
 
 5931، تابستان 26شماره 

 

 

 نگاشت نهادی )با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری(های مفاهیم، رویکردها و روش

 6 *، غالمعلی منتظر5اسماعیل کالنتری

 سریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرمدی ی علم و فناوری، گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشکدهگذاری سیاستادانشجوی دکتر. 5

 سنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرف فناوری اطالعات، گروه مهندسی فناوری اطالعات، دانشکده دانشیار گروه مهندسی. 6

 
 10/11/59 پذیرش: ، تاریخ10/10/59 :تاریخ دریافت

 

 چکیده

و خألهای نهادیِ ها استفاده از نگاشت نهادی در مطالعات نظام نوآوری رویکردی است که ضمن شناسایی ضعف

های مفاهیم، رویکردها و روش ، مطالعهمقالهدهد. هدف این می ز برای یادگیری سیاستی به دستنظام، ابزار مفیدی نی

 برای این منظور ابتدا به گردآوری و مطالعه. رودکار میبهگوناگون نگاشت نهادی است که در مطالعات نظام نوآوری 

 ارها در این پژوهش کار رفتهبه هایروش پردازیم و سپسمی که با روش نگاشت نهادی انجام شده است،هایی پژوهش

ی امطالعات با رویکرد نگاشت نهادی از سه روش بر دهد که بیشترمی این پژوهش نشانهای . یافتهکنیممیحلیل ت

 «اقتصادیهای سازمان توسعه و همکاری»کنند. نخست روش می ی نوآوری استفادهترسیم نگاشت نهادی در نظام مل

ای هاستفاده از ماتریس که« کاپرون، سینسرا و بیکار»ش رکردهای نظام ملی نوآوری است؛ دوم روکه استفاده از کا

استفاده توأم از کارکردهای »است و سوم « نهاد -هدف»و « عامالت نهادیت»، «ابزار -نهاد»، «ابزارها -اهداف» چهارگانه

است. تعدادی از مطالعات نیز از ترکیب هر « ارکردک -چهارگانه به ویژه ماتریس نهادهای ی نوآوری و ماتریسنظام مل

ر د نوآوریی ند با برشمردن کارکردهای نظام ملتوامی اند. یک روش دقیق برای نگاشت نهادیدو روش استفاده کرده

 ، ابزارها و تعامالت نهادی تکمیل گردد. هان شروع شود و سپس با تبیین هدفیک حوزه معی

های نگاشت نهادی، سازمان توسعه و همکاریهای ، کاربردهای نگاشت نهادی، روشنگاشت نهادی :گان کلیدیژوا

 چهارگانه.های اقتصادی، ماتریس
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 مقدمه -5

مطالعات نظام نوآوری با رویکردهای متنوع و 

نوری ای انجام شده است. ریاحی و قاضیگسترده

اند: ( این مطالعات را در چهار رویکرد قرار داده0150)

، مطالعات کالسیک است که عمیق ولی نخسترویکر

فاقد چارچوب تحلیلی مشترک و مشابه است. بیشتر 

ی کالسیک دارند. مطالعات اولیه در این حوزه، رویکرد

 درباره نظام ملی نوآوری ژاپن و مطالعه 1فریمن مطالعه

مریکا که در سال نظام ملی نوآوری آ بارهدر 2نلسون

و همکاران چاپ  3یدر کتابی به سردبیری داس 0511

 ، مطالعهای از این مطالعات است. رویکرد دومشد، نمونه

نظام نوآوری در چارچوب کارکردهای آن است. گالی و 

دو  ی را با این رویکرد درباره مقایسهامطالعه 4تئوبوال

نظام نوآوری با استفاده از دو دسته کارکردهای سخت 

مکاران در و ه 6و نرم انجام دادند. همچنین ادکوئیست

نظام نوآوری در دو دسته  ظور مقایسهمطالعاتی به من

کشورهای کوچک با رشد سریع و کشورهای کوچک با 

های نظام نوآوری استفاده رشد آهسته از رویکرد کارکرد

 .[0] اندکرده

نظام نوآوری از طریق ارزیابی  رویکرد سوم، مطالعه

ام وجود و ارتباط نهادهای مؤثر بر نوآوری درون نظ

توسط  5است. مطالعاتی با استفاده از نگاشت نهادی

 هدربار 7اقتصادیهای سازمان توسعه و همکاری

کشورهای عضو انجام شده است. رویکرد چهارم، رویکرد 

 نظام وهای تحلیل شکست نظام با توجه به شکست

پردازد. می نظام نوآوری هدولت در آن، به مطالع همداخل

ی برای تحلیل نظام بزاری عملو همکاران، ا 8وولتوئیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Friman 

2. Nelson 

3. Dosi 

4. Galli and Teubal 

5. Edquist 

6. institutional mapping 

7. OECD 

8. Woolthuis 

9. Todtling and Trippl 

ینگ اند. توتلمند ارائه کردهشکست نظام هنوآوری بر پای

نظام نوآوری در مناطقی که  هنیز برای مطالع 9و تریپل

فعالیت نوآوری در آن ضعیف است از رویکرد شکست 

 .[0]اند مند استفاده کردهنظام

انجام شده در های در این مقاله با مروری بر پژوهش

جوی تبیین مفهوم وی، در جستالمللی و ملبین سطح

 هاینگاشت نهادی، نقاط قوت و ضعف، کاربردها و روش

 گوناگون آن هستیم.

 مفهوم نگاشت نهادی -6

 یینسرا با اشاره به تعریف نظام ملکاپرون و س

، بر نقش نهادها در 11و نلسون 10نوآوری از نظر مِتکالف

. متکالف نظام [0]کنند می ی نوآوری تأکیدنظام مل

داند که می ای از نهادهای متمایزنوآوری را مجموعه

رک و مستقل در توسعه و انتشار صورت مشتبه

را هایی سیاست و جدید سهم دارندهای اوریفن

. [1]د کننمی سازیمنظور تأثیر بر نظام نوآوری پیادهبه

نلسون کار طراحی نهادی را رسیدن به یک تعادل 

 اوریو خصوصِی فنعمومی های در جنبه 12مناسب

کافی بخش خصوصی برای ورود به  داند. انگیزهمی

نوآوری و عمومیت کافی برای تسهیل کاربرد گسترده، 

 .[4]در طراحی نهادی باید به یک تعادل مناسب برسد 

ون و سینسرا نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کاپر

صورت مستقیم )و نه منحصر( به نقش دولت را به

مسیرهایی  13دانند. در واقع پیوندهای نهادیمی بطمرت

 سازیاوری پیادهسیاستِ فنها هستند که از طریق آن

پیوندهای نهادی »ند از: اشود. این پیوندها عبارتمی

پیوندهای »، «16پیوندهای نهادی فضایی»، «14محیطی

10. Metcalfe 

11. Nelson 

12. appropriate balance 

13. institutional linkages 

14. the environmental institutional linkages  

15. spatial institutional linkages 
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و  «2پیوندهای نهادی سازمانی»، «1نهادی ابزاری

 «.3پیوندهای نهادی بخشی»

و ها منظور از پیوندهای نهادی محیطی، فعالیت

فناورانه، اقتصادی و اجتماعی  مداخالت دولت در توسعه

تواند آثار غیرمستقیم ولی مهمی بر فعالیت می است که

، هادی فضایینوآورانه داشته باشد. منظور از پیوندهای ن

، 4ی نوآوری در سطوح محلیساختار عمیق نظام مل

است که موجب انسجام  7المللیبینو  5، ملی6ایمنطقه

 هستندشود. پیوندهای نهادی ابزاری، ابزارهایی می آن

های دولت برای هدایت و تحریک فعالیت در اختیار

ارتباطات  ، بیانگر. پیوندهای نهادی سازمانینوآورانه

در قلب هر و  ی نوآوری استبازیگران اصلی نظام مل

ادی بخشی نیز نگاشت نهادی قرار دارد. پیوندهای نه

فناورانه، های اقتصادی ویژگیهای شامل فعالیت

و  است و رقابتِ کشورها تعریف 8ا اقتصادیساختار فن

به دنبال درجۀ تأثیر ساختار نهادیِ علم و فناوری بر 

 .[0]است  9الگوهای فناورانۀ ملی

ای است که بازیگران اصلی نقشه« نگاشت نهادی»

و تواند خألها می دهد ومی را نشانها و تعامالت آن

تر کند. به کمک نگاشت نهادی را روشن موانع ساختارها

ز وضع ظاهری نظام ملی نوآوری توان درک بهتری ایم

. نگاشت نهادی چارچوبی است که با [0]دست آورد به

 نمایی ساده و جامع وضعیت موجود نظام نوآوری را

 د درتوان نقایص موجومی و با بررسی آن دهدنشان می

اجزا و روابط میان اجزای نظام را شناسایی و تحلیل 

الزم را های ریزیکرد تا برای اصالح این موارد برنامه

 .[9]انجام داد 

و انتظاری نگاشت نهادی را چارچوبی  طباطبائیان

د داننمی علمی و فنیهای همکاری هبرای بررسی شبک

 در جهتهایی توان برای تدوین سیاستمی که از آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. the instrumental institutional linkages  

2. the organizational institutional linkages  

3. the sectoral institutional linkages 

4. local 

5. regional 

بخشی از وجود روابط الزم در بین نهادها و اطمینان

. با توجه [6] ایجاد دیدگاهی واحد از شبکه بهره جست

توان گفت نگاشت نهادِی نظام ملی می به این تعاریف

اوری و نوآوری، طرحی است که در نگاهی جامع علم، فن

م علم، فناوری و نوآوری، همۀ بازیگران اصلی نظا

سمی ، اهداف، ابزارها و کارکردهای ، تعامالت رجایگاه

دهد. یک نگاشت نهادی می ی نشانرا در سطح ملها آن

باید پیوندهای نهادی محیطی، فضایی، ابزاری، سازمانی 

 و بخشی را نیز شامل شود.

 کاربردهای نگاشت نهادی -9

چیدمان  هنگاشت نهادی بینش مفیدی را دربار

 وجودهی بگذارخاص نهادی یک کشور برای سیاست

ین دهد. به امی آورد و اطالعاتی فراتر از آمارها ارائهمی

ق، توان عدم تطابمی ترتیب با استفاده از نگاشت نهادی

پشتیبانی را مالحظه های پوشانی و نقایص برنامههم

توان از آن به عنوان ابزاری مفید برای می کرد. همچنین

ده کرد. استفا 10هاروش یادگیری سیاست با توجه به بِه

 ،هاچیدمان مناسب نهادی به بهبود هماهنگی سیاست

 مند کمکافزایش شفافیت و کاهش عدم تطابق نظام

کند. از سوی دیگر یکی از کاربردهای مفید نگاشت می

طور بهو  [7]نهادی ردگیری جریان دانش ضمنی است 

گذارد. می خألهای سازمانی را به نمایش معمول

رسمی غایب در های جاد سازمانبنابراین نهادسازی )ای

سیاستی در این دسته های ترین توصیهنظام( از متداول

رویکرد نگاشت نهادی  ،ایناز مطالعات است. با وجود 

است که هایی ی دارای ضعفگذاردر مطالعات سیاست

 :ها اشاره شده استدر زیر به برخی از آن

 عدم توجه به کیفیت تعامالت نهادی -

 سمیعامالت غیررنادیده گرفتن ت -

6. national 

7. international 

8. techno-economic structure 

9. national technological patterns 

10. best practices  
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توجه ویژه )و در بسیاری موارد توجه صرف( به  -

کمبود توجه به نهادهای نهادهای فیزیکی و 

 سخت و نرم

بر  طور مستقیمبهی که توجهِ صرف به عوامل -

نوآوری تأثیرگذارند و عدم توجه به محیطی که 

طور نوآوری درون آن فعالیت دارد و بهنظام 

 تأثیررا تحت نوآوریهای مستقیم فعالیتغیر

ویکرد محدود به نظام نوآوری( دهد )رقرار می

[0] 

گیری از نقاط قوت نگاشت ین ترتیب ضمن بهرهبه ا

باید تالش شود تا نقاط ضعفِ استفاده از این  نهادی

روش تا حد ممکن برطرف شود. همچنین در 

سیاستیِ مطالعات نگاشت های توصیه سازیپیاده

 یادشده مورد تأکید است. نهادی، توجه به نقاط ضعفِ

 گوناگون نگاشت نهادیهای روش -4

سه روش اصلی برای مطالعات نظام نوآوری با 

استفاده از رویکرد نگاشت نهادی مطرح شده است: 

های نخست، روشی است که سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی در مطالعات نظام نوآوری کشورهای عضو 

از طریق ها ازماناستفاده کرده است. در این روش س

کارکردهایشان در نظام نوآوری توصیف و در طرحی به 

 است که کاپرون و شوند. دوم، روشیتصویر کشیده می

اند و بعدها توسط خود استفاده کرده سینسرا در مقاله

. در این روش از چهار ه استتوسعه داده شد 1بیکار

ود شماتریس برای توصیف نگاشت نهادی استفاده می

سوم، روشی است که حاصل ترکیب دو روش یاد  [.0]

 یوش ترکیبی، از کارکردهای نظام ملشده است. در ر

چهارگانه، توأمان استفاده های نوآوری و ماتریس

 شود.می

همراه با ها هر یک از این روش در ادامه به مطالعه

ها انجام شده با استفاده از آنهای از پژوهشهایی نمونه

 پردازیم.می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bikar 

در گزارشی  اقتصادیهای مان توسعه و همکاریساز

نگاشت نهادی کشورهای عضو  درباره 0555که در سال 

ی نوآوری را از هیه کرده است، کارکردهای نظام ملت

    داند:ی شامل شش بند میگذارمنظر سیاست

 هدایت و رهبری -

 انجام پژوهش و توسعه -

 مالی پژوهش و توسعه تأمین -

 توسعه نیروی انسانی -

 اوریشار فنانت -

 ارتقای کارآفرینی فناورانه -

نظام ملی نوآوری های ترین فعالیتهمچنین مهم

 است: زیر شامل موارد

اوری و نوآوری و فنهای تدوین سیاست -

  هماهنگی، نظارت و ارزیابی

 تحقیقات بنیادی -

  تحقیقات کاربردی -

 ایتحقیقات توسعه -

غیرانتفاعی مجری های حمایت از سازمان -

مجری های عه یا سازمانو توس پژوهش

  بنیادی و کاربردیهای پژوهش

 پژوهش و توسعههای حمایت از طرح -

  تجاری )مستقیم و غیرمستقیم(های شرکت

 حمایت از پژوهش در موارد خاص -

توسعه و ارتقای نیروی انسانی و تسهیل  -

  هاجایی آنجابه

های بهبود توان کسب و بومی کردن فناوری -

  خاص

  هاوآوری در شرکتارتقای ظرفیت ن -

  هاایجاد ظرفیت نوآوری در شرکت -

 [7] اوریمبتنی بر فنهای شرکت بودجه تأمین -

نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری ژاپن را،  (،0)شکل 

های روش سازمان توسعه و همکاری مبنایکه بر

 دهد.می اقتصادی ترسیم شده است، نشان
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 [1]اپن نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری در ژ -5شکل 

در مطالعات متعددی از روش سازمان توسعه و 

ه است. سند تکمیلی اقتصادی استفاده شدهای همکاری

فناوری نانو در جمهوری اسالمی ایران  راهبرد ده ساله

مطالعاتی است که در سطح کشور از  نخستینیکی از 
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منظور استفاده کرده است. در این سند بهاین روش 

صورت ی و بهوآوری در سطح ملگیری از نظام نبهره

و انتقال مداوم دانش ها ایده سازیمنسجم برای تجاری

ی و تولید تجاری، کارکردهای نظام بردارتا سطح بهره

ملی نوآوری در شش دسته قرار گرفته است. این 

سعه و بندی سازمان توبندی بسیار مشابه تقسیمتقسیم

وری سوئد نظام نوآ ادی برای مطالعهاقتصهای همکاری

و نروژ است. کارکردهای نظام ملی نوآوری فناوری نانو 

 :[1]ند از اعبارت

 ی کلیگذارسیاست -

 ظرفیت ایجاد دانش -

 ودجه و تسهیل نوآوری و کارآفرینیب تأمین -

 توسعه نیروی انسانی -

 یاوربهبود ظرفیت انتقال و انتشار دانش و فن -

 تولید کاال و خدمات -

گیری از روش بهره طباطبائیان و انتظاری نیز با

کارکردها و اقتباس از کارکردهای سازمان توسعه و 

گاشت نهادی صنعت برق ایران اقتصادی، نهای همکاری

عالوه بر شش  این پژوهش، اند. دردست آوردهرا به

کارکرد نظام ملی نوآوری از دیدگاه سازمان توسعه و 

اقتصادی، کارکرد هفتم با عنوان تولید های همکاری

ین ترتیب با  و خدمات نیز اضافه شده است. به االکا

یادشده و نگاه به  گانهگیری از کارکردهای هفتبهره

محیط درون صنعت و محیط ملی، نگاشت نهادی 

 (،0)صنعت برق ایران توصیف و تبیین شده است. شکل 

 .[6]دهد می نگاشت نهادی صنعت برق ایران را نشان
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 [2]رق ایران نگاشت نهادی صنعت ب -6شکل 
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روش دوم در مطالعات نگاشت نهادی توسط کاپرون 

ور منظائه شده است. کاپرون و سینسرا بهو سینسرا ار

از  ایبندی اولیهارزیابی کارایی نگاشت نهادی، طبقه

این  مبنایارائه و سپس بر 3و نهادها 2، ابزارها1اهداف

بندی، چندین ماتریس کارکردی را مطرح طبقه

 ند:اکرده

که پیوندهای بین  4«ابزار -هدف»ماتریس  -

 اهدافی که از طریق سیاست علم و فناوری دنبال

 این و ابزارهایی که به منظور اکتساب شودمی

 کند.می توصیف شود رامی اهداف استفاده

بزارها که پیوندهای بین ا 6«ابزار -نهاد»ماتریس  -

ها آن سازیول پیادهو نهادهایی را که مسئ

 کند.می بیان ،هستند

شناسایی که برای  5«تعامالت نهادی»ماتریس  -

رود و نقش غالب می کارتعامالت بین نهادها به

 کنند.می را در نظام نوآوری ایفا

کاپرون و سینسرا تالش کردند این سه ماتریس را 

ای از آن خود تصویر اولیه هبا هم مطرح کنند و در مقال

 .[0]ند را مطرح کرد

ون و سینسرا چند سال بعد، ماتریس بیکار، کاپر

به آن را  7«هدف -نهاد»چهارمی تحت عنوان ماتریس 

 . [5]افزودند 

 هچهارگانهای در مطالعات متعددی از ماتریس

نوان عون و سینسرا استفاده شده است؛ بهبیکار، کاپر

ی هدف را در نظام مل -ماتریس نهاد (0) جدول ،مثال

 دهد.می بلژیک نشان نوآوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. objectives 

2. instruments 

3. institutions 

4. the objectives- instruments matrix 

5. the institutions- instruments matrix 

هدف نظام ملی نوآوری بلژیک  -ماتریس نهاد -5دول ج

[3] 

 نهادها
ظرفیت 

 خالق

ظرفیت 

 انتقال

ظرفیت 

 جذب

وزن کلی 

 نهادها

 0/07 1/1 9/0 1/09 بزرگهای شرکت

کوچک و های شرکت

 متوسط
6/41 7/1 9/0 1/94 

 7/5  0/0 6/1 نهادهای آموزش عالی

و  پژوهشهای سازمان

 فناوری
6/1 1/1  5/00 

     قامات دولتیم

 9/6 1/4  0/0 افراد

     بخش خارج از کشور

 011 0/7 9/5 1/11 وزن کلی اهداف

 

این چنین تفسیر کرد: در توان می این جدول را

درصد از اقدامات  1/94رسد که می نظربلژیک به

های سیاست علم، فناوری و نوآوری به حمایت از فعالیت

 7/11ص دارد که کوچک و متوسط اختصاهای شرکت

درصد از کل( به تحریک هدف  6/41درصد از آن )

این پژوهش با های پردازد. دادهمی ظریفیت خالق

که توسط  8سیاستِ نوآوریهای داده استفاده از پایگاه

دست آمده شود، بهمی ارائه 9نمودار روند اروپا در نوآوری

 .[5]است 

ملی نظام  توان مطالعهمی عنوان مثال دیگریبه

فناوری اطالعات در ایران نام برد.  هنوآوری را در حوز

فناوری  هکارکرد را در حوز -ماتریس نهاد (،0جدول )

 دهد.می اطالعات ایران نشان

6. the institutional interactions matrix 

7. the institutions- objectives matrix 

8. The Innovation Policy Database 

9. European Trend Chart on Innovation 
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 [51]کارکرد در حوزۀ فناوری اطالعات ایران  -ماتریس نهاد -6جدول 
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هدف  -شود ماتریس نهادمی همچنان که مالحظه

صورت کمی است، در ی نوآوری بلژیک بهدر نظام مل

اوری فن کارکرد در حوزه -ی که ماتریس نهادحال

ت کیفی است. دلیل آن عدم صوراطالعات ایران به

ان برای تکمیل این ماتریس است. کافی در ایر اطالعات

 توان چنین بیان کرد که روش دوم؛می ین ترتیببه ا

دو طریق  چهارگانه بههای یعنی استفاده از ماتریس

 کمی و کیفی قابل استفاده است.

م توأ در مطالعات نگاشت نهادی، استفاده روش سوم

های از کارکردهای نظام ملی نوآوری و ماتریس

 -بیکار، کاپرون و سینسرا به ویژه ماتریس نهاد چهارگانه

 اری از مطالعات از رویکرد ترکیبیکارکرد است. بسی

در نگاشت نهادی  ،مثال عنواناند؛ بهاخیر استفاده کرده

نظام ملی نوآوری استرالیا، از کارکردهای نظام ملی 

 کارکرد استفاده شده است.  -ادنوآوری و ماتریس نه

نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری استرالیا  (1شکل)

 دهد.می را در قالب کارکردهای نظام نوآوری نشان
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 [7]نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری استرالیا  -9شکل 

که به طریق  کارکرد را -(، ماتریس نهاد1جدول )

، برای نگاشت نهادی نظام ملی است کیفی تهیه شده

 دهد.می نوآوری استرالیا نشان
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 [7]کارکرد برای نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری استرالیا  -ماتریس نهاد -9جدول 

 نهادها
ت

سیاس
گذار

ی
ی و نوآور

ی فناور
 

جام 
ان

ش
پژوه

 
سعه

و تو
 

بنیا
ی

د
ی 
ش رقابت

پی
 

ی
کاربرد

 

ن بودج
تأمی

 ه
ش

پژوه
 

و توسعه
 

جام دهند
ی ان

ت از نهادها
حمای

 ه
ت

حقیقا
ت

 

ی
جار

ی ت
ت در نهادها

حقیقا
ت از ت

حمای
 

ت از حوزه
حمای

ی 
ها

ی
حقیقات

ص ت
خا

 

ی
سان

ی ان
ی نیرو

ارتقا
 

ی
شار فناور

انت
 

ی
ق با فناور

ب و تطاب
س

بهبود ک
 

ی
ب فناور

ی جذ
ن کل

بهبود توا
 

ی
ت نوآور

جاد ظرفی
ای

 
ت

در شرک
ها

 

ی
ی فناور

ی کارآفرین
ارتقا

 

ن بودج
تأمی

 ه
ت

شرک
ی 

ها
ی

ی بر فناور
مبتن

 

غیره
 

                 * کابینه

                 * پژوهشیهای تهیأ

        *   *      * هاو سیاستها برنامه توسعه

    *             * صنعت استرالیا

 *         *        و توسعه پژوهششروع 

  *        *        ی نوآوریگذارصندوق سرمایه

 *   * *     *        و توسعه پژوهشتخفیف مالیاتی 

 *   * * *  *  * *  * * *   مراکز تحقیقاتی مشترک برنامه

  *        *        گیوه فناوری استرالیا

  *                ائتالفی توسعههای صندوق

 *    * *            وریفنا راکز توسعهم

             * * *   علمی و صنعتی کشورهای سازمان پژوهش

             * * *   علوم دریایی استرالیا مؤسسه

             * * *   ای استرالیاسازمان علوم و فناوری هسته

             * * *   سازمان علوم و فناوری دفاعی

      *    * *  * *   * تداییبخش انرژی و صنایع اب

 *     *   *    * *    روستایی پژوهش و توسعههای شرکت

             * * *   شناختی استرالیاسازمان بررسی زمین

         *  *       شورای ملی تحقیقات پزشکی و بهداشتی

         *  *       شورای تحقیقات استرالیا

             * *    لت ایالتیپژوهشی دوهای سازمان

        * *  *  * * *   هادانشگاه

 *         * *  * *    علم و فناوریهای پارک

 *       *          صنعتیهای انجمن

                  تجاریهای شبکه

          *   * *    و توسعه پژوهش اجراکنندههای شرکت

           *   * *   تفاعی خصوصیپژوهشی غیرانهای سازمان
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 هنگاشت نهادی حوز هدر مطالعات انجام شده دربار

نیز از رویکرد ترکیبی استفاده  اوری اطالعات ایرانفن

شده است. در این گزارش نگاشت نهادی به تفکیک هر 

ی کارکرد -کارکرد نظام نوآوری رسم و نیز ماتریس نهاد

عات نیز ترسیم شده فناوری اطال هنظام نوآوری در حوز

کارکرد را در این حوزه  -ماتریس نهاد 4است. شکل 

نگاشت نهادی  7دهد. ضمن این که در شکل می نشان

ی در سطح بخشی و فرابخشی گذارکارکرد سیاست

 نشان داده شده است.

 

 
 [51]فناوری اطالعات ایران ه در حوز گذارنگاشت نهادی بخشی و فرابخشی سیاست -4شکل 

موارد  جزوالعات نگاشت نهادی یادشده، مط

معدودی از مطالعاتی است که از رویکرد نگاشت نهادی 

با  طور معمولبه استفاده کرده است. این مطالعات

 نهادی، به ارائههای شناسایی خألها و نارسایی
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منظور برطرف کردن این سیاستی بههای توصیه

تواند می تیسیاسهای پردازند. این توصیهها مینارسایی

هر کارکرد نظام ملی نوآوری ارائه  هبه تفکیک دربار

 شود.

یادشده در های روش هاین مقاله، به مقایس هدر ادام

پردازیم و نقاط می نگاشت نهادی با یکدیگر همطالع

کنیم. در روش نخست که از می را بیان یکضعف هر 

 منظور تصویر نگاشت نهادی استفادهکارکردها به

 است:زیر شرح ترین نقاط ضعف به مهم شود،می

اصلی  عنوان مؤلفهصرف به کارکردها به توجه -

نگاشت نهادی و عدم توجه به اهداف، ابزارها و 

 الت نهادیتعام

عدم اولویت بین کارکردهای نظام نوآوری و یا  -

ولویت بین کارکردهای اصلی به بیان دیگر عدم ا

 و فرعی

نوآوری در  نظر بر کارکردهای نظامعدم اتفاق -

 نگاه اندیشمندان که در مطالعاتِ روش نخست

 .[00]تواند بازتاب داشته باشد می

استاندارد و یکتا در  نظر بر چارچوبعدم اتفاق -

ا استفاده از رویکرد مطالعات نگاشت نهادی ب

ای که در گزارش منتشرشده گونهکارکردها به

اقتصادی های توسط سازمان توسعه و همکاری

 . [7]رویکرد یکتایی استفاده نشده است نیز از 

جایابی نهادهایی که دارای چند کارکرد هستند  -

ش دشوار در ترسیم نگاست نهادی به این رو

 است.

دیدگاه  مبنایکارکردهای نظام نوآوری بر -

اقتصادی که های سازمان توسعه و همکاری

نگاشت نهادی در های مبنای بیشتر تحلیل

محدود به  یرویکردگیرد، می روش نخست قرار

نظام نوآوری دارد که توسط تعدادی از 

اندیشمندانِ طرفدارِ رویکرد گسترده، نظیر 

، [04]و ادکوئیست  [01]، الندوال [00]فریمن 

 مورد انتقاد قرار گرفته است. 

روش استفاده از کارکردها در ترسیم نگاشت  -

نهادی، تناسب بیشتری با کشورهای 

کمتری با کشورهای در  یافته و تناسبتوسعه

حال توسعه دارد. در کشورهای در حال توسعه 

نوین های اگر چه ممکن است دانش و فناوری

اقتصاد  اما توسعهرشد سریعی داشته باشد، 

 .[09]گیرد می بنیان با ُکندی انجامدانش

 -ابزار، نهاد -از چهار ماتریس هدف ،در روش دوم

شود. می استفاده هدف -ابزار، تعامالت نهادی و نهاد

 است: زیرترین نقاط ضعف این روش به شرح مهم

نیاز به اطالعات گسترده برای تکمیل  -

بسیاری از این ، با وجود اینکه هاماتریس

روز یا اطالعات در کشورهای در حال توسعه به

 اصالً موجود نیست. 

شود. به خوبی تبیین نمیها ارتباط بین ماتریس -

دوبعدی هستند، ها ماتریسکه چون  به این معنا

شود که هدف معینی که هدف معلوم نمی

مشترک دو نهاد دیگر است در هر نهاد توسط 

 کدام ابزارها و با کدام تعامالت نهادی محقق

 شود. می

درون هر ماتریس های بندی مؤلفهعدم اولویت -

 )در حالت کیفی(

بیشتر مطالعات انجام شده با این روش،  -

نظام نوآوری دارند.  محدود به یرویکرد

گسترده و محدود، های ترین تفاوت دیدگاهمهم

از نوآوری است. در دیدگاه محدود، ها تعریف آن

و توسعه است  پژوهشهای نوآوری حاصل تالش

مند ن تمرکز این دیدگاه بر روابط نظامو بنابرای

و ها و توسعه در بنگاه پژوهشبین واحدهای 

فناوری )مانند  دانش و نهادهای تولیدکننده

و  پژوهشپشتیبانی از های ( و فعالیتهادانشگاه

خاص علم و فناوری( های توسعه )مانند سیاست

 .[0]است 
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رویکرد محدود برای کشورهای بزرگ و  -

افته مناسب است و برای کشورهای در یتوسعه

باشد  کنندهتواند حتی گمراهمی حال توسعه

[06]. 

از کارکردهای نظام توأم  در روش سوم که استفاده

چهارگانه است، بسیاری از نقاط های نوآوری و ماتریس

اول و دوم برشمرده شد مانند های ضعفی که در روش

و نیز عدم  اهداف، ابزارها و تعامالت نهادی عدم توجه به

د بای شود، امابندی بین کارکردها، مالحظه نمیاولویت

ه است ک توجه کرد که این روش نیز دارای نقاط ضعفی

 در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت:

عدم اتفاق نظر اندیشمندان بر کارکردهای نظام  -

 نوآوری؛

کارکرد )ماتریس  -بسیار به ماتریس نهاد توجه -

شناسی بیکار، کاپرون و هدف در نوع -نهاد

سینسرا البته با تنوع بیشتر در کارکردها یا 

ش داف(. این موضوع باعث شده که روهمان اه

نخست تلقی  تری از روشدقیق سوم، نسخه

 شود.

یکرد محدود به انجام مطالعات با محوریت رو -

 نظام نوآوری

های کشورهای تناسب بیشتر مطالعات با ویژگی -

 یافتهتوسعه

البته باید دقت کرد استفاده از هر سه روش در 

کشورهای در حال توسعه مانند ایران، مستلزم اتخاذ 

ظام نوآوری است تا از ابتال به رویکرد گسترده به ن

رویکرد محدود پرهیز شود. های و گمراهیها ضعف

نگاشت نهادی را های شناسی روشنوع (،4)جدول 

 وار نشانصورت فهرستراه با نقاط ضعف هر روش بههم

 دهد.می

 عف هر کدامنظام نوآوری با استفاده از رویکرد نگاشت نهادی و نقاط ض مطالعههای انواع روش -4جدول 

 نقاط ضعف مطالعات انجام شده نمونه نام روش ردیف

0 
استفاده از کارکردهای نظام 

 نوآوری

نگاشت نهادی کشورهای عضو سازمان 

[، 7اقتصادی ]های توسعه و همکاری

[، نگاشت نهادی 07نگاشت نهادی ژاپن ]

[، نگاشت نهادی 1فناوری نانو در ایران ]

 [6صنعت برق در ایران ]

اهداف، ابزارها و  به نکردن ِه صرف به کارکردها و توجهتوج -

 تعامالت نهادی

 ولویت بین کارکردهای نظام نوآوریعدم ا -

 شمندان بر کارکردهای نظام نوآورینظر اندیعدم اتفاق -

استاندارد و یکتا در این نظر بر چارچوبی عدم اتفاق -

 مطالعات

 د دارندبی نهادهایی که چند کارکردشواری در جایا -

 رویکرد محدود به نظام نوآوری -

 تر با کشورهای در حال توسعه تناسب کم -

0 

استفاده از 

های ماتریس

، «ابزار -هدف»

، «ابزار -نهاد»

« تعامالت نهادی»

 «.نهاد -هدف»و 

 کیفی
نگاشت نهادی فناوری اطالعات در ایران 

[01] 

 هانیاز به اطالعات گسترده برای تکمیل ماتریس -

 هادم تبیین مناسب در ارتباط بین ماتریسع -

یس )در حالت درون هر ماترهای بندی مؤلفهعدم اولویت -

 کیفی(

 رویکرد محدود به نظام نوآوری -

 تر با کشورهای در حال توسعهتناسب کم -

 [5نگاشت نهادی بلژیک ] کمی

1 

ترکیبی از کارکردهای  استفاده

های نظام نوآوری و ماتریس

-نه به ویژه ماتریس نهادچهارگا

 کارکرد

 [7نگاشت نهادی نظام نوآوری استرالیا ]

 شمندان بر کارکردهای نظام نوآورینظر اندیعدم اتفاق -

 کارکرد -ِه بسیار به ماتریس نهادتوج -

 رویکرد محدود به نظام نوآوری -

 تر با کشورهای در حال توسعهتناسب کم -
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 گیرینتیجهبندی و جمع -1

ن مقاله مفهوم نگاشت نهادی بررسی و در ای

کاربردهای گوناگون، نقاط قوت و ضعف آن نیز 

برشمرده شد. تا کنون مطالعات متعددی در جهان و 

ایران با استفاده از نگاشت نهادی انجام شده است. در 

این مقاله به تعدادی از این مطالعات اشاره شد. سه 

 ناساییروش اصلی در مطالعات نگاشت نهادی قابل ش

استفاده از رویکردهای نظام ملی نوآوری  ،است: نخست

 هایاست که بیشتر توسط سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی به منظور تشریح نگاشت نهادی کشورهای 

عضو استفاده شده است. روش دوم، استفاده از 

ابزار، تعامالت  -ابزار، نهاد -چهارگانۀ هدفهای ماتریس

ت. روش سوم، روش ترکیبی هدف اس -نهادی و نهاد

است که با استفاده از کارکردهای نظام ملی نوآوری و 

 کارکرد به -چهارگانه به ویژه ماتریس نهادهای ماتریس

 پردازد.می تبیین نگاشت نهادی

یک روش دقیق برای استفاده از رویکرد نگاشت 

ی تواند با برشمردن کارکردهای نظام ملمی نهادی

در  ن شروع شود وفناوری معییک  نوآوری در حوزه

چهارگانه در هر یک از های ادامه با ترسیم ماتریس

تفکیک کارکردها  کارکردها، نگاشت نهادی موجود به

ین ترتیب با نمایان شدن تشریح و تبیین شود. به ا

های توان به تبیین توصیهمی خألهای نهادی و سازمانی،

ظام ود نسیاستی و راهکارهای پیشنهادی به منظور بهب

 هفناوری معین اقدام کرد. نکت هملی نوآوری در آن حوز

های روش ، چگونگیِ توسعهمغفول در این مطالعات

رسد با می کمی )عددی( در این زمینه است. به نظر

 توان به عینیت بیشمی عددی،های استفاده از روش

 تری در استفاده از رویکرد نگاشت نهادی دست یافت.
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Concepts, Approaches and Methods of Institutional Mapping  

(With an Emphasis on Innovation System Studies) 
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Abstract 

Utilizing the institutional mapping approach in innovation system studies, in addition to identifying 

institutional weaknesses and gaps of the systems, provides a beneficial tool for policy learning. the 

purpose of this paper is to study the concepts, approaches and various methods of institutional mapping 

which are used in innovation system studies. To attain this purpose, first, we review the researches which 

are performed by means of institutional mapping method and then we will analyze the methods which 

are used in these researches. The findings of the study indicate that in the majority of studies, which 

were performed by means of institutional mapping approach, there are three methods used in 

representing the institutional mapping of national innovation system. The first method which has been 

used by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) applies the national 

innovation system’s functions. The second one, the Carpon, Cincera and Bikar method which uses quad-

matrices of “objectives-instruments”, “institutions-instruments”, “institutional interactions” and 

“objective-institution”. The third method acts by combining the national innovation system’s functions 

with the before-mentioned matrixes, particularly the “institutions-instruments” matrix. Also in some 

researches, the both methods have been applied. We believe that determining a precise institutional 

mapping method can be initialized through enumerating the national innovation system’s functions and 

finally can be accomplished by explicating the objectives, instruments and institutional interactions.   

Keywords: Institutional Mapping, Applications of Institutional Mapping, the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), Quad-Matrices.  
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