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Abstract 

Research centers are one of the fundamental 
elements of every country’s national 
innovation system (NIS) and play a 
significant role in innovative activities. 
However, there are few researches about the 
effect of such institutes on innovation 
systems.  
The present study firstly investigates the role 
of knowledge in Knowledge Based Economy 
and secondly the role of research centers in 
NIS and organizing innovation ecosystem. 
Finally a framework for existing and 
desirable status of such institutes has been 
presented. The study focus is on Research 
Institute of Petroleum Industry (RIPI) as one 
of the most fundamental Research and 
technology organizations in Petroleum 
Industry of Iran. Two valid and reliable 
questionnaires were designed for this 
purpose.  

                                                 
* Corresponding author: h.hassani@sbu.ac.ir 

Answers from 109 experts in the field, were 
collected and then analyzed. The normality 
was tested using Kolmogorov–Smirnov test. 
Then, the p-value of indexes was observed 
using one-sample T Test. Moreover, the 
independent t-test indicated the p-value 
difference between the existing and desirable 
status of research institute effectiveness. 
Furthermore, the results show that RIPI 
requires focusing on three functions for 
achieving the favorite status: distribution of 
knowledge and technology, financing and 
innovation facilitating and policy making. In 
the related literature these functions are 
known as the main functions for innovation 
ecosystem formation. In this regard, planning 
the activities in Research Institute of 
Petroleum Industry in future should be 
performed in a way that it becomes a dynamic 
Innovation Ecosystem Builder in petroleum, 
gas and petrochemical industries. 
 
Keywords: National Innovation System, Research 
& Technology Organizations, Innovation 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 زمستان، 4، شماره هشتمسال 

 

  

  ؛و فناوري در نظام ملی نوآوري هاي پژوهش بررسی نقش سازمان
 مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت ایران

  3علی بخشی آنی، 2سعیدحسین رفیعی، *1سید حمزه حسنی

  گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتی شریف ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر پژوهشکده سیاست کارشناس -1
  گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتی شریف پژوهشگر پژوهشکده سیاست -2

  رکبیردکتري مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امی -3
  

  دهیچک
رو نخست به بررسی  در مقاله پیش. هاي پژوهش و فناوري در نظام نوآوري پرداخته است کمتر پژوهشی به بررسی نقش مؤسسات تحقیقاتی و سازمانتاکنون 

و بر  محور پرداخته شده و سپس نقش مراکز تحقیقاتی در نظام نوآوري و ساماندهی اکوسیستم نوآوري مورد بررسی قرار گرفته نقش دانش در اقتصاد دانش
در مرحله بعد پژوهشگاه صنعت نفت به . گونه مؤسسات ارائه شده است آفرینی این اساس آن، چارچوبی براي بررسی وضعیت موجود و جایگاه مطلوب نقش

 109حی و نظرات اي طرا بدین منظور پرسشنامه. هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت کشور در کانون توجه قرار گرفته است ترین سازمان عنوان یکی از اصلی
ها به اثبات رسید و مشخص گردید  داري شاخص اي، معنی یک نمونه Tبا استفاده از آزمون . نظران گردآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نفر از صاحب
اد که پژوهشگاه براي نیل به وضعیت به عالوه نتایج نشان د. آفرینی پژوهشگاه وجود دارد داري میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب نقش که فاصله معنی

کارکردهایی که در متون این حوزه به عنوان کارکردهاي ( "گذاري سیاست"و  "تأمین مالی و تسهیل نوآوري"، "انتشار دانش و فناوري"مطلوب باید سه کارکرد 
اي  هاي آتی پژوهشگاه صنعت نفت باید به گونه این اساس، فعالیتبر . را در کانون توجه قرار دهد) شوند دهی اکوسیستم نوآوري شناخته می اصلی مؤثر در شکل

  .ریزي شود که این سازمان به نهاد ایجادکننده اکوسیستم نوآوري در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل گردد برنامه

  نظام نوآوري پژوهش و فناوري، ایجادکننده اکوسیستم نوآوري، کارکردهاي  نظام ملی نوآوري، سازمان: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
توان به عنوان  به اعتقاد اندیشمندان، هیچ عاملی را نمی

جایگزین دانش در اقتصاد عصر حاضر معرفی کرد به طوري 
که تا چند ) مانند نیروي کار و سرمایه(که سایر عوامل تولید 

آمدند نیز،  دهه پیش از جمله عوامل اصلی توسعه به شمار می
ن ترتیب بسیاري به ای. اند تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته
محور، توسعه خود را در  کشورها در عصر اقتصاد دانش

رو، به  کنند و از این آفرینی از طریق دانش جستجو می ثروت
                                                 

  h.hasani@sbu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

دنبال سامان دادن سازوکاري هستند که در آن، دانش بر اساس 
نیاز جامعه ایجاد شده به سالمت از مسیر پرپیچ و خم بلوغ و 

  .به تولید ثروت بیانجامدتکامل عبور کرده و نهایتاً 
زنجیره تولید، انتشار و بکارگیري دانش شامل فرآیند مستمر و 

اي است که مستلزم فعالیت، همکاري و تعامل  تنیده درهم
بر این . اجزاء مختلف و نهادهاي درگیر در این زنجیره است

اساس، رویکرد سیستمی به نوآوري باعث شد تا چارچوبی 
ي به منظور تسهیل و تقویت فرآیند به نام نظام ملی نوآور

در واقع نظام . ]1[تولید، انتشار و بکارگیري دانش توسعه یابد 
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اي از اجزاء، بازیگران و روابط بین آنها  ملی نوآوري مجموعه
است که در تولید، انتشار و استفاده از دانش با یکدیگر در 

  .]2[تعامل هستند 
م نظام نوآوري، همچنین یکی از اهداف کلیدي توسعه مفهو

ارائه تصویري از مجموعه مناسبات جاري میان بازیگران مؤثر 
هاي  ها، بنگاه دولت. در جریان علم و فناوري بوده است

ترین بازیگران نظام  اقتصادي و مراکز پژوهشی از جمله اصلی
هاي پژوهش  در این میان، سازمان. شوند نوآوري محسوب می

بدیل  نوآوري و بازیگران بیو فناوري از ارکان اصلی نظام 
گیري  این مؤسسات در شکل. آیند شمار می توسعه اقتصادي به

هاي جاري در نظام نوآوري،  مجموعه قوانین و سیاست
ساماندهی جریان علم و فناوري، تولید دانش و توسعه 

ها و حتی ساماندهی  فناوري، رسوخ فناوري در صنایع و بنگاه
مطالعات . سزایی دارند ش بهگیري منابع انسانی نق و شکل
که  دهد نشان مییافته  گرفته در کشورهاي توسعه صورت

گونه مؤسسات، نه تنها تحقق برخی از کارکردهاي اصلی  این
نظام نوآوري را به عهده دارند که قادرند به طور مستقیم و 
غیرمستقیم، سایر بازیگران این سیستم را نیز در مسیر تحقق 

  .]3[ویت نظام نوآوري یاري کنند کارکردهاي واجد اول
هاي بسیاري شکل  در ایران نیز مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه

گرفته است که هر یک با تمرکز بر حوزه تخصصی خود، 
نظام نوآوري آن حوزه را در کانون توجه قرار  فعالیت در

این . یکی از این مراکز، پژوهشگاه صنعت نفت است. اند داده
اداره توسعه تحقیقات شرکت "با نام  1338در سال  سازمان

موافقت اعالم ، طبق 1368در سال و تأسیس  "ملی نفت ایران
اصولی شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 

شده  کارکردهاي تعریف. نام گرفت "پژوهشگاه صنعت نفت"
 اي انجام تحقیقات بنیادي، کاربردي و توسعه ،براي این مرکز

پیشگام ، سازمانی 1404انداز این سازمان در افق  چشم. است
در توسعه فناوري و ارائه راهکارهاي فناورانه در صنعت نفت 
است که باید به توسعه پایدار متعهد بوده و کشور را در مسیر 

  .]4[توسعه فناورانه صنعت نفت به پیش براند 
مطالعات بسیاري در خصوص ارزیابی میزان موفقیت 

ها و مراکز تحقیقاتی صورت گرفته  سازمانی پژوهشکده درون
بررسی میزان تولید مقاالت علمی، نظام پاداش و . است

پرداخت، عوامل مؤثر بر تعهد کارکنان، معیارهاي اثربخشی 

درون سازمان و مطالعاتی از این دست، مجموعه تحقیقات 
ها  گونه سازمان اند که تاکنون در خصوص این ودهرایجی ب

اما تاکنون تحقیق علمی چندانی در . انجام گرفته است
هاي  خصوص نقش این مراکز به عنوان یکی از زیرسیستم

این پژوهش از دو . اصلی نظام ملی نوآوري انجام نشده است
گرفته در این حوزه  هاي صورت  جنبه ذیل با سایر پژوهش

جنبه اول، نگاه تحلیلی آن به نقش مراکز : متفاوت است
تحقیقاتی کشور به عنوان یکی از اجزاء نظام نوآوري و وجه 
تمایز دیگر نیز تمرکز آن بر اثربخشی مراکز پژوهشی با تأکید 

  .بر نقش آنها در نظام نوآوري است
شود تا با بررسی نقش  بر این اساس، در این مقاله تالش می

رکردهاي نظام نوآوري و مقایسه پژوهشگاه در تحقق کا
هاي موجود با وضعیت مطلوب، تحلیلی از  رویکرد
هاي اصلی پژوهشگاه و میزان موفقیت آن در  گیري جهت

همچنین در این . تحقق کارکردهاي نظام نوآوري ارائه شود
مقاله تالش شده نقش پژوهشگاه در نظام نوآوري مورد 

  .بررسی قرار گیرد
  :بارتند ازسؤاالت پژوهش حاضر ع

عوامل مؤثر در نیل پژوهشگاه صنعت نفت به جایگاه  -1
مطلوب آن و همچنین ایفاء نقش هرچه مؤثرتر آن در نظام 

 ملی نوآوري کدام است؟

آیا میان عملکرد فعلی و عملکرد مطلوب پژوهشگاه  -2
 داري وجود دارد؟ صنعت نفت در نظام نوآوري فاصله معنی

ف را میان وضعیت موجود و کدام عوامل بیشترین شکا -3
 اند؟ جایگاه مطلوب پژوهشگاه به وجود آورده

توان به عنوان نقش مناسب پژوهشگاه در  چه الگویی را می -4
 نظام نوآوري معرفی نمود؟

  :است زیر موارد نیز شامل تحقیق این فرضیات
اهتمام به تحقق کارکردهاي نظام نوآوري در  :فرضیه اول -

  .نفت به جایگاه مطلوب آن مؤثر استنیل پژوهشگاه صنعت 
میان جایگاه موجود پژوهشگاه صنعت نفت در  :فرضیه دوم -

داري  نظام ملی نوآوري و اثربخشی مطلوب آن شکاف معنی
 .وجود دارد

بدین منظور ابتدا بر اساس فرضیه اول، کارکردهاي نظام 
پژوهشگاه   هاي اصلی تعیین جهت نوآوري به عنوان شاخص

اند و از این طریق  یگاه مطلوب آن، آزمون شدهبه سمت جا
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ها در دستیابی پژوهشگاه به جایگاه مطلوب  اهمیت شاخص
سپس بر اساس . خود مورد بررسی قرار گرفته است

هاي به دست آمده، وضعیت فعلی پژوهشگاه در  شاخص
. تحقق هر یک از کارکردهاي نظام نوآوري بررسی شده است

داري کارکردهاي  مینان از معنیبه این ترتیب ضمن حصول اط
نظام نوآوري در تعیین نقش پژوهشگاه، امکان مقایسه 

هاي موجود و  ها در وضعیت وضعیت هر یک از شاخص
در نهایت نیز الگوي ایجادکننده . مطلوب فراهم شده است

به عنوان یک الگوي مناسب براي  1"اکوسیستم نوآوري"
همچنین  .هاي پژوهشگاه پیشنهاد شده است فعالیت

پیشنهاداتی به منظور ارتقاء جایگاه سازمان در نظام نوآوري 
  .ارائه گردیده است

  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
  نظام نوآوري، کارکردها و اجزاء آن 1- 2

هاي پایانی قرن نوزدهم  به اعتقاد بسیاري از اندیشمندان، سال
فرآیندهاي . محور دانست را باید مطلع عصر اقتصاد دانش

بنیان شامل تولید، توزیع، انتقال و  اصلی در اقتصاد دانش
از این منظر، سیستمی از اجزاء و بازیگران . کاربرد دانش است
برداري از  ر و بهرهگیرد که در تولید، انتشا مختلف شکل می
هاي  در این سیستم همچنین جریان. دانش نقش دارند

آید که به واسطه آن، فعالیت و تعامل  بازخوردي به وجود می
گذارد  هاي مختلف بر عملکرد سیستم اثر می بازیگران و بخش

به این ترتیب، رویکرد سیستمی به فرآیند نوآوري منجر . ]5[
این . عنوان نظام نوآوري شدگیري مفهوم جدیدي با  به شکل

و با الهام از  1982در سال  2مفهوم را اولین بار، فریمن
این سیستم را  4یسنیو. ]6[به کار برده است  3نظریات الندوال

داند که در   هایی می ها و بنگاه متشکل از دولت، دانشگاه
او . کنند چارچوب مرزهاي ملی و در تعامل با یکدیگر کار می

تعامالت را توسعه، نگهداري، تأمین مالی و نهایتاً هدف از این 
همچنین در تعریفی دیگر، . ]7[ داند تنظیم علم و فناوري می

اي از نهادهاي ویژه  نظام ملی نوآوري را مجموعه 5متکالف
دانسته که در تعامل با یکدیگر به طور مشترك یا انفرادي در 

                                                 
1- Innovation Ecosystem 
2- Freeman 
3- Lundvall 
4- Niosi 
5- Metcalfe  

در این  گذاري هاي جدید و سیاست توسعه و انتشار فناوري
نظام ملی نوآوري را شامل  6بالزات. ]8[دارند  عرصه گام برمی

فرآیندي که از . داند تمام فرآیند نوآوري در سطح ملی می
سازي و فاز انتشار  گیري ایده آغاز و به تجاري ابتداي شکل

بعدها الندوال نیز نظام نوآوري را به . ]9[شود  فناوري ختم می
منظور تبیین ارتباط میان تغییرات فنی و تغییرات نهادي به کار 

او دریافت که این سیستم به عنوان نظامی یادگیرنده، . برد
زا نهادي، آن را توسعه  نوآوري را جستجو و با تغییرات درون

  .]10[دهد  می
 87ر نظام نوآوري با بررسی عوامل مؤثر د 7همچنین میگوئل

کشور دریافته است که این نظام، حاصل سیر تکاملی دو بعد 
هاي نوآورانه از یک سو  به اعتقاد وي، توانمندي. اصلی است

ترین وجوهی  و ظرفیت جذب فناوري از سوي دیگر، مهم
گر را در ترسیم تصویر شفاف از نظام نوآوري  است که تحلیل

  .]11[کند  هر کشور یاري می
سیستم به واسطه اجزاء و تعامالت میان آن اجزاء توصیف هر 
بدین ترتیب، یکی از موضوعات کلیدي در تحلیل . شود می

از منظر سازمان . عملکرد نظام نوآوري، تعامل اجزاء آن است
نوآوري  ، بازیگران نظام ملی 8هاي اقتصادي و توسعه همکاري

رد اول، در رویک: اند از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته
واسطه، دولت و   بازیگران اصلی نظام نوآوري شامل نهادهاي

باشند و در رویکرد دوم،  هاي خصوصی و عمومی می سازمان
نظام نوآوري به منزله کل اقتصاد، مدنظر قرار گرفته و به این 
ترتیب، تمام عناصر درگیر در تولید، اشاعه و انتقال و کاربرد 

  .]1[آیند  می دانش، جزئی از سیستم به شمار
نیز سه عنصر دانشگاه، صنعت و دولت را به عنوان  9اتکوویتز

از نظر وي . نماید ارکان اصلی نظام ملی نوآوري معرفی می
این سه در عین استقالل ساختاري، داراي وظایف بعضاً 

ها و  ی معتقد است که سازمانسنیو. ]12[باشند  مشترکی می
و یا با نیاز بازار تطبیق نهادهایی که دانش را خلق، انتشار 

دهند  دهند اجزاء اصلی نظام ملی نوآوري را شکل می می
دهنده نظام نوآوري  با این حال، نهادهاي تشکیل. ]13[

کنند و بدین ترتیب  کشورها الزاماً از الگوي ثابتی پیروي نمی

                                                 
6- Balzat 
7- Miguel 
8- The Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 
9- Etzkowitz 
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ممکن است تطابق چندانی میان اجزاء نظام نوآوري با اهداف 
  .]14[ته باشد این سیستم وجود نداش

توان حداقل دو رویکرد  می و همکاران 1به اعتقاد برگک
شده را به منظور تحلیل نظام نوآوري از یک یکدیگر  شناخته

اول، رویکرد ساختاري که بر تحلیل ساختار، : باز شناخت
شناخت بازیگران و تعامالت موجود در نظام نوآوري استوار 
است و رویکرد دوم، که رویکردي کارکردي است و بر 

و آنچه در این نظام تحقق  هاي نظام نوآوري تحلیل پویائی
رویکرد کارکردي نسبت به . ]15[یابد متمرکز است  می

اول آنکه، رویکرد کارکردي : رویکرد ساختاري مزایایی دارد
هاي نوآوري  امکان مقایسه سیر بلوغ و توسعه فناوري در نظام

آورد و دوم آنکه، رویکرد  با ساختارهاي متفاوت را فراهم می
هایی تأکید دارد که تحقق اهداف نظام کارکردي بر کارکرد

به عبارت دیگر، رویکرد کارکردي . نوآوري را مدنظر دارند
. ]16[کند  مند را براي تحلیل نوآوري فراهم می روشی نظام

تواند  هاي نظام نوآوري می بنابراین تحلیل کارکردها یا فعالیت
هاي تحلیل و مقایسه نظام نوآوري در کشورهاي  یکی از راه

                                                 
1- Bergek 

  .تلف باشدمخ
گرفته در خصوص  هاي صورت بندي ترین طبقه یکی از رایج

کارکردهاي نظام ملی نوآوري که به عنوان مبناي بسیاري از 
شده از سوي  بندي ارائه مطالعات مورد استفاده قرار گرفته طبقه
است که در  (OECD)سازمان توسعه و همکاري اقتصادي 

  .]1[آورده شده است  1جدول 
در مطالعات خود به کارکردهایی چون خلق دانش،  2جانسون

ها، تسهیل  هدایت فرآیند تحقیق، حمایت از نتایج و شایستگی
  گیري بازارها اشاره در خلق منابع اقتصادي و تسهیل در شکل

الندوال کارکردهاي نظام نوآوري را در چند . ]17[است   کرده
ي مرکزي ها فعالیت: دسته شامل موارد زیر خالصه کرده است

شامل جستجو، تحقیقات علمی و (در هسته سیستم نوآوري 
، خصوصیات مرکزي در هسته سیستم نوآوري )مطالعات

) شامل اشکال سازمانی، چارچوب نهادي و، ساختار تولیدي(
شامل بازار کار و قواعد و (هاي کالن  و چارچوب
  .]2[) هاي رفاه اجتماعی چارچوب
نیز از اقدامات کارآفرینانه، راهنماي تحقیق، توسعه  3هکرت

                                                 
2- Johnson 
3- Hekkert 

  ي و مصادیق اصلی آنکارکردهاي نظام نوآور) 1جدول 
  اصلی مصادیق  نوآوري نظام کارکرد  ردیف

  گذاري سیاست  1
  کلی هاي چارچوب تعیین و هدایت -

  ارزیابی و نظارت هماهنگی، فناوري، و نوآوري هاي سیاست تدوین -

2  
تأمین  و هدایت تسهیل،

  نوآوري و تحقیقاتی هاي  بودجه

 نوآوري سیستم در مالی تأمین منابع و داري سرمایه از حمایت -

 استانداردسازي و ترویج آن -

  فکريمالکیت حقوق از حمایت -

  نوآوري و تحقیقات انجام  3

 بنیادي تحقیقات -

 تحقیقات کاربردي -

 توسعه تجربی -

  مهندسی معکوس -

  انسانی نیروي توسعه  4
 انسانی نیروي ارتقاء و توسعه آموزش، -

  آن نظایر و انسانی نیروي جایی جابه تسهیل -

  ارتقاء کارآفرینی  5
 هاي مبتنی بر فناوري هاي مالی به شرکت ارائه حمایت -

  هاي نوپا هاي اداري و مدیریتی به کارآفرینان و شرکت ارائه حمایت -

  انتشار فناوري  6

 هاي خاص کمک به بهبود توان کسب و بومی کردن فناوري -

 ها ارتقاء ظرفیت کلی جذب فناوري در شرکت -

 ها ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوري در شرکت -

 رسانی فناوري ارائه خدمات اطالع -

  ارائه خدمات مشاوره در نیازسنجی، یافتن منابع و کمک به انتقال فناوري -
  تولید کاالها و خدمات واجد اولویت -  خدمات و کاال تولید  7
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دهی بازار، بکارگیري منابع،  دانش، توزیع دانش، شکل
مشروعیت بخشی و از بین بردن مقاومت در برابر تغییر و 

  .]18[ایجاد ائتالف و همکاري میان حامیان، اشاره کرده است 
کارکردهاي نظام  ،بندي دیگري طبقهدر بعدها  1ادکوئیست 

نوآوري را در محورهاي تحقیق و توسعه، ایجاد قابلیت 
دهی به بازار محصول، تبیین و تفسیر نیازهاي  شکل
سازي، خلق و  ها، شبکه کنندگان، خلق و تغییر سازمان مصرف

هاي انکوباتوري، تأمین مالی و خدمات  تغییر نهادها، فعالیت
  .]19[بندي نمود  اي دسته مشاوره
ژوهشی دیگر، عملکرد نهادهاي مدیریت پژوهش در در پ

بندي  کشورهاي منتخب مورد بررسی قرار گرفته و دسته
دسته : دیگري از کارکردهاي نظام نوآوري ارائه شده است

اول، شامل کارکردهاي مرتبط با بازیگران نظام نوآوري شامل 
شناسایی و ایجاد، سازماندهی، ارائه مشاوره، هدایت، ارزیابی 

بندي بازیگران نظام نوآوري؛ دسته دوم، کارکردهاي  رتبهو 
ایده، تولید دانش،  مرتبط با چرخه نوآوري مشتمل بر خلق

برداري از فناوري متمرکز بوده و دسته  انتشار، جذب و بهره
سوم، دربرگیرنده کارکردهاي عمومی نظام نوآوري است که 

 و در این دسته، کارکردهایی چون نهادسازي، رصد
 ساماندهی و اداري نوآوري، تسهیل نظام در گذاري فهد

 در فیزیکی و مالی انسانی، هاي وکار و تأمین سرمایه کسب
  .]20[نوآوري مورد توجه قرار گرفته است  جامع نظام

  اکوسیستم نوآوري، کارکردهاي و اجزاء آن 2- 2
اکوسیستم نوآوري مفهومی کاربردي براي توضیح 

و دسته مرکبی از  ]21[شده  هاي مشارکتی محسوب نوآوري
دهندگان و روابط میان آنها را دربر  ها، جوامع، توسعه نوآوري

براساس این نگرش، نوآوري به ندرت در یک . ]22[گیرد  می
محیط ایزوله منجر به نتیجه شده و موفقیت آن وابسته به انواع 

به عبارت دیگر، نگرش . هاي مکمل است مختلفی از نوآوري
اکوسیستمی به نوآوري به دنبال افزایش توانمندي یک بازیگر 

ران براي عبور از مرزهاي انفرادي و نوآوري در تعامل با دیگ
دهد  ها اجازه می بنابراین یک اکوسیستم به شرکت. ]21[است 

از طریق همکاري و تعامل با یکدیگر، ارزشی خلق کنند که 
باید توجه . یک شرکت به تنهایی قادر به خلق آن نیست

داشت که مفهوم همکاري بین بازیگران مختلف، فراتر از 

                                                 
1- Edquist 

هر یک  هاي مرسوم براي اکتساب ارزش بیشتر توسط زنی چانه
از طرفین همکاري است و منظور از همکاري، تالش 
هماهنگ براي غلبه بر مسائلی است که اصل خلق ارزش را با 

 .]23[چالش مواجه نموده است 

در علم . خواستگاه مفهوم اکوسیستم، علم بیولوژي است
اي است از  بیولوژي مفهوم اکوسیستم بیانگر مجموعه

با محیط غیرزنده اطراف خود هایی که با یکدیگر و  ارگانیسم
در حال تبادل انرژي هستند و هدف نهایی آن ایجاد یک 

اکوسیستم نوآوري نیز معادل همان . ]24[توازن پایدار است 
اکوسیستم در علم بیولوژي است با این تمایز که به جاي 

شود و هدف نهایی  سازي می انرژي، این اقتصاد است که مدل
  .]25[سعه فناوري و نوآوري است پذیر نمودن تو هم، امکان

اکوسیستم نوآوري برخاسته از رویکرد سیستم نوآوري است 
در نگرشی سیستمی، . اما تمایزات قابل توجهی با آن دارد

نوآوري حاصل اعمال حاکمیت نهادها از طریق 
گذاري است حال آنکه در رویکرد اکوسیستم نوآوري،  سیاست

ند که از طریق ساختارهاي نوآوري چنان پویا هست
هاي عمومی به صورت معینی قابلیت حکمرانی و  سیاست

کنترل ندارند و لذا تبیین نوآوري در رویکرد اکوسیستمی، 
در مقابل آن هم، . عمدتاً در چارچوب فرآیندهاي بازار است

رویکردهاي سیستمی قرار دارند که در آنها تبیین نوآوري 
  .]26[گیرد  انجام میعمدتاً از زاویه فرآیندهاي غیربازاري 

همچنین در رویکرد سیستم نوآوري، رابطه میان ساختار 
شود و ماهیت  نوآوري و رویدادهاي آن چندان تشریح نمی
لذا ناگزیر . شود سیستم نوآوري، استاتیک درنظر گرفته می

بایست از یک چارچوب  براي توصیف دینامیک نوآوري می
لوژي مفاهیمی هستند اکوسیستم و اکو. تر استفاده شود مناسب
هاي تکاملی و تعاملی میان واحدهاي نوآوري، فعالیت  که جنبه

و کارایی  ]27[شان را تبیین نموده  و ارتباط میان آنها و محیط
  .بیشتري براي توصیف دینامیک نوآوري دارند

بازیگران اصلی اکوسیستم را دولت، جامعه  2ماشلکر
نهاد و  هاي مردم تحقیقاتی، بخش خصوصی، بنیادها و سازمان

. ]28[داند  المللی می گذاري و شرکاء بین هاي سرمایه سازمان
گیري  بر این اساس نقش نهادهاي تحقیقاتی و دولتی در شکل

  :اکوسیستم عبارتند از

                                                 
2- Mashelkar 
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یتی به منظور در گذاري براي نهادهاي حاکم سیاست) 1
 هاي فراگیر دستورکار گذاشتن نوآوري

هاي خصوصی و عمومی جهت مشارکت در  تشویق بخش) 2
 هاي فراگیر هاي تحقیق و توسعه و نوآوري برنامه

تجهیز عمومی، ضمانت خرید و ارائه تخفیفات مالی براي ) 3
 هاي فراگیر کاال و خدمات نوآوري

 هاي فراگیر آوريهاي هدفمند بر نو گذاري سرمایه) 4

 هاي فراگیر هاي مالی براي نوآوري ارائه مشوق) 5

با استفاده از استعاره برکه طبیعی، توازن و تعامل  1استرین
ها و تسهیل  مداوم بازیگران مختلف را مقدمه بذرافشانی ایده

هاي مختلفی که در یک برکه تعامل  داند مانند گونه نوآوري می
او سه . کنند به فرد را خلق می نموده و یک اکوسیستم منحصر

دهندگان و  جامعه اصلی اکوسیستم نوآوري را محققین، توسعه
داند که در یک ساختار پشتیبان فعالیت  کنندگان می مصرف

کنند و کارکردهاي این ساختار پشتیبان را رهبري، تأمین  می
. ]22[داند  سازي می گذاري، آموزش و فرهنگ مالی، سیاست

گذاري، تأمین مالی و ترویج و  ارکرد سیاستدر مجموع سه ک
گیري اکوسیستم نوآوري بیشتر  سازي جهت شکل فرهنگ

  ).2جدول (اند  مورد توجه قرار گرفته
  نقش مراکز پژوهش و فناوري در نظام نوآوري 3- 2

طور که گفته شد نظام نوآوري حاصل رفتار بازیگران  همان
مختلف است که از تعامل با یکدیگر و نیز از سایر نهادهاي 

مسئله اصلی در به عبارت دیگر، . پذیرند نظام نوآوري اثر می
تعامل و روابط یادگیري میان کنشگران مختلف  ،نظام نوآوري

مالت بیشتر چه تنوع، تعداد و کیفیت این تعا هر کهاست 

                                                 
1- Strin 

مراکز پژوهش و  ].10[ کند باشد نظام نوآوري بهتر کار می
ترین بازیگران نظام نوآوري  فناوري به عنوان یکی از کلیدي

ها، عملکردها و جریانات  گیري سزایی در جهت نقش به
این مهم به خصوص در مورد . موجود در نظام نوآوري دارند

. رخوردار استتوسعه از اهمیتی مضاعف ب کشورهاي درحال
ها قادرند به واسطه ماهیت غیرانتفاعی  گونه سازمان چرا که این

خود به عنوان حلقه وصل سایر بازیگران نظام نوآوري ایفاء 
  .]29[نقش نمایند 

هاي توسعه علم و  و همکارانش ایجاد زیرساخت 2هوارد
. ]29[دانند  ها می ترین وظایف این سازمان فناوري را از مهم

مراکز پژوهشی را عامل اصلی ایجاد پویائی  3یمرینالین
. ]30[سازمانی و به تبع آن پویائی نظام نوآوري دانسته است 

ها را انجام تحقیق و  این سازمان  حوزه اصلی فعالیت 4لیتنر
هاي نوآورانه عنوان کرده است  توسعه به منظور بهبود فعالیت

]31[.  
از سه عامل  5مشاوره و تحقیقات اروپااز سوي دیگر، هیأت 

هاي  شکست بازار، شکست سیستمی و شکست در قابلیت
گیري مراکز  بنگاه به عنوان دالیل اصلی مبنی بر لزوم شکل

بر این اساس، نقش اصلی . پژوهش و فناوري یاد کرده است
ها  هاي پژوهش و فناوري رسیدگی به این شکست سازمان
ر، نارسایی سازوکار بازار براي منظور از شکست بازا. است
هاي  رسانی دو طرف عرضه و تقاضاي فناوري و فعالیت هم

شکست سیستمی به نارسایی سیستم نوآوري . پژوهشی است
هاي توسعه  ایجاد تیم(هاي فناورانه  سازي فعالیت در تیم

و نیز ) هاي متنوع اي از تخصص فناوري شامل مجموعه

                                                 
2- Howard 
3- Mrinalini 
4- Leitner 
5- European Research Advisory Board 

  یستم نوآوريگیري اکوس کارکردهاي اصلی جهت شکل) 2جدول 
  دیدگاه استرین  دیدگاه ماشلکر  کارکردها

  گذاري سیاست
گذاري براي نهادهاي حاکمیتی به منظور در دستورکار گذاشتن  سیاست -

  هاي فراگیر نوآوري
/ رهبري 
  گذاري سیاست

  تأمین مالی

هاي فراگیر کاال  تجهیز عمومی، ضمانت خرید و ارائه تخفیفات مالی براي نوآوري -
 خدماتو 

 هاي فراگیر هاي هدفمند بر نوآوري گذاري سرمایه -

  هاي فراگیر هاي مالی براي نوآوري ارائه مشوق -

  تأمین مالی

  سازي ترویج و فرهنگ
هاي تحقیق و  هاي خصوصی و عمومی جهت مشارکت در برنامه تشویق بخش -

  هاي فراگیر توسعه و نوآوري
/ آموزش 

  سازي فرهنگ
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اي از بازیگران  ایجاد شبکه (سازي  نارسایی سیستم در شبکه
درگیر در زنجیره ایده تا محصول شامل کارآفرینان، 

اشاره ...) دهندگان خدمات، بازاریابان و  گذاران، ارائه سرمایه
ها در  هاي بنگاه نیز به نارسایی بنگاه شکست قابلیت. دارد

... یادگیري، جذب سرمایه، تطبیق فناوري با نیازهاي بازار و 
  .]32[پردازد  می

ها را بسته به  برخی دیگر از محققان، نوع عملکرد این سازمان
به . اند یافتگی کشورهاي مختلف متفاوت دانسته  سطح توسعه

هاي پژوهش و فناوري بسته به  هاي سازمان اعتقاد آنها فعالیت
تحقیقات بنیادین اي از اقدامات مانند  شرایط، طیف گسترده

؛ توسعه فناوري؛ اي توسعهتحقیقات کاربردي و ؛ راهبردي
؛ )گیري اندازه ی ونظارت ی،مدیریت(خدمات انواع 

انتقال و انتشار دانش ؛ استانداردسازي و نظارت بر استاندارد
هاي  یجاد بنگاه؛ اپایش روندهاي فناوريي؛ فناور

ها و انتقال  محققان، بنگاه میانپیوند  د؛محور جدی فناوري
را شامل  هاي دولت استسی از پشتیبانیو نهایتاً  تجربه
میزان تمرکز نهادهاي پژوهش و فناوري بر هر یک از . شود می

یافتگی آن کشور  ها نیز بر اساس میزان توسعه این فعالیت
این دسته از اقدامات، همان کارکردهاي . ]33[شود  تعیین می

  .است) مندرج در جدول نخست(نظام نوآوري 
گونه  این 1تقل اروپاهاي پژوهش و فناوري مس نجمن سازمانا

دهندگان خدمات مرتبط با فناوري  ها را به عنوان ارائه سازمان
از این منظر عمده فعالیت این نهادها بر . داند و نوآوري می

به عنوان واسط دانشگاه (سازي  هاي میانی زنجیره تجاري حلقه
ها  با این حال، عملکرد این سازمان. متمرکز است) و صنعت

هاي باالدست زنجیره  یافته به سمت حلقه سعهدر کشورهاي تو
و ) شود ها دنبال می هایی که عمدتاً در دانشگاه یعنی فعالیت(

دست آن  هاي پائین توسعه به سمت حلقه در کشورهاي درحال
هاي  هاي تحقیق و توسعه که عمدتاً در بنگاه یعنی فعالیت(

  .]34[متمایل است ) شود صنعتی انجام می
ران با بررسی عملکردها و نتایج حاصل از و همکا 2آرنولد

فعالیت مراکز پژوهش و فناوري در نظام نوآوري، به اهمیت 
او با مطالعه . اند این مؤسسات در نظام ملی نوآوري اشاره کرده

این مراکز در کشور سوئیس و مقایسه آن با مراکز مشابه در 

                                                 
1- EAIRTO 
2- Arnold 

لیا و کشورهاي نروژ، دانمارك، فنالند، نیوزلند، بلژیک، استرا
آلمان، کارکردهاي این مؤسسات را مورد بررسی قرار داده که 
از نظر وي، مراکز تحقیقاتی به جهت کارکردهاي اصلی خود 

 :]35[شوند  به سه گروه اصلی تقسیم می

این مؤسسات حول مسائل فناورانه : هاي تحقیقاتی انجمن -
 .گیرند مشترك میان یک یا چند رشته صنعتی شکل می

این مؤسسات که اخیراً بر : مبتنی بر فشار فناوريمؤسسات  -
هاي  تعداد آنها افزوده شده ترویج و توسعه صنعتی فناوري

 .دهند مشخصی را هدف قرار می

مؤسساتی که خدمات : مؤسسات مبتنی بر ارائه خدمات -
این خدمات طیف . آورند مورد نیاز صنایع را فراهم می

جوز و اخذ گواهی سازي تا صدور م اي از تجاري گسترده
  .شود استاندارد را شامل می

همچنین سوزنچی و همکاران در مطالعه خود به بررسی 
برخی نهادهاي متولی پژوهش در کشورهاي منتخب 

اند تا با ارائه تصویري از الگوهاي  آنها تالش کرده. اند پرداخته
ها، اقدامات و اصول  مدیریت پژوهش و همچنین فعالیت

راهبردي، ماهیت فعالیت این نهادها را براي کشورهاي آلمان، 
. نگلستان، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی مورد ارزیابی قرار دهندا

گذاري  آنها دریافتند که فعالیت این مراکز در دو سطح سیاست
نتایج مطالعه آنها همچنین . بندي است و عملیاتی قابل دسته

دهد که برخی مراکز صرفاً در یکی از این دو سطح  نشان می
خی دیگر در هر دو کنند درحالی که فعالیت بر فعالیت می

بر اساس این مطالعه، حوزه فعالیت . ]3[سطح قابل ارائه است 
ترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشورهاي  برخی از اصلی

  .ارائه شده است 3مورد مطالعه در جدول 
برخی دیگر از اندیشمندان نیز به نقش مراکز تحقیقاتی در 

 3مثال جکسونبه طور . اند  اکوسیستم نوآوري اشاره کرده
هاي آن از  ضمن توصیف اکوسیستم نوآوري و ویژگی

هاي انرژي در آمریکا،  دپارتمان توسعه اکوسیستم نوآوري
هاي دیجیتال اروپا و برنامه مراکز  دپارتمان اکوسیستم فناوري

تحقیقات مهندسی آمریکا به عنوان مراکز تحقیقاتی ایجادکننده 
همچنین برخی دیگر . ]36[اکوسیستم نوآوري یاد کرده است 

از مراکز تحقیقاتی معتبر در دنیا مانند دانشگاه جورجیاتک 
، مؤسسه مطالعات سالمت دانشگاه )ایاالت متحده آمریکا(

                                                 
3- Jackson  
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و مؤسسه تحقیقات کاربردي دانشگاه ) ایرلند(لیمبریک 
ویرجینیا، ایجاد اکوسیستم نوآوري را به عنوان یکی از اهداف 

  .اند  رفی نمودههاي اصلی خود مع و مأموریت
  بندي پیشینه نظري جمع 4- 2

نظران مختلف با  دهد که صاحب بررسی متون نشان می
در . اند رویکردهاي گوناگون به نقش مراکز تحقیقاتی نگریسته

یک نگاه کلی، محورهاي اصلی تحلیل شامل موارد زیر 
  :باشد می
سیستمی و شکست بازار، شکست (گانه  هاي سه نارسایی) الف

 در نظام نوآوري) شکست قابلیت بنگاه

و توجه به (یافتگی کشورهاي مختلف  میزان توسعه) ب
 )سازي هاي زنجیره تجاري حلقه

هاي پژوهش و فناوري در  بررسی سازمان(مطالعه تطبیقی ) ج
 )کشورهاي مختلف و تحلیل نقش آنها

 اکوسیستم نوآوري و کارکردهاي اصلی آن) د

 نظام نوآوريکارکردهاي ) هـ

هر چند این رویکردها، هر یک بخشی از زوایاي پنهان 
شود  طور که مشاهده می سازند اما همان موضوع را آشکار می

در این تحقیق . شود پوشانی بسیاري میان آنها دیده می هم
تالش شده تا به فراخور موضوع از محورهاي فوق به منظور 

با این . ه شودتحلیل نقش مراکز پژوهش و فناوري استفاد
حال، کارکردهاي نظام نوآوري به عنوان محور اصلی تحلیل 

. هاي پژوهش و فناوري مدنظر قرار گرفته است نقش سازمان
الزم به ذکر است که برخی دیگر از محققین نیز از کارکردهاي 

  مراکز تحقیقاتی منتخب و مبانی ایفاء نقش آنها در نظام نوآوري) 3جدول 
  مبانی ایفاء نقش  ویژگی کلی  سازمان  کشور

 دارپا  آمریکا
  توان باالي بخش خصوصی -

  نیاز فراوان بخش دفاعی -

  :برقراري ارتباط میان توان بخش خصوصی و نیازهاي دفاعی از طریق
 توسعه فناوريکاهش ریسک  -

 ها تأمین بازار براي بنگاه -

  هاي بخش خصوصی ارتقاء توانمندي -

  بی اس تی  انگلستان
  توان متوسط بخش خصوصی -
  نیاز به ارتقاء نوآوري خصوصی -

  :وکار از طریق ارتقاء نوآوري در فضاي کسب
 اي در صنایع برقراري ارتباطات خوشه -

 هاي بخش خصوصی توسعه توانمندي -

 نگاه به نوآوري در تمام صنایع -

  کاهش ریسک توسعه فناوري -

ف آي اي  آلمان ا  
توان کم بخش خصوصی کوچک و  -

  متوسط
  ها توان خوب تحقیقاتی دانشگاه -

  :تأمین نیازهاي تحقیقاتی بخش خصوصی ضعیف از طریق
 شناسایی نیازهاي مشترك -

  هاي تحقیقاتی پروژهها و تعریف  اتصال نیازها به توان دانشگاه -

  ندو  ژاپن
  توان باالي بخش خصوصی -

  نیازهاي ملی فناوري -

  :هاي بزرگ تحقیق و توسعه از طریق آفرینی دولت در پروژه نقش
 احصاء نیازهاي ملی استراتژیک در بعد فناوري -

 )ها و دولت خصوصی، دانشگاه(هاي مختلف  برقراري ارتباط میان بخش -

  هاي متقابل مشترك و توسعه توانمندي هاي تعریف پروژه -

کره 
  جنوبی

  کیستپ
  توان باالي بخش خصوصی -

هاي  نیاز براي رسیدن به رهبري در حوزه -
  مختلف فناورانه

  :ها و ارائه راهکاري بهبود از طریق بینی و ارزیابی فناوري پیش
 هاي کلیدي بینی و ارزیابی فناوري پیش -

گیري از توان بخش  از طُرق مختلف با بهرهتعریف و تخصیص بودجه مناسب  -
  خصوصی

  توبیتاك  ترکیه
  توان کم بخش خصوصی -

  نیاز به ارتقاء فناوري و نوآوري -

هاي مختلف به منظور باال بردن نقش بخش خصوصی در توسعه  تعریف پروژه
  :فناوري از طریق

 فرمی برقراري ارتباطات پلت -

 هاي مشترك تعریف پروژه -

  هاي بخش خصوصی توانمنديارتقاء  -
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ها و مراکز  نظام نوآوري به منظور بررسی نقش دانشگاه
  .]37[اند  ستفاده کردهپژوهشی و آموزشی در نظام نوآوري ا

  
  روش تحقیق -3

  هاي تحقیق در پژوهشگاه این مطالعه در پی کاربرد نتایج یافته
. باشد و از حیث هدف، کاربردي است صنعت نفت می

همچنین این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است که 
قصد دارد شرایط سازمان را از طریق گردآوري نظرات 

ارشناسان سازمان جویا شده و مدیران، پژوهشگران و ک
هاي  تصویري از نقش سازمان به عنوان یکی از زیرسیستم

  .نظام نوآوري ارائه نماید
هاي پژوهش به این ترتیب بوده که ابتدا با تکیه بر پیشینه  گام

سنجه به منظور توصیف کارکردهاي نظام  19موضوع، 
سپس به منظور آزمون فرضیه . نوآوري استخراج شده است

الذکر اثربخشی  هاي فوق ول تحقیق، با استفاده از سنجها
کارکردهاي نظام نوآوري در دستیابی پژوهشگاه به جایگاه 

مورد بررسی قرار  Tاي  مطلوب آن به کمک آزمون یک نمونه
گرفته و در مرحله بعد به منظور تحلیل شکاف میان وضعیت 

مستقل استفاده شده  Tموجود و شرایط مطلوب از آزمون 
گیري این مطالعه به صورت تصادفی بوده که  نمونه. است

  .حجم نمونه از فرمول کوکران محاسبه شده است
  جامعه آماري تحقیق 1- 3

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه مدیران، پژوهشگران و 
بوده که  1395کارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت در سال 

  .باشد نفر می 300حدود 
 گیري روش نمونهنمونه آماري و  2- 3

با توجه به محدودیت زمانی، از جامعه مورد پژوهش 
گیري صورت گرفت که به این منظور از روش  نمونه
براي محاسبه حجم نمونه، . گیري تصادفی استفاده شد نمونه

هاي  درصد و نسبت 5/7فرمول کوکران با ضریب خطاي 
5/0p=q= ه ب 109ها برابر  مبنا قرار گرفت که تعداد نمونه

  :دست آمد

 =         +          −   =  . × . × .    .     +       . × . × .    .    −   =     

  ها آوري داده ابزار جمع 3- 3
شده بر اساس  اي تدوین ها از پرسشنامه آوري داده براي جمع

همکاري مطالعات مشابه و خصوصاً مطالعات سازمان 
گیري پنج  با مقیاس اندازه (OECD)اقتصادي و توسعه 

واحدي لیکرت استفاده شده که در آن، هر یک از مصادیق 
مندرج در (اصلی وجوه مختلف کارکردي نظام نوآوري 

به عنوان یک سنجه براي ارزیابی همان ) جدول نخست
سنجه، تأمین  2: گذاري سیاست: کارکرد در نظر گرفته شد

سنجه، انجام  3: لی و تسهیل نوآوري و تحقیقاتمنابع ما
سنجه، توسعه  5: سنجه، انتشار دانش و فناوري 4: تحقیقات

سنجه و  2: سنجه، حمایت از کارآفرینی 2: منابع انسانی
سنجه در  19سنجه که جمعاً  1: نهایتاً تولید کاال و خدمات
  .پرسشنامه مدنظر قرار گرفت

: لی تنظیم شده استسؤاالت پرسشنامه در سه بخش اص
اعم از جنسیت، (دهنده  بخش اول، شامل اطالعات فرد پاسخ
؛ بخش دوم، مشتمل )سمت شغلی، سابقه کاري و تحصیالت

دهندگان از  سؤال به منظور سنجش ادراك پاسخ 19بر 
مطرح ) مصادیق(هاي عوامل  وضعیت موجود سازمان در جنبه
افت دیدگاه سؤال براي دری 19گردید و بخش سوم هم شامل 

دهندگان در خصوص جایگاه مطلوب سازمان لحاظ  پاسخ
  .گردید

  سنجش روایی و پایایی پرسشنامه 4- 3
اي به استناد  براي سنجش روایی پرسشنامه، ساختار اولیه

مطالعات پیشین طراحی و سپس در خصوص روایی این 
پرسشنامه اولیه، نظرات سه نفر از پژوهشگران پژوهشگاه و 

گذاري علم، فناوري  پژوهشگران پژوهشکده سیاستدو نفر از 
و صنعت دانشگاه صنعتی شریف به عنوان خبرگان این حوزه 
گردآوري شد و در مرحله بعد بر اساس اصالحات پیشنهادي 

  .این خبرگان، پرسشنامه نهایی نگارش و به تأیید آنها رسید
بوده  96/0 به میزان آلفاء کرونباخ براي پایایی پرسشنامهمقدار 
  .پرسشنامه است باال و قابل قبول حاکی از پایایی که
  
  ها تحلیل داده -4
  هاي توصیفی یافته 1- 4

از جنبه مدرك . پرسشنامه معتبر بازگشت داده شد 75
نفر مدرك  28نفر مدرك کارشناسی،  27تحصیلی، 



  ه موردي پژوهشگاه صنعت نفت ایران

آفرینی  وضعیت موجود نقش ):فرض پژوهش
پژوهشگاه در نظام ملی نوآوري با جایگاه مطلوب آن فاصله 

از براي مقایسه عوامل در دو وضعیت موجود و مطلوب، 
شده که نتایج حکایت از آن دارند که مستقل استفاده 
هاي کارکردي نظام نوآوري، وضعیت  در تمامی عوامل جنبه

آفرینی پژوهشگاه در نظام ملی نوآوري با جایگاه 
پاسخ سؤال دوم از (دار دارد  اي معنی مطلوب آن، فاصله

  ).مجموعه سؤاالت پژوهش

  هاي پژوهش
داري میان تحقق کارکردهاي نظام نوآوري در 
وضعیت موجود با جایگاه مطلوب این کارکردها براي 

جود دارد که در این بخش براي پژوهشگاه صنعت نفت و
ساز آن از نمودار پراکنش استفاده  شناسایی عوامل مسئله

محور عمودي این نمودار، اهمیت کارکردهایی را 
دهد که در دستیابی به جایگاه مطلوب پژوهشگاه باید 
مورد توجه باشند و محور افقی، اهمیت کارکردها را در 

این نمودار از چهار ناحیه . دهد یوضعیت موجود نشان م
شود  طور که مشاهده می تشکیل شده و همان

  .ساز قرار دارند تمامی عوامل در ناحیه مسئله

  
هاي عوامل  هاي نمایانگر جنبه نمودار پراکنش شاخص

  کارکردي نظام ملی نوآوري

به  عوامل مؤثر بر نیل سازمان به جایگاه مطلوب را
ترتیب بیشترین اختالف میان وضعیت موجود و مطلوب 

  .دهد هاي تحقیق نشان می
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نفر  22. اند نفر هم مدرك دکتري داشته
 35سال و  10تا  5نفر بین  18سال، 

تمام . سال سابقه شغلی داشتند
هاي شیمی و  هاي زیرمجموعه رشته

  .اند
  داري عوامل مؤثر 

در اینجا فرضیه پژوهش آن است که اهتمام پژوهشگاه به 
تواند در نیل این سازمان به  نظام نوآوري می
بنابراین به منظور ارزیابی . جایگاه مطلوب آن مؤثر باشد

اثربخشی هر یک از عوامل مورد نظر در مسیر ارتقاء نقش 
پژوهشگاه و نیل آن به جایگاه مطلوب، براي هر یک از 

یک  Tآزمون  هاي مطروحه در بخش دوم پرسشنامه،
 3سطح روي ارزش آزمون که در آن 

 95/0 آن برابر سطح اطمینانو 

است  3ها کمتر یا مساوي عدد 
فقدان اثرگذاري عوامل کارکردي در نیل پژوهشگاه به 

ها بزرگتر از عدد  میانگین پاسخ 
اثرگذار بودن بودن عوامل کارکردي در نیل 

  
دار  ها معنی آزمونو از آنجا که کلیه 

عوامل مؤثر در نیل پژوهشگاه به جایگاه 
تحقق تمام  مطلوب آن در نظام نوآوري، شامل اهتمام به

پاسخ سؤال نخست از (کارکردهاي نظام ملی نوآوري است 

براي پاسخگویی به فرضیه پژوهش از تحلیل شکاف استفاده 
که (در این روش، میانگین وضعیت موجود 
با ) دهندگان از وضعیت فعلی است

دهندگان را نشان  که سطح انتظار پاسخ
آزمون مدنظر پژوهش در اینجا به 

میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب 
اي وجود  آفرینی پژوهشگاه در نظام ملی نوآوري فاصله

فرض پژوهش(فرض مقابل 
پژوهشگاه در نظام ملی نوآوري با جایگاه مطلوب آن فاصله 

  .قابل توجه دارد
براي مقایسه عوامل در دو وضعیت موجود و مطلوب، 

مستقل استفاده  Tآزمون 
در تمامی عوامل جنبه

آفرینی پژوهشگاه در نظام ملی نوآوري با جایگاه  شموجود نق
مطلوب آن، فاصله

مجموعه سؤاالت پژوهش
  
هاي پژوهش یافته -5

داري میان تحقق کارکردهاي نظام نوآوري در  فاصله معنی
وضعیت موجود با جایگاه مطلوب این کارکردها براي 

پژوهشگاه صنعت نفت و
شناسایی عوامل مسئله

محور عمودي این نمودار، اهمیت کارکردهایی را . کنیم می
دهد که در دستیابی به جایگاه مطلوب پژوهشگاه باید  نشان می

مورد توجه باشند و محور افقی، اهمیت کارکردها را در 
وضعیت موجود نشان م

تشکیل شده و همان) 1مطابق شکل (
تمامی عوامل در ناحیه مسئله

نمودار پراکنش شاخص) 1شکل 

عوامل مؤثر بر نیل سازمان به جایگاه مطلوب را 2شکل 
ترتیب بیشترین اختالف میان وضعیت موجود و مطلوب 

هاي تحقیق نشان می سنجه

بررسی نقش سازمان

نفر هم مدرك دکتري داشته 20ارشد و  کارشناسی
سال،  5سابقه شغلی کمتر از 
سال سابقه شغلی داشتند 10نفر هم بیش از 

هاي زیرمجموعه رشته دهندگان در گرایش پاسخ
اند مهندسی شیمی تحصیل کرده

داري عوامل مؤثر  آزمون معنی 2- 4
در اینجا فرضیه پژوهش آن است که اهتمام پژوهشگاه به 

نظام نوآوري می تحقق کارکردهاي
جایگاه مطلوب آن مؤثر باشد

اثربخشی هر یک از عوامل مورد نظر در مسیر ارتقاء نقش 
پژوهشگاه و نیل آن به جایگاه مطلوب، براي هر یک از 

هاي مطروحه در بخش دوم پرسشنامه، شاخص
که در آن  شود فاده میاست اي نمونه

و ) ها نقطه میانی مقادیر گویه(
  :است لحاظ شده
ها کمتر یا مساوي عدد  میانگین پاسخ :فرض صفر

فقدان اثرگذاري عوامل کارکردي در نیل پژوهشگاه به (
  )جایگاه مطلوب

):فرض پژوهش(فرض مقابل 
اثرگذار بودن بودن عوامل کارکردي در نیل (است  3

  )پژوهشگاه به جایگاه مطلوب
و از آنجا که کلیه  حاصلهبا توجه به نتایج 

عوامل مؤثر در نیل پژوهشگاه به جایگاه بنابراین  اند هبود
مطلوب آن در نظام نوآوري، شامل اهتمام به

کارکردهاي نظام ملی نوآوري است 
  ).مجموعه سؤاالت پژوهش

  تحلیل شکاف 3- 4
براي پاسخگویی به فرضیه پژوهش از تحلیل شکاف استفاده 

در این روش، میانگین وضعیت موجود . شده است
دهندگان از وضعیت فعلی است دهنده ادراك پاسخ نشان

که سطح انتظار پاسخ(ب جایگاه مطلو
آزمون مدنظر پژوهش در اینجا به . گردد مقایسه می) دهد می

  :شرح زیر است
میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب  :فرض صفر

آفرینی پژوهشگاه در نظام ملی نوآوري فاصله نقش
  .ندارد



  1395زمستان ، 4، شماره هشتمفناوري، سال 

هاي میان وضعیت موجود  اختالفات و شکاف
هاي مختلف کارکردي  جایگاه مطلوب آن در جنبه
  نظام ملی نوآوري

میزان تحقق 
جایگاه 
  (%) مطلوب

میانگین 
جایگاه 
  مطلوب

میانگین 
وضعیت 
  موجود

وجوه کارکردي نظام 
  

 حمایت از کارآفرینی 67/1 45/3 4/48

6/49 19/4 08/2  

 تولید کاال و خدمات 12/2 07/4 1/52

7/53 36/4 34/2 

تأمین منابع مالی و 
تسهیل نوآوري و 

 انجام تحقیقات 33/2 14/4 3/56

 توسعه منابع انسانی 36/2 16/4 7/56

0/62 50/4 79/2 
انتشار دانش و 

از یک سو . هاي این پژوهش است نتایج حاکی از تأیید فرضیه
عوامل، نشان داده شد که اهتمام به در بخش تحلیل اثرگذاري 

تواند در نیل پژوهشگاه به  تحقق کارکردهاي نظام نوآوري می
و از سوي ) تأیید فرضیه اول(جایگاه مطلوب آن مؤثر باشد 

دار میان وضعیت  دیگر در بخش تحلیل شکاف، اختالف معنی
ها به اثبات رسید  موجود و جایگاه مطلوب در همه شاخص

ها، به  همچنین در بخش تحلیل یافته). وم
عوامل اثرگذار و میزان اثرگذاري هر یک از آنها در ایجاد 
. شکاف میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب اشاره شد

تر نتایج به دست آمده  عالوه بر این موارد، در بررسی دقیق
  :توان به نکات بیشتري هم اشاره کرد

هاي اصلی  گیري ین جهتگذاري در تعی شاخص سیاست
ها مورد توجه قرار  پژوهشگاه، باید بیش از سایر شاخص

جایی در  از یک سو، بیشترین انحراف و جابه
هاي شرایط مطلوب، هنگامی که به وضعیت موجود 

شکل (کنیم مرتبط با این شاخص است  ها نگاه می
تحقق این شاخص  دهندگان میزان و از سوي دیگر، پاسخ

اعالم %) 6/49(درصد  50نسبت به شرایط مطلوب را زیر 
علت این موضوع را باید در ). 4جدول 
براي این سازمان جستجو کرد چرا   شده هاي تعریف

فناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ سید حمزه حسنی، سعیدحسین رفیعی، علی بخشی آنی
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به (هاي موجود و مطلوب  اختالف مقادیر عوامل در وضعیت

  )ترتیب بیشترین اثرگذاري در ایجاد شکاف

اختالفات میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب را 
ملی نوآوري و به ترتیب  هاي مختلف کارکردي نظام

بین این دو وضعیت به تصویر کشیده 
شکل ). پاسخ سؤال سوم از مجموعه سؤاالت پژوهش

ها را در شرایط مطلوب و  هم اختالفات میان اولویت
.  

اختالفات و شکاف) 4جدول 
جایگاه مطلوب آن در جنبهپژوهشگاه با 

وجوه کارکردي نظام 
  ملی نوآوري

حمایت از کارآفرینی
 گذاري سیاست

تولید کاال و خدمات
تأمین منابع مالی و 
تسهیل نوآوري و 

 تحقیقات

انجام تحقیقات
توسعه منابع انسانی

انتشار دانش و 
  فناوري

  
  گیري نتیجه -6

نتایج حاکی از تأیید فرضیه
در بخش تحلیل اثرگذاري 

تحقق کارکردهاي نظام نوآوري می
جایگاه مطلوب آن مؤثر باشد 

دیگر در بخش تحلیل شکاف، اختالف معنی
موجود و جایگاه مطلوب در همه شاخص

ومتأیید فرضیه د(
عوامل اثرگذار و میزان اثرگذاري هر یک از آنها در ایجاد 
شکاف میان وضعیت موجود و جایگاه مطلوب اشاره شد

عالوه بر این موارد، در بررسی دقیق
توان به نکات بیشتري هم اشاره کرد می
شاخص سیاست -

پژوهشگاه، باید بیش از سایر شاخص
از یک سو، بیشترین انحراف و جابه. گیرد

هاي شرایط مطلوب، هنگامی که به وضعیت موجود  اولویت
ها نگاه می این اولویت

و از سوي دیگر، پاسخ) 3
نسبت به شرایط مطلوب را زیر 

جدول (اند  نموده
هاي تعریف مأموریت

تحقیقات کاربردي

حمایت از مالکیت فکري

تحقیقات بنیادي

…ارائه حمایت هاي مالی به شرکت هاي 

توسعه تجربی

مهندسی معکوس

تولید کاال و ارائه خدمات

استاندارد سازي

…ارائه حمایت هاي اداري و مدیریتی به 

ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوري در شرکت ها 

آموزش، توسعه و ارتقاء نیروي انسانی

…ارتقاء ظرفیت کلی جذب فناوري در 

…حمایت از سرمایه گذاري و تأمین مالی در 

…کمک به بهبود توان کسب و بومی کردن 

ارائه خدمات اطالع رسانی فناوري

…ارائه خدمات مشاوره در نیاز سنجی، 

…تدوین سیاست هاي نوآوري و فناوري، 

تسهیل جابه جایی نیروي انسانی

هدایت و تعیین چارچوب هاي کلی

شاخص ها در وضعیت مطلوب

شاخص ها در وضعیت موجود

سید حمزه حسنی، سعیدحسین رفیعی، علی بخشی آنی

  

اختالف مقادیر عوامل در وضعیت) 2شکل 
ترتیب بیشترین اثرگذاري در ایجاد شکاف

اختالفات میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب را  4جدول 
هاي مختلف کارکردي نظام در جنبه

بین این دو وضعیت به تصویر کشیده  موجود بیشترین شکاف
پاسخ سؤال سوم از مجموعه سؤاالت پژوهش(است 

هم اختالفات میان اولویت 3
.دهد وضعیت موجود نشان می

3/04

2/42

2/67

1/66

2/73

2/71

2/33

2/73

1/68

1/92

2/60

1/99

1/93

2/32

2/14

2/22

2/08

2/07

2/08

4/62

4/04

4/34

3/35

4/52

4/51

4/14

4/54

3/55

3/80

4/53

3/94

3/89

4/29

4/12

4/19

4/18

4/18

4/21

شاخص ها در وضعیت مطلوب

شاخص ها در وضعیت موجود
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که در بررسی راهبردهاي پژوهشگاه، توجه چندانی به نقش 
ین گذاري صنعت صورت نگرفته و بنابرا آن در سیاست

مدیران سازمان در مقاطع مختلف هم چنین مأموریتی را براي 
و (بر همین اساس، ساختار سازمان . اند پژوهشگاه قائل نبوده

آفرینی  در جهت نقش) به خصوص توان منابع انسانی آن
گذاري صنعت نفت توسعه نیافته  پژوهشگاه براي سیاست

ذاري گ دهندگان اما در خصوص سیاست از دیدگاه پاسخ. است
علم و فناوري صنعت نفت و جهت نیل به وضعیت مطلوب 

هایی چون تعیین  هاي پژوهشگاه در زمینه باید مجموعه فعالیت
ها، مشارکت در تدوین قوانین و مقررات مؤثر بر  اولویت

توسعه فناوري در صنعت نفت و ارائه مشاوره به سایر 
افزایی  مگذاري، ایجاد هماهنگی و ه هاي مؤثر در قانون سازمان

هاي مختلف نظام نوآوري و تقسیم کار میان آنان و  میان بخش
  .دیگر اقدامات از این دست، توسعه یابد

ترین اولویت شرایط مطلوب، شاخص انتشار فناوري  مهم -
بیشترین میزان تحقق شرایط مطلوب در وضعیت . است

 0/62به میزان (موجود هم براي همین شاخص رخ داده است 
دهندگان، اوالً  منظر پاسخدهد که از  این امر نشان می). درصد

ترین شاخص پژوهشگاه در  شاخص انتشار فناوري کلیدي
جایگاه مطلوب آن بوده و عملکرد سازمان در این زمینه نیز 

علت . ها در وضعیت بهتري قرار دارد نسبت به سایر شاخص
عامل اول، : توان در دو عامل جستجو کرد این موضوع را می

نی بر انتشار فناوري و توسعه تأکید صریح راهبردهاي سازما
ترین شاخص ارزیابی پژوهشگاه با این  آن بوده و اصلی

همین امر باعث شده تا مدیران . شاخص در ارتباط است
هاي مختلف، همواره توسعه فناوري را در  سازمان در دوره

عامل دوم، دسترسی سازمان به . کانون توجه قرار دهند

جود زنجیره تأمین اطالعات واحدهاي مختلف صنعتی، و
یافته و همچنین وجود جریان اطالعات میان  نسبتاً سازمان

به این . هاي مختلف صنعت نفت است پژوهشگاه و بخش
تري از  ترتیب، پژوهشگاه توانسته ارزیابی به نسبت دقیق

تقاضاي فناوري داشته باشد و در زمینه انتشار فناوري، 
  .تر از دیگر ابعاد عمل نماید موفق

هاي کارکردي نظام ملی  وضعیت موجود براي تمام جنبه -
نوآوري، کمتر از سطح متوسط برآورد شده و میانگین 

فراتر  79/2هاي مربوطه آنها در وضعیت موجود از  شاخص
یافته از  به عبارت دیگر، ظرفیت و توان تخصیص. نرفته است

که به منظور تحقق کارکردهاي نظام نوآوري (سوي پژوهشگاه 
. کمتر از سطح متوسط ارزیابی شده است) ن یافته استساما

هاي تأمین مالی و تخصیص منابع  این موضوع با مکانیسم
در حال حاضر پژوهشگاه نفت . پژوهشگاه در ارتباط است

اي ندارد  هاي توسعه ردیف بودجه مشخصی براي انجام طرح
هاي مالی مربوط به پرسنل رسمی، از  و تنها بخشی از هزینه

ها  شود لذا انجام بسیاري از طرح وزارت نفت تأمین میسوي 
در پژوهشگاه، منوط به ایجاد وفاق میان ذینفعان و جلب نظر 
و جذب سرمایه آنان است که و همین امر، تأمین مالی 

از سوي . ها را با دشواري مواجه کرده است بسیاري از پروژه
دیگر، تضمینی وجود ندارد که تخصیص بودجه ثابت و 

هاي  خص به پژوهشگاه نیز به اجراي صحیح طرحمش
رسد که سازوکار تأمین  بنابراین به نظر می. اي بیانجامد توسعه

  .و تخصیص بودجه سازمان باید مورد بازنگري قرار گیرد
طور که عنوان شد هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی  همان

نقش پژوهشگاه در نظام نوآوري و ارائه الگویی مناسب براي 
دهندگان،  دهد که از نظر پاسخ نتایج تحقیق نشان می. تآن اس

 هاي پژوهشگاه صنعت نفت در نیل به جایگاه مطلوب جایی اولویت جابه) 3شکل 

 خدمات و کاال تولید

 گذاري سیاست

  کارآفرینی از حمایت

  توسعه منابع انسانی
 انتشار دانش و فناوري

 تحقیقات و نوآوري تسهیل و مالی تأمین منابع

 تحقیقات انجام

 ها در وضعیت موجود اولویت شاخص

 خدمات و کاال تولید

 گذاري سیاست

  کارآفرینی از حمایت

  توسعه منابع انسانی

 انتشار دانش و فناوري

  تحقیقات و نوآوري تسهیل و مالی تأمین منابع

 تحقیقات انجام

 ها در جایگاه مطلوب اولویت شاخص
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پژوهشگاه در مسیر نیل به جایگاه مطلوب خود در نظام 
گذاري، تأمین مالی و انتشار  سیاستنوآوري باید سه کارکرد 

این موارد، همان ). 3شکل (را در کانون توجه قرار دهد  دانش
وسیستم دهی اک کارکردهایی هستند که به عنوان عناصر شکل

توان  بنابراین می). 2جدول ( از آنها یاد شده است نوآوري
نتیجه گرفت که پژوهشگاه براي دستیابی به جایگاه مطلوب 

بوم فناوري در این  خود باید به عنوان نهاد ایجادکننده زیست
پاسخ سؤال چهارم از (بخش از صنعت ایفاء نقش نماید 

از مراکز  امري که برخی دیگر) مجموعه سؤاالت پژوهش
به . اند پژوهش و فناوري معتبر جهان نیز به آن روي آورده

عبارت دیگر، اگر چه پژوهشگاه باید به کارکردهایی چون 
اي   ، اهتمام ویژهگذاري، تأمین مالی و انتشار دانش سیاست

داشته باشد اما نقش اصلی پژوهشگاه صرفاً به این موارد 
به (ر صنعت نفت شود چرا که ظهور نوآوري د خالصه نمی

دلیل پویائی، گستردگی و تنوع فناوري و به خصوص 
) المللی وابستگی بسیار این صنعت به معادالت سیاسی و بین

گیرد  کمتر از طریق اعمال مستقیم حاکمیت نهادها صورت می
بر این . و بیشتر تابع معادالت بازار و فرآیندهاي آن است

نده اکوسیستم نوآوري هاي اصلی نهاد ایجادکن اساس، فعالیت
گذاري براي نهادهاي حاکمیتی جهت در  همچون سیاست(

هاي فراگیر، تشویق بخش  دستورکار گذاشتن نوآوري
هاي تحقیق و  خصوصی و عمومی جهت مشارکت در برنامه

هاي فراگیر، تجهیز عمومی، ضمانت خرید،  توسعه و نوآوري
 و خدمات، هاي فراگیر کاال ارائه تخفیفات مالی براي نوآوري

هاي فراگیر و نهایتاً ارائه  هاي هدفمند بر نوآوري گذاري سرمایه
باید در صدر ) هاي فراگیر هاي مالی براي نوآوري مشوق
هاي پژوهشگاه قرار گیرد چرا که این اقدامات سطح  فعالیت

تعامل میان ذینفعان را ارتقاء بخشیده و آنها را در تولید 
ک به تنهایی قادر به تولید آن ی هایی که هیچ مشارکتی ارزش
  .نماید نیستند یاري می
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