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Abstract 

The concept of sectoral systems of innovation 
is rooted in studies that have been published 
about three decades ago. But this concept has 
been seriously introduced about two decades 
ago and has been increasingly used in diverse 
industries in developed and developing 
countries since then. Each sectoral system of 
innovation consists of four key components, 
one of which is formal institution (policies, 
rules, regulations, and standards) and 
informal institution (beliefs, norms, and 
values). An overview of past studies in 
developed and developing countries suggests 
that a variety of government policies, 
especially science, technology and innovation 
policies, have a significant impact on the 
formation and evolution of different sectoral 
systems of innovation. This paper shows that 
different sectors require a variety of policies, 
and policies that have positive effects in one 
sector do not necessarily have such effects in 
other sectors. In addition, at the end of the 
paper, the impact of various government 
policies on the formation and development of 
gas turbine industry in Iran has been 
investigated. The review of this experience 
suggests that the government has contributed 
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to the formation and development of this 
sector by adopting various policies over time. 
Keywords: Sectoral System of Innovation; 
Science, Technology and Innovation Policies; 
Technological Catch-up; Windows of 
Opportunity 
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 هاي بخشی نوآوري نظامتوسعه هاي علم، فناوري و نوآوري در  نقش سیاست

  
  2نوري قاضی سروشسید ، *1مصطفی صفدري رنجبر

  دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران ،دکتري مدیریت فناوري -1
  دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران دانشیار، -2

  

  دهیچک
اما این مفهوم حدود دو دهه پیش به طور جدي معرفی  ،اند یافتهگردد که حدود سه دهه پیش انتشار  هاي بخشی نوآوري به مطالعاتی بازمی هاي مفهوم نظام ریشه

هر نظام بخشی نوآوري . یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است و از آن زمان به بعد با روندي افزایشی در صنایع متنوع و در کشورهاي توسعه
 است) ها باورها، هنجارها و ارزش(و غیررسمی ) ، قوانین، مقررات و استانداردهاها سیاست(متشکل از چهار مؤلفه کلیدي است که یکی از آنها نهادهاي رسمی 

یافته و در حال توسعه مؤید آن است که  مروري بر مطالعات پیشین در کشورهاي توسعه. تقاضا و ها، شبکه و گرانیباز ،يفناور و دانشو بقیه عبارتند از پایه 
. هاي مختلف بخشی نوآوري دارند گیري و تکامل نظام گیري بر شکل علم، فناوري و نوآوري تأثیر چشمهاي  هاي دولت به ویژه سیاست انواع سیاست

هایی که در یک بخش اثرات مثبتی به جا  هاي متفاوت و متنوع هستند و سیاست هاي مختلف نیازمند سیاست دهد که بخش هاي این مقاله نشان می بررسی
گیري و تکامل صنعت  هاي متنوع و پویاي دولت بر شکل در انتهاي مقاله تأثیر سیاست. نین اثراتی را به دنبال ندارندهاي دیگر چ گذارند لزوماً در بخش می

گیري و تکامل  هاي مختلف به شکل هاي گازي مورد بررسی قرار گرفته و مرور این تجربه بیانگر آن است که دولت در طول زمان از طریق اتخاذ سیاست توربین
  .ک بسیاري کرده استاین بخش کم
  هاي فرصت هاي علم، فناوري و نوآوري؛ فرارسی فناورانه؛ پنجره هاي بخشی نوآوري؛ سیاست نظام: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Safdari Ranjbar, M., & Ghazinoori, S. (2019). The Role of Science, Technology and Innovation Policies in the 
Development of Sectoral Systems of Innovation. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 155-169. {In 
Persian}. 

  
  1مقدمه -1
1نتریو و نلسون کارهاي به یبخش مطالعات هشیر

 گردد یم باز 2
2فناورانه يها میرژ مفهوم کردن یمعرف با که

 تیماه در تفاوت ،3
 کردند پررنگ را مختلف يها بخش در نوآورانه يها تیفعال

الگوهاي بخشی "با عنوان ] 2[ 34تیپو همقال آن، از پس. ]1[
 "بندي و یک نظریه در راستاي ارائه یک دسته: تغییرات فنی

در این  وي. کردایفاء  مفهوم نیا يریگ شکل در یمهم نقش
                                                 

  safdariranjbar921@atu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *
12- Nelson and Winter 
23- Technological regime 
34- Pavitt 

هاي صنعتی، به این نکته  شناسی از بخش ضمن ارائه یک گونه
ها از نظر منابع نوآوري، نوع کاربران،  کند که بخش اشاره می

4پذیري سازوکارهاي صیانت
5، خط سیر فناوري5

، منبع 6
هاي محصولی  هاي فرآیندي، تعادل نسبی میان نوآوري فناوري

گیري  هاي نوآور و شدت و جهت و فرآیندي، اندازه بنگاه
او به معرفی چهار الگوي . بخشی فناورانه متفاوت هستند تنوع

هاي  بخش: هاي نوآورانه پرداخته است بخشی براي فعالیت

                                                 
45- Means of appropriation 
56- Technological trajectories 
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هاي  ؛ بخش)تمانند نساجی و خدما( 1محور کننده تأمین
هاي داراي  ؛ بخش)مانند اتومبیل و فوالد( 2محور مقیاس
هاي  و بخش) مانند تجهیزات پیچیده( 3کنندگان خاص تأمین
  ).مانند دارو و الکترونیک( 4محور دانش
 مطرح 6مالربا و یبرش بار نیاولرا  5نظام بخشی نوآوري مفهوم
 يها نظام زمینه در اثر نیتر معروفاما . ]3[ند ردک مطرح

هاي نوآوري و  نظام"با عنوان ] 4[ مالربا همقال بخشی نوآوري
 در آثار نیپراستنادتر از یکبه عنوان ی که است "تولید بخشی

 به را نظام بخشی نوآوري مالربا. شود یم شناخته حوزه نیا
 که گرانیباز از يا مجموعه": کند یم فیتعر صورت نیا

 بهآنها  تعامل و عملکرد و دارند يربازاریغ و يبازار تعامالت
 موجود و) ينوآور( دیجد محصوالت فروش و دیتول خلق،

منظور از تعامالت  ."انجامد می خاص هحوز کی در) دیتول(
بازاري آن دسته از تعامالت است که منجر به تبادل و خرید و 

شود، در حالی که تعامالت  ها و محصوالت می فروش فناوري
ها و  ناورانه و ابالغ سیاستهاي ف غیربازاري به همکاري

  .قوانین از سوي یک بازیگر به بازیگران دیگر است
 يها نظام هنیدرزم یمقاالت مجموعه ،2004 سال در ،آن از پس

 افزار، نرم دارو، رینظ یگوناگون عیصنا در بخشی نوآوري
 يکشورها در ابزار نیماش و ییایمیش دور، راه از ارتباطات

 سرتاسر در يمتعدد گرانپژوهش و ]5[منتشر شدند  ییاروپا
 نییتب به ،بخشی نوآوري يها نظام مفهوم ، با بکارگیريجهان
 يکشورها در یصنعت يها بخش تکامل و يریگ شکل
 به توان یم لاثبراي م. پرداختند در حال توسعه و افتهی توسعه
زمینه  در 7یمان و الربام کهاشاره کرد  یمقاالت مجموعه

هاي بخشی نوآوري در صنایع گوناگون در کشورهاي در  نظام
 و مالرباکه  یمطالعات ای] 6[ دکردن يگردآورحال توسعه 

در حال  يکشورها بستر در ]8[ مالربا و 8یل ای ]7[ نلسون
  .نجام دادندا 9رآمدهید توسعه و

تشکیل  لفهؤماز چهار  نظام بخشی نوآوري به طور کلی، هر
 10نهادها ها، شبکه و گرانیباز ،يفناور و دانشپایه : شده است

                                                 
1- Supplier dominanted 
2- Scale intensive 
3- Specialized suppliers 
4- Science based 
5- Sectoral innovation system 
6- Breschi and Malerba 
7- Mani 
8- Lee 
9- Latecomers 
10- Institutions 

هاي بخشی  هاي نظام در کنار سایر مؤلفه]. 4[ تقاضا و
تأثیر  ،یک بخش در آنهاهاي  نوآوري، نهادها و سیاست

گیري بر نحوه رفتار و تعامالت بازیگران و همچنین  چشم
از طرفی، امروزه بر کسی پوشیده . عملکرد آن بخش دارند

بدیلی در غلبه بر  توانند نقش بی ها می دولت نیست که
مرتبط با  12هاي سیستمی و شکست 11هاي بازار شکست
این بدان . هاي توسعه فناوري و نوآوري بازي کنند فعالیت

ها با توجه به اختیارات و منابعی که در  معناست که دولت
توانند مخاطرات فرآیند توسعه فناوري را  اختیار دارند می

، منابع مختلف الزم را تخصیص دهند و از طریق کاهش دهند
سامان دادن محیط نهادي و قانونی مناسب، امکان تعامل و 

 .همکاري سایر بازیگران را فراهم آورند

در همین راستا، هدف اصلی این مقاله آن است که پس از 
هاي بخشی نوآوري و مفاهیم مرتبط با  مروري بر مفهوم نظام
هاي علم، فناوري و نوآوري بر  سیاستآن به بررسی نقش 

هاي بخشی نوآوري در کشورهاي  توسعه و تقویت نظام
این کار از طریق بررسی . یافته و در حال توسعه بپردازد توسعه

هاي بخشی نوآوري در این  مطالعات پیشین در زمینه نظام
در انتها نیز به مرور یک مورد . پذیرد کشورها صورت می
گیري و  هاي دولت بر شکل ش سیاستکاوي در زمینه نق

هاي گازي در ایران  تکامل نظام بخشی نوآوري صنعت توربین
  .پرداخته شده است

  
  هاي نظري نگاه بخشی به نوآوري ریشه -2

اقتصاددانان تطوري معتقدند که نوآوري یک فعالیت 
به عبارتی، . است 14و وابسته به زمینه 13هر بخش اختصاصی

متفاوت از منظر منابع، کامالً خشی هاي ب نوآوري در محیط
اي از  هر بخش مجموعه. دهد بازیگران و نهادها رخ می

ها است که از طریق چندین گروه از محصوالت مرتبط  فعالیت
هاي پایه را به اشتراك  اند و برخی دانش با هم یکپارچه شده

اند تا یک تقاضاي موجود یا در حال ظهور را پاسخ  گذاشته
هاي فعال در یک بخش داراي اشتراکاتی هستند،  بنگاه. دهند

هاي  ولی همگن نیستند و نوآوري در یک بخش داراي ویژگی

                                                 
11- Market failure 
12- System failure 
13- Sector-specific 
14- Context-dependent 
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هاي اصلی بحث  یکی از ریشه]. 5[باشد  سیستمی مرتبط می
است  1هاي فناورانه هاي بخشی نوآوري، در مفهوم رژیم نظام

مختلف داراي  يها بخش ،نظران صاحب به گفته]. 9[
رژیم فناورانه چارچوبی . فناورانه متفاوت هستند هاي یمرژ

ذهنی است که بر اساس آن تنوع فرآیندهاي نوآوري در 
رژیم فناورانه رابطه . شود یمختلف صنعتی تببین م يها بخش

 يها و تفاوت کردهمیان ابعاد گوناگون فرآیند نوآوري را تبیین 
. کند یسازماندهی م هایی بندي میان صنایع را در قالب دسته

مفهوم رژیم فناورانه اولین بار توسط نلسون و وینتر به عنوان 
چارچوب نظري براي تفسیر فرآیندهاي نوآوري مختلف در 

آنها میان دو نوع رژیم علم . مختلف بکار گرفته شد يها بخش
 ،برسچی و همکاران]. 1[ اند محور و انباشتی تمایز قائل شده
خاص از ابعاد کلیدي شامل  رژیم فناورانه را به عنوان ترکیبی

احتمال نوآوري موفق به ازاي ( 2فرصت فناورانه
، )نوآورانه هاي یتگذاري مشخصی در فعال سرمایه
از تقلید  ها يامکان محافظت از نوآور( 3پذیري نوآوري صیانت

، ویژگی انباشتی )توسط سایرین ها يتقلید و تکرار نوآور
فناورانه  هاي یشرفتمیزان وابستگی پ( 4فناورانه هاي یشرفتپ

پایه دانشی  هاي یژگیو و) گذشته هاي يکنونی به نوآور
درجه تحصصی بودن، ضمنی بودن، پیچیدگی و مستقل بودن (

چهار بعد دیگر را نیز پارك و لی . ]10[ودند تعریف نم) دانش
چرخه عمر فناوري : ]11[ اند براي رژیم فناورانه ذکر کرده

سترسی به جریان ؛ سهولت د)سرعت منسوخ شدن فناوري(
دانش خارجی؛ ذخیره اولیه دانش انباشتی؛ عدم قطعیت یا 

، این نگاه نئوشومپیترینی. سیال بودن مسیر توسعه فناوري
سازماندهی خاص  رژیم فناورانه را به عنوان روش

 .کند یتوصیف م ،نوآورانه در یک بخش فناورانه هاي یتفعال

دیگري است  هاي نظري نگاه بخشی به نوآوري داراي ریشه
که بر  یاول، مطالعات]: 4[شود  که در ادامه به آنها اشاره می
ها در طول  بخش. ها تمرکز دارند تغییر و دگرگونی در بخش
شوند و در نتیجه باید بر قوانین  زمان دستخوش تغییر می

این نکته به . ظهور، تغییر و دگرگونی آنها توجه فراوانی شود
هاي گسترده تر تکامل  دوره عمر صنعت و تحلیلپیشینه 

                                                 
1- Technological regimes 
2- Technological opportunity 
3- Cumulativeness of technological innovaton 
4- Appropriability of technological innovation 

 7و کالرك 6، کونتز5بلندمدت صنایع در کارهاي شومپیتر
شود؛ دوم، رویکرد نظام نوآوري که نوآوري را به  مربوط می

عنوان یک فرآیند تعاملی بین گستره متنوعی از بازیگران و 
این رویکرد بر عدم وقوع . کند کنشگران مختلف تعریف می

ي در انزوا توسط بنگاه اشاره دارد و آن را به عنوان یک نوآور
در رویکرد نظام نوآوري، . گیرد فرآیند تجمعی در نظر می

هاي غیربنگاهی نظیر  ها و سازمان ها با سایر بنگاه بنگاه
هاي دولتی و موسسات  ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان دانشگاه

راهم آورنده مالی در تعامل هستند؛ سوم، نظریه تکاملی که ف
هاي بخشی  یک چارچوب نظري مناسب براي مفهوم نظام

نظریه تکاملی بر پویایی، فرآیند و دگرگونی . نوآوري است
یادگیري و دانش از عناصر کلیدي تغییر . تاکیر فراوان دارد

شوند و بازیگران با عقالنیتی  نظام اقتصادي محسوب می
اقدام، محدود و در محیطی غیرقطعی و متغیر دست به 

کانون رویکرد تکاملی  با سه . پردازند یادگیري و جستجو می
شود که  نوع فرآیند اقتصادي محرك تغییر اقتصادي همراه می

ها، محصوالت و  بخشی به فناوري فرآیند تنوع: عبارتند از
  .ها؛ فرآیند جایگزینی و فرآیند انتخاب کاهنده تنوع بنگاه

  
  وآوريهاي بخشی ن محتواي نظریه نظام -3

 از ياریبس مانند ،بخشی نوآوري يها نظام دگاهیدگفتیم که 
ریشه  یمفهوم نظر از ي،نوآور به مند نظام نگرش يها دگاهید

] 4[مالربا . دارد 8ها مسیست یهنظر و یتکامل اقتصاد نگرشدر 
هاي بخشی نوآوري مکمل دیگر  معتقد است که رویکرد نظام
ملی نوآوري که بر مرزهاي هاي  رویکردها و مفاهیم نظیر نظام

؛ ]12[ملی و سایر بازیگران غیربنگاهی و نهادها تمرکز دارد 
اي که بر یک منطقه خاص متمرکز  هاي نوآوري منطقه نظام

هاي نوآوري فناورانه که در آنها تمرکز بر  ؛ و نظام]13[هستند 
]. 14[هاي خاص است  خلق، اشاعه و بکارگیري یک فناوري

هاي  اي بخشی نوآوري با سایر نظامه نظام 1 در جدول
  .اند نوآوري مورد مقایسه قرار گرفته

 انیب نظام بخشی نوآوري فیتعر در که همانطوراز طرفی، 
 اریبس بازاريریغ تعامالت و گرانیباز بر نگرش نیادر  شد،

                                                 
5- Schumpeter 
6- Kuznetz 
7- Clark 
8- Systems theory 
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 یصنعت اقتصاد یسنت يها نگرش برخالف وشود  می دیکأت
 ،)یصنعت يها منطقه ی وصنعت يها خوشه يها هینظر مانند(

 تیاهم یقانون و یدانش تعامالت مانند يرتجاریغ تعامالت
 به توجه با ،نگرشنظران این نوع  صاحب. نددار یفراوان
 تحول فرآیند یچگونگ تا دندار یسع ،یتکامل اقتصاد يها هیپا
 سیستمی صورت به را آن و دنکن نییتب را بخش هر تکامل و
 در بلکه ،داردن ثابت و ستایا تعامالت و مرزها که ندینب یم ایپو

  ].5و4[ دیاب یم تکامل و تحول و رییتغ زمان طول
 ارتباط در گریکدی با یبخش نظام در گرانیباز سایر و ها بنگاه
 ،يهمکار رقابت، يفرآیندها در ها بنگاه نیا. تعاملند و

 طول در یبخش يها نظام. دارند مشارکت دیتقل و ينوآور
 تکامل ها لفهؤم اجزاء و نیب یتکامل هم فرآیند قیطر از و زمان
 و رقابت شکل ،يفناور راتییتغ انیم هرابط. کنند یم دایپ

 و یصنعت اقتصاد در یمیقد و يدیکل الؤس کی صنعت تکامل
 شکل و بازار ساختار ها، بنگاه هانداز. است ينوآور اقتصاد
 هر در ينوآور يبرا ازیموردن يها تیقابل و زشیانگ رد رقابت
 چارچوب گفت توان یم پس. ]4[ گذارند یم تأثیر صنعت

 تکامل و فناورانه فرارسی همطالع يبرا یبخش يها ي نظامایپو
 هم چارچوب نیا. است مناسب مختلف يکشورها در عیصنا

 همطالع يبرا هم و ]8و7[ است مناسب عیصنا همطالع يبرا
 نیا عالوه، هب. ]6[ نوظهور و در حال توسعه ياقتصادها
 ای تیموفق رد که ی،بخش عوامل همطالع يبرا دشای چارچوب
 گذارند، یم تأثیر خاص یصنعت در متأخر هايکشور شکست

 یبخش يها نظام کردیرو مالربانظر  از ].8و7[ باشد دیمف
  :]4[ باشد دیمف تواند در موارد ذیل می ينوآور
 و سازمان ساختار، در ها تشابه و ها تفاوت یفیتوص لیتحل �

  ؛ها بخش يمرزها
 هنحو در ها تشابه و ها تفاوت از یکامل دركحصول  �

  ؛بخش هر در تحوالت و ها ییایپو کارکردن،
 و يتجار عملکرد ،ينوآور رد ثرؤم عوامل ختشنا �

 یبخش در یالملل نیب سطح در کشورها و ها بنگاه يریپذ رقابت
 ؛خاص
  گوناگون يها بخش يبرا دیجد یعموم يها سیاست هتوسع �

  . هستند یدائم تحول و رییتغ درحال یبخش يها نظام
 یتحوالت و رییتغ است ممکن یبخش نظام هر تکامل نیح در
 رخ ينوآور يالگوها در یا يریادگی و فناورانه يها میرژ در
 کنند دایپ ظهور دیجد ينهادها و گرانیباز است ممکن. دهد
. نندک رییتغ یاساس به طور موجود يها شبکه و گرانیباز ای

  هاي نوآوري مقایسه انواع نظام) 1جدول 
  نظام نوآوري فناورانه  نظام بخشی نوآوري  اي نظام نوآوري منطقه  نظام ملی نوآوري  

سطح 
  تمرکز

  ملی -مرزهاي جغرافیایی
 -مرزهاي جغرافیایی

  اي منطقه
عتی و صن يها بخش

  خدماتی

فناوري به معناي یک حوزه 
دانشی با هدف برآوردن 

  کارکردي خاص

 هدف
  تحلیل

مقایسه عملکرد نوآورانه 
تحلیل نقش  و کشورها
هاي فناورانه در رشد  پیشرفت

  اقتصادي کشورها

تعیین عملکرد اقتصادي 
منطقه و یک 
گذاري توسعه  سیاست

  اي نوآوري منطقه

نوآوري در تحلیل تفاوت 
هاي مختلف؛ تعیین  بخش

هاي  ها و راهبرد سیاست
  توسعه صنایع

ارزیابی روند توسعه یک 
نوآوري فناورانه از نگاه ساختار 

و کارکرد؛ شناسایی موانع و 
 و هاي توسعه فناوري محرك

   آن گذاري توسعه سیاست

شناخت 
  ساختاري

بازیگران و روابط : سطح محدود
 متعامل با نوآوري به طور

  مستقیم
تمام اجزاي : سطح گسترده

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و 
  سیاسی کشور

ها، نهادها،  بنگاه
هاي دانشی و  زیرساخت
  گذاري نوآوري سیاست

دانش، فرآیندهاي 
ها،  یادگیري و فناوري
ها،  کنشگران و شبکه
  نهادها و تقاضا

ها،  بازیگران، نهادها، زیرساخت
  ها روابط و شبکه

ویژگی 
  محوري

هاي  تاکید بر نوآوري و پیشرفت
فناورانه به عنوان عامل اثرگذار 
  در رشد اقتصادي کشورها

اي به  هاي منطقه خوشه
عنوان یکی از عوامل 
اثرگذار در فرآیند 

  نوآوري

وابسته بودن عوامل 
 دراثرگذار بر نوآوري 

مختلف  يها بخش
  یصنعت

در  کارکردهاي نظام تاکید بر
  فناورانه هاي ایجاد نوآوري
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 در یاساس راتییتغ به ها يکاربر و کاربران تقاضا، در رییتغ
 درحال آن در ها بنگاه یبرخ که شود یممنجر  یبخش
 و رییتغ. دارند را آن به ورود لیتما ها بنگاه یبرخ و ندا تیفعال

 دانش، يها لفهؤم بر مشتمل یتکامل هم يفرآیندها به تحوالت
 يفرآیندها نیا. دانجام یم نهادها و گرانیباز ،يفناور
 به یوابستگ یژگیو و هستند بخش هر خاص یتکامل هم
  .]4[ درا دارن 1ریمس

در نگرش بخشی به نظام نوآوري، محیط نوآوري میان 
به . ها از لحاظ منابع، بازیگران و نهادها متفاوت است بخش

ها شامل  عنوان مثال، در بخش دارویی طیف وسیعی از شرکت
هاي تازه تأسیس در آن فعالیت  هاي بزرگ تا شرکت شرکت
ها و  میان دانشگاه اي کنند؛ تعامل قابل مالحظه می

گذاران خطرپذیر وجود دارد و قوانین، حقوق مالکیت  سرمایه
فکري، نظام ملی سالمت و ساختار تقاضا همگی نقش اساسی 

اما در صنایع شیمیایی با شرایط . در فرآیند نوآوري دارند
هاي بزرگ  نوآوري عمدتاً در شرکت. متفاوتی روبرو هستیم

وسعه داخلی بنگاه منبع اصلی وت دهد و میزان تحقیق رخ می
در حوزه ماشین ابزار نیز نوآوري . شود نوآوري محسوب می

ناشی از جریان طوالنی مدت انباشت دانش در داخل شرکت 
ها نقش کمتري  وتوسعه نسبت به سایر بخش بوده و تحقیق

اي میان کاربران  همچنین، ارتباط قابل مالحظه. کند بازي می
  ].5[هاي درون بنگاهی وجود دارد  محصوالت و نیز فعالیت

  
  بخشی نوآوري يها نظام يها لفهؤم -4

: شود هر نظام بخشی نوآوري از چهار مؤلفه کلیدي تشکیل می
در . ها، نهادها و تقاضا پایه دانشی و فناوري، بازیگران و شبکه
  .هاي پرداخته شده است ادامه به توضیح هر یک از این مؤلفه

  يفناور و یدانشپایه  1- 4
 بخش ایفا هردر  دیو تول يدر نوآور ی رانقش اصل دانش

 حسببر گوناگون يها بخش نیب تفاوت ،یطرف از. کند یم
 یهپا با بخش هر. ستآنها يریادگی يهاو فرآیند یدانش یهپا

 شود یم شناخته خود خاص يها يورود و ها يفناور ،یدانش
 و مصنوعات ها، يفناور انیم ها مکمل و وندهایپ ].15[

 يمرزها فیتعر در نیز و کرده يباز يمحور نقش ،ها تیفعال
 ن،یهمچن ].4و3[ دارند یاساس تأثیر ينوآور یبخش يها نظام

                                                 
1- Path-dependent 

 از فناورانه يها تیقابل و دانش ي،نوآور نظام مبانی نظري در
 که شوند یم محسوب ها بنگاه يبرا تیمز هجادکنندیا عوامل
 و کسب در ها بنگاه تیقابل و شوندمی کسب زمان طول در

 يها تیقابل و دانش. است متفاوتآنها  از استفاده و جذب
 یدانش منابع شامل گوناگون يها راه از توان را می فناورانه
 کسب فناورانه و یعلم يها تیفعال با و یبنگاه برون و درون
 و ها دانشگاه چون يمراکز نظران صاحب نکهیا با ].16[ دکر
 کنندگان تأمین یخصوص و یدولت یقاتیتحق يها شگاهیآزما

 منابع وجز را آنها از کنندگان استفاده وهاي بنگاه  فناوري
 يبرا بنگاه يها تیقابل ند،آور یم باحس به دانش یخارج
 يها تیفعال انیجر در ها بنگاه. دارد یاساس ینقشآنها  جذب
 به خود هگذشت دانش از استفاده با و زمان گذر در خود یدانش
 و دیجد دانش نیب و دپردازن یم دیجد دانش يریادگی

  .دارد وجودوابستگی شدیدي  ،بنگاه هگذشت يها تیقابل
  ها شبکه و گرانیباز 2- 4

آنها . ندا ينوآور یبخش يها نظام گرانیباز نیتر يدیکل ها بنگاه
دانش و  خلق و محصوالت فروش و دیتول ،ينوآور ریدرگ

 نیهمچن. هستند و استفاده از آنها هاي فناورانه جدید قابلیت
 خود خاص يها سازمان و ها تیبا باورها، انتظارات، قابل

 ].1[هستند  زیو انباشت دانش ن يریادگی يهافرآیند ریدرگ
 که دان کنندگان تأمین و برداران بهره شامل نیهمچن ها بنگاه
 ای دکنندهیتول نوآور، يها بنگاه با ارتباط از یمختلف اشکال

 رندیگ یم شکل بخش کی در که ییها شبکه. دارند را فروشنده
 ،آنها يساز پارچه کی و دانش يها به مکمل یامکان دسترس

 آورند یم فراهم را يساز یتخصص و متفاوت يها تیقابل
با بازیگران  ها در یک نظام بخشی نوآوري، بنگاه]. 7و4[

. مرتبطند) مشتریان(دستی  و پائین) کنندگان تأمین(باالدستی 
، مؤسسات ]17[ها  همچنین، با بازیگران دیگر همچون دانشگاه

گذار دولتی و  هاي سیاست تحقیقاتی دولتی و سازمان
هاي داخلی نیز با  شبکه. رابطه دارندهاي تأمین مالی  سازمان

ایجاد فضایی براي تعامالت رسمی و غیررسمی و تسهیم 
همچنین، . دکنن نقش مهمی در این فرآیند ایفا می ،دانش
این امکان را  2هاي ارزش جهانی هاي جهانی و زنجیره شبکه

هاي معین  یافتن به تخصص ها با دست کنند که بنگاه فراهم می
فرآیند تولید، به زنجیره جهانی در یک از اي  زمینه مرحله در

                                                 
2- Global value chains 
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  ].18[حوزه صنعتی ملحق شوند 
  نهادها 3- 4

مقررات،  ن،یقوان(نهادهاي رسمی  هرندیدربرگ نهادها
عادات  ها، عرف ها، هیهنجارها، رو(و غیررسمی ) استانداردها
 گرانیباز کنش و ادراك بهآنها  هکه مجموعهستند  )مشترك
 دنگذار یم اثرآنها  انیم تعامالت ردو  دهند یم شکل

 مختلف گرانیباز تعامالت و ها اقدام ن،یا بر عالوه ].20و19[
. رندیگ یم شکل بخش آن ينهادها قیطر از بخش هر در

 بوده و ها روال و ها رویه استانداردها، ن،یقوان بر مشتمل نهادها
]. 6[ باشند یبخش ای یمل و یررسمیغ ای یرسم ممکن است

 فناورانه، هاي پیشرفت نرخ در نهادها ،یبخش يها نظام همه در
نقشی  بخش عملکرد و ينوآور يها تیفعال سازماندهی

 آگاهانه ماتیتصمه جیدرنت است ممکنآنها . دارندکلیدي 
 تعامل هجیدرنت او ی ها سازمان ریسا ای ها بنگاه هشد يزیر برنامه

 را نهادها  1یوسین. باشند شده جادیا عوامل هنشد ینیب شیپ
 قواعد ها، روش آداب، از يا مجموعه :کند یم فیتعر گونه نیا
 تعامالت کنند و می مند قاعده را افراد انیم روابط که نیقوان و

  ].21[ دهند یم شکل را یاجتماع
 فراهم را الزم منابع و اطالعات ها، مشوق توانند یم نهادها

. ببرند نیب از را تعارضات و دهند کاهش را نانیعدم اطم ،دننک
 يباز نیقوان: ]22[ کند یم فیتعر گونه نیا را نهادنیز  2نورث
 تعامالت که اي یانسان ای یرسم يها تیمحدود ای جامعه
 و يفناور هتوسع به هم نهادها. دهند یم شکل را یانسان

 قانون بیتصو مانند( دهند می جهت جامعه کی در صنعت
 از پس هم و) مخترعان منافع حفظ و يفکر تیمالک

آنها  از ،يفناور و یصنعت يها حوزه در ها يفناور افتنی تکامل
 ،نلسون مانند ینظران صاحب باور به رو، نیازا. رندیپذ یم تأثیر

هاي اجتماعی  بین فناوري، ساختار صنعت و نهادها و مؤلفه
هر  کند که بیان می نلسون. ]23[برقرار است  3یتکامل هم هرابط

 فناورانه فرارسی به بتواند نکهیا يبراکشور در حال توسعه، 
به  4ی،کیزیف يها يفناور هتوسع و جادیا بر عالوه بپردازد،

 اشاره او البته. نیاز دارد 5یاجتماع يها يفناور هتوسع و جادیا
 يها يفناورکسب  از یاجتماع يها يفناور کسب که کند یم

                                                 
1- Niosi 
2- North 
3- Co-evolution 
4- Physical technologies 
5- Social technologies 

 یچالشمنزله  به موضوع نیا از او. است دشوارتر یکیزیف
 فرارسی منظور به مناسب ينوآور يها نظام جادیا يبرا

  .]24[ کند یم ادی متأخر يکشورها در فناورانه
 در نهادها يبرا یاصل کارکرد چهار جانسون و ستیادکوئ
 در الزم اطالعات جادیا با :]26[ اند کرده ذکر ينوآور هعرص

 اطالعات زانیم کاهش نیز و افراد و ها گروه گرید رفتارمورد 
 و تعارضات؛ ددهن را کاهش می نانیعدم اطم از،یموردن
؛ کنند یم تیریمد را ها گروه و افراد انیم يها يهمکار
 شدن میسه و يریادگی به قیتشو يبرا ییها مشوق و ها محرك

 نیقوان مانند یینهادها؛ آورند یم فراهم ينوآور يفرآیندها در
 ها دانشگاه به منابع صیتخص و یدولت يها ارانهی ،یاتیمال
 سوق نوآورانه يها تیفعال يسو به را الزم منابع توانند یم

 سمت به نامناسب يها تیفعال از را نابعم نیمچنه ،دهند
  .کنند تیهدا مناسب يها تیفعال

  تقاضا 4- 4
 و ها بنگاه ، افراد از تقاضا نظام بخشی نوآوري،هر  در
 فرآیند دانش، با که شده لیتشککننده  مصرف سساتؤم
 و شوند یم ییشناسا یخاص يمحور تیقابل و يریادگی

 .هستند یمختلف ينهادها و یاجتماع عوامل تأثیر تحت
 مانند يا هیپا يها یژگیو یبرخ بازمانی که  ،تقاضا راتییتغ

 و رفتار رد شود، یم همراه فناورانه يها تیقابل و دانش
 يگیر چشم تأثیر بنگاه هنوآوران يها تیفعال سازماندهی

 يها نظام تکامل و ییایپو در تقاضا راتییتغ .]4[ گذارد یم
 عامل کی تقاضا ن،یهمچن. دارد فراوان تیاهم بخشی نوآوري

 در و است ينوآور يها نظام در ينوآور هکنند کیتحر یاصل
. دارد يدیکل نقش نوآورانه و يدیتول يها تیفعالبه  یده شکل

 و فرارسی در يدیکل ینقش تقاضا که معتقدند نظران صاحب
 تقاضا نیا خواه کند، یمایفاء  بخش هر در فناورانه يریادگی

  .]6[باشد  صادرات يبرا تقاضا خواه و باشد یداخل
  
  هاي بخشی نوآوري پویایی و تحول در نظام -5

در  6از منظر اقتصاددانان تکاملی، بازیگران با عقالنیت محدود
یک محیط پویا و نامطمئن در حال فعالیت، یادگیري و 

هاي مختلف انجام  جستجو هستند و کارها را با روش
بنابراین تفاوت در دانش و یادگیري و رفتار از . دهند می

                                                 
6- Bounded rationality 
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گران در تجربه و سازمان و عملکرد نشات ناهمگونی بازی
دهد که  ها رخ می چند فرآیند در جریان تکامل بخش. گیرد می

. شود هاي بخشی نوآوري می باعث تحول و پویایی در نظام
  :این فرآیندها عبارتند از

  ،)ها سازمان و ها بنگاه محصوالت، فناوري،در ( تنوع ایجاد §
  ) آورد یبه وجود م نظامو تداوم در  ینرسیکه ا( جایگزینی §
 از ناکارا استفاده ضد و کرده محدود را تنوعکه ( انتخاب §

 ).دارد منابع کاراي تخصیص بر سعی و نماید می عمل منابع

-یفرآیند تکامل یجهدر واقع نت یبخش يها نظامدر  تغییرات
اجزاء و  ینا. استاجزاء و عناصر مختلف آنها  یاندر م یتعامل

 نهادها یا بازیگران فناوري، دانش، از جنس توانند یعناصر م
 به وابستگی خاصیت ها بخش تکامل فرآیند به عالوه،. باشد
  .]6[متفاوت است  یگربه بخش د یدارد و از بخش 1مسیر

) بخشی، جایگزینی و انتخاب یعنی تنوع(فرآیندهاي تکاملی 
روند و تعامالت  یدر نظام بخشی نوآوري به پیش م زمان هم

هاي بخشی محسوب  اي براي پویایی نظام آنها با یکدیگر پایه
توان به محصوالت،  بخشی را می فرآیندهاي تنوع]. 6[شوند  می

هاي بنگاه  عالوه رفتار و راهبرد ها و نهادها به ها، بنگاه فناوري
وتوسعه، نوآوري و موارد دیگر مرتبط  در ورود، تحقیق
تواند به  نی که تنوع در هرکدام این اجزاء میدانست، به این مع

هاي بخشی از منظر تنوع میان بازیگران با  نظام]. 4[وجود آید 
متفاوت کامالً محققان بسیاري بر نقش . هم متفاوت هستند

هاي  در قالب نرخ(هاي مختلف  هاي جدید در بخش بنگاه
که گیرند  تأکید کرده و نتیجه می) ورود، ترکیب و منشاء آنها

هاي  هاي مختلف، اثرات متفاوتی بر شکل نظام این نقش
ها در  تفاوت میان بخش. گذارند بخشی و درجه تغییر آنها می

هاي موجود میان پایه  شدت با تفاوت سطح و نوع ورود به
ها، حضور  دانشی آنها، سطح انتشار و توزیع شایستگی

هادهاي و کارکرد ن) ها مانند دانشگاه(هاي غیربنگاهی  سازمان
  .مرتبط است) همچون قوانین و مقررات(بخشی 

از سوي دیگر فرآیندهاي انتخاب، نقش کلیدي در کاهش 
هاي ناکارآمد و با درجه  ها دارند و بنگاه ناهمگونی میان بنگاه

این موضوع در رابطه . کنند پیشرفت پائین را از نظام خارج می
ر نیز صادق ها و موارد دیگ ها، فناوري با محصوالت، فعالیت

توان انتخاب غیربازاري  عالوه بر انتخاب بازاري، می. است

                                                 
1- Path dependent 

ها  را نیز در برخی از بخش) مثالً ناشی از مداخالت دولت(
هاي بخشی، نتیجه فرآیند  تغییرات در نظام. شناسایی کرد

تعاملی عناصر مختلف آنها است که شامل دانش،  -تکامل
الربا و مانی از این م. باشد فناوري، بازیگران و نهادها می

اند که  فرآیندها به عنوان فرآیندهاي بنیادین تعبیر کرده
  ].6[اختصاصی هر بخش بوده و اغلب وابسته به مسیر هستند 

  
هاي بخشی نوآوري با  ارتباط رویکرد نظام -6

  گذاري علم، فناوري و نوآوري سیاست
هاي بخشی نوآوري یک رویکرد مناسب براي  چارچوب نظام

براي مثال، اگر . کند گذاري فناوري و نوآوري ارائه می سیاست
ها و صنایع به  ما شناسایی کنیم که انتقال فناوري میان دانشگاه

درستی اتفاق نمی افتد، یک شکست سیستمی را شناسایی 
حی و اتخاذ گذار از طریق طرا در اینجا سیاست. ایم نموده

بنابراین، . شکست برمیآیداین سیاست مناسب در صدد رفع 
هاي بخشی نوآوري یک چارچوب نظري مناسب  رویکرد نظام

هاي سیستمی و متغیرهاي مرتبط  براي شناسایی شکست
. دده گذاري ارائه می گذاري در امر سیاست جهت هدف

دانشی مند نظیر پایه  هاي نظام هاي بخشی باید بر ویژگی تحلیل
ها، نهادها، گذارها،  و مرزها، همگنی بازیگران و شبکه

نتیجه این . تمرکز نمایند آنها تکاملیفرآیندهاي تکامل و هم
توانند پیشنیاز  ابعادي است که می نشناخت ،ها تحلیل
  ].27[ باشندگذاري در یک بخش خاص  سیاست

خیلی هاي مختلف  بر بخش 2هاي عمومی و افقی تأثیر سیاست
ها و نهادها در  ها، سازمان ، زیرا شبکهوع خواهد بودمتن

به عالوه، رویکرد . متفاوت هستند ،هاي مختلف بخش
هاي بخشی نوآوري تاکید دارد که براي تقویت و ترویج  نظام

هاي فناوري و نوآوري کفایت  نوآوري در یک بخش، سیاست
هاي دیگر نیاز هستند  بلکه طیف وسیعی از سیاست. کنند نمی
هاي فناوري و نوآوري باید از طریق  نی سیاستیع

هاي  هاي علمی، سیاست هاي دیگر نظیر سیاست سیاست
این نکته مؤید . هاي رقابتی حمایت شوند صنعتی و سیاست

اهمیت ارتباطات متقابل، پیوندها و بازخوردها میان انواع 

                                                 
هایی است که  هاي عمومی یا افقی آن دسته از سیاست منظور از سیاست -2

دهند بر خالف  تمرکز قرار میکارکردهاي نظام نوآوري را مورد توجه و 
 .هاي موضوعی و فناورانه تمرکز دارند هاي خاص و عمودي که بر اولویت سیاست
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هاي  ها و گذار نظام ها و تأثیر ترکیبی آنها بر پویایی سیاست
  ].27[است بخشی 

گذاران  سیاستدارد که بخشی نوآوري تاکید   چارچوب نظام
در واقع، آنها . باید بر سطوح مختلف یک بخش تمرکز نمایند

اي در زمینه خلق دانش، حقوق مالکیت  باید به طور فعاالنه
فکري، قوانین حکمرانی شرکتی، انتقال فناوري، نهادهاي 

گذاري  سیاست ،دولتیها و خریدهاي  گیري مهارت مالی، شکل
هاي مناسب دست به توسعه  از طریق اتخاذ سیاست کرده و
ها و خلق ترتیبات نهادي مناسبی بزنند  ها و شایستگی قابلیت

به . که منجر به ارتقاء کارایی و اثربخشی در یک بخش شود
هاي بخشی  گذاران باید به ابعاد جغرافیایی نظام عالوه، سیاست
هاي بخشی در سطح محلی، ملی،  ظامتوسعه ن. توجه نمایند

هاي فناورانه و نهادها تأثیر  اي و جهانی بر قابلیت منطقه
هاي بخشی، اهمیت ابزارهاي  تاکید بر تنوع نظام. فراوانی دارد

به عبارتی، . کند می پررنگسیاستی مختلف براي هر بخش را 
اي باشند که  ها باید در ارتباط نزدیک با مسئله سیاست

ها  به عالوه، سیاست. بازیگران یک بخش با آن مواجه هستند
ها و نهادهاي هر بخش  باید با زمینه، پایه دانشی، مرزها، شبکه

  ].27[خاص در تناسب باشند 
ند شد هاي سنتی نوآوري طراحی می به طور خالصه، سیاست

وتوسعه را فراهم سازند و  تا منابع عمومی براي تحقیق
اي تغییر دهند که منجر به نوآوري در  ها را به گونه مشوق
وتوسعه،  هاي مالیاتی براي تحقیق معافیت. ها شود بنگاه
وتوسعه و حمایت از ثبت اختراعات از جمله  هاي تحقیق یارانه

قصد ندارد که هاي بخشی  رویکرد نظام. ها هستند این سیاست
اما این رویکرد ابزاري . ها را انکار نماید اهمیت این سیاست

ها  سازد که به درك بهتر تفاوت گذاران فراهم می براي سیاست
هاي بخشی کمک نماید و آنها را در شناخت  میان نظام

ها قرار بگیرند،  بازیگرانی که قرار است تحت تأثیر سیاست
هاي مؤثر بر  مرور سیاست در ادامه به]. 27[یاري نماید 

هاي بخشی نوآوري در  گیري و تکامل برخی نظام شکل
صنعتی و در حال /یافته تعدادي از کشورهاي توسعه

  .اقتصادهاي نوظهور پرداخته شده است/توسعه
  یصنعت و افتهی توسعه يکشورهامروري بر تجربه  1- 6
 به اند گرفته بهره ينظر چارچوب نیا از که حققانیم نیاول

 رینظ یصنعت و افتهی توسعه يکشورها از یعیصنا همطالع

 ؛اند پرداخته ژاپن و کایآمر همتحد االتیا ،ییاروپا يکشورها
نظام بخشی  منظر از  1همکاران و يکلو مک براي مثال،
 از. پرداختند اروپا در يداروساز صنعت همطالع به نوآوري
 يداروساز عیصنا هاي تأثیرگذار بر سیاست نیتر مهم ،آنها نگاه
 قاتیتحق هاي حامی سیاست ]:28[ از تندعبار يفناور ستیز و
 ارتباطهاي مشوق  سیاست کارآمد؛ و تیفیباک آموزشِ و

 دانش انتقال هدف با دانشگاه و صنعت انیم سازنده و مستمر
 بازارایجاد  هاي مرتبط با سیاست ؛يفناورتجاري سازي  و
 يگذار قانون و ينهاد چارچوب یهسا درکه  ها ينوآور يبرا
 منجر ها ي در بنگاهنوآور و ییکارا از ییباال سطح به فشفا
 در يگذار هیسرما کهی رقابت هاي سیاست شود؛ می

 ياتحادها يبرا را نهیزم و دکن می ریپذ هیتوج را وتوسعه تحقیق
  .سازد می فراهم بزرگ و کوچک يها شرکت انیم يراهبرد

 ییایمیش عیصنا یبخش نظام همطالع به 2همکاران و یسارونک
 اندازي هاي راه سیاست که افتنددریآنها . پرداختند اروپا در

 ،خاص کنندگان تأمین و ها دانشگاهمیان  کارآمد يها شبکه
 از تیحما و محافظت يبرا اختراع ثبت يها سیاست

 انیبن يفناور کوچک يها بنگاه ژهیو هب ها بنگاه يها تیفعال
  . ]29[این بخش دارند  بسیاري در عملکرد تیاهم
 در افزار نرم صنعت نظام بخشی نوآوري همطالع به 3نمولریتشا

 دولت، يها يگذار هیسرما که دهد یم نشان و پرداخته اروپا
 افزار نرم صنعت در یاجتماع تیامن يها نظام و ینظام بخش
 در قاتیتحقتشویق و ترغیب به  در یمهم نقش اروپا

 یهسرما تأمین نظام ارتقاء و ها رساختیز جادیا ها، دانشگاه
  .]30[ است داشته مهارت يدارا و یدانش یانسان
 ابزار نیماش نظام بخشی نوآوري همطالع بهنیز  4رایشپ و ونگل
 االتیا ا،یتالیا آلمان،( عرصه نیا در شرویپ يکشورها در

هاي  از دید آنها سیاست. اند پرداخته) ژاپن و کایآمر همتحد
اي توسعه  اي به طور گسترده آموزش حرفه مرتبط با
الت را آ هاي مورد نیاز براي طراحی و ساخت ماشین مهارت

ثبات و  قوانین استخدامی به نسبت بابه عالوه، . ندترویج کرد
اي را براي تولید دانش  ها زمینه راهبردهاي استخدامی شرکت

عالوه بر این، . هاي تدریجی فراهم آوردند انباشتی و نوآوري
نه تنها در رابطه  ها، ي اعالم شده از سوي دولتاستانداردها

                                                 
1- McKelvey 
2- Cesaroni 
3- Steinmueller 
4- Wengel and Shapira 
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با سالمت و ایمنی، بلکه حتی در رابطه با اقتصاد مقیاس در 
قانون اتحادیه اروپا در . اي طوالنی دارند این صنعت پیشینه
ویژه در صنعت  آالت در تحقق بازار مشترك به رابطه با ماشین

 ].31[بود ثیرگذار آالت بسیار تأ ماشین

یافته  بررسی مطالعات انجام شده در بستر کشورهاي توسعه
هاي بخشی  مؤید آن است که، رویکرد نظام) عمدتاً اروپایی(

ها ارائه  نوآوري یک روش شناسی جدید براي مطالعه بخش
کند و بنابراین، شناسایی متغیرهایی که باید به عنوان هدف  می

این،  عالوه بر. کند را تسهیل می سیاستی در نظر گرفته شوند
هاي  هاي عمومی و افقی ممکن است در بخش تأثیر سیاست

. مختلف، متفاوت باشد و آثار مختلفی را به دنبال داشته باشد
ها بر  ها و همچنین تأثیر سیاست ها و عقالنیت تحلیل خردمایه

هاي مختلف، نیازمند ارزیابی تطبیقی عمیق و دقیق در  بخش
. هاي صنعتی مختلف است و بین کشورها و بخش طول زمان

به منظور تقویت نوآوري و انتشار آن در یک بخش، نه تنها 
هاي فناوري و نوآوري، بلکه دامنه وسیعی از  سیاست
گذاري  به عالوه، در سیاست. شودها باید مطالعه  سیاست

هاي ساختاري و  هاي مختلف باید به تفاوت نوآوري در بخش
  ].4[ گرددهاي صنعتی مختلف توجه  شجغرافیایی بخ

در حال توسعه و  يکشورهامروري بر تجربه  2- 6
  اقتصادهاي نوظهور

 يگو یمدت از پس توانستند در حال توسعه يکشورهابرخی 
بخشی  يها نظام چارچوب کاربستن هب زمینه در را سبقت
 در فناورانه فرارسی و تکامل ،يریگ شکل نییتب يبرا نوآوري
 1شهمکاران و لسیکان]. 32[ ندیبربا یصنعت يها بخش بعضی

 افزار نرم صنعت همطالع به بخشی نوآوري يها نظام دگاهید از
 که دهد یم نشانآنها  يها افتهی. پرداختند اروگوئه در

ها از  نیروي کار میان بنگاه جابجاییتسهیل هایی نظیر  سیاست
سازي  هاي شبکه پذیرتر؛ تقویت فعالیت طریق قوانین انعطاف

گذاري در  المللی؛ سرمایه ها به صورت محلی و بین میان بنگاه
وتوسعه و پرداخت  گذاري در تحقیق آموزش عالی؛ سرمایه

هاي تحقیقاتی؛ ایجاد پیوند میان بخش خصوصی و  یارانه
هاي خارجی نوآور؛ کمک به افزایش  ها؛ جذب بنگاه دانشگاه

ها  میان بنگاهسرریزهاي فناوري و یادگیري از طریق همکاري 
گیري در توسعه این بخش  تأثیر چشم هاي زایشی و شرکت

                                                 
1- Caniels 

  ].33[اند  داشته
 وانیتا ارتباطات و اطالعات يفناور صنعت همطالع به یل

بخشی  يها نظام که است آن دؤیم او يها افتهی و پرداخته
 شانتکامل و اند شده هیتعب ينوآور یمل يها نظام در نوآوري

به  .شوند تضعیف می ای تیتقویا  دولت يها سیاست قیطر از
: عبارتند از بخشهاي اصلی موجود در این  سیاستعالوه، 
هاي تحقیقاتی و آموزش  هاي مالیاتی براي فعالیت معافیت

کارهاي  و هاي نوآورانه از طریق کسب پرسنل؛ انجام پژوهش
. هاي توسعه فناوري و برنامه (SMEs)کوچک و متوسط 

هاي جدید در این حوزه شامل این  تاین، سیاس عالوه بر
زدایی از بخش ارتباطات از راه دور؛  مقررات: موارد است

هاي  ها و پروژه هاي تشویق طرف تقاضا و برخی طرح سیاست
  .]34[ خاص

بخشی  يها نظام دگاهید از يریگ بهره با ،2همکاران و میک
 در نیچ يها بنگاه بازار و فناورانه فرارسی همطالع به ،نوآوري
. اند پرداختهفرآیند  این در دولت و نقش افزار نرم صنعت

 هحوز در فعال يها بنگاه که دهد یم نشانآنها  يها افتهی
 مختلف، هفناوران يها میرژ اساس بر ن،یچ در افزار نرم

. کنند یم اتخاذ فرارسی و يریادگی يبرا یمتفاوت يراهبردها
 بدون ،يفناور اکتساب و يریادگی يراهبردها نیا حال، نیباا

 مانند یخارج يها شرکت به زیان دولت يگذار قانون
 يبرا يانحصار يدهایخر و يوکار کسب يها تیمحدود

 يها تیموفق به ،يکاربرد يافزارها نرم در یداخل محصوالت
  ]. 35[انجامد  نمی يتجار
 شرکت ديمور همطالع( هند در دارو صنعت همطالع به یمان
هاي تأثیرگذار بر  به برخی سیاستاو . است پرداخته) پالیک

 اثربخش و کارا میرژایجاد  ]:36[این بخش اشاره کرده است 
 و افتهی توسعه یانسان يروین تأمین هند، در اختراعات ثبت

 صنعت در وتوسعه تحقیقهاي  فعالیت دادن انجام يبرا توانمند
ایجاد  ،یدولت یقاتیتحق سساتؤم تقویت و توسعه دارو،
، تشویق وتوسعه تحقیق زمینه در یمال يها زشیانگ
 و دانش یروزرسان هب از تیحما ر،یخطرپذ يها يگذار هیسرما
، مراقبت از مشترك انداز چشم میترس و فناورانه يها تیقابل
  .صادرات هتوسع و داخلی بزرگ بازار

هاي بخشی نوآوري در بستر کشورهاي در حال  مطالعه نظام

                                                 
2- Kim 
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هاي  هاي کلیدي موجود در نظام تفاوت: توسعه بیانگر است که
دهد که درك کنیم چرا برخی  بخشی به ما این اجازه را می

ها مؤثر هستند ولی  عوامل بر عملکرد نوآورانه در برخی بخش
ها تأثیر  هاي دیگر خیر؟ همچنین، چرا برخی سیاست در بخش
ها دارند، در حالی که تأثیر آنها بر  گیري بر برخی بخش چشم

هاي  ها جزئی است؟ ضمنا، تفکیک قابلیت خشسایر ب
) یافته است بیشتر مختص کشورهاي توسعهکه (وتوسعه  تحقیق

بیشتر مختص کشورهاي که (هاي ساخت و تولید  از قابلیت
تواند براي درك فرآیند نوآوري و  می) در حال توسعه است

به عالوه، در . هاي بخشی بسیار مفید باشد تولید در نظام
هاي  ها و سرمایه گیري مهارت انش محور، شکلهاي د بخش

انسانی به طور خاص با رشد آن بخش در ارتباط هستند؛ 
هاي زایشی براي نوآوري در  همچنین، کارآفرینی و شرکت

یک بخش که مشتمل بر کسب و کارهاي کوچک و متوسط 
هاي سنتی  عالوه بر این، بخش .است، به شدت ضروري است

هایی  لزوماً بخش) ماهی در شیلی براي مثال صنعت پرورش(
با فناوري و دانش پائین نیستند و و به طور روزافزون نیاز به 

هاي توسعه یافته و متنوع  برداري و یکپارچه سازي دانش بهره
دارند؛ در نهایت، وابسته به ابزارها، زمان بندي و بستر 

گر و هم نقش مانع  تواند هم نقش تسهیل ها، دولت می بخش
  ].6[سر راه ایجاد یک نظام بخشی نوآوري بازي کند را بر 

  
هاي  گذاري در نظام روندهاي پیش روي سیاست -7

  بخشی نوآوري
هاي بخشی نوآوري  هاي اخیر چارچوب نظري نظام طی سال

هاي نظري دیگر مانند فرارسی فناورانه،  در کنار چارچوب
هاي فرصت، گذار به رهبري بازار و محصوالت و  پنجره
هر دسته از این . هاي پیچیده به کار گرفته شده است سامانه

هاي مهم و کلیدي براي  مطالعات منجر به پدید آمدن داللت
  :شود شاره میاند که در ادامه به آنها ا گذاري شده سیاست

هاي بخشی  مطالعه مقاالتی که از چارچوب نظري نظام
در حال نوآوري با هدف تبیین فرارسی فناورانه در کشورهاي 

دهد که فرارسی  اند، نشان می توسعه و متأخر بهره برده
فناورانه یک فرآیند یادگیري بلندمدت است که به دلیل عوامل 
مختلف مؤثر بر موفقیت یا شکست آن، از یک بخش به بخش 

هاي صنعتی  از جمله نقاط اشتراك بخش. دیگر متفاوت است

رسی در آنها مختلف که کشورهاي در حال توسعه موفق به فرا
توان به ضرورت یادگیري و ایجاد قابلیت توسط  اند می شده
هاي داخلی، اهمیت دسترسی به دانش فنی خارجی، لزوم  بنگاه

ی فعال دولت آفرین نقشآموزش و سرمایه انسانی ماهر و 
هاي مطالعه شده در مواردي چون  از طرفی، بخش. اشاره کرد

فقی، نوع بازیگران ساختار صنعت، شرایط تقاضا و روابط ا
هاي  هاي تأمین مالی، نوع سیاست فعال در بخش، روش

به ]. 7[دولت، استانداردها و قوانین با یکدیگر تفاوت دارند 
عالوه، واکاوي مطالعات صورت گرفته از طریق تلفیق مفهوم 

 دهد که هاي فرصت نشان می و پنجرههاي بخشی نوآوري  نظام
برداري از  وانند از طریق بهرهت ها و کشورهاي متأخر می شرکت
سیاست و تقاضا اقدام به / هاي فرصت فناوري، نهاد پنجره

فرارسی فناورانه در یک بخش صنعتی نمایند و از پیشگامان 
توانند از  هاي متأخر می این شرکت. آن صنعت پیشی بگیرند

هاي فرصت، ایجاد  هاي راهبردي به پنجره طریق پاسخگویی
از را به چالش بکشند و به رهبري بازار هاي پیشت شده، شرکت
 ].8[ دست یابند

هاي بخشی نوآوري در  کنکاش در مقاالتی که به مطالعه نظام
هاي  اي و محصوالت و سامانه صنایع با کاالهاي سرمایه

مؤید آن است که الگوهاي ] 38و37[اند  پیچیده پرداخته
اي و  فرارسی فناورانه در صنایع تولیدکننده کاالهاي سرمایه

هاي پیچیده با صنایع تولیدکننده کاالهاي  محصوالت و سامانه
متفاوت است، کامالً تولید انبوه هستند،  نظاممصرفی که داراي 

اي و محصوالت و  زیرا در صنایع تولید کننده کاالهاي سرمایه
هاي پیچیده برخالف صنایع تولیدکننده کاالهاي  سامانه

مشتریانی سروکار دارند که  هاي تولیدکننده با مصرفی، بنگاه
هاي تولیدکننده محصوالت هستند نه مصرف  خودشان بنگاه
، دانش ضمنی انباشت این صنایعبه عالوه، در . کنندگان صرف

بنگاه مشتري از  شده از طریق تعامل میان بنگاه تولیدکننده و 
به طور کلی، کاالهاي . اهمیت باالیی برخوردار است

هاي  هاي پیچیده داراي رژیم سامانه اي و محصوالت و سرمایه
تولید  نظامفناورانه و بازار متفاوتی از محصوالت مصرفی با 

ها بر الگوي فرارسی فناورانه در آنها  انبوه هستند و این تفاوت
از طرفی، مروري بر مطالعات انجام شده در . گذارد تأثیر می

به ) مانند چین، هند و برزیل(زمینه گذار اقتصادهاي نوظهور 
دهد که  هاي صنعتی نشان می رهبري بازار در برخی بخش



  ع سیاست علم، فناوري و نوآورينامه جام

هاي  هاي فناورانه در شرکت تکامل دانش و قابلیت
  ].40[نمایش داده شده است  
  بازار و تقاضا

ساختار بازار نیاز به بررسی تغییر و براي بررسی تکامل در 
هاي اصلی بازار نظیر مشتریان، تأمین کنندگان، 

اي  خالصه .هاي داخلی به بازار و رقابت است
از تغییر ساختار بازار و شرایط تقاضا در نظام بخشی نوآوري 

نمایش داده  3هاي گازي در ایران در شکل 

  هاي دولت
هاي دولت بر  گیر سیاست به عنوان موردکاوي تأثیر چشم

هاي  به انواع سیاست این بخشدر هاي بخشی نوآوري، 
هاي گازي در  گیري و تکامل صنعت توربین

  .]40[ شود اند اشاره می ایران تأثیرگذار بوده
  یو هماهنگ يهاي راهبر

حدود دو دهه پیش در کشور ایران، وزارت نیرو به دلیل نیاز 
هاي تولید برق از  شدیدي که به تجهیزات کلیدي نیروگاه

هاي گازي به منظور تأمین انرژي  جمله ژنراتورها و توربین
کرد تا  مپناکشور احساس کرده بود، اقدام به تأسیس شرکت 

ود براي تجهیزات اصلی بتواند از این طریق به تقاضاي موج
هاي خارجی تأمین  ها که تا قبل از آن از طریق شرکت

هاي دولت در ارتباط با  از جمله سیاست .شد، پاسخ دهد
توان به سیاست ساخت داخل اشاره  توسعه شرکت توگا می

ها  رفت تا پروژه کرد که بر مبناي آن از این شرکت انتظار می
ها، سهم  کند که با حفظ کیفیت خروجی اي مدیریت

دولت . هاي داخلی حداکثر گردد استفاده از منابع و ظرفیت
 کجاپروژه ساخت شش نیروگاه سیکل ترکیبی را به صورت ی

 ]40[ هاي گازي در ایران

بنگاه ها

سازندگان

توربوکمپرسور 
نفت توگا توربین ماشین 

خاورمیانه

تامین کنندگان 
داخلی و خارجی

نامه جام ویژه ؛يفناور و است علمیفصلنامه س؛ نوري سید سروش قاضی مصطفی صفدري رنجبر،
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براي تبیین این رویداد نیاز به کاربست یک الگوي چندسطحی 
برخی عوامل مؤثر بر دستیابی به رهبري بازار عبارتند 

در سطح ( کارآفرینی، یادگیري، قابلیت سازي و راهبردها
ها و  زیگران و شبکههاي فناورانه، با

بازیگران نظام ملی نوآوري و و 
  ].39) [در سطح ملی

هاي تأثیرگذار بر نظام بخشی 
  هاي گازي در ایران

هاي تشکیل دهنده نظام بخشی  در این بخش به معرفی مؤلفه
زي در ایران یعنی بازیگران، هاي گا

هاي دولت و ساختار  هاي فناورانه، سیاست
هاي  بازار و تقاضا پرداخته شده و بر تنوع و پویایی سیاست

گیري و تکامل این نظام بخشی نوآوري 

هاي گازي در  بازیگران نظام نوآوري بخشی صنعت توربین
مشاهده همانطور که  و اند نمایش داده شده

این نظام نوآوري بخشی متشکل از بازیگران بنگاهی 
هاي  سازمان(و غیربنگاهی ) 

  .]40[ است) ها ها و پژوهشکده
  هاي فناورانه

هاي فناورانه  در اینجا نحوه انباشت و تکامل دانش و قابلیت
بنگاه اصلی فعال در این هاي گازي در سه 
، شرکت توربوکمپرسور )شرکت توگا

نفت و شرکت توربین ماشین خاورمیانه مورد بررسی قرار 

تکامل دانش و قابلیت وگرفته 
 2مذکور در شکل 

بازار و تقاضا 3- 8
براي بررسی تکامل در 

هاي اصلی بازار نظیر مشتریان، تأمین کنندگان،  تحول در مؤلفه
هاي داخلی به بازار و رقابت است رویکرد شرکت

از تغییر ساختار بازار و شرایط تقاضا در نظام بخشی نوآوري 
هاي گازي در ایران در شکل  صنعت توربین

  ].40[است شده 
هاي دولت سیاست 4- 8

به عنوان موردکاوي تأثیر چشم
هاي بخشی نوآوري،  نظام

گیري و تکامل صنعت توربین دولت که بر شکل
ایران تأثیرگذار بوده

هاي راهبر سیاست 4-1- 8
حدود دو دهه پیش در کشور ایران، وزارت نیرو به دلیل نیاز 

شدیدي که به تجهیزات کلیدي نیروگاه
جمله ژنراتورها و توربین

کشور احساس کرده بود، اقدام به تأسیس شرکت 
بتواند از این طریق به تقاضاي موج

ها که تا قبل از آن از طریق شرکت نیروگاه
شد، پاسخ دهد می

توسعه شرکت توگا می
کرد که بر مبناي آن از این شرکت انتظار می

اي مدیریت را به گونه
استفاده از منابع و ظرفیت

پروژه ساخت شش نیروگاه سیکل ترکیبی را به صورت ی

هاي گازي در ایران بازیگران نظام بخشی نوآوري توربین )1شکل 
 

نظام بخشی نوآوري صنعت 
توربین هاي گازي در ایران

بنگاه ها

توربین ماشین 
خاورمیانه

تامین کنندگان 
داخلی و خارجی بهره برداران

ایستگاه هاي 
تقویت فشار

نیروگاه هاي گازي 
سیکل ساده و ترکیبی

وزارت نفت

شرکت ملی 
نفت

شرکت ملی 
گاز

مصطفی صفدري رنجبر،

براي تبیین این رویداد نیاز به کاربست یک الگوي چندسطحی 
برخی عوامل مؤثر بر دستیابی به رهبري بازار عبارتند . است
کارآفرینی، یادگیري، قابلیت سازي و راهبردها: از

هاي فناورانه، با دانش و قابلیت، )بنگاه
و ) در سطح بخش( نهادها

در سطح ملی( چارچوب نهادي
  
هاي تأثیرگذار بر نظام بخشی  سیاست: موردکاوي -8

هاي گازي در ایران نوآوري توربین
در این بخش به معرفی مؤلفه

هاي گا نوآوري صنعت توربین
هاي فناورانه، سیاست دانش و قابلیت

بازار و تقاضا پرداخته شده و بر تنوع و پویایی سیاست
گیري و تکامل این نظام بخشی نوآوري  دولت به منظور شکل

  ].40[تاکید شده است 
  بازیگران 1- 8

بازیگران نظام نوآوري بخشی صنعت توربین
نمایش داده شده 1ایران در شکل 

این نظام نوآوري بخشی متشکل از بازیگران بنگاهی  شود می
) هاي گازي صنعت توربین(

ها و پژوهشکده گذار، دانشگاه سیاست
هاي فناورانه دانش و قابلیت 2- 8

در اینجا نحوه انباشت و تکامل دانش و قابلیت
هاي گازي در سه  ساخت توربین

شرکت توگا(حوزه یعنی گروه مپنا 
نفت و شرکت توربین ماشین خاورمیانه مورد بررسی قرار 

 

نهادهاي 
سیاستگذار

شرکت ملی 
گاز

وزارت نیرو

شرکت مادرتخصصی 
تولید برق حرارتی

دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها



  هاي بخشی نوآوري

با  1گذاري مشترك داد پژوهشی به شکل قرارداد سرمایه
سازي و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت 

 30مگاوات با قابلیت افزایش تا  25هاي گازي 
با شرکت توربوکمپرسور نفت  "مگاوات و کسب نشان ایرانی

گذاري در  م به سرمایهبه عالوه، شرکت ملی گاز اقدا
ها از جمله احداث کارخانه و خرید ماشین آالت و 

  .نقش مورد نیاز کرد
  يبردار و بهره خریدي ها

هاي گازي مورد نیاز  گیر داخلی براي توربین
هایی  ها و خطوط انتقال گاز منجر به اتخاذ سیاست

هاي نیرو و نفت شده و  نظیر تجمیع تقاضا از سوي وزارت
این امر به ایجاد فرصت و انگیزه کافی نزد تولیدکنندگان 

ساخت این هاي فناورانه  داخلی براي کسب دانش و قابلیت
این نوع قراردادها باعث شد از طریق . انجامید

                                                 
1- Joint Venture 

  هاي توگا، توربوکمپرسور نفت و توربین ماشین خاورمیانه

شرکت توگا 

)مالکیت نیمه خصوصی(

شرکت توربوکمپرسور نفت 
)وابسته به دولت(

شرکت توربین ماشین 
)مالکیت خصوصی(خاورمیانه 

عرضه کنندگان و 
 خریداران

 هاي تقاضا پیشران

 رقابت و صادرات

  دولت: 
بازار در انحصار تولیدکنندگان 

 

 منابع عظیم گاز طبیعی در کشور

هاي خارجی بر بازار 
 

  ]40[هاي گازي در ایران  تغییر ساختار بازار و شرایط تقاضا در نظام بخشی نوآوري صنعت توربین
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به توگا واگذار کرد تا از این طریق شرایط را 
  .هاي داخلی ایجاد نماید

هاي گازي صنعتی نیز تأسیس 
هاي دولت به  شرکت توربوکمپرسور نفت تحت تأثیر سیاست

ر و هاي کالن علم و فناوري کشو
  .هاي بخشی در زمینه انرژي بوده است

  و تأمین کننده مالی يگذار
گذار در رابطه با  هاي دولت در نقش سرمایه

بین وزارت نیرو با گروه  مشارکت
 220توگا با موضوع طراحی و ساخت از پایه توربینی 

هاي گازي صنعتی و  در رابطه با توربین
ها و در سال  شرکت توربوکمپرسور نفت، بعد از شروع تحریم

به دنبال رفتن شرکت زیمنس از ایران، مدیریت 
دام به انعقاد بزرگترین پژوهش و فناوري شرکت ملی گاز اق

داد پژوهشی به شکل قرارداد سرمایهرقرا
سازي و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت  بومی"عنوان 
هاي گازي  توربین

مگاوات و کسب نشان ایرانی
به عالوه، شرکت ملی گاز اقدا. نمود

ها از جمله احداث کارخانه و خرید ماشین آالت و  زیرساخت
نقش مورد نیاز کرد تجهیزات

ها سیاست 4-3- 8
گیر داخلی براي توربین وجود بازار چشم

ها و خطوط انتقال گاز منجر به اتخاذ سیاست نیروگاه
نظیر تجمیع تقاضا از سوي وزارت

این امر به ایجاد فرصت و انگیزه کافی نزد تولیدکنندگان 
داخلی براي کسب دانش و قابلیت

انجامیدمحصوالت 

هاي توگا، توربوکمپرسور نفت و توربین ماشین خاورمیانه فناورانه در شرکت هاي تکامل دانش و قابلیت
 

مونتاژ و ساخت مشترك 
با شرکت خارجی 

)آنسالدوي ایتالیا(

ساخت تحت لیسانس 
شرکت خارجی 

)زیمنس آلمان(

مونتاژ با همکاري شرکت 
خارجی 

)زیمنس آلمان(

ساخت مشترك با شرك 
خارجی 

)زیمنس آلمان(

ساخت به صورت مستقل 

نگهداري، تعمیرات و 
اورهال توربین هاي 

خارجی

ساخت قطعات و 
زیرمجموعه ها از طریق 
مهندسی معکوس

ساخت به صورت مستقل 

: خریدار اصلی -
بازار در انحصار تولیدکنندگان  -

 خارجی

منابع عظیم گاز طبیعی در کشور

هاي خارجی بر بازار  تسلط شرکت
 داخلی

  هاي داخلی بر بازار داخلی
 صاردات محدود به کشورهاي منطقه

  هاي گازي سیکل ساده و ترکیبی
  توسعه شبکه گازرسانی کشور

 

  جدیدبخش خصوصی به عنوان مشتري 
 هاي داخلی شرکت: عرضه کنندگان اصلی

تغییر ساختار بازار و شرایط تقاضا در نظام بخشی نوآوري صنعت توربین

به توگا واگذار کرد تا از این طریق شرایط را  رقابت،و بدون 
هاي داخلی ایجاد نماید براي انتقال فناوري به شرکت
هاي گازي صنعتی نیز تأسیس  به عالوه، در زمینه توربین

شرکت توربوکمپرسور نفت تحت تأثیر سیاست
هاي کالن علم و فناوري کشو سیاست وویژه وزارت نفت 
هاي بخشی در زمینه انرژي بوده است همچنین سیاست

گذار هاي سرمایه سیاست 4-2- 8
هاي دولت در نقش سرمایه از جمله سیاست
مشارکتتوان به  شرکت توگا می

توگا با موضوع طراحی و ساخت از پایه توربینی 
در رابطه با توربین .اشاره کردمگاواتی 

شرکت توربوکمپرسور نفت، بعد از شروع تحریم
به دنبال رفتن شرکت زیمنس از ایران، مدیریت  1391

پژوهش و فناوري شرکت ملی گاز اق

 
تکامل دانش و قابلیتالگوي ) 2شکل 

تنوع بخشی از طریق 
انتقال فناوري، 

بروزرسانی و بازطراحی

ساخت به صورت مستقل 
و از طریق بازطراحی

ساخت به صورت مستقل 
از طریق بازطراحی

هاي داخلی بر بازار داخلی تسلط شرکت -
صاردات محدود به کشورهاي منطقه -

هاي گازي سیکل ساده و ترکیبی گسترش نیروگاه -
توسعه شبکه گازرسانی کشور -

بخش خصوصی به عنوان مشتري  -
عرضه کنندگان اصلی -

تغییر ساختار بازار و شرایط تقاضا در نظام بخشی نوآوري صنعت توربین) 3شکل 
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هاي نیروگاهی داخلی قدرت چانه زنی شرکت  تجمیع پروژه
هاي خارجی افزایش یابد و از این مجرا  توگا در مقابل شرکت

تعامل میان این شرکت و منابع خارجی دانش و فناوري 
ي و هاي دولت در نقش مشتر برخی سیاست. گردد تسهیل

تجمیع تقاضا توریین گاز مورد نیاز در : خریدار عبارتند از
دستگاه  30شش نیروگاه سیکل ترکیبی و سفارش ساخت 

هاي گازي به شرکت تازه تأسیس توگا با هدف  توربین
و   V94.2سازي دانش و فناوري ساخت توربین  درونی

هاي گازي صنعتی به شرکت  دستگاه توربین 50سفارش 
داخلی آن یعنی شرکت توربوکمپرسور نفت  زیمنس و شریک
سازي بخشی از دانش و فناوري ساخت این  با هدف درونی

به عالوه، شرکت ملی گاز از طریق تجمیع نیازها و  .ها توربین
هاي گازي صنعتی و سفارش  تقاضاي داخلی براي توربین

 100دستگاه به شرکت توگا و  100(دستگاه توربین  200
به شرط انتقال دانش ) وربوکمپرسور نفتدستگاه به شرکت ت

هاي خارجی به داخل  ها از شرکت و فناوري ساخت توربین
گیري و توسعه این صنعت در  کشور نقش مهمی در شکل
  .کشور به ثبت رسانده است

  يگر و تسهیل يهاي توانمندساز سیاست 4-4- 8
دولت از تأسیس هرگونه مرکز تحقیقاتی که تعامل و ارتباط 

هاي زیرمجموعه آن ایجاد  با شرکت توگا و شرکتنزدیکی 
هاي دولت  گونه سیاست نتایج این. کنند، حمایت کرده است

گیري و توسعه سرمایه انسانی  تواند خود را در قالب شکل می

ها  ها و دانشگاه گیري تعامل نزدیک میان بنگاه توانمند و شکل
شرکت  به عالوه، در رابطه با. و مراکز تحقیقاتی نشان دهد

باید به  IGT25توربوکمپرسور نفت و تجربه طرح توربین 
هاي گازي به عنوان مشاور و ناظر  انتخاب پژوهشکده توربین

هدف اصلی این . پروژه از سوي شرکت ملی گاز اشاره کرد
هاي  ی مؤثر در تعریف و اجراي طرحآفرین نقش، پژوهشکده

جمله از . هاي گازي است کالن ملی در زمینه توربین
گر، ورود و پیگیري جهت  هاي دولت در نقش تسهیل سیاست

هاي خارجی و  گذاري شرکت ایجاد بستر الزم براي سرمایه
هاي داخلی فعال در این حوزه  گیري همکاري میان بنگاه شکل

به عنوان . هاي پیشرو خارجی از جمله زیمنس است و شرکت
زمینه الزم  ،هها مذاکر هاي نیرو و نفت پس از ماه مثال، وزارت
هاي توگا و توربوکمپرسور  میان شرکت مشارکتبراي ایجاد 

 Fهاي کالس  نفت با شرکت زیمنس در زمینه ساخت توربین
از . نددهاي صنعتی را فراهم آور هاي جدید توربین و مدل

هاي دیگر دولت تسهیل صادرات خدمات فنی  جمله سیاست
کشورهاي هاي گازي تولید شده به  و مهندسی و توربین

هاي ساخت  همسایه مانند عراق و سوریه در قالب پروژه
نیروگاه در این کشورها و همچنین فروش قطعات توربین به 

  .کشورهایی نظیر اندونزي و عمان است
هاي دولت و  هاي سیاست تنوع و پویایی ها در زمینه بررسی

هاي گازي در  گیري و تکامل صنعت توربین اثر آن بر شکل
 ایفاءگویاي آن است که دولت از طریق  ،)4شکل ( ایران

  
  ]40[ هاي گازي در ایران توربین نظام بخشی نوآوريگیري و تکامل  هاي دولت در مسیر شکل تنوع و پویایی سیاست )4شکل 
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و  ، مشتريي و هماهنگیهاي مختلف نظیر راهبر نقش
گر به طراحی و اجراي  گذار و تسهیل ، سرمایهبردار بهره
گیري و  هایی پرداخته که زمینه و بستر الزم براي شکل تسیاس

. است کردههاي گازي در ایران را فراهم  تکامل صنعت توربین
به عالوه، با کمی دقت و تامل در سیر تغییر و تکامل 

ها  توان متوجه شد که این سیاست هاي دولت می سیاست
اند، با  هایی از جنس راهبري شروع شده عمدتاً با سیاست

گذاري ادامه پیدا  هایی از جنس خرید و سرمایه سیاست
گري تکمیل  هایی از جنس تسهیل اند و با سیاست کرده
هاي زمانی مختلف، چگالی  به عبارتی در دوره. اند شده

  .هاي مختلف تغییر کرده است سیاست
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