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 خصوصي در سياست نوآوري -عمومي  نقش مشاركت

 9مهدی مجیدپور ،3رستمیاصغر انواری، علی2جلیل غریبی، *1الهیشعبان 

 . عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس1

 تربیت مدرس گذاری علم و فناوری دانشگاه. دانشجوی دکترای سیاست2

 . عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس3

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر . عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری،9

 

 چکیده

سازی ها و مزایای خود در براوردهزمان با آشکار کردن ظرفیتخصوصی هم -های عمومی های اخیر، مشارکتدر سال

رسانی و فضاهای شهری های برقها و شبکهسازی، توسعه زیرساختهوظایف اجتماعی دولت در مسائل مختلفی مثل را

و کمک به بخش خصوصی )برای مثال، در تأمین مالی یا ورود به بازار( به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی برای توسعه 

گیری یخچه شکلفناوری و نوآوری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. متن حاضر مروری است بر مبانی نظری و تار

سازی اهداف های انجام شده درباره نقش و اثرات این ابزار سیاستی در براوردهها و پژوهشاین رویکرد و همچنین مدل

 خصوصی، در -های مشارکت عمومی رسد انواع مدلرسد که به نظر میسیاست نوآوری که با این نتیجه به پایان می

 داف سیاست نوآوری خواهند گذاشت.بسترهای مختلف، اثرات متفاوتی بر اه

 خصوصی، سیاست فناوری و نوآوری. -مشارکت عمومی  :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

علم و فناوری شاهد تقابلی  گذاریتاریخ سیاست

نقش حداقلی  اندیرباز بین دو سنت فکری طرفدار

طرف و طرفداران نقش حداکثری دولت،  دولت در یک

 4541و  4591های . در دههدر طرف دیگر بوده است

وابستگی، غلبه رویکرد  در همراهی با تئوری

 ی در کشورهای پیرامون، بر لزومساختارگرای

گذاری و توسعه آفرینی روزافزون دولت در سرمایهنقش

اما دسترسی  [،4] کردمی کیدعمومی تأهای زیرساخت

ده ش انباشتههای مین مالی در کنار بدهیدر تأ ناکافی

های ، سرانجام در دههی کم بخش دولتیو کارایها دولت

شد که ها میالدی، چالشی برای دولت 4591و  4501

 در فضای اصالحات آن زمان به پذیرش اصول

های کاهش اندازه و تنوع فعالیت در نهایتنئولیبرالی و 

 .[2] دولتی منجر شد

نئولیبرالی این بود که  بحث اصلی تفکر

جهان سوم ناشی از دخالت  نیافتگی کشورهایتوسعه

از  .[9] دولت در اقتصاد این کشورهاست بیش از حد

 به فکر تشویق بخش خصوصیها رو بسیاری از دولتاین

که پیش از این در ها در توسعه نیروگاه ،مثال برای)

 4سازیخصوصی .[1] افتادند (انحصار بخش دولتی بود

 به در تملک بخش دولتی هایی فروش داراییامعنبه

معنی به 2و مشارکت بخش خصوصی ،خصوصی بخش

عنوان ل تعهدات دولتی به بخش خصوصی، بهانتقا

 .[2] مطلوب در دستور کار قرار گرفتندهای گزینه

مالحظات و  سازیوردهدر براها توجهی این روشبی

، با واکنش شدید 4551خدمات عمومی، در دهه 

اد یکی اقتصشد. اگرچه مکتب نئوکالس روهاجتماعی روب

 و رویکرد خطی به نوآوری نیز با تمرکز بر بحث شکست

کرد ایجاد ارتباط بین مراحل موازی یا می ، سعی9بازار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Privatization 

2. Private sector Partnership (PSP) 

3. Market failure 

4. Socialization of Investment 

5. Industrial organization theory 

6. Transaction cost theory 

نوآوری را با دخالت دولت و در برخی موارد  یندامتوالی فر

 هایدر مشارکت با بخش خصوصی پوشش دهد، تئوری

ث با توسل به بح تا حدودیمکتب کینزی  مانند یدیگر

و پس از آن ظهور  1گذاریسازی سرمایهتماعیاج

کید با تأ 9نظریه سازمان صنعتی ی مثلجدیدهای تئوری

ه نظریه هزین، علم و فناوری ذاتی در بازارهای بر شکست

ضمنی تولید دانش تحت های با تکیه بر هزینه 4مبادله

دهی با شکل 0مدیریت دولتی نوین ساختارهای مختلف،

از طریق توجه  ویژهبهخش عمومی بهای مجدد مسئولیت

با مفهوم درگیر  9بخش خصوصی، حکمرانی خوب به

با معرفی تعامل  5گانهپیچه سه کردن تمامی کنشگران،

رشد  نوآوری و عنوان کلیدبین دانشگاه، صنعت و دولت به

با  41رویکرد سیستمی به نوآوری در نهایتاقتصادی و 

مگی بر که ه تباط بین اجزای سیستمکید بر ارتأ

ر کنشگران مختلف دولتی و بیشت مشارکت هرچه

 ورزیدند و از طرفی تحلیل انتقادیمی کیدخصوصی تأ

جر منتجارب گذشته به طراحی نسل جدیدی از تعامالت 

 44خصوصی - شد که با عنوان رویکرد مشارکت عمومی

  [.0و  1] شودمی شناخته

 [5] و اسپرلینگ [9] اشتیگلیتزت و والشتن

خصوصی  -مشارکت عمومی  در ایاالت متحده،معتقدند 

یافتن جنگ جهانی دوم و نیاز به انتقال نتایج  با پایان

در مواردی که  ویژهبه تجاری، یهاها به شرکتپژوهش

 و فاصله تا ی داشتفناوری منافع اجتماعی قابل توجه

 .بود، آغاز شد بازار زیاد

ی مفهوم نوآور گذاریرو، در سیاستاز این

با  رویاروییپای پابه «خصوصی –کت عمومی مشار»

پردازی رویکردهای نظریه مسائل عملی، از پشتیبانی

رد سیستمی به نوآوری برخوردار رویک ویژهبهمختلف و 

طور ساده قراردادی هیا ب یک چارچوب» عنوانو به شد

7. New Public Management 

8. Good Governance 

9. Triple helix 

10. Innovation system approach 

11. Public/Private Partnership 
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و  عمومیهای نهادی برای مشارکت بین بخش

خش که ضمن درگیر کردن ب شد خصوصی تعریف

نقش حاکمیت در  خصوصی در توسعه خدمات عمومی،

های ورده شدن تعهدات اجتماعی و ارزشاطمینان از برا

 شناخته شد که در آن «کندمی حفظنیز را عمومی 

)برای  بین بخش عمومیها و ریسک وظایف، تعهدات

و بخش خصوصی  مثال، یک وزارتخانه یا شهرداری(

هینه ب ایشیوه به یک (کارهای خصوصی و یعنی کسب)

  .[2] شودمی تقسیم

این روش در آمریکا، استرالیا و  استفاده گسترده از

 ،هاسازی، توسعه بیمارستاندر راه 4551اروپا طی دهه 

، کم کم مزایای هاآب و برق و حتی زندانهای شبکه

ی، تسریع بهبود کارای ،هااین رویکرد در کاهش هزینه

وآوری در خدمات عمومی ، افزایش نهادر تحویل پروژه

ا رها ها و تسهیم ریسک پروژهبهتر به آن و دسترسی

آموزش و  استفاده از این رویکرد در .[1] آشکار کرد

پایداری و  توسعه علم و فناوری نیز، با هدف ایجاد

  .[44و  41] پذیری رواج یافترقابت

خصوصی برای  -عمومی  انواع مشارکت -2

 توسعه فناوری و نوآوری

 ،کار گرفته شدهبههای روش ا توجه به گستردگیب

های خود پژوهشمختلف در  پژوهشگران

 -متفاوتی را برای مشارکت عمومی های بندیدسته

 اشپیلمن معتقد ،برای مثال اند؛خصوصی معرفی کرده

خصوصی در پژوهش و  -مشارکت عمومی  [9] است

که در هر نوع  شودمی نوع تقسیم پنجنوآوری به 

بخش خصوصی، عمومی و جامعه مدنی های نقش

رائه تخصص، توسعه، ا مین مالی، تحقیق و)شامل تأ

شونده ریسک ..( و طرف متقبلتسهیالت، ارزیابی و .

 :ند ازاعبارت و ندهست متفاوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Resourcing Partnership 

2. Contracting Partnership 

3. Commercializing Partnership 

اکز پژوهشی که در آن مر 4یابیمشارکت منبع -

از  یا متخصصان علمی را عمومی، منابع مالی

ه و بخش خصوصی در بنیادهای بشردوستان

 .گیرندمی اختیار

پژوهشی که در آن مراکز  2مشارکت قراردادی -

در را  ، تسهیالت یا متخصصان خودعمومی

دهند و با می قرارخصوصی های شرکتاختیار 

 .بندندمی ها برای تسهیم نتایج قراردادآن

پژوهشی که در آن مراکز  3سازیمشارکت تجاری -

بخش  خود را بهی پژوهشهای عمومی یافته

سازی، بازاریابی و توزیع خصوصی برای تجاری

  .دهندمی انتقال

که در آن مراکز  9پیشگام مشارکت تحقیقاتی -

 ،خصوصیهای عمومی و شرکتپژوهشی 

 انجامطور مشترک بهرا پژوهشی های فعالیت

 .دهندمی

که در آن  1زنجیره ارزش/بخش مشارکت توسعه -

عمومی، های ا شبکهعمومی بپژوهشی مراکز 

 جامعه مدنی تشریک مساعی خصوصی و

   .کنندمی

، انواع قراردادهای مشارکت [42] کریستنسن

را در سه پژوهشی های خصوصی در پروژه -عمومی 

 : دهدمی دسته جای

های برداری از فعالیتبهره سبکی از خلق و -1

ایند توسعه یک محصول جدید، یک فر نوآوری:

  ن به بازارورود آ یا جدید

 مرتبط با نوآوری:های زیرساخت سبکی از ارائه -2

اشاعه  ویژهبهبرای خلق و هایی زیرساخت

 کلیدیهای فناوری

توسعه  ،برای مثال :5سیاست سبکی از تحویل -3

 هایا پروژهها ، اجرای برنامههااستراتژی

4. Frontier Research Partnership 

5. Sector/Value Chain Development Partnership 

6. Policy Delivery 
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بندی مهم را دسته همچنین کریستنسن یک

 عمومیهای مانی مشارکتشکل و ساختار ساز مبنایبر

  .کندمی خصوصی معرفی -

یعنی مشارکت قراردادی که مبتنی  دسته نخست؛

و  بر ارتباط قراردادی بین نهادهای بخش عمومی

یعنی مشارکت  ؛خصوصی است در مقابل دسته دوم

مالکیت  استقرار یک واحد با مبنایسازمانی که بر

 .شودمی خصوصی و عمومی متجلیهای مشترک بخش

در  2و نهادی 4انواع قراردادی مبنایبندی بردسته

، در مطالعه اثرات [49] پژوهش استیو و همکاران

 دیده خصوصی بر خلق نوآوری -مشارکت عمومی 

ارتباط بین دو متغیر عدم قطعیت و  (4)شود. شکل می

را با انتخاب روش مناسب  گذارینیاز به سرمایه

 آوری، نشانمشارکت یا غیرمشارکت برای توسعه نو

  .دهدمی

 

 
 [13] خصوصی -انواع مشارکت عمومی  -1 شکل

 تنهایی بااجرای پروژه به در یک سر این پیوستار

 شود. در اینجامی استفاده از منابع مالک شرکت دیده

ای هورودی نبوددلیل هپتانسیل نوآوری ممکن است ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. contractual 

2. institutional 

سخت سازمان های توانند قالبمی خارج از شرکت که

تواند مزیت اجتناب از می اما ،نند، محدود شودرا بشک

همراه پیچیدگی مذاکرات را به مبادله وهای هزینه

 داشته باشد. 

 دومین نقطه روی پیوستار قراردادهای سنتی

سطح از ارتباط همکارانه. در اینجا  نخستینهستند، 

دیگر برای انجام  شرکت یک قرارداد موقت را با سازمان

 -ند. در این حالت یک ارتباط خریدارکمی پروژه منعقد

شود. یکی از مزایای می برقرارها سازمان فروشنده بین

در توسعه  های دیگرنوآوری این نوع توافق ورود سازمان

 .پروژه است

توسعه پروژه از طریق یک  نقطه سوم روی پیوستار

مشارکت با تسهیم ریسک و مخاطره است: مشارکت 

از این  را مزایای زیادیقراردادی  خصوصی -عمومی 

ورود  کند؛ مثلمی حاصلها نوع مشارکت برای شرکت

یا ها یازارهای جدید یا دسترسی به توانایب به

نوآوری و  جدید، افزایش سهم بازار، خلقهای ظرفیت

 . هاکسب و انتقال و مبادله اطالعات با دیگر سازمان

 –پیوستار مشارکت عمومی  نقطه چهارم روی

هادی است که در آن دو یا چند سازمان به ن ،خصوصی

کنند. در این نوع سازمان جدید اقدام می خلق یک

 مشارکت سطح تعامل بسیار شدیدتر است. در مشارکت

طور هرخ دهند، ب در عملاز آنکه  پیشنهادی نتایج 

ازی قواعد ب شوند و بنابراین تعییننمی شفاف مشخص

انعطاف در  گیرد. این موضوع بهمی سختی صورتبه

ن . البته در ایشودمنجر می خلق یک سازمان جدید

ود و شمی یند کمترحالت اعمال کنترل مستقیم بر فرا

بیشتری را به های این نوع از توافق هزینه از طرفی

خواهد  همراهسبت خرید خدمت برای بخش عمومی بهن

 این دو روش را نشانهای تفاوت (،4)داشت. جدول 

  .دهدمی

ت
عی

قط
م 

عد
 

 گذاری مورد نیازسرمایه

 اری نهادیهمک

 همکاری قراردادی

 قرارداد سنتی

 داخلی
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خصوصی  -عمومی های انواع مشارکت [41] ادینیک

مین کند: نوع تأمی متمایز سه بعد از هم مبنایرا بر

ناوری، ف 4مالی، نوع فعالیت )شامل توسعه و نمایش

سازی در مقیاس و تجاری 2سازی در مراحل اولیهتجاری

ترکیبات  مبنا،گذاری. بر این و دامنه سرمایه( 9وسیع

 .تواند برقرار شودمی مشارکت هایمختلفی از مدل

 [13] تفاوت دو روش مشارکت قراردادی و نهادی -1 جدول

 خصوصی -مشارکت عمومی 

 قراردادی

 خصوصی -مشارکت عمومی 

 نهادی

 سلسله مراتبی ارتباط مبنایبر 

سازمان جدید  نیاز به خلق یک

در محدوده قوانین  )عموماً

 ( خصوصی بخش

قرارداد را که  بخش عمومی اهداف

ید توسط بخش خصوصی محقق با

 .کندشود، تعیین می

عمومی که  بسیاری از اهداف

سازمان جدید باید به آن دست 

 .یابد

مراتبی بین  ارتباط سلسله

های خصوصی و عمومی: سازمان

 ارتباط خریدار و فروشنده

خصوصی  عمومی وهای بخش

 برابر با هم کارای به گونه

 .کنندمی

 خطرپذیر گذاریل: سرمایهمثا مثال: اعطای امتیاز
 

مشارکت های توسعه مدل برای هااز دیگر تالش

است که توسط توماس  14P مدل ،خصوص –عمومی 

 دانسعی کرده معرفی شده است. ایشان [49] و همکاران

ر کنار دو د) مشارکت با وارد کردن بخش سومی به

بخش عمومی و خصوصی( مسئله طرف تقاضا را نیز 

عقیده ایشان اگرچه مشارکت  ند. بهنظر قرار دهمد

برای توسعه خدمات  طور گستردههخصوصی ب -عمومی 

طور هاما مالحظه جامعه ب رود،کار میبهها زیرساخت و

ایشان در تحقیق خود بنابراین  .شودنمی شفاف دیده

کنند که در آن می یندی را معرفییک چارچوب فرا

های الیتنفعان اصلی اجرای فععنوان ذیمردم به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. demonstration 

2. Early stage 

 شوند و آن رامی خصوصی درگیر -عمومی  مشارکت

نامند. می 4P مردمی یا –خصوصی  -عمومی  مشارکت

تواند به می راهکاراین  [49] به نظر توماس و همکاران

هایی ایجاد فرصت گری ویند توسعه با واسطهبهبود فرا

  .عموم جامعه، کمک کندهای برای ورودی

خصوصی در سیاست  - نقش مشارکت عمومی -3

 نوآوری

طور هخصوصی بر نوآوری ب - اثرات مشارکت عمومی

 شدهی بررس پژوهشگرانمستقیم توسط مستقیم یا غیر

در مطالعه نقش  [9] اشپیلمن ،برای مثال است؛

خصوصی در تحقیقات کشاورزی  -مشارکت عمومی 

ها کند فهمی از اینکه چگونه این مشارکتمی سعی

فناوری را  ها مبادالت دانش وه آنکنند، چگونمی عمل

کنند، می دهند و چگونه به کاهش فقر کمکمی ارتقا

مطالعه بر سه بحث کلیدی  ایجاد کند. در این راه،

خصوصی به  -متمرکز شده است: آیا مشارکت عمومی 

کند؟ آیا این می تحقیقات کمک کاهش هزینه

 به ارزش تحقیقات برای تسهیل نوآوریها مشارکت

بر اثرگذاری مثبت ها افزاید؟ آیا این مشارکتمی

 افزاید؟می شده به حاشیه راندههای تحقیقات بر گروه

دهد می نشان (2)در جدول  [9] نتایج تحقیق اشپیلمن

 ندبازی کن توانندها میمختلفی که بخشهای که نقش

های با اهداف محقق شده در پروژه ،و حامل ریسک

، زمانی که انجام برای مثال ؛نوآوری در ارتباط هستند

ها طور یکسان بین بخشهف و حامل ریسک بوظای

 اهداف نوآوری و کاهش فقر بیشتر توزیع شده است،

 نظر قرار گرفتهمحقق شده و کاهش هزینه کمتر مد

  .است

3. Large scale 

4. Public private people partnership 
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 [1] اثر انواع مشارکت بر اهداف سیاست نوآوری -2 جدول

 نوع مشارکت

 هانقش
حامل اصلی 

 ریسک

 اهداف

 جامعه مدنی بخش عمومی بخش خصوصی
کاهش 
 هزینه

نوآوری 
 کشاورزی

کاهش 
 فقر

 + + +++ عمومی  تحقیق و توسعه مین مالیتأ یابیمشارکت منبع

 تحقیق و توسعه مشارکت قراردادی
 تسهیالت، تخصص،

 مین مالیتأ
 + + +++ خصوصی 

مشارکت 
 سازیتجاری

 تحقیق و توسعه گسترش محصول
 رصد،گسترش محصول، 

 ارزیابی
 ++ + +++ خصوصی

 مشارکت تحقیقاتی
 مرزی

 مینتأ تحقیق و توسعه،
 مالی

 تحقیق و توسعه،
 مین مالیتأ

 + +++ ++ خصوصی، عمومی 

 مشارکت توسعه
 زنجیره ارزش/بخش

 تحقیق و توسعه،
مین مالی، ریزی، تأبرنامه

 ولصگسترش مح

 تحقیق و توسعه،
مین ریزی، تأبرنامه

 مالی

 مینی، تأریزبرنامه
مالی، گسترش محصول، 

 رصد، ارزیابی

خصوصی، 
جامعه  عمومی،

 مدنی

+ +++ +++ 

ک رویکرد نیز با استفاده از ی[ 42] کریستنسن

چگونه سیاست نوآوری  محور به بررسی اینکهپیمایش

عمومی و های سوئد پیوند بین بخشای منطقه

جدید مشارکت و های سبک خصوصی را برای توسعه

 ، پرداختهنوآورانه ایجاد کردههای رزش فعالیتافزایش ا

تنوع زیادی از این پژوهش، های است. یافته

بسیاری از  .دهدمی بخشی را نشانبینهای مشارکت

خصوصی موفق برای  -عمومی های مشارکت

سازمانی هستند. احتماال  از نوع ،برداری از نوآوریبهره

 طورهاست که ب برداری از نوآوری بیشتر نیازمند آنبهره

ا ی قانونی مشخص کند که چه کسی تأمین مالی کند

سبک های د. مشارکتنچگونه منافع تسهیم شو

های زیرساختی، بیشتر سازمانی بودند. از طرفی پروژه

انعطاف قابل توجهی را با  نوآوری از نوع قراردادی،

 ونجدید و بدهای پشتیبانی از فضایی برای آزمون ایده

اند. در ترتیبات سهامی، حفظ کردهگرفتار شدن 

را در  ، تسهیم ریسک و هزینهکریستنسنپژوهش 

در نوع  ویژهبهخصوصی،  -عمومی های مشارکت

دهد، می توجهی نشان طور قابلهبردار، بقراردادی بهره

کننده، نوع قراردادی خلقهای اما در مقابل در مشارکت

تر بیش درگیر در مشارکتهای مبادله دانش بین بخش

  .آشکار شده است

نیز تسهیم عدم  [49] همکاران در پژوهش استیو و

 در ویژهبهخصوصی،  -عمومی های ریسک در مشارکت

دیگر مثل توسعه درونی های نوع نهادی، را بیش از روش

دانند. در می یا قراردادهای سنتی خرید خدمت

های شریک مشارکت نوع قراردادی ارتباط بین سازمان

یک قرارداد سلسله مراتبی  مبنایبر ارکت اصوالًدر مش

 است که در آن سازمان عمومی نقش رهبر پروژه را بازی

ست دکند که چه نتایجی باید بهمی کند و تعیینمی

چگونه تأمین مالی  د، پروژه چگونه مدیریت شود،آی

 های رصد و ارزیابی چه باشند. در حالیو شاخص شود

نهادی، سطحی باالتر  خصوصی - که مشارکت عمومی

که ای گونههکند، بمی از شدت مشارکت را منعکس

دنبال پیوندی هکننده در آن بمشارکت هایسازمان

شدیدتر برای ایجاد یک سازمان مشارکت جدید 

در این روش، مشارکت حاملی است برای  .هستند

 یبرای رسیدن به هدفها ترکیب دانش و تالش سازمان

حاکمیت  مبنایاین روش بر مشترک. تصمیمات در

آنجا که نقش  شوند. ازمی شرکتی سازمان جدید اخذ

د، شونمی کالسیک خریدار و فروشنده در اینجا برقرار

مراتبی وارد تعامل برابر و نه سلسله ها در یکسازمان

 .شوندمی
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نشان داد که  [49] همکاران نتایج مطالعه استیو و

اشد، ب ترف تنگاتنگمختلهای هرچه ارتباط بین سازمان

سطح تعامل و ظرفیت نوآوری بیشتر است و توافقی که 

 کند، نوع نهادیمی ایجادها تعامل بیشتری بین بخش

  .است

دهد که مشارکت بازیگران می نشان [41] دینیکا

 نخستینادراک از ریسک  تنها برعمومی نه

گذار است، بلکه زمان انتظار کمتر گذاران تاثیرسرمایه

ا رها دریافت مجوزها و ریسک کمتر برای رد پروژه یبرا

کا این یدین پژوهش کند. نکته مهم در نتایجمی تضمین

خصوصی وابسته به  -ثیر مشارکت عمومی است که تأ

نهادی و فرهنگی است و بنابراین از  ای،عوامل زمینه

 کشوری به کشور دیگر متفاوت است. او همچنین تغییر

به فراخور نیاز به نتایج مختلف مدل مشارکت طی زمان 

 هتجربی او نشان دادهای یافته .را نیز بررسی کرده است

 هایگام نخستینکه در مراحل توسعه فناوری و  است

و کنشگران خصوصی  مسئوالن عمومی سازی،تجاری

 ند واهگرفتمی دهی مشارکت قراردر خط مقدم شکل

ار، د. در فاز گذانداشتهها بیشترین سهم مالی را در پروژه

شوند و می زمینه منتقل مسئولین عمومی به پشت

مین مالی خاص )مثل بانک یا سایر های تأآژانس

پروژه یا های صورت اعطای وامهب (گذارانسرمایه

 گذارند. در فازهایمی مشارکت سهامی قدم به جلو

 ی اشاعه، ارتباطات کسب و کاری جدیدی شکلنهای

ها عمومی در آن به حضور بخش گیرند که حتی نیازمی

 ثیر نوع مشارکت در کاهشرود. بنابراین تأمی نیز از بین

تواند متفاوت می فازهای مختلف نوآوری ریسک در

 .باشد

نیز تسهیم ریسک و  [44] کارایانیس و همکاران

دولت، های ترین مزایای مشارکتهزینه را از مهم

 مکاراندانند. کارایانیس و همی صنعت و دانشگاه

میان های زدنی از مشارکتمثالهای نمونه مبنایبر

 مریکا، آلمانه آدانشگاه در ایاالت متحد دولت، صنعت و

طور جدی هبها و فرانسه، نشان دادند که این مشارکت

 به یادگیری و مبادله دانش خواهد انجامید. کارایانیس

های تحقیقاتی دهند که مشارکتمی نشان همکارانو 

که شامل کنشگران دولت،  هاییآن ویژهبهونه، همکارگ

تسهیم دانش فرای مرزهای  ،شوندمی صنعت و دانشگاه

گیری کنند که خود شکلمی تسهیل سازمانی را

رای ب اعتماد و ایجاد سرمایه اجتماعی مبنایارتباطات بر

دهد. عالوه بر این، این می مشارکت بیشتر را ارتقا

یادگیری سازمانی و  عحاملی برای تسریها مشارکت

وند. شمی تسهیل انتقال بین سازمانی اجتماعات نوآوری

 یندی نسبتاًصریح، فراتسهیم دانش  در این میان

 سرراست است که در آن دانش به شکلی قابل ثبت و از

سنتی مثل آموزش، به سازمان مورد های طریق روش

ضمنی که اغلب  شود. اما تسهیم دانشمی هدف منتقل

تر سازی است، بسیار مشکلحیاتی از شایستگیجزیی 

مشهود های طریق انتقال دارایی سادگی ازهاست که ب

ن شد باید برای میسرها رو سازمانشود. از ایننمی انجام

، در یک (DUI) یندهای تقویتی یادگیری با انجامفرا

سازمان متحد( وارد  یک )برای مثال، مشارکت تنگاتنگ

 سازی سپس به رشد سرمایهجتماعییند اشوند. این فرا

که خود تسهیم  شودمیمنجر  هااجتماعی بین سازمان

نین همچ .کندمی بیشتر دانش و مبادله دانش را تسهیل

های خاص و های مکمل، مهارتدسترسی به توانمندی

گونه  تسهیالت از مزایای مهم این جدیدترین

 .است هامشارکت

دهند، دخالت یم نیز نشان [44] روپر و همکاران

فناوری توسط مشارکت  علم وهای دولت در انجام پروژه

خصوصی باعث سرریزهای دانشی به  -عمومی 

 کارکناناز طریق  ،برای مثال شود؛می دیگرهای بخش

 آموزش دیده تحقیقاتی. 

نیز در پژوهش خود به این [ 40] آدرچ و همکاران

 دارد که نتیجه رسیدند که شواهد فراوانی وجود

تنها به خصوصی نه -مشارکت عمومی های برنامه

بلکه از طریق اثرات ، اندتحریک نوآوری منجر شده
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سازی و منافع اجتماعی تجاریهای سرریزی به فعالیت

  اند.ل شدهنای ضمنی نیز

دهد که از دید سیاست نشان می [49] گدورنها 

توجهات بیشتری  خصوصی -فناوری، مشارکت عمومی 

مشارکت عمومی یا مشارکت خصوصی به را نسبت 

اهداف ورود به یک  تنهایی، جذب کرده است وبه

مشارکت تحقیقاتی برای بخش خصوصی را، عالوه بر 

 سازی سرریز دانش ورنده درونیدربرگی تسهیم ریسک،

ر ب افزایش استفاده از نتایج تحقیقاتی، ضمن افزودن

 داند. می تسهیم اطالعات بین شرکا

خصوصی  -رابطه بین مشارکت عمومی  [45] نیسن

کند. می تیم را تعدیل کارکرد و سر ریز و مبادله دانش و

 دهد تعادل در میزان و نوعمی نتایج پژوهش او نشان

 شود ومیمنجر  تیم کارکردتسهیم دانش به افزایش 

در یک مشارکت  بنابراین سطح خاصی از مبادله دانش

  .باید کنترل شود

 سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از دو هدفی

خصوصی در پژوهش و  -برای مشارکت عمومی  [41]

گردهم آوردن منابع مالی جدید  شمرد،می نوآوری بر

های خصوصی و برای تسهیل نوآوری در شرکت

بزرگی است که از ظرفیت های در پروژه هاآن یدرگیر

  .دور استه ها بمعمول آن

مین منابع أبرای ت جذب سرمایه بخش خصوصی

، هاجدید و رهاسازی منابع دولتی در سایر فعالیت

اثربخشی منابع دولتی با اتکا بر  یی وافزایش کارا

تری از عملیات بخش خصوصی، تزریق مجموعه بزرگ

گو به مکانیزم استعدادها و فرهنگ کار پاسخ ،هامهارت

جذب [، 41] و ایجاد تفکر نوآورانه و خالق دولتی

م آوردن منابع مالی جدید در نوآوری و گرده

خصوصی، تسهیل نوآوری در محیط رقابتی، های شرکت

 خصوصی برای درگیرهای ایجاد فرصتی برای شرکت

ها بزرگی که از ظرفیت معمول آنهای شدن در پروژه

نوآوری ملی  نظامهای و کاهش شکست خارج است

در تعامل ناکافی بین آموزش عالی و صنعت که کشورها 

گیری ترین اهداف شکلاز مهم[، 21] است

توسعه فناوری  خصوصی برای -عمومی های مشارکت

 .اندو نوآوری بوده

 گیرینتیجه -9

در سیاست  خصوصی -عمومی های مشارکت

زمان با نیاز عملی از پشتیبانی نظری قابل نوآوری، هم

شده است. امروزه این رویکرد تحت  توجهی برخوردار

ردادی و سازمانی، تفکیک مختلف قراهای مدل

اهداف متفاوتی مورد  مختلف و در جهتهای نقش

 .گیردمی قرار برداریبهره
های دهد انواع مدلمی نشان هاپژوهشنتایج 

خصوصی که حاصل تسهیم  -مشارکت عمومی 

مین مالی، انجام ، تأمثال مختلف )برایهای نقش

ف .(، طرسازی، ارائه زیرساخت و ..تحقیقات، تجاری

و قراردادی یا سازمانی بودن مشارکت  ریسک پذیرنده

 ،برای مثال) هستند، سطوح مختلف و متنوعی از اثرات

...( سازی و ، بهبود تجاریهاسرریز دانش، کاهش هزینه

سیاست نوآوری خواهند داشت. از آنجا که  را در طراحی

متنوعی های خصوصی قابلیت -ابزار مشارکت عمومی 

اهداف سیاست نوآوری دارد،  سازیهوردرا برای برا

که با توجه ها این مشارک مناسبی ازهای طراحی مدل
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Abstract 

In recent years, researcher have considered public- private partnerships (PPP) as one of the policy tools 

to develop science and innovation because of its capacity and benefits to meet the social obligations of 

government, for example, in construction, developing infrastructures, electricity networks and urban 

spaces, as well as to help private sector in financing and market accessing. This paper reviews the history 

and literature of the formation of technological PPP as well as the models and research on the role and 

effects of the policy in meeting the goals of innovation policy. Finally, it concludes, a variety of 

technological PPPs in different contexts have different impacts on innovation policy goals. 
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