ) )2018نشان دادهاند که مشارکت در زنجیره ارزش جهانی منجر به رشد سریعتر نشده و
کشورهای کوچک و با تواناییهای کمتر ،برای ورود به آن در مضیقه بیشتری هستند .لی و همکاران ) )2018با توجه به مزایای
ورود به زنجیره ارزش جهانی ،استدالل کردهاند که شرکتهای چندملیتیِ متعلق به کشورهای در حال توسعه موفق ،ابتدا در
زنجیرههای ارزش جهانی شرکت کرده و سپس به ایجاد یک پایگاه تولید محلی روی آوردند و نهایتا توانستند به مرحله بعدی یعنی
مشارکت بیشتر در آن وارد شده و مهارتهای آن را کسب نمایند.
ارائه مقاله موریسون و همکاران ) )2008در کنفرانس گلوبلیکس 6شاید اولین موردی بود که برای اتصال این دو جریان مختلف
تالش کرد .آنها کار خود را در مقالهای در سال  2011با پرسیدن این سوال که "چگونه نظامهای نوآوری و زنجیرههای ارزش
جهانی با هم تعامل دارند و چگونه این تعامل بر یادگیری سازمانی تأثیر میگذارد" ،توسعه دادند .آنها سه جنبه از تحلیل نظری که
ممکن است بر تغییرات حاکمیت زنجیره ارزش جهانی تأثیر بگذارد مبتنی بر شیوه حاکمیت زنجیره ارزش جهانی ،نحوه تعامل
نظامهای ملی و جهانی و ماهیت نظام نوآوری را ارائه دادند.
الندوال و همکاران ) )2015استدالل کردند که زنجیرههای ارزش جهانی دارای چند عنصر مشترک با نظام ملی نوآوری است .سوال
اصلی آنها این بود که مشارکت در تجارت بینالملل تا چه حد میتواند منجر به بهبود پایگاه دانش داخلی شود .به نظر آنها ماهیت
سلسله مراتبی بسیاری از ساختارهای بازار )به عنوان شیوهای از حاکمیت زنجیرههای ارزش جهانی) ممکن است مانع نوآوری شود،
بهویژه در مورد فناوریهای سیستمی که میتواند تصویر خوبی برای تعامالت بین عوامل جهانی و محلی ارائه دهد .لِما و همکاران
) )2018و هانسِن و لما ) )2019چارچوبی از تعامل بین دو حوزه ایجاد کردند که از یادگیری )جریان دانش) و قابلیتها )دانش
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دخیره شده) تشکیل شدهبود .حاکمیت زنجیره ارزش جهانی و خصوصیات نظام نوآوری بر فرآیندهای یادگیری شرکتها تأثیر
میگذارد که آنها به نوبه خود بر قابلیتهای شرکت تأثیر میگذارند و این قابلیتها مجددا ممکناست باعث تغییر حاکمیت زنجیره
ارزش جهانی و خصوصیات نظام نوآوری گردند .بنابراین این یک چرخه تکرار شوندهاست که در حال نشاندادن نحوه تعامل سیستم
حاکمیت زنجیره ارزش جهانی و خصوصیات نظام نوآوری از طریق فرآیندهای یادگیری و سپس افزایش قابلیت شرکتهاست .آنها
بر این اساس چهار مسیر متمایز افزایش تدریجی ،افزایش جهشی ،7رکود 8و کاهش 9ارائه دادند که در اولی تعامالت میان این دو
مثبت و تدریجی است ،در دومی تقویت بسیار شدید بین آنها صورت میگیرد ،در سومی تعامل میان نظامهای نوآوری و زنجیره
ارزش جهانی نیروهای یکدیگر را خنثی و در نتیجه یک مسیر نزولی ایجاد میکند و در نهایت در چهارمی تعامل مثبت و معناداری
میان آنان وجود ندارد .نکته مهم اینجاست که اکثر محققان بر اهمیت کار بیشتر روی این موضوع تاکید دارند ،حتی در معدود کارهای
انجام شده در این زمینه که یکی از آنها ژوروتزکی 10و همکاران ) )2018است مطالعات کتابسنجی کافی وجود ندارد و صرفا
مرور نظامندی از ادبیات در این زمینه صورت پذیرفتهاست .آنها مطالعه پیتروبلی و رابلوتی )2011) 11را به عنوان یک اثر مرکزی
قرار دادند و در اطراف آن حدود  3750نشریه را در هر دو حوزه در هفت خوشه مجزا پیدا کردند .در این پژوهش ادبیات نظام
نوآوری به سه گروه شامل «نظامهای نوآوری»« ،نظامهای نوآوری و جغرافیا» و «نظامهای نوآوری فناورانه »12و زنجیره ارزش
جهانی به «تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی»« ،زنجیرههای تأمین ،تعامل و اعتماد»« ،جهانیسازی و توسعه
اقتصادی» و «زنجیرهها و شبکههای ارزش جهانی» .طبقهبندی شد .ضعیفترین پیوند بین "نظامهای نوآوری" و "زنجیرهها و
شبکههای ارزش جهانی" نهفته بود در حالیکه نظامهای نوآوری فناورانه پیوند قویتری با خوشه زنجیره ارزش جهانی ایجاد
کردهبود" .نظام نوآوری" بیشتر با "زنجیرههای تامین ،تعامل و اعتماد" مرتبط شد و نظام نوآوری منطقهای پیوند بسیار قوی با
"جهانیشدن و توسعه اقتصادی" ایجاد کردهبود .اما این مطالعه ،پیوندها و مقاالت دگرگونکنندهای را که این دو ادبیات را با جزئیات
بیشتری به هم مرتبط میکند ،مشخص نکردهاست ،و همچنین تصویری از تکامل این دو حوزه در طول زمان ارائه نمیکند .در
پژوهش حاضر ،از مجموعه گستردهتری از مراجع )تقریباً دو برابر بزرگتر از پایگاه دادهای که در مقاله لِما ) )2018آمدهاست) و با
روش جستجوی متفاوتی شامل مقاالت و کتابها ،استفادهشدهاست .همچنین مطالعه حاضر از طریق ترسیم تعامل دو حوزه در یک
چشمانداز تاریخی شروع میشود که نه تنها پیوندها را نشان میدهد ،بلکه چگونگی ارتباط این دو حوزه را با هم به نمایش میگذارد،
عالوه بر این ،در این پژوهش مسیرهای آینده اشاره و روندهای پیشِ رو معرفی شدهاست.
هدف اصلی و بسیار مهم این پژوهش برداشتن گامی فراتر در جهت پیشبرد تحلیلهای کتابسنجی و ارائه درک عمیقتر از تعامالت
بین این دو زمینه از طریق تجزیه و تحلیل دقیق شبکه و بر اساس تحلیل محتویات مقاالت و کتابهای این دو حوزه به جای
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چارچوبهای مفهومی گسترده است .در این پژوهش ،پیوندهای مفهومی با در نظر گرفتن ارتباطات واقعی بین پژوهشگران و مقاالت
ترسیم شدهاست و از روش هماستنادی به عنوان ابزاری برای ترسیم شبکه روابط بین مقاالت منتشر شده در هر دو زمینه استفاده
شده است .این روش اولین بار در کارهای چِن )) 2006استفادهشد و بعدها نیز آن را توسعهداد و سایر محققین نیز از این روش در
سایر حوزهها استفاده کردند .در این روش ،زمانی که دو مقاله به طور مکرر با هم استناد میشوند )هماستناد ،)13این امکان وجود
دارد که مفاهیمی که آنها استفاده کردهاند بیشتر به هم مرتبط باشند .بنابراین ،اگر شبکه هر دو جریان ادبیات را ترسیم شوند ،گرههای
متصل آنهایی هستند که پیوندهای مفهومی را ارائه میکنند .از این رو با این روش میتوان رفتار دو جامعه متمایز را در طول زمان
بویژه تحوالت اخیر ) )2016-2020و پیوندهای مفهومی بین آنها را تحلیل کرد .این مقاله در بخش بعدی هر دو جریان ادبیات را
به اختصار مورد بحث قرار میدهد ،سپس دادههای مطالعه و روش تحقیق و نوآوریهای مطالعات کتابسنجی را توضیح میدهد.
سپس یافتهها و نتایج را تجزیه و تحلیل شده و در نهایت به جهت احتمالی تحقیقات آینده اشاره میکند.

 .1مبانی نظري
 .1-1نظام ملی نوآوري
مفهوم نظام ملی نوآوری در شکل کنونیاش ،ابتدا توسط دوسی ) )1988در ویرایش کتاب تغییرات فنی و نظریه اقتصادی رایجشد.
سپس نلسون ) ، )1988تولید دانش فعالیتهای تحقیق و توسعه در زمینه ایاالت متحده را در مقایسه با ژاپن در فصل دیگری از این
کتاب توصیف کرد ،14که بعداً به یک کتاب گسترش یافت و به چاپ رسید ) .(Nelson (1993سپس لوندوال ) )1985بین نظریه
نوآوری به عنوان یک فرآیند تعاملی ) (B.-A. Lundvall, 1985و عناصر ملی در تسهیل این تعامالت ارتباط برقرارکرد
) .Lundvall & Dosi, 1988فصل فریمن ) )1988که بر اساس کار قبلی او در مورد سیستم نوآوری ژاپن

(B.-A.

(Christopher Freeman,

) 1987بود ،ویژگیهای نهادی کشور و آمادگی آن برای جذب موج جدید پارادایم فناوری اطالعات و ارتباطات را برجسته کرد.
او بعداً چندین مقاله دیگر )به عنوان مثال )(Chris Freeman, 1995) ،در مورد جنبههای مختلف نظام نوآوری ملی برای ارائه یک
ابزار تحلیلی برای مطالعه نه تنها تجارب همپایی و جهش بلکه موارد عقبافتادن  ،منتشر کرد

(Chris Freeman, 2002; Louca et

) .al., 2001در گذر زمان ادبیات نظام نوآوری شروع به توسعه به نسخههای دیگر از جمله نظام نوآوری
مکان ،به ویژه در اشتراکگذاری دانش ضمنی تأکید میکرد

منطقهای15

که بر اهمیت

(Cooke, Uranga, & Etxebarria, 1997; Gertler, Wolfe, & Garkut,

) , 1998; ;;;;;;;;, 1994نظام نوآوری فناورانه که بر اساس دیدگاههای سیستمی در مورد فناوری

(Bergek et al., 2015; Bo

) Carlsson, 1995, 1997; Benny Carlsson & Stankiewicz, 1991; Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann, & Smits, 2007و

 14ادکوئیست ( )1997این اثر را نسخه محدود نظام نوآوری نامید
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دیدگاه بخشی که برای اولین بار در مورد نوآوری ) Breschi and Malerba (1997برای تجزیه و تحلیل پویایی صنعتی معرفی شد،
نمود.

 .2-1زنجیره ارزش جهانی
توافق مشترکی وجوددارد که مبحث حاکمیت و ارتقاء 16دو بخش عمده ادبیات زنجیره ارزش جهانی هستند .گیبونز و همکاران
) )2008استدالل کردند که زنجیره ارزش جهانی یک نوع حاکمیت جدید را برای اقتصاد جهانی ارائه میکند که برخالف دیدگاههای
مبتنی بر نهاد )جریان اصلی اقتصاد سیاسی بینالمللی) و دیدگاههای مبتنی بر منافع )اقتصاد سیاسی رادیکال) است .این رویکرد
شبکهای از فرآیندهای کار و تولید را در اطراف شرکتهای پیشرو ایجاد میکند .ادبیات حاکمیت در سطوح خرد ،میانی و کالن
طبقهبندی میشود تا یک نظریه مدوالر از حاکمیت ارائه شود ) .(Ponte & Sturgeon, 2014ارتقاء به طور گسترده از سوی دیدگاههای
صنایع خریدار محور مورد بحث قرار میگیرد  (Gereffi, 1999; Humphrey & Schmitz, 2002b).ویژگیهای ادبیات زنجیره ارزش
جهانی اخیراً برای توصیف دستاوردهای نظری و مفاهیم اصلی از منظر تصمیمگیریها و پیامدها مورد مطالعه قرار گرفتهاست
) .(Hernández & Pedersen, 2017تصمیمات شامل «انواع حاکمیت»« ،روشهای هماهنگی» و «حوزه جغرافیایی» است در حالی
که پیامدها شامل «عملکرد» و «ارتقا» است .گِرِفی ) )2005طیفی از انواع حاکمیت از بازار تا سلسله مراتب را پیشنهاد کرد که از
پنج نوع خاص تشکیل شدهاست .هماهنگی به دو شکل بین بازیگران ) (Ponte & Gibbon, 2005و عملیات

(Benito, Petersen,

) & Welch, 2011مورد بحث قرار میگیرد .درجه جهانی بودن )حوزه جغرافیایی) به میزان تمرکز یا پراکندگی زنجیرههای ارزش
مربوط می شود) .(Mudambi & Puck, 2016; Verbeke & Asmussen, 2016عملکرد با رشد شرکت ،گسترش بینالمللی یا عملکرد
نوآورانه تعریف میشود ) ،(Kim, Park, & Prescott, 2003که بیشتر به شرکتهای پیشرو مرتبط است و در نهایت ،ارتقاء از
فعالیتهای با ارزش افزوده کم به ارزش افزوده باال به عنوان یک مفهوم .بیشتر مربوط به شرکتهای موجود در زنجیره تامین در
کشورهای در حال توسعه است ) .(Humphrey & Schmitz, 2002aنکته قابل توجه اینستکه واحد تجزیه و تحلیل در زنجیره
ارزش جهانی در سطح"بنگاه" است ،در حالی که ادبیات نظام ملی نوآوری به سطح "ملی" وابسته است و از طرفی دیگر مشخص
نیست ارتقاء یک شرکت تا چهحد ممکن است به رشد اقتصادی ملی منجر شود .عوامل زیربنایی تحقیقات نظام نوآوری تمرکز بر
دانش و یادگیری دارند ،در حالیکه تحقیقات زنجیره ارزش جهانی بیشتر بر مبحث همگرایی جهانی نهادها بحث میکند

(B.

) .Lundvall et al., 2015منشأ ایندو نیز متفاوت است زیرا زنجیره ارزش جهانی در ابتدا از بستر کشورهای در حالتوسعه شروع
شد ،در حالی که نظام ملی نوآوری از تجربیات کشورهای توسعهیافته نشات گرفتهاست).(Jurowetzki et al., 2018
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در این پژوهش از روش تحلیل کتابسنجی استفاده شدهاست .در تجزیه و تحلیل کتابسنجی معموالً مراحل زیر را انجام
میشود)Zamani, Yalcin, Naeini, Zeba, & Daim, 2022):
 .1طراحی تحلیل شامل تعریف مسائل تحقیق ،روشهای کتابسنجی مناسب و روش تحلیل مناسب شامل شامل پایگاه
داده مناسب ،ساختار حوزه مورد مطالعه و راهبرد جستجوی مناسب در پایگاه داده ،
 .2جمعآوری دادهها،
 .3آمادهسازی و تصحیح دادهها شامل بازیابی ،تبدیل ،تمیز کردن دادهها،
 .4تحلیل و بررسی،
 .5نمایش گرافیکی و
 .6تفسیر نتایج
پایگاه داده اولیه این پژوهش بر اساس استراتژی جستجوی کلمه کلیدی در پایگاه داده وِبآفساینس 17استخراج شد .با استخراج
منابع چنین مقاالتی ،پایگاه داده نهایی شامل کتابها ،مقاالت مجالت ،کنفرانسها و  ...توسعه داده شد .کتاب سنجی مورد استفاده
بر اساس تحلیل شبکه بود تا ابتدا نگاشت ادبیات شامل همرخدادی ،18هماستنادی ،19همنویسندگی 20را توصیف کند .سپس یک
تحلیل هم استنادی انجام شد تا شبکه علمی و ارتباطات متقابل بین نویسندگان و اسناد را در یک نمای پویا در مرحله بعد ترسیم
شود .رشته جستجو برای نظام نوآوری ،بر اساس مطالعه سوزنچیکاشانی و روشنی ) ، )2019واژههای

“nis”, “nsi”, “innovation

” system”, “innovation systems”, “system of innovation”, “systems of innovationبود .نتایج حاصل  17340اثر در حوزههای
مختلف بود .بنابراین ،نتایج به حوزههای ” “Management”, “Economics” and “Businessمحدود شد که در نهایت  3498اثر
منحصر به فرد بدست آمد .رشته جستجو برای زنجیره ارزش جهانی ،بر اساس لیو و مِی ) )2016با کلمات کلیدی

“GVC(s)”,

“global value chain(s)”, "global production network(s)", "global commodity chain(s)”,” buyer-driven commodity

” chain(s)”, “producer-driven commodity chain(s)” “Global Network(s)”and “Industrial Upgradingدر یک بازه زمانی
نامحدود بود .در جستجوی دیگری کلمات ” “upgrading” “performance”, “governance”, “location” and “coordinationبه
عنوان پنج موضوع اصلی ادبیات ) (Hernández & Pedersen, 2017به ترتیب  230 ،322 ،926 ،1228 ،455مقاله استخراج شد .در
مرحله بعد ،مقاالت مشترک در دو پایگاه داده مشخص و سایر دادهها را حذف شد .همچنین برای اطمینان از اینکه هیچ اثر مهمی از
دست نرفتهاست ،منابع  3950سند استخراج شد که  82389مرجع به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آثار با بیش از
 10استناد ) 191اثر منحصر به فرد) در گام پنجم به  3950مقاله ما اضافه شد .در نهایت 4141 ،سند هسته اصلی پایگاه داده نهایی
ما در قسمت زنجیره ارزش جهانی را تشکیل دادند .در نهایت 166 ،سند مشترک بین  3496اثر در نظامهای نوآوری و  4141سند
17
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+  مجموعه مقاالت+  نامه+  مطالب سرمقاله+  رکورد منحصر به فرد )مقاله7373 در زنجیره ارزش جهانی حذف شدند و نهایتا
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یکی از ویژگیهای متمایزکننده روش این مقاله از سایر مقاالت دو مورد است :اول ،ایجاد یک پایگاه داده جامع با حذف دادههایی
که ممکن است به طور جدی تحلیلها را مخدوش کند .همانطور که مشاهده شد ،پایگاه داده دارای مبنای کتابشناختی محکمی
است .این مقاله با اتخاذ یک رویکرد نوآورانه ،یک پایگاه داده دقیق را از طریق روش چند مرحلهای ایجاد کرد .پس از استخراج و
دسته بندی کلمات کلیدی ،از ارجاع به اسناد اولیه استفاده شد ،زیرا ممکن است مقاالت در این زمینه با استفاده از عناوین و کلمات
کلیدی غیر از موارد مورد مطالعه ارائه شده باشد .تمامی مراجع اصلی مجموعه پایگاه داده استخراج و به پایگاه داده اضافه شد .فقدان
اعتماد به دادهها یک مشکل رایج است ،زیرا در حوزههایی با مفاهیم جدید و میان رشتهای ،ممکن است در برخی مواقع مقاالت از
طریق کلمات کلیدی دقیق در آن حوزه ها ارائه نشود یا در برخی مطالعات موردی ممکن است از کلمات کلیدی متفاوت از موارد
مورد نظر استفاده شود که در کار فعلی این مشکل حل شدهاست .دومین ویژگی بارز مقاله حاضر ،رویکرد توسعهای آن است.
همانطور که مشاهدهشد ،بازههای زمانی مورد نظر تقسیمبندی و توسعه و رشد موضوع مورد مطالعه با توجه به تفاوت در بازههای
زمانی تعیین شد .به همین دلیل است که این مقاله از بخشبندی بازه زمانی استفاده کردهاست .نکته دیگر اتخاذ روشهای مدرن
تجزیه و تحلیل است .پایتون و فرمولبندی یک مدل جدید از طریق کتابخانه سلنیوم وبدرایور 21ارائه دادهاست که نویسندگان را
قادر میسازد تا تحلیلهای خود را در حوزههای مورد نظر با استفاده از روشهایی که معموالً روی دادههای بزرگ اعمال میشوند
انجام دهند و آنها را در علمسنجی کمک نماید .دراین مقاله همچنین از روشهای علمسنجی مدرن مانند فضاهای مکانی و
کتابسنجی  Rاستفاده شدهاست که امکان انجام تحلیلها را با قابلیتها و روشهای بیشتری فراهم میکند .هیچ یک از مقاالت
قبلی ،استنادهای مشترک )چه به نویسندگان و چه اسناد و ارجاعات) را به اندازه مقاله فعلی انجام ندادهاند ،ناگفته نماند که هیچ یک
از تحلیلهای این مقاله تاکنون انجام نشدهاست.
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 .3نتايج
 .1-3نتايج توصیفی
تولید علمی ساالنه هر دو حوزه در جدول  2نشان داده شدهاست .تا سال  ،2012نظام نوآوری ساالنه آثار بیشتری منتشر میکرد .یک
جهش اساسی در تعداد آثار در این زمینه در سال  2007اتفاق افتاد .مطالعات زنجیره ارزش جهانی پس از سال  2014به طور
چشمگیری افزایش یافت که به نوبه خود شبکه این حوزه را گسترشداد.
جدول  .2تولیدات علمی ساالنه در هر دو زمینه زنجیره ارزش جهانی و نظام نوآوری
سال

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GVC

11

13

15

18

33

42

68

67

126

136

150

168

145

207

243

327

420

488

563

479

573

IS

30

41

70

56

76

91

91

217

198

198

214

226

203

155

158

243

268

315

221

241

290

بیشترین استنادهای محلی در میان  6126سند در جدول  4فهرست شدهاست که نشان میدهد که مقالهای توسط گرفی و همکاران
) )2005یه میزان  683بار در  6126سند این پژوهش و  1906بار در سطح جهانی ارجاع شدهاست .هامفری و اشمیتز ))2002b
با  377استناد محلی و  771استناد جهانی در رتبه های بعدی قرار دارند و پس از آن گِرِفی ) Gereffi (1999) )1999به ترتیب با
 357و  1055استناد محلی و جهانی قرار دارند .جالب است که اگر چه کوهن و لِوینتال ) 341 )1990استناد محلی دریافت کردهاند،
این اثر دارای  11844استناد جهانی است که پس از آن کوک ) )1997قرار دارد .با این وجود 3 ،مطالعه اول محلی که بیشترین استناد
را به خود اختصاص داده اند ،در زمینه زنجیره ارزش جهانی هستند.
جدول  .3بیشترین استنادهای محلی
سند

سال

استنادات محلی استنادات جهانی

GEREFFI G, 2005, REV INT POLIT ECON

2005

683

1906

HUMPHREY J, 2002, REG STUD

2002

377

771

GEREFFI G, 1999, J INT ECON

1999

357

1055

COHEN WM, 1990, ADMIN SCI QUART

1990

341

11844

COOKE P, 1997, RES POLICY

1997

294

942

HENDERSON J, 2002, REV INT POLIT ECON

2002

267

794

BERGEK A, 2008, RES POLICY

2008

252

680

ETZKOWITZ H, 2000, RES POLICY

2000

250

2445

MALERBA F, 2002, RES POLICY

2002

244

940

HEKKERT MP, 2007, TECHNOL FORECAST SOC

2007

242

831

تاریخنگاری 22ابزار بسیار مهمی در خوشهبندی آثار است شکل شماره  1نشاندهنده این نمایهسازی است .این شکل نشان میدهد
که اسناد زنجیره ارزش جهانی بیشتر به هم مرتبط هستند )گرههای قرمز در باال) .مطالعات حاوی رویکردهای نظامهای نوآوری
فناورانه در پایین شکل و نارنجی هستند که الگوی متمرکزتری را نشان میدهند .شبکه سبز کوچک آثاری را در دیدگاههای مبتنی
بر منابع به عنوان یک ریشه مهم برای تحقیقات نظام نوآوری تشکیل میدهد .،دو شبکه میانجی دیگر شامل آثار نظام منطقهای و
برخی مطالعات مهم ،هرچند پراکنده ،از جمله پاویت) )1984و مالربا ) )2002و دو اثر از کوهن و لوینتال ) )1990 ،1989است.

شکل  .1گراف تاریخی خوشهای مطالعات برتر.
کلمات با بیشترین رخداد در هر دو زمینه در جدول  4آمدهاست .این جدول نشان میدهد که تنها دو کلمه مشترک در هر دو زمینه
وجود دارد" ،نوآوری" و "صنعت" .در حالی که زنجیره ارزش نوآوری روی کلماتی مانند «حاکمیت»« ،عملکرد»« ،مدیریت» و
«جهانیسازی» تمرکز داشت .در تحقیقات نظام نوآوری از کلماتی مانند «دانش»« ،فناوری»« ،نوآوری» و «تحقیق و توسعه» استفاده
شدهاست.
جدول  .4متداولترین کلمات در هر دو زمینه
نظامهاي نوآوري

زنجیرههاي ارزش جهانی
تعداد رخداد

كلمات

تعداد رخداد

کلمات

Governance

361

innovation systems

321

Performance

263

Technology

304

global value chains

255

Knowledge

294

Industry

191

Innovation

278

Historiography

22

Management

188

research and development

277

Globalization

168

Systems

253

innovation

155

Policy

234

trade

155

Dynamics

225

value chains

153

Industry

220

توزیع جغرافیایی نویسندگان در هر دو حوزه در شکل های  2و  3نشان داده شدهاست .انتشارات یک کشور ،23مقاالتی هستند که
در آنها همه نویسندگان وابستگی کشوری مشابهی دارند و چنین انتشاراتی نشاندهنده همکاری درون کشوری است .انتشارات چند
کشوری 24آنهایی هستند که نویسندگانشان وابستگی کشورهای مختلف دارند و نشاندهنده همکاری بین کشورها هستند.

شکل  .2توزیع جغرافیایی آثار نظام نوآوری.
در زمینه نظام نوآوری اکثر نویسندگان از چین ،بریتانیا ،ایاالت متحده و آلمان بودند ،در حالیکه در زنجیره ارزش جهانی ،نویسندگانی
از ایاالت متحده ،بریتانیا ،چین و آلمان مشارکت کننده برتر بودند .البته نویسندگان چینی به اندازه سه کشور دیگر با دیگر کشورها
همکاری نکردهبودند .روسیه ،نروژ ،اتریش و پرتغال در میان تولیدکنندگان برتر آثار در زمینه نظام نوآوری هستند ،اما در زنجیره
ارزش جهانی فعال نبودند .از سوی دیگر ،هند ،بلژیک ،ژاپن و سوئیس در زنجیره ارزش جهانی فعال و در نظام نوآوری غایب
بودند.در مجموع ،حوزه نظام نوآوری با تمرکز بر مفاهیم مربوط به دانش و فناوری ،که شاید در اروپا و شرق در مقایسه با ایاالت
متحده گستردهتر نباشد ،توزیع بیشتری دارد ،در حالی که شبکه زنجیره ارزش جهانی فشردهتر است ،عالقمند به موضوعات عملکرد
و حاکمیت است و در ایاالت متحده پراکندهتر است.

)Single country publications (SCP
)Multiple country publications (MCP

23
24

شکل .3توزیع جغرافیایی کارهای زنجیره ارزش جهانی.

 .2-3تجزيه و تحلیل كتاب سنجی
 .1-2-3شبکه كشورها
شکل  4و  5به ترتیب نقشههای هم استنادی کشورها را در هر دو زمینه نشان میدهد .اگرچه چین باالترین استناد مشترک را دارد،
اما مرکزیترین نیست و مقدار سیگما زیادی هم ندارد .سیگما ،که توسط چِن ) )2006معرفی شد ،معیاری است برای دگرگونی با
ترکیب فوران استناد 25و مرکزیت .26ایاالت متحده دارای بیشترین عدد سیگما در زمینه نظام نوآوری است ،در حالیکه بلژیک
مرکزیترین کشور است )مرکزیت به گرهای اشاره دارد که در مرکز کوتاهترین مسیر قرار داشته و گرههای دیگر را به هم متصل
میکند) .در مورد زنجیره ارزش جهانی ،وضعیت متفاوت است زیرا مرکزیترین کشور کاستاریکا است ،اگرچه فقط چند بار به آن
اشاره شدهاست .ایاالت متحده دوباره یک مقدار سیگما خارقالعاده را نشان میدهد .جالب است که در هر دو زمینه ،چین یک کشور
حاشیهای است که مستقیماً به ایاالت متحده متصلاست .این بدان معناست که چین صرفا ارتباط خوبی در این حوزه با آمریکا دارد
و از طریق این کشور به سایر کشورها متصل شدهاست.

citation burst
centrality
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شکل  .4شبکه استنادهای مشترک کشورها در نظام نوآوری

شکل  .5شبکه استنادهای مشترک کشورها در زنجیره ارزش جهانی
 .2-2-3شبکه دانشگاهها
تصویر دانشگاههای مشارکتکننده نشان میدهد که در زمینه نظام نوآوری ،دانشگاه ووهان در چین بیشترین استناد را دارد و پس از
آن دانشگاههای اوترخت ،لوند ،منچستر و ساسکس قرار دارند .دانشگاه اوترخت همچنین مرکزیترین دانشگاه است .با این وجود،
دانشگاه منچستر ،امپریال کالج و آلبورگ باالترین سیگما را در زمینه نظام نوآوری دارند )شکل .)6

شکل  .6شبکه اکثر دانشگاههای مشارکت کننده در زمینه نظام نوآوری
در زمینه زنجیره ارزش جهانی ،دانشگاه منچستر ،حدود دو برابر بیشتر از دانشگاه ساسکس ،باالترین هماستنادها را دارد و پس از
آن دانشگاههای واگنینگن ،دوک و کپنهاگ قرار دارند .دانشگاه منچستر نیز مرکزیترین دانشگاه است .با این حال ،دگرگون کنندهترین
آثار از دانشگاه ساسکس و موسسه مطالعات بینالمللی دانمارک است .جالب است که اگرچه دانشگاه منچستر و ساسکس نقش
مهمی در هر دو زمینه ایفا میکنند ،چارچوبهای مفهومی نظام نوآوری و زنجیره ارزش جهانی هنوز به هم مرتبط نشدهاند.

شکل  .7شبکه اکثر دانشگاههای مشارکت کننده در زمینه زنجیره ارزش جهانی
 .3-2-3شبکه مجالت
در مجالت حوزه نظام نوآوری تمرکزی پیرامون مجله  )RP) Research Policyوجود دارد .شکل  8نشان میدهد که این مجله از
نظر استنادهای مشترک بسیار جلوتر از مجله دوم یعنی  )ICC) Industrial and Corporate Changeاست و پس از آن

Regional

 Technovation Studiesو  Technological Forecasting and Social Changeقرار دارند .مرکزیترین مجله  RPاست ،در حالی
که دگرگونترین مجالت عبارتند از  Quarterly Journal of Economics ،Environmental Innovation and Social Transitionsو
 .RPدر حوزه زنجیره ارزش جهانی ،الگوی متفاوتی را نشان می دهد زیرا دو مجله پیشگام را از نظر استنادات مشترک نشان
میدهد که عبارتند از  World Developmentو  Review of International Political Economyو به دنبال آن مجله
) Economic Geography and Regional Studiesشکل  .)8اما محوریترین مجله این رشته مجله

Journal of

Strategic Management

 Journalاست .جالب توجه است که تحول آفرینترین مجالت عبارتند از  Harvard Business Review ،ICCو

Environment

 and Planning A. Regional studiesمجلهای است که در میان هر دو حوزه مشترک است که نقش مهمی در ارتباط آنها در گذشته
داشتهاست.

شکل  .8شبکه مجالت در زمینه نظام نوآوری

شکل  .9شبکه مجالت در زمینه زنجیره ارزش جهانی
 .4-2-3شبکه مشاركتكنندگان
در این بخش شبکهای از مراجع را به منظور یافتن تکامل هر دو زمینه در سه بخش مختلف ،از  1990تا  ،2000از  2000تا  2010و
از  2010تا  2020ایجاد شد .همانطور که شکل  10نشان میدهد ،ادبیات نظام نوآوری در این دوره گسترش بیشتری یافته است .آثار
کالسیک الندوال ) B.-Å. Lundvall (1992) )1992و نلسون ) )1993بیشترین آثار مشترک استناد شده بودند و پس از آن پورتر
) )1990اِدکوییست ))1997و فریمن ) )1995قرار گرفتند .با این حال ،اصلی ترین کار ،مقاله آوکی ))1986

" Horizontal vs.

 " vertical information structure of firmدر  American Economic Reviewبود که منبع مهم الهامبخشی درباره ژاپن برای )فریمن
) )1987بود که دگرگون کنندهترین کار در این دهه بود .و پس از آن ویلیام ) )1985و پورتر ) )1990همه آنها کتاب هستند تا
مقاله.

شکل  .10شبکه منابع بین 2000-1990
در ادبیات زنجیره ارزش جهانی گرفی و کورزِنیویز ) )1994به عنوان پراستنادترین کار مشترک در این دورهاست .این کار با مقاله
گرفی ) )1999در مورد ارتقاء در زنجیره کاالهای پوشاک مرتبط است ،به این معنیکه گرفی ) )1994و گرفی ) )1999بارها با هم
ذکر شدهاند .مقاله )Gereffi (1999در مورد ارتقاء زنجیره کاالهای پوشاک در آسیا و نحوه یادگیری سازمانی از  OEMبه  OBMبود.
او مدل چهار مرحلهای از زنجیره کاالی پوشاک را پیشنهاد کرد که ویژگیهای قوی ملی و منطقهای دارد.
اشمیتز ) )1995گره پیوندی بین گرفی ) )1999و ادکوییست ) 1997است که این دو جریان را به هم متصل میکند .تحقیقات او
در مورد دره سینوس در برزیل ،به ویژه نشان داد که مدل ناحیه صنعتی بخشهایی از واقعیت را به تصویر میکشد ،در حالیکه
مسائل دیگری مانند تمایز اندازه ،پیوندهای داخلی و خارجی و ظرفیت پاسخگویی به تغییر شرایط اقتصاد کالن ،برای بررسی بیشتر
باقی ماندهاست .از طرف دیگر ،ادکوییست ) )1997کتابی در مورد نظامهای نوآوری ویرایش کرد که کار ساکسِنیان ) )1994در
مورد روابط اجتماعی ،فنی و تجاری در دره سیلیکون که مزیتی را برای این منطقه نسبت به مسیر  128بود را به مطالعه موردی
کارلسون ) )1995که خاص صنعت اتوماسیون در سوئد با معرفی مفهوم سیستم های فناورانه بود را به هم مرتبط نمود .این مورد
نشانداد که پیوند بین این دو حوزه در این دهه دارای ویژگیهای زیر بود:

•

از لحاظ نهادی ،اشمیتز از مرکز مطالعات توسعه بینالمللی) ،27(IDSدانشگاه ساسکس بود که این دانشگاه همچنین دانشکده
سیاست علمی )SPRU) 28را نیز داشت که در بین بخشهای پیشگام در توسعه تحقیقات نظام نوآوری است.

•

از نظر مفهومی ،توسعه صنعتی تِم اصلی پژوهشی بود .در مقاله پیونددهنده سعی شد عوامل داخلی و بینالمللی در توسعه
یک منطقه صنعتی در نظر گرفته شود.

بیشترین آثار مشترک در دهه بعد از  2000تا  2010عبارت بودند از گرفی ) ،)2005هامفری و اشمیتز ) . )2002aمالربا ). .)2002
مهمترین کار ارتباطی در این دهه )گرههای مرکزی) مقاله آشیم و ایساکسِن ) )2003بود که بین سه نوع مختلف از نظامهای نوآوری
منطقهای و نحوه بهرهبرداری آنها از دانش محلی و بینالمللی تمایز قائل شد .با این حال ،دگرگون کنندهترین آثار ادکوییست ))1997
 Charlesو بِراکزیک 29و همکارن ) )1998بودند .اولی به عنوان یک کتاب ویرایش شده در ادبیات نظام نوآوری و دومی به عنوان
کتاب ویرایش شده دیگری در زنجیره ارزش جهانی.
ادبیات زنجیره ارزش جهانی در این دهه با نقش مهم گرفی و همکاران ) ،) )2005سریعتر رشد کرد .در مورد حاکمیت زنجیره
ارزش جهانی )شکل  .)11در سمت راست باالی شبکه ،خوشه سیستم نوآوری فناورانه از طریق نگرو و همکاران )،)2007
ادکوییست ) )2005و آشیم و ایساکسِن ) )2003به زنجیره ارزش جهانی متصل شدهاست .در این نقطه ،دو مسیر متفاوت وجود
دارد ،اولین مسیر آشیم و ایساکسِن ) ،)2002جیولیانی و همکاران ) ،)2005جیولیانی و بِل ) )2005و هامفری و اشمیتز ))2004
هستند .است .مسیر دوم آشیم و گِرتلر ) ،)2005باثِلت و همکاران ) ،)2004مالمبِرگ و ماسکِل ) ،)2002ماسکِل ) ،)2001بِرشی و
لیسونی ) ،)2001مورگان ) ،)2004بِرنل و کو ) )2001مککینون و همکاران ) ،)2002دیکِن ) )2011تا کو و همکاران ) )2004و
کو ) )2004که از طرفداران شبکه های تولید جهانی هستند.
نِگرو و همکاران ) )2007مقالهای در مورد فناوریهای تبدیل انرژی در نظام نوآوری هلند است که از طریق مقاله ادکوییست
) )2005در مورد نظام ملی نوآوری در کتابچه راهنمای نوآوری آکسفورد به آشیم و ایساکسن ) )2003یک کتاب ویرایششده با
عنوان سیاست نوآوری منطقهای برای شرکتهای کوچک و متوسط است ،متصل شدهاست .مقاله به آشیم و ایساکسن ))2002
توسط جیولیانی و همکاران ) )2005به مقاله متصل میشود که در مورد ارتقاء زنجیرههای ارزش جهانی است .آنها دریافتند که
ویژگیهای بخشی مهم است و بر حالت و میزان ارتقاء در خوشههای ادغام شده در زنجیرههای ارزش جهانی تأثیر میگذارد .مقاله
جیولیانی و بِل ) )2005در  RPبر اساس مطالعه خوشه شراب شیلی بود که نشان میداد خوشهبندی تنها منبع یادگیری نیست ،اما
اگر شرکتها ظرفیتهای جذب مناسبی داشته باشند ،ارتباطات بینالمللی ممکن است نقشبسیار مهمی ایفا کند .در نهایت کتاب

)International Development Studies (IDS
)Science Policy Research Unit (SPRU
Braczyk
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هامفری و اشمیتز ) )2004درباره شرکتهای محلی در اقتصاد جهانی بود .این مسیر عمدتاً مبتنی بر آثار دانشگاه ساسکس و
همکاری بین  IDSو  SPRUبود و بر اهمیت عوامل بینالمللی در نوآوری موفق در قلمروها تأکید میکرد.

شکل .11شبکه منابع بین سالهای  2000و 2010
مسیر دوم از کار آشیم و گرتلر ) )2005در کتاب راهنمای نوآوری آکسفورد در مورد نظام نوآوری منطقهای و جغرافیای نوآوری
تا باتلت و همکاران ) )2004بود .مقالهای که میزان تبادل دانش مدون و ضمنی را در ابعاد محلی و جهانی بررسی کرد .قبل از آن
مالمبرگ و ماسکل ) )2002زیربنای نظری تجمع محلی را زیر سؤال بردند ،که خود بر اساس مقاله ماسکل) )2001در مورد نظریه
دانش مبتنی بر خوشههای صنعتی بود .این آثار در نهایت به مک کینون و همکاران ) )2002در مجله

Progress in Human

 Geographyمتصل شد که تاکید بیش از حد بر ویژگیهای محلی در شکلگیری یادگیری و نوآوری را زیر سوال برد و خواستار
توجه بیشتر به عوامل فرامحلی شد .این مسیر برگرفته از آثار دانشمندان کشورهای اسکاندیناوی از جمله نروژ ،آلمان ،سوئد و
دانمارک با نقشی خاص ماسکل بود.
ادبیات نظام ملی نوآوری با زنجیره ارزش جهانی از طریق مورگان ))1997و سایر محققان در زمینه نوآوری منطقهای به آشیم و
ایکسن ) )2002مرتبط شد .از ویژگی های بارز آثار این شاخه ،تاکید بر نقش نهادها بود .با این وجود ،نشان دادهشد که هنوز بین

کارهای اصلی نظام ملی نوآوری از جمله لوندوال و نلسون و کارهای اصلی زنجیره ارزش جهانی از جمله گِرِفی و کو 30راه طوالنی
وجود دارد.
نتایج اصلی این دهه عبارتند از:
•

ادبیات نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری فناورانه توسط ادبیات نظام نوآوری منطقهای به زنجیره ارزش جهانی متصل
میشوند.

•

نظام ملی نوآوری توسط برخی رویکردهای نهادی به توسعه منطقهای به کارهایی که عمدتاً در دانشگاه ساسکس در مورد
نقشهای مهم عوامل محلی و ملی انجام می شود مرتبط است.

•

نظام نوآوری فناورانه هم از مسیر فوق الذکر و هم از مسیر دیگری که عمدتاً از کشورهای اسکاندیناوی است با تأکید بر
نقش تعیینکننده عوامل بینالمللی مرتبط است.

دهه بعد شاهد پیوندهای مفهومی جدیدی بود )شکل  .)12اثر گِرفی ) )2005هم بیشترین استناد را داشت و هم دگرگونکنندهترین
اثر بود )بیشترین عدد سیگما) در حالی که اثر باررینتوس 31و همکاران ) )2011درباره شبکههای تولید جهانی و شرایط اجتماعی
کارگران مرکزیترین کار در این دهه بود .مسیر قبلی جولیانی ،بوشما ،باتلت 32که نظام نوآوری منطقهای را به نظام ملی نوآوری
متصل میکند هنوز در این دهه وجود دارد.
ادبیات نظام نوآوری فناورانه در این دهه از مسیر متفاوتی به نظام ملی نوآوری متصل شدهاست که از اثر خیلز ))2011در مورد
گذارهای فناورانه ،مارکارد و همکاران ) ،)2012موسیولیک ،مارکارد و همکاران )2012) .و کوئنن و همکاران ) )2012در مورد گذار
پایدار  ،و بینز و همکاران ) )2014در مورد نقش مکان در نظام نوآوری فناورانه شروع شده و که سپس به طور مستقیم به نِفکه و
همکاران ) )2011متصل میشود که الگوی تنوع را در نظامهای منطقهای به عنوان اولین گره در جریان زنجیره جهانی نوآوری مورد
مطالعه قرار داد .مارتین ) )2011گره بعدی است که به اهمیت وابستگی به مسیر در تجزیه و تحلیل تکامل منطقهای اشاره میکند.
دو شاخه دیگر در زمینههای نظام نوآوری نیز در همین مسیر به ادبیات زنجیره جهانی نوآوری متصل می شوند ،به عنوان مثال
مارکارد و همکاران ) . )2012اولین مسیر ،کارهای مربوط به سیاست است که با کار الندوال ) )2007در نظام ملی نوآوری به عنوان
یک ابزار توسعه آغاز شد .مسیر دوم ،آثاری درباره نظامهای ملی کارآفرینی و پیامدهای سیاستی است که از کار اَکس و همکاران
) )2014نشات گرفتهاند .در شماره ویژه  RPاین نشان میدهد که هنوز شکاف مفهومی زیادی بین شاخههای اصلی هر دو جریان
وجود دارد .در نهایت ،نمودار تجمعی نویسندگان را از سال  1990تا  2020ترسیم شد )شکل  .)13نتایج ،همانطور که انتظار میرفت،

Gereffi and Coe
Barrientos
Giuliani ،Boschma ،Bathelt

30
31
32

نشان داد که هفت نویسنده کلیدی وجود دارد که این دو حوزه را به هم متصل میکنند ،یعنی
در مرکز شبکه .پیوند از کوک و

آشیم34

بوچما ،باتلت ،جولیانی و پیتروبلی. 33

در باال میآید و در پایین به هامفری 35متصل میشود .محوریترین نویسنده ،با معیار

مرکزیت ،36لوندوال است ،و نویسنده 37با بیشترین هم استنادی ،نلسون است .با این وجود ،دگرگونکنندهترین نویسندگان الندوال،
فریمن و نلسون هستند.

شکل  .12شبکه مراجع بین سال های  2010و 2020

33

Bochma ،Bathelt ،Giuliani and Pietrobelli
Cooke and Asheim
35
Humphrey
36
centrality
37
most co-cited author
34

شکل  .13شبکه مجموع نویسندگان بین سال های  1990تا 2020

 .4نتیجهگیري
در این پژوهش ادبیات نظام نواوری و زنجبره ارزش جهانی با هدف ارزیابی تعامالت گذشته و روندهای احتمالی آینده از طریق
استفاده از تحلیل هماستنادی مقایسه شد .در ادامه ابتدا آموزههای مستقیم حاصل از یافتهها و در ادامه مفاهیم نظری آمدهاست.
-

اول ،ایاالت متحده تأثیرگذارترین کشور در هر دو زمینه است .با این وجود ،محققان ایاالت متحده هیچ اثر مرکزی یا
دگرگون کنندهای که این دو حوزه را به یکدیگر متصل کند ،تولید نکردند که نشاندهنده اینست که آنها ترجیح میدهند
در مقایسه با دانشمندان اروپا و آسیای شرقی از آثار چند رشتهای دور بمانند.

-

دوم اینکه حوزه نظام نوآوری بین کشورهای مختلف پراکندهتر است درحالیکه زنجبره ارزش جهانی بیشتر در کشورهای
غربی به ویژه ایاالت متحده و بریتانیا متمرکز است .این در مورد دانشگاه ها نیز صادق است .این نشان میدهد که کشورهای
در حال توسعه مفاهیم نظام نوآوری را با جوامع دانشگاهی خود تطبیق دادهاند در حالی که زنجبره ارزش جهانی به صورتی
مشابه پذیرفته نشدهاست.

-

سوم ،مجالت اصلی حوزه نظام نوآوری حول محور مجله  Research Policyمتمرکز شدهاند در حالی که مجله مرکزی
در زمینه زنجبره ارزش جهانی وجود ندارد و نقش پیشگام  World Developmentاز سال  2000ادامه نداشتهاست .این

نشان میدهد که جامعه دانشگاهی زنجبره ارزش جهانی در مجالت یه صورت فعالتری مشارکت کرده و بهانتشار
میپردازند درحالیکه جامعه دانشگاهی نظام نوآوری انبوهتر است.
-

چهارم ،محققان در زمینه زنجبره ارزش جهانی به اندازه دانشمندان در زمینه نظام نوآوری محوری و دگرگونکننده نیستند.
این ممکن است به دلیل این واقعیت باشد که بیشتر روی موضوعات چند رشتهای کار میکند.

-

پنجم ،حوزه نظام نوآوری در دهه  1990با چهرههای مهمی مانند نلسون ،لوندوال و فریمن شروع به رشد سریعتری کرد.
گرههای اتصال در این دهه ادکوییست ) )1997از حوزه نظام نوآوری و اشمیتز ) )1995از مطالعات زنجبره ارزش جهانی
بودند .تجزیه و تحلیل شبکه هماستنادی در این دهه نشان داد که موضوعات منطقهای ،متصلکننده نظام ملی نوآوری و
زنجبره ارزش جهانی است .با اینحال ،زنجبره ارزش جهانی پس از آن با سرعت بیشتری شروع به رشد کرد.

-

ششم ،دو شاخه مهم در دهه بعد از  2010-2000ظهور کردند .اولین مورد ،اهمیت خوشه های صنعتی در ایجاد دانش در
مقایسه با منابع خارجی دانش با میانجیگری محققان دانشگاه ساسکس است .دومی متکی به آثاری است که میزان اهمیت
دانش ضمنی و محلی را برای توسعه مناطق در مقایسه با دانش بینالمللی مدون و قابل انتقال عمدتاً از سوی محققان
اسکاندیناویایی مورد پرسش قرار می دهد .با این وجود ،اینطور به نظر میرسد که این دو شاخه روی موضوعی مشابه
کار میکنند.

-

هفتم ،گذار فناورانه و پایدار ،راه را برای پیوندهای مفهومی جدید در دهه گذشته هموار کرد .مقاالت در زمینه نظام نوآوری
به شرح زیر است .خیلز ) .)2011رویکرد چند سطحی 38را به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل گذار به منظور
زیربنای جهتگیریهای تحقیقات آینده در این زمینه ارائه داد .مارکارد و همکاران ) 540 )2012مقاله مجالت را تجزیه
و تحلیل کردند تا راه را برای تحوالت مفهومی جدید در این زمینه هموار کنند .آنها پیشنهاد کردند که نظام نوآوری فناورانه
به رویکرد چندسطحی و سپس به مدیریت راهبردی

کُنام39

و در نهایت به مدیریت گذار 40پیوند دارد .کار موسیولیک و

همکاران ) )2012با برجسته کردن مفهوم منابع شبکه در ساختارهای حاکمیتی ،اعتماد بین اعضای شبکه ،درک مشترک از
اهداف استراتژیک و شهرت ،وضوح بیشتری را در مورد مفهوم منابع ارائه میدهد .مقاالت از خیلز تا موسولیک از الگوی
مفهومی پیشنهاد شده توسط مارکارد و همکاران ) )2012از نظام نوآوری فناورانه به مدیریت راهبردی کُنام و در نهایت
مدیریت گذار پیروی میکنند .با این حال ،انتقال مفهومی بعدی کار کوئنن و همکاران ) )2012بود که با تأکید بر زمینهسازی،
تنوع و ویژگیهای بینالمللی انتقال ،نگاهی با عرصه جغرافیایی را به انتقال پایدار پیشنهاد میکرد .در نهایت ،بینز و
همکاران ) )2014مفهوم نظامهای نوآوری فناورانه با عرصه جغرافیایی را در مقیاسهای مختلف از جهانی تا محلی معرفی
کردند .پژوهشگران سوئیس ،هلند ،سوئد و نروژ مقاالت این شاخه را عمدتاً در مجالت  RPو  TFSCمنتشر کردند.

)multi-level perspective (MLP
)strategic niche management(SNM
)transition management (TM

38
39
40

از دیدگاه زنجیره ارزش جهانی ،مقاله بعدی مرتبط با بینز و همکاران ) ، )2014مقاله نِفکی و همکاران ) )2011بود که از
دیدگاه وابستگی مسیر نشان میداد که صنایع مرتبط با فناوری در مناطق سوئد به احتمال زیاد به مناطق مرتبط با فناوری
تسری مییابند .الرس کوئنن در مقاله اول و مارتین هنینگ در مقاله دوم مشارکت داشتند که هر دو از دانشگاه لوند بودند
که قبالً مقالهای را درباره شرکتهای کوچک و متوسط شمال اروپا و نظامهای نوآوری منطقهای منتشر کردهبودند
).)Asheim & Isaksen, 2003
تغییر مفهومی بعدی مارتین ) )2010بود که مفهوم وابستگی مسیر را به دلیل تکیه بر تداوم بهجای تغییر از دیدگاه علوم
سیاسی مورد انتقاد قرار داد .مک کینون و همکاران ) ) )2009با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن نهادها ،روابط کار و پویایی
انباشت سرمایه ،از کاربرد بررسی نشده مفاهیم در جغرافیای اقتصادی

تکاملی41

و وابستگی مسیر انتقاد کردند .مارتین و

سونلی) )2006مفهوم وابستگی مسیر را در جغرافیای اقتصادی تکاملی با این سوال که چرا مکانیسمهای وابستگی مسیر
در مکانهای مختلف ،عملکرد متفاوت دارند ،توضیح داد .این کار سپس به کار اصلی کو و همکاران ) )2004در مورد
جهانیسازی توسعه منطقهای پیوند خورد .محققین این بخش از انگلستان ،اسکاتلند ،هلند و سوئد هستند .جالب اینجاست
که تمام مقاالت این شاخه در مجله  )JEG)Journal of Economic Geographyمنتشر شدهاست.
-

هشتم ،مفاهیم پیرامون همپایی فناورانه و جغرافیای تکاملی اکنون به مفاهیم محوری در پیوند این دو حوزه با یکدیگر
تبدیل شدهاند .تحوالت اخیر در اتصال این دو جریان عمدتاً از یکسو بر دیدگاههای تکاملی در مورد وابستگی مسیر و
جفت راهبردی و از سوی دیگر بر همپایی و رسیدن به سطح جهانی و محلی متمرکز است .هورنر ) )2014پیشنهاد کرد
که به جای یک جفت راهبردی ،فرآیند جفتسازی ،جداسازی و جفتسازی مجدد ،با زنجیره ارزش جهانی تصویری از
موفقیت صنعت داروسازی هند ارائه میدهد .به طور مشابه ،لی ،ساپیرو و همکاران )2018) .استدالل کردند که یک سری
از ورود ،خروج و ورود به زنجیره ارزش جهانی میتواند توضیح دهد که چگونه شرکتهای بزرگ کرهای توانستند با
موفقیت از دانش بینالمللی و داخلی بهره ببرند .این نظریهپردازی اولیه مبتنی بر مدل چرخهای تغییر ممکناست به
جهتگیریهای آینده تحقیقات در دهه آینده اشاره کند.

این ماجرا نشان داد که مدل تکاملی همزمان پیشنهاد شده توسط لِما و همکاران که تالشداشت مفاهیم یادگیری و انباشت قابلیت
در سطح بنگاه را به عنوان واسط تعامل میان زنجیره ارزش جهانی و نظامهای نوآوری تصویر کند ،خود میتواند با مدلهای چرخهای
ارائه شده در باال تکمیل شود که هر دوی آنها موفقیت را در گرو پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و استفاده از منافع یادگیری اولیه
از آن و سپس دور شدن از آن به منظور انباشت قابلیت داخلی و سپس پیوستن مجدد به آن به منظور رقابت دانست .بنابراین ،در
اولین پیوستن به زنجیره ارزش جهانی ،هدف اصلی یادگیری است که منجر به ایجاد قابلیتهای اولیه میشود و سپس این قابلیتها
)Evolutionary Economic Geography (EEG

41

به داخل سیستم نوآوری کشورها منتقل می شود و سپس در مرحله بعدی ،هدف ورود به زنجیره ارزش جهانی استفاده از منافع آن
در کشورهای مختلف به منظور رقابت جهانی خواهد بود.
در نهایت ،میتوان نتیجه گرفت که تعامالت بین دو حوزه در طول زمان توسط یک برنامه تحقیقاتی مشترک هدایت نمیشد ،بلکه
عمدتاً توسط نزدیکی نهادی یا حتی پیوندهای شخصی در همان دانشگاهها انجام میشد .در دهه  ،2000نگرانیهای مشترک
دانشمندان دانشگاه ساسکس در  SPRUو  IDSباعث تعامل بین این دو شد ،در حالی که در دهه بعد ،نگرانیهای مشابه محققان
کشورهای اسکاندیناوی عمدتاً تعامل بین آنها را هدایت کرد .بدیهی است که دانشمندان آمریکایی در ایجاد ارتباط بین این دو حوزه
مشارکتی نداشته اند .پیشنهاد ما این است که اگر میخواهند مفاهیم چند رشتهای را ایجاد کنند ،برای برگزاری کنفرانسهای مشترک،
انتشار شمارههای ویژه در مجالت مربوطه و حتی ویرایش کتابهای مشترک ،باید بیشتر با هم ارتباط برقرار کنند.
با توجه به تحوالت اخیر در مورد همپایی ،با اینکه مدلسازی مرحلهای شامل توالی رویدادها ،یکی از مدلهای فرآیندی است که
بینشهای پرباری را به همراه دارد ) )Jurowetzki et al., 2018اما آنها محیط و تعامالت بین چندین عامل را در نظر نمیگیرند
عالوه بر این ،آنها برای تجزیه و تحلیل رفتار یک عامل مانند تجربه یک شرکت به جای یک جمعیت

(Van de Ven & Poole,

) 1995مفید هستند مدلهای آینده در مورد عوامل محلی و بینالمللی ممکناست برای در نظر گرفتن نقش عوامل انتخاب و همچنین
رفتارهای نوآورانه آنها ،تکاملیتر باشند .با توجه به اینکه در بین انواع نظامهای نوآوری ،دیدگاههای تکاملی ،مدلهای زیربنایی
سیستمهای بخشی نوآوری

با توجه خاص به رسیدن به سطح مِزو ) )Malerba, 2002یا رسیدن به همپایی ) Malerba & Nelson,

 )2011هستند ،پیشبینی میشود که ارتباطات بین نظام نوآوری بخشی و زنجیره ارزش جهانی در دهه جدید شکل جدیدی به خود
خواهد گرفت و اگر محققان سعیکنند ارتباطات را به شیوهای رسمیتر و سنجیدهتر همانطور که در باال بحث شد ایجاد کنند ،این
روند میتواند تسریع شود .بنابراین ،همه انواع نظام نوآوری ارتباط مفهومی خود را با زنجیره ارزش جهانی پیدا خواهند کرد.
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