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  دهیچک
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 مقدمه -5

 استیس و ینوآور به نگاه ن،یشیپ یهادهه در

 تاس شده یتوجه قابل یهاشرفتیپ دستخوش ینوآور

 ینوآور به نگاه از یدور هاشرفتیپ نیا نیترمهم که

 ،یخط مدل در. است بسته و یخط ندیفرا کی مثابهبه

 و قیتحق از که شدیم دهید یندیفرا عنوانبه ینوآور

. شدیم منتج بازار در دیجد محصوالت به و آغاز توسعه

 دشویم گفته یفناور و علم فشار حالت کرد،یرو نیا

 است نیا بر اعتقاد امروزه که است یحال در نیا[. 0]

 رونیب ای درون ییجا هر از است ممکن ینوآور که

 لکهب ،ستین یخط یندیفرا تنها نه و شود آغاز سازمان،

  [.0] دارد یبازخورد یهالوپ و است تکرارشونده

 صورتبه ینوآور بودن، یرخطیغ بر عالوه

 ؛شودیم دهید باز ندیفرا کی عنوانبه یاندهیفزا

 ،ییشناسا توان ،یریپذرقابت یاصل جزء کهییجا

 منطق. [3] است یرونیب دانش از استفاده و یسازیدرون

 رایبس یاحرفه افراد و پژوهشگران انیم در باز ینوآور

 یهاهیتوص حامل خود نوبه به نیا و بوده رگذاریثأت

 هاهیتوص از یکی. است ینوآور یهاسیاست یبرا یمهم

. [0] دشو میستیس دیبا ینوآور استیس که است نیا

 گرانیباز شامل ینوآور یهاندیفرا ،گرید انیب به

 هک هستند ینوآور نظام مختلف یهابخش از یمختلف

 انجامرا  یمتفاوت یهافعالیت و کارکردها یکهر

 ینوآور یندهایفرا از نینو یدرک بنابراین. [0] دهندیم

 داده سوق ینوآور یستمیس استیس یسو به را ما

 .است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linear approach 

2. systematic approach 

3. Regional  

 نظام نوآوری -6

 تعریف نظام نوآوری -6-5

صلی در میان مطالعات نگرش انوع در نوآوری دو 

و دیگری نگرش  0یکی نگرش خطی شود؛دیده می

 . 0سیستمی

رویکردهای اقتصادی مکتب نهادی به همراه مکتب 

ر منجهای نوآوری تکاملی به توسعه رویکرد سیستم

صورت فرایندی . در این نگرش نوآوری به[6]شده است 

شود که در آن وابستگی متقابل تحلیل می مندنظام

ها تعامالت چندگانه بین وجود دارد و در این وابستگی

شود. این نگرش ده میدیعناصر موجود در فرایندها 

خطی دارد و دارای مسیرهای بازخوردی ساختاری غیر

چنین ارتباطات متقابل میان عناصر است، هممناسبی 

. سیستم [7]کنند ایفا می را بر نوآوری نقشی مهم مؤثر

توان شامل تمامی نهادها و ساختارهای نوآوری را می

گیری تغییرات اقتصادی دانست که بر سرعت و جهت

. مطالعات مختلف، انواع [0]فناورانه در جامعه اثر دارد 

ای، های نوآوری را از بخشی، منطقهمتفاوتی از سیستم

اند. در ادامه تعاریف مختصری از فنی و ملی ارائه کرده

 ارائه خواهد شد: یکر ه

کننده این دیدگاه تکمیل نوآوری: 9اینظام منطقه

ها و مناطق صنعتی است ها، خوشههای قطبنگرش

که بر این اصل اساسی استوار است که نزدیکی 

در یک منطقه،  هاشرکتای و مجاورت منطقه

افزایی و توسعه در یک منطقه تواند به افزایش هممی

  .[8]شود منجر 

تمرکز اصلی این دیدگاه بر بخش  نوآوری: 4ام بخشینظ

ست از ا است. نظام بخشی نوآوری و تولید عبارت

ای از محصوالت جدید و موجود که برای مجموعه

ای از و مجموعه هستنداستفاده در حوزه خاصی 

بازاری در ن که دارای تعامالت بازاری و غیربازیگرا

4. Sectoral 
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 هستندزمینه خلق، تولید و فروش آن محصوالت 

[5.] 

از عواملی که از ( هایی)شبکه  نوآوری: 5نظام فناورانه

های دانشی در حوزه یک فناوری خاص جریان حیث

تولید، انتشار  برایهای نهادی ویژه تحت زیرساخت

 [.05] هم در تعامل هستند ی از فناوری بابردارو بهره

وم نظام ملی نوآوری، یکی از مفه نوآوری: 6نظام ملی

رین رویکردهای نوآوری است که با توسعه تمهم

اقتصاد دانشی و افزایش رقابت در عرصه علم و 

فناوری، اهمیت بسیار زیادی یافته است. با تغییر در 

فضا و موقعیت نوآوری در عرصه جهانی، نیاز به 

گذاران در عرصه ملی تغییر رویکردهای سیاست

ی ملخود را نمایان ساخته و رویکردهایی مانند نظام 

گویی به چنین نیازهایی نوآوری، سعی در پاسخ

 فرض این بر ملی نوآوری سیستم دارند. مفهوم

 تبع هب و) فناوری کارایی بهبود کلید که است استوار

 بازیگران میان روابط فهم (کارایی اقتصادی آن

 ندبرآی فنی پیشرفت و است. نوآوری نوآوری صحنه

 عرصه زیگرانبا میان روابط از ای پیچیدهمجموعه

 انشد مختلف یهاگونه بهکارگیری و توزیع تولید،

 یاتردهگس بستگی کشور یک کارایی نوآورانه و است

 اصرعن عنوان بهبازیگران ) این یرابطه چگونگی به

. [00]دارد  دانش( کاربرد و سیستم، خلق یک

مطالعه نظام ملی نوآوری، توجهات را به سوی 

تعامالت در کل سیستم ارتباطات و یا شبکه 

دارد. در منابع مختلف و از نویسندگان معطوف می

ف متفاوتی از نظام ملی نوآوری مختلف، تعاری

 عمل آمده است.به

ای است نظام ملی نوآوری، شبکه 3به اعتقاد فریمن

های دولتی و خصوصی که در ابتکار، از نهادها در بخش

وین فعالیت های نوارد کردن، اصالح و انتشار فناوری

 .[00] کرده و با یکدیگر تعامل دارند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Technological 

2. National 

3. Freeman 

نظام ملی نوآوری را عناصر و ارتباطاتی  ،0لوندوال

داند که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش می

جدید و سودمند از نظر اقتصادی با یکدیگر در تعامل 

 .[6] هستند و درون مرزهای یک کشور فعالیت دارند

، نهادهای ملی، ساختار انگیزشی آنان 0پتل و پویت

هایشان را که درجه و جهت یادگیری و شایستگی

فناورانه )یا حجم و ترکیب تغییرات داده شده در 

، به عنوان کندمی( را در یک کشور تعیین هافعالیت

 .[00] نظام ملی نوآوری تعریف کرده است

 از مجموعه آن ملی را نوآوری سیستم ،6متکالف

 صورتبه که داندمی متمایز و مشخص نهادهای

 دجدی هایفناوری انتشار و توسعه در منفرد یا مشترك

 برای را چارچوبی ملی، نوآوری اند. سیستمسهیم

 را هاییسیاست آن طریق از تا آوردمی فراهم هادولت

 نوآوری، فرایند دادن قرار نفوذ و کنترل تحت برای

 نوآوری سیستم ترتیب این سازند. به اجرا و طراحی

 انباشت خلق، برای متعامل نهادهای از سیستمی ملی،

 که است مصنوعاتی و هامهارت دانش، انتقال و

 [.00] بخشندمی شکل را جدید هایفناوری

 تحلیل به که است چارچوبینظام ملی نوآوری، 

 یک سطح در فناورانه هاینوآوری هندهدشکل عوامل

 میان تعامالت و روابط بر عالوه و پردازدمی کشور

 همچونلی )م محیط در موجود عوامل تأثیر ها،بنگاه

 و یدولت تحقیقاتی مؤسسات و هاآزمایشگاه ،هادانشگاه

 ترمهم همه از و اعتباری و مالی هایسیستم خصوصی،

 قرار توجه مورد نیز را( دولتی یهاسیاست نقش

 ،(هاسازمان نظیر) فیزیکی نهادهای همچنین، ،دهدمی

 نرم نهادهای و ت(مقررا و قواعد نظیر) سخت نهادهای

 ت،اس سیستم اجزای رفتار بر حاکم که را( هاعرف نظیر)

 .[03] کندمی تحلیل و تجزیه و بررسی

ای از نهادهای بنابراین، نظام ملی نوآوری، مجموعه

هایی و خالقیت هم پیوسته است که دانش، مهارت به

4. Lundvall 

5. Patel and pavitt 

6. Metcalf 
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خلق، انباشت  ،شودمیمنجر های جدید که به فناوریرا 

توان . با توجه به تعاریف فوق، می[0]د دهانتقال میو 

گفت که شناخت نهادهای درگیر در فرایند نوآوری در 

ها در سطح ملی و چگونگی تعامالت و ارتباطات آن

یعنی خلق، انتشار و  ؛جهت انجام سه هدف عمده

ترین مباحث مطرح شده در می از دانش، مهبرداربهره

 .هستندنظام ملی نوآوری 

ام نوآوری، ماحصل تعامالت نوآوری در رویکرد نظ

میان بازیگران و نهادهای مختلف است. در مرکز  پیچیده

هستند که تولید و نوآوری را  هاشرکتاین نظام، 

هایی دارند که دسترسی به کنند و کانالسازماندهی می

. سازدپذیر میها امکانا برای آنمنابع بیرونی دانش ر

سسات ، مؤهاشرکتاین منابع خارجی ممکن است 

یا نهادهای  هادانشگاهتحقیقات خصوصی و دولتی، 

. [00] المللی باشندیا بین ای، ملیانتقال منطقه

توان برای نظام نوآوری میزیر را  هایویژگیبنابراین 

 :[00]شمرد ملی بر

 میان که هستند ایشبکه از بخشی هاشرکت -

 و دارد وجود دولتی و بخش خصوصی نهادهای

 واردات، خلق، ها بهآن تعامالت و هافعالیت

 منجرجدید  هایفناوری انتشار و اصالح

 .شودمی

 و تعامالت دربرگیرنده نوآوری ملی نظام -

 نهادها میان غیررسمی( ارتباطات )رسمی یا

 .است

 منابع جریان دربرگیرنده نوآوری ملی نظام -

 .است نهادها میان فکری

 یادگیری بر نوآوری، ملی نظام تحلیل و تجزیه -

 و ندکمی تأکید کلیدی اقتصادی منبع عنوانبه

 نآ افتادن اتفاق موقعیت جغرافیا و میان این در

  .است مهم هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Components 

2. Relations 

 نظام نوآوری اجزای -6-6

که  بندی از اجزای نظام نوآوریدسته در یک

ورت صفرایندی است، کل سیستم بهمبنای نگرش بر

یک فرایند که در برگیرنده ورودی، فعالیت و خروجی 

شود. از این حیث، نظام نوآوری است در نظر گرفته می

 :جزء دارد چهار

کنندگان خلق دانش: کنندگان و تسهیلتأمین -0

 المللی.ت، صنعت، نهادهای مالی ملی و بیندول

ای، شوراهای مشاورهای: نهادهای نهادهای واسطه -0

دهنده صنعت، دولت پیوند گذاری، نهادهایسیاست

 و دانشگاه.

، مراکز تحقیقات هادانشگاهکنندگان دانش: خلق -3

 دولتی، صنعت، مراکز تحقیقات خصوصی.

کنندگان: دولت، صنعت، جامعه علمی، استفاده -0

 عموم مردم.

 یک توان به صورتکه نظام نوآوری را میاز آنجایی

نیز های آن را لفهسیستم در نظر گرفت، اجزا و مؤ

ه طور ها بشمرد. سیستمتوان با رویکرد سیستمی برمی

 :[8]لفه دارند سه مؤکلی 

 0دهندهاجزای تشکیل -

 0ارتباطات -

 3مرز -

تشکیل دهنده نظام نوآوری دو دسته اصلی  اجزای

هستند که بازیگران یا کنشگران و نهادها  هاسازمان

ی مهم در نظام هاسازمانروند. برخی از شمار میبه

، هاو پژوهشگاه هادانشگاهها، ند از بنگاهانوآوری عبارت

گذار ی سیاستهاسازمانگذاری، ی سرمایههاسازمان

هاد در ادبیات . در مورد مفهوم نغیره دولتی ونوآوری 

که  ایگونهی وجود ندارد، بهکامل نظام نوآوری توافق

 [00]کنند مثابه قوانین بازی یاد مینهادها بهبرخی از 

 . [06] دانندها میها را همان سازمانو برخی آن

3. Boundary 
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 ،هر گونه تعاملی میان بازیگران و کنشگران

ای از این تعامالت، بین دسته ارتباطات نام دارد.

طور کلی به دو دسته ی مختلف است که بههاسازمان

 روابط مالی .ستندهبازاری قابل تفکیک بازاری و غیر

بارت عشوند، بهیتنها به تنظیم مبادالت مالی مربوط م

هستند. مربوط شده ، به اقالم خرید و فروشدیگر

تعامالتی شامل فرایندهای یادگیری تعاملی میان 

که متوجه تبادل عناصر دانشی و  یی استهاسازمان

الی هستند و در دسته های فراتر از مبادالت مهمکاری

  .[8]گیرند بازاری جای میت غیرتعامال

ها و نهادها نیز از اهمیت باالیی روابط بین سازمان

 تأثیرها به شدت از نهادها برخوردار هستند. سازمان

ای از قواعد در یک محیط نهادی یا مجموعه پذیرند ومی

جای  هااند. از طرفی نهادها نیز در سازمانجای گرفته

کنند کمک می های آنهاگرفته و به تنظیم مؤلفه

ها، سویه میان نهادها و سازمان. عالوه بر ارتباط دو[07]

م است که میان نهادهای مختلف نیز روابط مهمی حاک

 ر باشند.یکدیگ کنندهیا تضعیف کنندهتوانند تقویتمی

مرز سیستم نیز اجزای سیستم را از محیط و در 

جدا شود، واقع آنچه به آن خارج از سیستم گفته می

های نوآوری از سه بعد زیر بررسی مرز نظام کند.می

 :[8]د نشومی

های مرزهای جغرافیایی برای نظامیی: جغرافیا -

ای و برخی اوقات بخشی نوآوری ملی و منطقه

اصلی در تعیین مرزهای  مشکل. شوندتعریف می

ست که چه معیاری باید استفاده ا جغرافیایی آن

 .شود

، المللیشی از نظام بینها بخاین نظامشی: بخ -

های محصول ای بوده و به زمینهملی یا منطقه

های فناوریاص )خ هایهای فناورییا حوزه

 های بخشی بهمرز نظام. شوندمحدود می( عام

 نیازهای فنی، هاینیازمندی چونهم شرایطی

 ینب وابستگی درجه مختلف، عوامل قابلیت بازار،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Public Policy 

 ایهزمینه، بنابراین دارد بستگی غیره  و عوامل

 مرزهای کنندهتعیین خاص، محصول و فناوری

 ینا مرز و دح ، اماهستند بخشی هاینظام

 .ودش مشخص نیز جغرافیایی نظر از باید هانظام

 -شاید نتوان کل نظام اقتصادی: کارکردی -

و نیز حوزه ) اجتماعی را در حوزه جغرافیایی

نظام نوآوری فرض  در( فناوری یا محصول خاص

های نظام کارکردیر این حالت، مرزهای . دکرد

توان این مرزها را می. شوندنوآوری مطرح می

ای های نوآوری ملی، منطقههمه انواع نظام برای

 تر ازکه بسیار پیچیده کردو بخشی تعریف 

توجه به هستند. با  مرزهای بخشی و جغرافیایی

وری، چنانچه ای نوآهاز نظام ادکوئیست تعریف

مفهوم نوآوری مشخص شود و عوامل 

را  ایجاد، اشاعه و استفاده از آن کنندهتعیین

خواهیم  کارکردیبدانیم، قادر به تعریف مرزهای 

 ت.ه البته در عمل بسیار مشکل اسکبود 

 ملی منظر از نوآوری هاینظام بین تمایز که آنجا از

 در گذاریسرمایه نهادها، ویژگی در تفاوت به توجه با

R&D  یهاسیاست عمده و بوده توجه قابل کارکرد،و 

 یندافر بر شوندمی اتخاذ ملی سطح در که 0عمومی

 سر بر بحث همچنین ،هستند گذارتأثیر نوآوری

 ملی سطح به پرداختن بدون شدن جهانی و ایمنطقه

 هاینظام است بهتر بنابراین است، روروبه محدودیت با

 نابراینب. بدانیم ملی نظام از بخشی را ایمنطقه و بخشی

 ملی هاینظام در حاضر پژوهش در هانوآوری بر تمرکز

 .بود خواهد

 ی همدیگر یگران در نظام نوآوری را از منظرباز

 [:08] کردتقسیم  زیرتوان به سه دسته می

ای تجمعی )واژه هاشرکتیعنی  ؛ساختار تولیدی -0

 غیرتولیدی( ی تولیدی وهاشرکتبرای بیان 

سسات ، مؤهادانشگاهیعنی  ؛زیرساخت دانشی -0
 ی آموزشیهاسازمانتحقیقاتی و 
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 أمینتی مختلف، اغلب هاسازمانساختار پشتیبانی،  -3
که وظیفه حمایت از اقتصاد  مالی شده توسط دولت

 د.نرا دار

های ای از شبکهیچیدهاین بازیگران در فضای پ
هم در بین  سمی، هم در داخل وررسمی و غیر

، درگیر هستند. این روابط شبکه لزوما به هاگروهزیر
سازگار  د با یکدیگربای بلکه بازیگران ندارد،نیاز رسمیت 
 .[08]یک سیستم متقابل تشکیل دهند  و باشند

 نهادها -9

ویژگی عمده به چشم  سهدر رویکرد نظام نوآوری، 
 خورد:می
 مندنظاماتخاذ یک رویکرد  -0

 بر نهادهاکید تأ -0

 در بر داشتن انتقال و گسترش فناوری -3

های نوآوری بر چگونگی جریان یافتن بنابراین نظام
کید ها و نهادها تأش بین افراد، شرکتاطالعات و دان

درست نظام نوآوری، بستگی دارد کارکرد د. در واقع ندار
تبادل  که در تولید و یدانش بین بازیگران درستبه تبادل 

یم هستند. نوآوری و توسعه فناوری نتیجه نوآوری سه
ای از روابط پیچیده بین بازیگران نظام است که مجموعه

 خواهد بود. غیره ها، دولت وها، شرکتشامل دانشگاه

 تعریف نهادها 

های نوآوری، اهمیت فراوانی برای رویکرد نظام
سسات آموزش های دولت، نهادهای قانونی، مؤاستسی

 درد. نشوها و هنجارها قائل میژیمو تحقیقات و حتی ر
ت شده اس یکید بسیارنظام نوآوری، بر نقش نهادها تأ

پذیرفته شده که نهادها نقش اصلی در  و این امر تقریبا  
بهبود و حمایت از ایجاد، توزیع و استفاده از محصوالت 

. [05]کنند ایفا می را های ملی نوآوریدانشی در نظام
ملی  که هسته اصلی نظام توان گفتبنابراین می

نوآوری، نهادهایی هستند که دانش فنی جدید را خلق، 
 :ند ازادهند و این نهادها عبارتانتشار یا تطبیق می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Functions 

های دولتی. ها یا آژانسهای صنعتی، دانشگاهشرکت
های مختلف دانشی صورت جریانارتباط این نهادها به

خصوصی(، های )سرریز(، مالی )میان دولت و سازمان
های ها و دانشگاهها، شرکتانسانی )میان دانشگاه

. با این وجود توافق [6] استدولتی(، قانونی و یا تجاری 
چه هستند وجود  چندانی در این زمینه که نهادها دقیقا 

 ندارد. دو برداشت در این زمینه وجود دارد:
 طور معمول)به یخاص هایدها یعنی سازماننها -0

دولتی( که درگیر تولید، مدیریت و گسترش دانش 
نوآوری محصولی است  ،هستند. طبق این دیدگاه

دست به هااز تعامل بین انواع مختلف سازمانکه 
 [.06] آیدمی

 تئوری نهادی که خود دارای دو بعد است: -0

برگیرنده انواع سازمانی که درالف( معماری بین
ای درگیر در هها و آژانسمختلفی از سازمان

 هاستفرایند نوآوری و اشکال هماهنگی بین آن
ای از نهادها نیز نامید. توان آن را شبکهمی که

ها، های دانشی، شامل دانشگاهبحث زیرساخت
هایی که های آموزشی، آژانسها، نظامآموزشگاه
های یاردسازی را به عهده دارند و دارایاستاند

 فکری، مشابه این مفهوم است.
فراد و ( چارچوب نهادی که مواضع و وظایف اب

کند را تعریف می هاهای آنها و فعالیتگروه
[05]. 

 کارکردهای نظام نوآوری -4

ام نوآوری، تنها بسنده کردن به در مطالعه نظ
ها کافی های عمده نظام نوآوری و روابط بین آنلفهمؤ

به آنچه درون این نظام رخ  بایدها نیست. در تحلیل
 ساده برای انجام این کار،یک راه  ، توجه کرد کهدهدمی

است. در باالترین سطح، سیستم  0توجه به کارکردهای
لید، تو ترین کارکرد و یا کارکرد کلی نظام نوآوری،مهم

 ست. ا هاانتشار و استفاده از نوآوری



 31، تابستان 26شماره  هیافتر

 

34 

در ادبیات موجود در حوزه نظام نوآوری، 

کارکردهای  های متفاوتی ازبندیدسته پژوهشگران

های اند. سازمان همکارینظام نوآوری ارائه داده

الیت اصلی نظام فع هفتاقتصادی و توسعه صنعتی، 

 :[00]صورت زیر ارائه کرده است ملی نوآوری را به

 گذاریسیاست .0

 وپژوهش ی هافعالیتمالی  تأمینتسهیل، هدایت،  .0

 توسعه

 و توسعهپژوهش ی هافعالیتانجام  .3

 کارآفرینی فناورانه ارتقای .0

 اشاعه و انتقال فناوری .0

 منابع انسانی توسعه و ارتقای .6

 تولید کاال و خدمات .7

 نفوذ خود، خاص ماهیت واسطه به کارکردها برخی

را  های صنعت، دولت و دانشگاهحوزه از یکی گسترده

 رد گذاریسیاست کارکرد مثال، برای ند؛کنمی اقتضا

 در خود خاص هایعلت ویژگی به کشورها، تمامی

 برای تجه یک ارائه و سیستم کلیت به بخشیدن انسجام

 چند است )هر هادولت عمل جوالنگاه حرکت واحد،

 برخی گذاری وسیاست مشاوره دولتینیمه سساتمؤ

 فعالیت نیز گذاریسیاست دانشگاهی مطالعات مراکز

 ر،دیگ سوی کنند(. ازمی زمینه دنبال این در را محدودی

 تحت کشورها، تمامی در انسانی منابع توسعه کارکرد

 ندچ هر البته است. بوده هادانشگاه قدرتمند حضور شعاع

 آموزشی سساتمؤ کشورها، نقش توسعه با زمانهم

 کشورهای در اما شود،می ترپررنگ هاآن در صنعتی

 رد را محوری نقش هادانشگاه کماکان نیز یافتهتوسعه

 دیگر. کنندایفا می انسانی منابع توسعه کارکرد

 رها،کشو وضعیت به بسته نوآوری، سیستم کارکردهای

 ت،دول حوزه سه حضور از متفاوتی شاهد ترکیب تواندمی

 مسیر در کشورها چقدر هر باشد. صنعت و دانشگاه

 عتصن باشند، حضور برداشته تریموفق هایگام توسعه

 تتحقیقا مالی تأمین همچون کارکردهایی در غیردولتی

 کارآفرینی، ارتقای نوآوری، و انجام تحقیقات نوآوری، و

 و تربیش خدمات، و کاال تولید در نهایت و فناوری انتشار

 [.00بود ] خواهد ترمؤثر

شمایی از کارکردها و بازیگران اصلی (، 0جدول )

شد کسیستم درگیر در این کارکردها را به تصویر می

[03] . 

 [69]نهادهای مرتبط با کارکردهای نظام ملی نوآوری  -5 جدول

 نهادهای مرتبط کارکردها

 گذاریسیاست

 دولت و نهادهای وابسته

 

 

 

منابع مالی و  تأمین

 تسهیل نوآوری

 های توسعه فناوریصندوق

 

 و نوآوری پژوهشانجام 

 

 گذاریمراکز مشاوره سیاست گذاریمراکز مطالعات سیاست

 IPنظام 

 ملی هایآزمایشگاه

 VCهای صندوق
 مراکز استاندارد

 دانشگاهیتحقیقات 

 تحقیقات صنعتی

 مراکز تحقیقات دولتی
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 توسعه منابع انسانی
 

 فرینیارتقای کارآ
 

 انتشار فناوری

 

 تولید کاال و خدمات
 

 

فعالیت  05ای دیگر، جانسون در مجموع در مطالعه

فعالیت حمایتی برای  هشتفعالیت اصلی و  دوشامل 

 :[03]ند از انظام نوآوری برشمرده است که عبارت

 ی اصلیهافعالیت 

 وتمرکز بر شناسایی مشکالت و مسائل موجود  -

 تقاضاگرا بودن نظام ملی نوآوری

در های جدید خلق دانش، فناوری و نوآوری -

 راستای حل این مشکالت و مسائل

 ی حمایتیهافعالیت 

های الزم برای ها و انگیزهمحرك تأمین -

 هاهای نوآورانه شرکتفعالیت

گذاری و بودجه الزم برای ایهمنابع، سرم تأمین -

 ی نوآورانههافعالیت

 تأثیرهای نوآورانه و دهی فعالیتهدایت و جهت -

 هاگیری مصرف منابع سازمانبر جهت

های موجود برای رشد و شناسایی پتانسیل -

 نوآوری؛

 تبادل دانش و اطالعات؛تسهیل  -

تحریک یا خلق بازارها در زمانی که به صورت  -

 یابند؛خودجوش توسعه نمی

 کاهش عدم اطمینان اجتماعی؛ -

خنثی کردن مقاومت در برابر تغییر در زمان  -

 ارائه نوآوری.

ی هافعالیتدسته کلی از  پترسن و همکاران دو

 ارائه زیرنظام نوآوری را شناسایی کرده و به صورت 

 :[03]اند کرده

 ی مرتبط با دولت شامل:هافعالیت( 0

ها در سطح ها و تخصیص بودجهتدوین سیاست -

 ملی

 ای تخصصیی مشاورههافعالیت -

 گذاریهای الزم برای سیاستگذاریقانون -

ی در زمینه علم، المللی بینهاایجاد فعالیت -

 فناوری و نوآوری

 یی مشترك میان دولت و بخش خصوصهافعالیت( 0

 شامل:

 ی مرتبط با نوآوریهاگذاری در فعالیتسرمایه -

 و نوآوری R&Dانجام  -

 های دانشیجاد ارتباطات و جریانای -

 وسعه منابع انسانی و ایجاد ظرفیتت -

 تدارك زیرساختارها و خدمات فنی -

مطالعات گوناگون دیگری نیز به ارائه کارکردهای 

 سسات آموزش صنعتیمؤ ایمراکز آموزش حرفه هادانشگاه

 مراکز رشد های علم و فناوریپارك

 هانمایشگاه

 بازارفن رسانیهای اطالعشبکه

 مراکز انتقال فناوری

 هاکنفرانس

 های تولیدیشرکت های خدماتیشرکت
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 این کارکردها را فهرست کرده است.  نمونه ازمجموع چند ( 0)اند که جدول نظام نوآوری پرداخته

 [64]کارکردهای نظام ملی نوآوری  -6 جدول

 کارکردها مراجع
Suurs and 
Hekkert, 

2009 

ی هافعالیت
 فرینیکارآ

 انتشار دانش توسعه دانش
دهی به جهت

 تحقیقات
 دهی بازارشکل

و تخصیص  تأمین
 منابع

حمایت از سوی 
 های پشتیبانگروه

 

Van 
Alphen et 
al, 2009 

ی هافعالیت
 فرینیکارآ

 انتشار دانش توسعه دانش
دهی به جهت

 تحقیقات
 دهی بازارشکل

و تخصیص  تأمین
 منابع

  ایجاد مشروعیت

Bergek et 
al, 2008 

های آزمایش
 فرینیکارآ

 توسعه و انتشار دانش
 گذاری برتأثیر

دهی جهت
 تصمیمات

 دهی بازارشکل
و تخصیص  تأمین

 منابع
 ایجاد مشروعیت

توسعه اثرات 
 مثبت جانبی

Negro et 
al, 2007 

ی هافعالیت
 فرینیکارآ

 توسعه دانش
انتشار دانش 
از طریق 

 هاشبکه

دهی به جهت
 تحقیقات

 دهی بازارشکل
و تخصیص  تأمین

 منابع

ایجاد مشروعیت/ 
غلبه بر مقاومت 

 برابر تغییردر 
 

Hekkert et 
al, 2007 

ی هافعالیت
 فرینیکارآ

 توسعه دانش
انتشار دانش 
از طریق 

 هاشبکه

دهی به جهت
 تحقیقات

 دهی بازارشکل
و تخصیص  تأمین

 منابع
حمایت از سوی 

 های پشتیبانگروه
 

Edquist, 
2005  

 تحقیق و توسعه

 سازیشبکه

های حداقل تأمین
 کیفی

دهی بازار شکل
 محصول جدید

مالی فرایند  تأمین
 نوآوری

 سازیمزیت  
ایجاد و تغییر 
 ساختار صنعتی

های فعالیت
 حمایتی

 سازیفراهم
 ایخدمات مشاوره

ایجاد و تغییر 
 قواعد

 

Jacobson 
and 

Bergek, 
2004 

 ایجاد دانش جدید
هدایت فرایند 

 تحقیقات
 سازیهموار
 گیری بازارشکل

  منابع تأمین
 کردنهموار 

توسعه اثرات 
 مثبت جانبی

Liu and 
White, 
2001 

   آموزش مصرف نهایی  ارتباط تحقیق اجرا

Rickne, 
2000 

ایجاد و انتشار 
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طور به هاسیستم اصلی یهافعالیت و کارکردها

 یهاسازمان توسط است ممکن اما ،هستند مشابه هعمد

 راینبناب. شوند انجام متفاوتی نهادهای بستر در مختلف

 اجزا بین یک -به -یک تناظر یک که داشت توجه باید

 سازمان چند و نیست برقرار نوآوری نظام کارکردهای و

 محقق را کارکرد یک توانندمی سیستم ر( دنهاد و)

 تحقق یتوانای سیستم کنشگران بیشتر همچنین. سازند

ها دانشگاه ،مثال برای ؛دارند را کارکرد یک از بیش

 دیگر سوی از و ارائه جدید دانش سویک از توانندمی

 .[8] دهند پرورش را ی(انسان سرمایهی )انسان نیروی

موجود در نظام ملی های ها و کاستیضعف -1

 نوآوری

 طتوس که نوآوری هاینظام قوت بعد مهمترین شاید

ر که نوآوری ب باشدادکوئیست برشمرده شده است این 

 رویکرد درها سازمان بین تعاملیپایه یادگیری 

 نوآوری طورکلیهب و گیردمی شکل نوآوری هاینظام

 ستا آن دیگر مهم بعد. نیست ایزوله صورتهبها شرکت

 هاینسخه همه در حیاتی عناصر عنوان به نهادها که

 همچنین. اندشده گرفته نظر در نوآوری هاینظام

 شکل را هاآن بین روابط وها سازمان کارکرد نهادها،

 این، بر عالوه. شوندمی تشکیل آن مبنای بر یا دهندمی

 یندافر نوآوری، هاینظام رویکرد هاینسخه همه

. اندگرفته نظر در 0تکاملی صورتهب را نوآوری

 در مطالعات ایعمده هایپیشرفت به فوق هایویژگی

 .[8] است شده منجر نوآوری یندهایافر به مربوط

 هم ضعفی نقاط از نوآوری هاینظام حال، عین در

 تکامل ویژگی همین ،مثال برای ؛هستند برخوردار

 ایاجز برای حتی تا شده باعث نوآوری یندافر تدریجی

 خواهد چه نهایی که نتیجه نباشد مشخص هم درگیر

 اکهآنج از بنابراین. شد خواهد انتخاب مسیری چه یا بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Evolutionary 

2. Institutional rules 

3. Far too little 

4. Education 

 ساختار به و بوده متغیرنظام نوآوری کارایی  سطح

 هاینظام دارد، بستگی آن دوختهان دانش و داخلی

 در. کنندنمی عمل بهینه حالت در گاههیچ نوآوری

. [6]ندارد  مصداق هاآن مورد در بهینگی مفهوم نتیجه

. است ابهام دچارنظام نوآوری  در نهاد تعریف همچنین

 نهاد معادل را سازمانی کنشگرانپژوهشگران،  برخی

 ا.ر( بازی قواعد) 0ینهاد قواعد دیگر برخی و گیرندمی

 هممب بسیار هاسیستم کارکردی مرزهای این، بر عالوه

 شریحت یدقیق به روش نیز متغیرها بین روابط. هستند

نظام نوآوری، های ضعف دیگر جمله از .است نشده

 کنندهتعیین هایلفهؤم مورد در 3ناچیز بسیار دانش

 یرییادگ یندافر انواع دیگر گرفتن نادیده. است نوآوری

 یگرد شوند ازمی منجر نوآوری به مستقیم روشی به که

 این، بر عالوه. رودمی شمار بهنظام نوآوری های ضعف

 شکل به فردی یادگیرینظام نوآوری، رویکرد 

 هلفؤم دان. فقگیردمی نادیده زیادی حد تا را 0تحصیالت

 رویکرد این در نیز دولت نقش مورد در نظری لفهؤم

 چراکه است؛ مطرح توجه قابل مسامحه یک عنوانبه

 0نکنندگاوضوح، تعیین به دولتی یهاسازمان و دولت

 چنانچه و[ 8] هستند نوآوری نظام هر در نوآوری عمده

 یندارف هایمکانیزم ترکیب در بازیگران این بین تعامل

 عیوب نگیرد، صورت درستی و مؤثر طوربه نوآوری

یادگیری  حالت، این در. آیندمی وجودبه سیستمی

 نظام سرعت کاهش واسطههب بازیگران توسط نوآوری

 بسیاری تحقیقات تاکنون. [6] شودمی مسدود نوآوری

 رب مؤثر عوامل و علل و سیستمی عیوب بررسی برای

 جهانی سطح در نوآوری هاینظام ناکارای کارکرد

 همطالع ا. وولتوئیس و همکارانش باست گرفته صورت

 یبنددسته زمینه، این در شده انجام تحقیقات کلیه

 که) ها6گلوگاه بروز مکان تحلیل امکان که اندکرده ارائه

5. Determinants 

6. Bottleneck 
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 یهاسیاست اتخاذ و( هستند مربوط سیستمی عیوب به

 :[03] کندمی فراهم را پیشگیرانه

 عالوه زیرساختی هاینارسایی :5های زیرساختیارسایین

 زیرساختی عناصر بر فیزیکی، هایزیرساخت بر

 د.ندار داللت فناوری و علم زیرساخت و ارتباطات

 با رابطه در نهادی هاینارسایی :6های نهادینارسایی

 سخت نهادی نارسایی) رسمی نهادی هایمکانیزم

 هایمکانیزم و( مکتوب مقررات و قوانین نظیر

 فرهنگ نظیر نرم نهادی نارسایی) غیررسمی نهادی

 نوآوری مانع که( اجتماعی هایارزش و سیاسی

 .هستند مطرح، شوندمی

 صورتهب تعاملی نارسایی :9های تعاملینارسایی

 به مختلف، نهادهای بین تعامالت از ایشبکه

 بین قوی همکاری روابط) قوی ایشبکه نارسایی

 ریسک تواندمی که نوآوری نظام کنشگران

 اطالعات تبادل فقدان واسطههب اشتباه گیریجهت

 و( باشد داشته همراههب را واسط کنشگران توسط

 بین ضعیف تعامل) ضعیف ایشبکه نارسایی

 تخصص دانش، نظیر مکمل هایفناوری و رانگکنش

 از مشترك اندازچشمیک  نبود به که ظرفیت و

 هماهنگی از مانع و شده منجر هافناوری آتی توسعه

 (شودمی گذاریسرمایه و تحقیقاتی یهافعالیت

 .دارد اشاره

 نبود بر نیز قابلیتی نارسایی :4ی قابلیتیهانارسایی

 ،(یریپذانعطاف و یادگیری پتانسیل نظیر) ظرفیت

 یا فناوری از جهش درها شرکت منابع یا صالحیت

 داللت ،جدید پارادایم یا فناوری به قدیم پارادایم

 .دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Infrastructure Failure 

2. Institutional Failure 

3. Interaction Failure 

های موجود در نظام ملی ها و شکستضعف -1-5

 نوآوری ایران

، کشورهای تر اشاره شدگونه که پیشهمان

یافته و در حال توسعه از لحاظ عوامل سیاسی و توسعه

وآوری با یکدیگر تفاوت دارند. اقتصادی و فنی نظام ن

 ها نیز با مشکالت کشورهایمشکالت این نظام بنابراین

یافته متفاوت است. از جمله مشکالت رایج در توسعه

توان به می در حال توسعهنظام نوآوری ملی کشورهای 

 :[03] موارد زیر اشاره کرد
از قبیل  0S&T های نهادهایشبکه نبود -

حقیقاتی و نهادهای ها، نهادهای تدانشگاه
 استانداردسازی

های مولد از بخش S&Tجداسازی نهادهای  -
 اقتصاد

های نامناسب بودن سطح همکاری بین حوزه -
پولی و مالی،  -اصلی سیاست عمومی

گذاری خارجی، مالکیت معنوی، رقابت، سرمایه
ا که ب غیرهتجارت، توسعه صنعتی، بهداشت و 

مناسبات  ،S&Tگذاری در توسعه سرمایه
  دارند یمشترک

های ناکافی بودن میزان هماهنگی بین سیاست -
S&T ای و بخشیدر سطح ملی، منطقه 

 ری و مشاوره با همه کنشگران اصلیعدم همکا -
ها، کار، دانشگاهوسبهای دولتی، کسازمان -

کنندگان، نیروی کار و مصرف،  S&Tنهادهای 
های در تدوین و اجرای سیاست یهای مدنگروه

 .علم، فناوری و نوآوری
 هک تاریخی سابقه دلیل به ما کشور در متأسفانه

 نهادهای از تقلید نگرش در ریشه اغلب نهادهای موجود

 نظام دارند،ملی(  نیاز رفع نه دیدگاه خارجی )و مشابه

 فاقد و بوده یبسیار هایضعف دارای نوآوری ملی

 .[00]است  الزم انسجام

4. Capabilities Failure 

5. Science and Technology 
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با شناسایی  اینوری در مطالعهقاضینوری و قاضی

ها اصالح این ضعف برایهای زیر، راهکارهایی ضعف

 :[00]اند ارائه کرده

 ی کلی: هاسیاستدر سطح ( 0

فقدان یک شورای واحد و فرابخشی که نقش  -
گذاری را بر عهده داشته هماهنگی و سیاست

 باشد

جای خالی مراکز تفکر و مشاوره در  -
 ریزیگذاری و برنامهسیاست

ی فناوری و هاسیاستدر سطح تدوین و هماهنگی ( 0

 نوآوری: 

 نگاری فناوری کهنادیده گرفتن فعالیت آینده -
توسط مراکز مختلف انجام گیرد و نتایج آن در 

 گذار قرار گیردهای سیاستدستگاهاختیار 

پژوهش های عدم وجود متولی ارزیابی فعالیت -
بندی هدایت و اولویت برایو توسعه 

 یپژوهشهای فعالیت

 در سطح تسهیل تحقیقات و نوآوری:( 3

ادی نظیر مالکیت مهای غیربود حمایتکم -
 فکری و ثبت پتنت

 های مالی غیردولتیکمبود حمایت -

المللی در زمینه نهای بیضعف همکاری -
 تحقیق و توسعه

 : R&Dدر سطح انجام ( 0

ی و بخشی و تقسیم کار پژوهشفقدان نظام -
 تحقیقاتی میان نهادهای موجود

 در سطح اشاعه فناوری:( 0

نیاز در زمینه اشاعه دهای موردکمبود نها -

و فناوری،  پژوهشفناوری نظیر مراکز 

ی بازاریابی و ثبت گواهی فناوری، هاشرکت

فناوری و مراکز استاندارد رسانی شبکه اطالع

 فناوری

 کارگیرندگان فناوری: در سطح به( 6

سسات و ؤعدم اطالع از کشش تقاضای م -

ی تولیدی و خدماتی که به منزله هاشرکت

د شوی نوآورانه تلقی میهافعالیتموتور محرك 

ت از نظام سسابه دلیل جدا دانستن این مؤ

ها در بخش صنعتی و نوآوری و جای دادن آن

 صنفی

است. این مربوط بخش نهادسازی های فوق به ضعف

های کالن نظام ملی نوآوری ایران را عفضپژوهشگر دو 

 :[00]اند استخراج کرده زیربه شرح 

 هماهنگی و فناوری گذاریسیاست مرکز یک نبود .0

 بخشی بین

 برای سازیتصمیم نهادهای کمبود یا نبود .0

 فناوری  گذاریسیاست

 کشور اداری ساختار عمومی ضعف .3

 معنوی مالکیت رعایت و توجه عدم .0

 فناوری  از افزاریسخت تلقی .0

ی در خصوص ارائه پیشنهادهایی دیگر در مطالعه

های این نظام ضعف ،اصالح نظام ملی نوآوری ایران برای

 :[06] گونه برشمرده شده استاین

 اجزای میان در رایج تضادهای و گییکپارچ نبود .0

 نوآوری سیستم ملی

 که کشور در شفاف و فناوری سیاست یک نبود .0

 دهد پوشش را نهادها و هاابزار اهداف،

 ورکش برای فناوریهای اولویت تعیین مدی درناکارا .3

 مالکیت فکری به یتوجهبی .0

 و هاتصمیم اجرای که دولتی زیاد بوروکراسی .0

 است پیچیده کردهدولت را  یهاسیاست

 پدیده فرار مغزها .6

و توسعه در بخش  پژوهشی هافعالیتکمبود  .7

 خصوصی

 پژوهشهای فناورانه با مراکز کمبود همکاری .8

 خارجی

 نرخ پایین کارآفرینی در بخش خصوصی .5

 خطرپذیرگذاری کمبود سرمایه .05

ویژه در حوزه ی بهگذاری خارجنرخ پایین سرمایه .00

 های برترفناوری
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نگاشت نهادی و تقسیم  بارهدیگری دردر مطالعه 

های موجود نظام ملی نوآوری ایران از چالش ،کار ملی

 :[00]اند قرار زیر فهرست شده

یکپارچگی نظام نوآوری از منظر  نبود -

 ویکردهای بنیادی نظری حاکم بر آنر

سبک راهبردی و راهبری باال به پایین، دستوری  -

 گذاریتفویضی در سیاستو غیر

های زیاد، عدم تفکیک وظایف و یپوشانهم -

 ذارگنامشخص بودن مسئولیت نهادهای سیاست

 سازمانی نامنظم و منقطعارتباطات بین -

به حاشیه رانده شدن نهادهای غیردولتی  -

یا ها NGOای مثل انتفاعی و مشاورهغیر

 هاانجمن

عدم دخالت جامعه مدنی در یک فرایند  -

 گذاری مشارکتیسیاست

فناورانه و صنایع در  هایدخالت ناچیز بخش -

 گذاریسیاست

نداشتن روش مناسب و سازمان متولی مقتدر  -

کارکرد و ارزیابی  برای هاسیاستدر ارزیابی 

 بهبود

انتقال ناکافی استعدادهای دانشگاهی به بخش  -

 ار مغزهاصنعت و فر

 یالمللبسته بودن سیستم در ارتباطات بین -

 هاسازمانتخصیص نامتعادل منابع مالی به  -

 ویژه در بودجهبه

 های توزیع منابع مالی نامناسبالکان -

مالی بخش  تأمیننامشخص و ناچیز بودن  -

 خصوصی

رسانی و انتشار های علمی، اطالعزیرساخت نبود -

 دستاوردهای علمی

هی به تسلط بخش علمی و دانشگا نبود -

 سازی فناوریهای تجاریروش

 های علم و فناوریو برنامه هاسیاستکم ثباتی  -

 ی طرف تقاضاهاسیاستتوجه ناکافی به  -

سازی در تجاری واردات و عدم صرفه اقتصادی -

 محصوالت فناورانه

 عدم اطمینان به حقوق مالکیت فکری -

( در مطالعه خود با بررسی اسناد و 0350عبدی )

ای زیر را برای نظام مشکالت ریشه ،پرسش از خبرگان

 :[03]ان برشمرده است ملی نوآوری ایر

 گذاری:در زمینه سیاست (0

 ،علم گذاریسیاست مسئول متمرکز نهاد نبود -

 کشور در نوآوری و فناوری

 در ارزیابی و نظارتبرای  مناسب نظام نبود -

 کشور در نوآوری و فناوری علم، یهافعالیت

 :R&Dمالی  تأمیندر زمینه  (0

 فناوری و پژوهش بر حاکم مقررات پیچیدگی -

و  فرهنگی قانونی، هایزیرساخت فقدان -

 مالکیت از حمایت برای نیاز مورد ساختاری

 معنوی

 دهیجهت در اصلی هایاولویت نبودن مشخص -

 فناورانه و پژوهشی یهافعالیت به

 و پژوهش بخش مالی منابع حد از بیش اتکای -

 دولتی منابع بر فناوری

 تولید ناخالص از ایران پژوهش سهم بودن پایین -

 داخلی

 :R&Dدر زمینه اجرای  (3

در  توسعه و پژوهش تخصصی واحدهای کمبود -

 کشور

 سهم برای افزایش کافی و الزم یهامحرك نبود -

 پژوهش   امر در خصوصی بخش

 وکار درکسب و سازیتجاری دیدگاه نبود -

 (دولتی ویژه به) پژوهشی مراکز مدیران

 در زمینه توسعه نیروی انسانی: (0

نظام  محتوای و اهداف از بخشی تناسب نبود -

 ودنب ویژههب) ملی نیازهای با پرورشی و آموزشی

 هایفناوری متخصص نیروی تربیت اندازچشم

 نوین(
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مدیر،  گذار،سرمایه هاینقش تجمیع -

که  عالی آموزش حوزه ارزیاب و استانداردگذار

 شودمی ایفا دولت توسط همگی

 فرینی:در زمینه ارتقای کارآ (0

 نشدال انتقا به آموزشی نظام حد از بیش کیدتأ -

 نوآوری و ابداع یهازمینه ایجاد جایبه

 و پژوهشی مراکز بر حاکم بروکراتیک فضای -

 یهافعالیت با رابطه در کشور یهادانشگاه

 کارآفرینی روحیه با ناهمخوان نوآورانه

 و فناورانه مالی تأمین نهادهای کمبود -

 کارآفرینان برای خطرپذیر گذاریسرمایه

 در زمینه انتشار فناوری: (6

و  گذارانسیاست محدود بسیار آشنایی -

 انتشار اهمیت و مفهوم با کشور متخصصان

 نوآوری نظام اوری درفن

در  ضعیف علمی المللیبین ارتباطات -

 آموزشی و پژوهشی علمی، دادهایبرون

 و صنعتی علمی، هایشبکه و هاخوشه نبود -

 فناوری

 یفناور انتشار کنندهتسهیل سازوکارهای نبود -

 قوانین و فکری مالکیت قوی نظام جمله از)

 (.فناوری انتشار کنندهتسهیل

 های نظامباقری نیز در مطالعات خود به برخی ضعف

 است: کردهنوآوری ایران اشاره 

 طور عمدهبه کارکردهای نظام ملی نوآوری، در. 0

 زا یک هر به وابستهنهادهای  فعالیت شاهد توانمی

 ریکدیگ کنار در حوزه صنعت، دولت و دانشگاه سه

 میان مناسب الزم و ارتباط لزوما  اینکه بدون بود،

 زهحو سه حضور نفس ،عبارتی باشد. به برقرار هاآن

 خاص کارکرد یک انجام در و صنعت دانشگاه دولت،

 ارتباط برقراری معنای به نوآوری، ملی سیستم در

 سیستم در ،مثال برای نیست؛ آنها میان مناسب

 و انجام تحقیقات کارکرد در و ایران نوآوری ملی

 این زمانهم حضور شاهد توانمی خوبیهب نوآوری،

 دارند اذعان اما همگان بود، هم کنار در حوزه سه

 کنون تا تحقیقات، عرصه در زمانهم حضور این که

 هایپروژه قالب در ویژهبهمناسب ) برقراری رابطه به

دستاوردهای  انتقال یا تحقیقاتی مشترك

 این و است نشده منجر هاآن میاندر  تحقیقاتی(

 مجدی سیست مشکالت از یکی عنوان به کماکان امر

 .[00]است  مطرح کشور نوآوری ملی

درگم مراکز اقدامات تکراری، ناهماهنگ و سر. 0

 تحقیقاتی داخلی و کاربردی نشدن نتایج تحقیقات

 فناوریگذاری ها به دلیل ضعف در سیاستآن

[07]. 

گذاری علم، فناوری و کلی در سیاست نبود راهکار. 3

سویی فعالیت نهادهای نوآوری که باعث عدم هم

 .[07]شود مختلف در نظام نوآوری می

 ، با توجه به کارکردهایی که برای نظامدر مجموع

ن بدا شود )که پیشترملی نوآوری در نظر گرفته می

های نظام ملی نوآوری مشکالت و ضعف ،اشاره شد(

ان تومیکارکرد نظام ملی نوآوری،  ششاز منظر ایران را 

 برشمرد: را عوامل زیر

 گذاری. در مقوله سیاست0

گذاری علم، فناوری کلی در سیاست راهکار نبود -

های بازیگران سویی فعالیتهم برایو نوآوری 

 مختلف نظام نوآوری

شورای واحد فرابخشی مسئول  نبود -

گذاری و هماهنگی که مورد قبول سیاست

تمامی نهادها بوده و قدرت اعمال سیاست و 

 هماهنگی را دارا باشد.

دهی تحقیقات و در مقوله تسهیل و جهت. 0

 ی نوآوریهافعالیت

مقررات حاکم بر پژوهش  پیچیدگی قوانین و -

 و فناوری

و  فرهنگی قانونی، هایزیرساخت نبود  -

 مالکیت از حمایت برای نیاز مورد ساختاری

 فکری
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 دهیجهت در اصلی هایاولویت نبودن مشخص  -

 فناورانه و پژوهشی هایفعالیت به

 و پژوهش بخش مالی منابع حد از بیش اتکای  -

 دولتی منابع بر فناوری

 و توسعه انجام پژوهش زمینه. در 3

 پژوهش و توسعه تخصصیکمبود واحدهای  -

المللی در زمینه پژوهش نهای بیهمکاریضعف  -

 و توسعه

زمینه پژوهش کمبود سهم بخش خصوصی در  -

 و توسعه

بخشی و تقسیم کار میان مراکز متولی نظام نبود -

 کاریکاری و دوبارهش و پراکندهپژوه

های نهاد متولی ارزیابی و نظارت بر فعالیت نبود -

 های نوآوریپژوهش و توسعه و فعالیت

 کارآفرینی نهزمی. در 0

نش دال کید بیش از حد نظام آموزشی به انتقاتأ -

  های ابداع و نوآوریجای ایجاد زمینهبه

سازی در تجاری واردات و عدم صرفه اقتصادی -

 محصوالت فناورانه

عدم تسلط بخش علمی و دانشگاهی و مدیران  -

سازی های تجاریی به روشمراکز تحقیقات

 فناوری

 پذیرگذاری خطرکمبود سرمایه -

 . در زمینه توسعه نیروی انسانی0

نظام  محتوای و اهداف از بخشی تناسب نبود -

ود نب ویژههب) ملی نیازهای با پرورشی و آموزشی

 هایفناوری متخصص نیروی تربیت اندازچشم

 نوین(

 مهاجرت مغزها -

 انتشار فناوری زمینه. در 6

 ن نهادهایبرقراری ارتباط مناسب میا ناتوانی در -

 تحقیقات در کشورمسئول 

با اهمیت و عدم آشنایی مسئوالن و متخصصان  -

 مفهوم انتشار فناوری

 انتشار فناوری کنندهکارهای تسهیلفقدان سازو -

وانین و )حمایت از حقوق مالکیت فکری و ق

 نهادهای انتشار فناوری(

 های علمی، صنعتی و فناورانهشبکهعدم وجود  -

از این  یکشود که هر مشاهده می (3)در جدول 

 .پژوهشگر اشاره شده استها توسط کدام ضعف

گونه که در بخش پنجم گفته شد، تمامی همان

های نوآوری از چهار دسته های موجود در نظامضعف

، نهادی و قابلیتی نشأت زیرساختینارسایی تعاملی، 

توان (، می3گیرند. با تطبیق این مطالب با جدول )می

توانند های فوق میعنوان کرد که هر یک از ضعف

ها در نظام ملی نوآوری گونه نارساییمصداقی از این

دهد که هر ضعف ( نشان می0ایران باشند. جدول )

  ناشی از کدام نارسایی است.
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 ها و مشکالت نظام ملی نوآوری ایرانبندی ضعفدسته -9جدول

زمینه 
 ضعف

 نظام ملی نوآوری ایران ها و مشکالتضعف

 مطالعات انجام شده
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سویی هم برایگذاری علم، فناوری و نوآوری کلی در سیاست راهکار نبود
 های بازیگران مختلف نظام نوآوریفعالیت

       ٭ ٭ ٭

گذاری و هماهنگی که مورد قبول شورای واحد فرابخشی مسئول سیاست نبود
 و هماهنگی را دارا باشد. تمامی نهادها بوده و قدرت اعمال سیاست

   ٭ ٭ ٭ ٭   

ت
ل و جه

تسهی
ت و 

ی تحقیقا
ده

ت
فعالی

ی
ی نوآور

ها
 

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭   ٭ و مقررات حاکم بر پژوهش و فناوریپیچیدگی قوانین 

 مالکیت از حمایت برای نیاز مورد و ساختاری فرهنگی قانونی، هایزیرساخت نبود
 فکری

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭   

   ٭  ٭    ٭ فناورانه و پژوهشی هایفعالیت به دهیجهت در اصلی هایاولویت نبودن مشخص

  ٭ ٭  ٭  ٭   دولتی منابع بر و فناوری پژوهش بخش مالی منابع حد از بیش اتکای

ق و توسعه
انجام تحقی

   ٭       پژوهش و توسعه تخصصیکمبود واحدهای  

    ٭  ٭   ٭ توسعه المللی در زمینه تحقیق ونهای بیضعف همکاری

  ٭ ٭  ٭    ٭ سهم بخش خصوصی در تحقیق و توسعه کمبود

کاری و هش و پراکندهنظام بخشی و تقسیم کار میان مراکز متولی پژو نبود
 کاریدوباره

 ٭   ٭  ٭ ٭  

 هایسعه و فعالیتو تو پژوهشهای نهاد متولی ارزیابی و نظارت بر فعالیت نبود
 نوآوری

    ٭  ٭   

ی
کارآفرین

 

های ابداع و دانش به جای ایجاد زمینهل کید بیش از حد نظام آموزشی به انتقاتأ
 نوآوری

   ٭      

  ٭  ٭      سازی محصوالت فناورانه؛واردات و عدم صرفه اقتصادی در تجاری

های عدم تسلط بخش علمی و دانشگاهی و مدیران مراکز تحقیقاتی به روش
 فناوری؛سازی تجاری

  ٭ ٭ ٭     

  ٭   ٭    ٭ گذاری خطرپذیر؛کمبود سرمایه

ی 
توسعه نیرو
ی
انسان

 ملی نیازهای با پرورشی و نظام آموزشی محتوای و اهداف از بخشی تناسب عدم 
 های نوین(؛فناوری متخصص نیروی تربیت اندازنبود چشم ویژههب)

  ٭ ٭ ٭     

    ٭     ٭ مهاجرت مغزها؛

ی
انتشار فناور

 ٭    ٭    ٭ ن نهادهای مسئول تحقیقات در کشورارتباط مناسب میا برقرار نکردن 
  ٭ ٭       با اهمیت و مفهوم انتشار فناوری عدم آشنایی مسئوالن و متخصصان

انتشار فناوری )حمایت از حقوق مالکیت فکری  کنندهفقدان ساز و کارهای تسهیل
 انتشار فناوری(قوانین و نهادهای و 

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭   

   ٭ ٭      های علمی، صنعتی و فناورانهشبکهعدم وجود 
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 های کارکردی نظام ملی نوآوری ایراننارسایی ضعف منشا -4جدول

 ها و مشکالت نظام ملی نوآوری ایرانضعف زمینه ضعف
نارسایی 

 زیرساختی

نارسایی 

 نهادی

نارسایی 

 تعاملی

نارسایی 

 قابلیتی

 گذاریسیاست

ی هاسویی فعالیتگذاری علم، فناوری و نوآوری جهت همکلی در سیاست نبود راهکار

 بازیگران مختلف نظام نوآوری
  ٭  ٭

گذاری و هماهنگی که مورد قبول تمامی شورای واحد فرابخشی مسئول سیاست نبود

 نهادها بوده و قدرت اعمال سیاست و هماهنگی را دارا باشد.
  ٭ ٭ 

تسهیل و 

دهی جهت

تحقیقات و 

های فعالیت

 نوآوری

   ٭  و مقررات حاکم بر پژوهش و فناوریپیچیدگی قوانین 

 مالکیت از حمایت برای نیاز مورد و ساختاری فرهنگی قانونی، هایزیرساخت فقدان

 فکری
    ٭

   ٭  فناورانه و پژوهشی هایفعالیت به دهیجهت در اصلی هایاولویت نبودن مشخص

 ٭    دولتی منابع بر و فناوری پژوهش بخش مالی منابع حد از بیش اتکای

و  پژوهشانجام 

 توسعه

    ٭ بود واحدهای پژوهش و توسعه تخصصیکم

  ٭   پژوهش و توسعهالمللی در زمینه های بینضعف همکاری

 ٭    سهم بخش خصوصی در پژوهش و توسعه کمبود

کاری و هش و پراکندهنظام بخشی و تقسیم کار میان مراکز متولی پژو نبود

 کاریدوباره
  ٭  

 هایو توسعه و فعالیتپژوهش های نهاد متولی ارزیابی و نظارت بر فعالیت نبود

 نوآوری
   ٭ 

 کارآفرینی

های ابداع و دانش به جای ایجاد زمینهل کید بیش از حد نظام آموزشی به انتقاتأ

 نوآوری
   ٭ 

 ٭   ٭ سازی محصوالت فناورانهدر تجاری واردات و عدم صرفه اقتصادی

های به روشپژوهشی تسلط بخش علمی و دانشگاهی و مدیران مراکز  نبود

 ناوریسازی فتجاری
 ٭ ٭  

 ٭    گذاری خطرپذیرکمبود سرمایه

توسعه نیروی 

 انسانی

 ملی نیازهای با پرورشی و نظام آموزشی محتوای و اهداف از بخشی تناسب نبود

 های نوین(فناوری متخصص نیروی تربیت اندازنبود چشم ویژههب)
   ٭ 

    ٭ مهاجرت مغزها

 انتشار فناوری

  ٭   ن نهادهای مسئول تحقیقات در کشورارتباط مناسب میانداشتن 

 ٭ ٭   با اهمیت و مفهوم انتشار فناوری مسئوالن و متخصصان آشنا نبودن

انتشار فناوری )حمایت از حقوق مالکیت فکری و  کنندهکارهای تسهیلنبود سازو

 قوانین و نهادهای انتشار فناوری(
   ٭ ٭

  ٭   نعتی و فناورانههای علمی، صشبکهنبود 

 

شود، یک ضعف ممکن که مشاهده می گونههمان

 است از بیش از یک نارسایی ناشی شود. 
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 گیرینتیجهبندی و جمع -2

از آنجایی که کارایی یک نظام نوآوری توسط 

کارکردهای آن در مطالعات مختلف شناخته شده است، 

های آن نیز از یک منظر کارکردی بندی ضعفدسته

 بنابراینقع شود. ها مؤثر واتواند در رفع این ضعفمی

، گذاریدسته کارکرد سیاست ششدر مطالعه حاضر در 

، های نوآوریدهی تحقیقات و فعالیتتسهیل و جهت

و توسعه، توسعه نیروی انسانی، پژوهش انجام 

کارآفرینی و انتشار فناوری، بیست و یک ضعف 

 کارکردی برای نظام ملی نوآوری ایران شناسایی شد. 

 یدسته نارسایی کل توجه به چهار، با دیگر از سوی

د، منشأ ها اشاره شهای نوآوری به آنکه در حوزه نظام

ن از ای یکزیرساختی، نهادی، تعاملی یا قابلیتی هر 

 ها شناسایی و عنوان شد.ضعف

شایان ذکر است که در برخی مطالعات، راهکارهایی 

رفت از این مشکالت مانند تمرکز بیشتر نیز برای برون

[ 03]گذار و بسترساز عنوان سیاستش دولت بهبر نق

های زیرساختی های ناشی از نارساییبرای رفع ضعف

یابی مسائل و مشکالت بیان شده است، اما ریشه

تواند دیدگاه سودمندتری برای رفع مشکالت به می

(، برای رفع 0)با توجه به جدول  بنابرایندست دهد. 

 ابتدا باید ای و هدفمند،مشکالت به صورت ریشه

های موجود را از بین برد که ممکن است متوجه نارسایی

دولت( در نظام ملی  برای مثالیک بازیگر خاص )

 اینوآوری ایران نباشد. این رویکرد یک رویکرد پایه

ها از منظر کارکرد شناسایی است. از سوی دیگر، ضعف

شده که اغلب متوجه یک بازیگر خاص در این نظام 

 ازیساصالح این کارکردها و یا برطرف راینبنابنیست. 

ی تواند رویکردکه در کارکرد شناسایی شده، می خالیی

کارکردگرا در حل معضالت نظام ملی نوآوری ایران 

 باشد. 

طور کارگیری این دو رویکرد بههدر واقع با ب

 معطوفزمان، که یکی به علت و دیگری به کارکرد هم

بهبود در نظام ملی  توان شاهد اصالح واست، می

 نوآوری ایران بود.

 سنجش برایای مطالعه شودمیپیشنهاد  در نهایت

 صورت گیرد. (0)درستی چارچوب ارائه شده در جدول 
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An Explication of the Iran’s National Innovation System’s Weaknesses with 

a Functionalist Approach 

Effat Norouzi1, Seyed Habibollah Tabatabaian 

 

 

Abstract 

There are several models of innovation from the perspective of various experts. These models, which 

are sometimes referred to as generation of innovation models are divided into two chief categories: 

linear models of innovation and systemic models. One approach to innovation from the perspective of 

systemic approaches is the national innovation system model. In the present paper, in order to explain 

the Iran’s national innovation system’s weaknesses, at first, we define the innovation systems and the 

linked features and then its functions will be discussed. Afterward, the paper enumerates Iran’s national 

innovation system’s weaknesses with a functionalist approach. Finally, it will provide a framework to 

identify the defects which lead to these weaknesses. 

Keywords: National Innovation System (NIS), Functions of the National Innovation System, the Iran’s 

National Innovation System’s Weaknesses. 
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