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Abstract 

The purpose of this paper is to introduce and 
examine institutions that influence science 
and technology (S&T) development and 
policy considerations regarfing institutional 
failures. On this basis, present paper 
investigates the concept of the institution in 
economics and innovation studies, and 
categorizes institutions under physical 
institutions, including active organizations in 
STI development (such as universities, firms, 
government), hard institutions (such as laws, 
policies and standards) and soft institutions 
(such as interactions, routines, and norms), 
and defines institutions as a set of human 
made constraints and organizations that shape 
the interactions, behaviors, and performance 
of different actors in society. In addition, 
dependency of the institutions, either 
generally or those influence S&T 
development, to the economic, political and 
social context in which they exist is a 
consideration that have been emphasized. 
Among other aspects of institutions effects, 
their impact on the performance of various 
analytical levels, including firms, industrial 
sectors and the development, and on the 
development of STI is examined. Our 
findings suggest, intellectual property, 
education, learning and R&D routines, 
interactions and trust among actors are the 
key institutions that influence S&T 
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development. Institutional failures that 
emerge from weaknesses in the functioning of 
existing institutions or lack of required 
institutions, and the need for policy 
interventions on this basis for promoting S&T 
development are also issues of importance in 
institutional analysis, which offer a variety of 
policy implication aimed at policy and 
decision makers. 
Keywords: Institution, Hard Institution, Soft 
Institution, Institutions and S&T Development, 
S&T Development, Institutions and 
Technological Changes 
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  نهادها و تأثیر آنها بر توسعه علم و فناوري
  

  1اصغر سعدآبادي علی، *1کیارش فرتاش

  استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوري، دانشگاه شهید بهشتی، تهران -1
  

  دهیچک
مقاله حاضر ضمن بررسی . هاي نهادي است گذاري در خصوص شکست معرفی و بررسی نهادهاي مؤثر بر توسعه علم و فناوري و سیاست ،هدف این مقاله

دهنده تعامالت، رفتار و عملکرد بازیگران مختلف جامعه  اي از قیود انسانی و سازمانی شکل مفهوم نهاد در حوزه اقتصاد و مطالعات نوآوري، نهاد را مجموعه
مانند (، نهادهاي سخت )هاي فعال نظام علم، فناوري و نوآوري نظیر دانشگاه، بنگاه و دولت شامل سازمان(عریف و نهادها را ذیل سه دسته نهادهاي فیزیکی ت

گی نهادها به بافتار اقتصادي، سیاسی به عالوه وابست. بندي نموده است دسته) ها و هنجارها مانند تعامالت، روال(و نهادهاي نرم ) ها و استانداردها قوانین، سیاست
اند از مالحظاتی است که در خصوص بررسی نهادها مورد  که در آن واقع شده) چه به صورت عام و چه نهادهاي مؤثر بر توسعه علم و فناوري(و اجتماعی 

ي صنعتی و همچنین توسعه ها بخشلف تحلیلی از جمله بنگاه، هاي تأثیرگذاري نهادها، تأثیر آنها بر عملکرد سطوح مخت از دیگر جنبه. تأکید قرار گرفته است
وتوسعه و نهایتاً تعامالت و اعتماد بین  هاي یادگیري و تحقیق هاي این مقاله، نهادهاي مالکیت فکري، آموزش، روال مطابق یافته. علم، فناوري و نوآوري است

هاي نهادي که از ضعف در عملکرد نهادهاي موجود و یا خالء نهادي  شکست. شوند سوب میترین نهادهاي مؤثر بر توسعه علم و فناوري مح بازیگران از مهم
نهاد   شود و لزوم مداخالت سیاستی در خصوص شکست نهادهاي مؤثر بر توسعه علم و فناوري نیز از دیگر موضوعات داراي اهمیت در تحلیل حاصل می
  .گیران به همراه دارد گذاران و تصمیم یاستهاي سیاستی متنوعی را براي س شود که داللت محسوب می
  نهاد، نهادهاي سخت، نهادهاي نرم، نهاد و توسعه علم و فناوري، توسعه علم و فناوري، نهاد و تغییرات فناورانه: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Fartash, K., & Sadabadai, A. A. (2019). Institutions and their Influnence on Science and Technology Development. 
Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 239-253. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

هاي مختلف علمی با  نهاد مفهومی عام است که در حوزه
نهادها با . است شدهاستفاده  متنوعیمعانی و کاربردهاي 

اجتماعی  و دن روابط اقتصادي، سیاسیکرساختارمند 
تأثیر شایانی بر عملکرد توسعه  ،بازیگران توسعه اقتصادي

بخش و ملی /ها، صنعت فناوري، نوآوري و اقتصادي بنگاه
اي از مکاتب اقتصادي، نهاد  در طیف گسترده]. 1[دارند 

1هایی نظیر هزینه مبادله مفهومی کلیدي براي درك پدیده
و  2

                                                 
  k_fartash@sbu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *
هایی  هزینهناشی شده و شامل اقتصادي  تبادلاز اي است که  هزینه مبادله هزینه -12

هاي مکتب  ها و تحلیل توسعه بوده و مشخصاً محور بحث
2نهادگرایی

البته توجه به ارتباط نهادها و تغییرات . است 3
نهادي با توسعه علم، فناوري و نوآوري در اکثر مکاتب 

3گیرد و اقتصاد تکاملی قرار نمیدقیق تصادي مورد بررسی اق
4 

  .شود از این حیث یک استثناء محسوب می
                                                                            

لکیت بر حقوق مابراي تعیین، تعریف و تضمین اقتصادي  تبادلفرآیند در که است 
هـاي کسـب    هزینـه هایی از هزینه مبادله عبارتسـت از   مثال. شود طرفین تحمیل می
 شـود  فروشنده، خریدار و کیفیـت کاالیـا خـدمتی کـه مبادلـه مـی      اطالعات درباره 

هـاي   هزینـه همچنـین  عملکرد طرف مقابـل و  هاي عقد قرارداد و نظارت بر  هزینه
  .حقوق مالکیت تضمینمربوط به 

23- Institutional economics 
34- Evolutionary economics 
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کاهش عدم  نیز نهادها از طریق تعیین هزینه تولید و مبادله و
هاي اقتصادي و سودآوري از آنها  قطعیت، امکان انجام فعالیت

نهادها عموماً در دسته سخت و رسمی ]. 2[اند  را فراهم آورده
نرم  دسته، )ها، ساختارها و استانداردها شامل قوانین، سیاست(

و  )ها، هنجارها و آداب و رسوم شامل روال(و غیررسمی 
ها و مؤسسات  ها، دانشگاه نگاهنظیر ب(هاي فیزیکی  سازمان

اي کشورها،  بر اساس شرایط زمینه بندي و دسته )تأمین مالی
لذا نهادهاي وارداتی و . متفاوت و تقریباً منحصر به فرد هستند

عموماً توانایی تولید نتایجی مشابه آنچه  ،کردن نهادي یا کپی
  ].3[را داشته نخواهند داشت ) کشور(  1در یک بافتار

در تغییرات فناورانه و نیز بروز نوآوري بسیار مؤثر  نهادها
هاي تغییر فناورانه  هستند و به همین دلیل است که در نظریه

بر نقش ) یا انقالب فناورانه2 فنی - اعم از گذار اجتماعی(
کلیدي نهادها در پشتیبانی یا محدودسازي از تغییرات تأکید 

که در رویکرد (مند به نوآوري  در نگاه نظام]. 4[شده است 
ترین عوامل  نیز نهادها از مهم) نظام نوآوري بروز یافته

اند و حتی در  دهنده بروز یا مانع نوآوري معرفی شده توضیح
اي نهادهاي  برخی تعاریف، نظام نوآوري مجموعه

بر این ]. 5[دهنده نرخ نوآوري تعریف شده است  توضیح
کننده  تعیین اساس نقش نهادها در توسعه علم و فناوري بسیار

هاي سطح  توان به مالکیت فکري، آموزش، روال بوده و می
هایی از نهادهاي مؤثر بر توسعه  بنگاه و تعامالت به عنوان مثال

الزم به ذکر است، به اعتقاد اکثر . علم و فناوري اشاره کرد
نهادي براي موفقیت در  3نسخه یکسانی از تنظیمات ،محققان

علم و فناوري در کشورهاي مختلف وجود ندارد اما با این 
توان متصور شد  هاي نهادي تقریباً مشخصی را می حال توصیه

که از عملکرد کشورها در توسعه علم، فناوري و نوآوري 
  ].6[پشتیبانی نماید 

از طرف دیگر در بررسی نهادها با مواردي از ضعف در 
دهاي موجود، بعضاً به دلیل وابستگی به مسیر و عملکرد نها

خالء نهادهاي مورد نیاز براي توسعه علم و فناوري مواجه 
گذاري در خصوص این  شویم که لزوم سیاست می

این مقاله به ابتدا به . نماید هاي نهادي را گوشزد می شکست
و سپس تأثیرات نهاد در سطوح تحلیلی   مفهوم نهاد پرداخته

                                                 
1- Context 
2- Socio-technical transition 
3- Settings 

مورد را و فرآیند تغییرات نهادي ) گاه، بخش و ملیبن(مختلف 
بررسی تأثیر نهادها در توسعه علم، . است دادهبررسی قرار 

ترین مصادیق نهادهاي یاد شده به  فناوري و نوآوري و مهم
همراه مداخالت سیاستی در صورت بروز شکست نهادي از 

طی  در انتها نیز. باشند دیگر موارد بحث شده در این مقاله می
اي موردي، نهادهاي فیزیکی فعال در نظام توسعه علم،  مطالعه

  .فناوري و نوآوري ایران معرفی شده است
  
  تعاریف و ابعاد: مفهوم نهاد -2

هاي مختلف علمی،  به دلیل کاربرد گسترده نهاد در حوزه
تعاریف گوناگون و بعضاً متفاوتی در مورد آن ارائه شده 

نهاد در بین اقتصاددانان عبارتست ترین تعریف  متداول. است
جاد ضمانت از قاعده بازي در یک رژیم قانونی و نحوه ای

اقتصاددان مشهور ( 4داگالس نورث ].7[اجرایی براي آن 
دهنده تعامالت سیاسی،  شکل 5ها را قیود انسانی نهاد) نهادگرا

داند که از دو بخش قیود رسمی  اقتصادي و اجتماعی می
و ) اسی، قوانین و مقررات و حقوق مالکیتمانند قوانین اس(

ها، تابوها و  ها، فرهنگ نظیر هنجارها، عرف(قیود غیررسمی 
ترین کارکرد دست کم  مهم]. 2[تشکیل است ) 6قواعد رفتاري

توان کاهش عدم قطعیت در تبادالت  کم اقتصادي نهادها را می
کننده هزینه مبادله و تولید و متعاقباً  دانست که تعیین

  .هاي اقتصادي است پذیري انجام فعالیت ري و امکانسودآو
دهنده  در تعاریف دیگر، نهادها ساختارهاي حکمرانی شکل

نظیر نهادهاي مالی و اعتباري و نحوه (هاي اقتصادي  فعالیت
ها،  یا سنت) ها هاي بنگاه مدیریت و سازماندهی فعالیت

ظیر ن(معیارها و الگوهاي رفتاري مورد انتظار در یک بافتار 
. اند معرفی شده) پذیرش پول براي مبادله با کاال و خدمات

کنندگان اصلی اقتصاد تکاملی  که از مطرح -  7تعریف نلسون
از نهاد با آنچه که براي درك تغییرات فناورانه و  -باشد  می

رسد انطباق بیشتري  توسعه علم و فناوري الزم به نظر می
ها است و  ام فعالیتاز دیدگاه نلسون، نهاد نحوه انج. دارد

ها، الگوي همکاري و رقابت بین آنها، تعامل  بنگاه  فعالیت
ها و نقش جوامع  دانشگاه و صنعت، مالکیت فکري، سیاست

                                                 
4- Douglass North 
5- Humanly devised constraints  
6- Codes of conduct 
7- Richard R Nelson 
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در مجموع سه تلقی عمده ]. 8[باشند  هایی از نهاد می فنی مثال
 همتوان قائل شد که البته داراي تعامل و در از مفهوم نهاد می
ها عبارتند از نهاد به مثابه قاعده  این تلقی. تنیدگی هستند

هاي اجتماعی موجد نظم  جمعی، نهاد به مثابه نظام ارزش
  ].9[رفتاري اجتماعی و نهاد به مثابه الگوي شناختی 

تعریف این مقاله از نهاد با تمرکز بر مفهوم نهاد در حوزه 
نهادها در باشد و  حوزه علم و فناوري و تاحدي اقتصاد می

قالب سه دسته نهادهاي سخت و رسمی، نهادهاي نرم و 
هاي فعال در  غیررسمی و نهادهاي فیزیکی یا همان سازمان

تعریف مبناي ما از نهادها  ،به عالوه. شوند بندي می نظام دسته
ها، عوامل و قیود رسمی و  عبارتست از مجموعه سازمان
امالت و علمکرد کننده رفتار، تع غیررسمی انسانی که تعیین

هر سه دسته . باشد توسعه علم، فناوري و نوآوري درجامعه می
نهادهاي فیزیکی، سخت و نرم در تنظیم رفتار و تعامالت 

توانند پیشران یا مانعی جدي بر سر  اقتصادي مؤثر بوده و می
ترین  مهم]. 10[راه توسعه علم، فناوري و نوآوري باشند 

  :و نرم عبارتند ازمصادیق نهادهاي فیزیکی، سخت 
هاي فعال در نظام علم، فناوري و  سازمان: نهادهاي فیزیکی -

، )گیر گذار و تصمیم سیاست(هاي سیاسی  نوآوري نظیر سازمان
هاي  ، سازمان)ها و تصمیمات سیاستی سیاست مجري(اداري 

هاي  ، سازمان)مسئول تدوین استانداردها و قوانین(تنظیمی 
دهنده  ارائه(سازمان آموزشی  ،)مجامع تخصصی(اجتماعی 

مانند (هاي دانشی  ، سازمان)اي آموزش عالی، عمومی و حرفه
شامل دفاتر انتقال ( 1ها ها و میانجی ، بنگاه)مؤسسات پژوهشی

... هاي علم و فناوري و  فناوري، نهادهاي تأمین مالی، پارك
  ).ها هستند ها با دیگر سازمان که عمدتاً واسط بین بنگاه

ها، مقررات  قوانین، سیاست: اي سخت و رسمینهاده -
مثالً حاکمیت قانون (هاي قانونی  تنظیمی و استانداردها، رژیم

، ساختارها، )گیري و انتشار اطالعات یا شفافیت در تصمیم
 ها دستورالعمل

قواعد و هنجارهاي اجتماعی، : نهادهاي نرم و غیررسمی -
تاري و رف 2هاي ها و رسوم، فرهنگ، روال آداب، سنت

، انتظارات و تابوها، اعتماد و )ها خصوصاً در بنگاه(عملکردي 
                                                 
1- Intermediaries 

هاي فکري، رفتاري و عملکردي یـک موجودیـت    ، عادت(Routines)ها  روال -2
هستند مثالً روال یادگیري در بنگاه به این معنی است که بنگاه توانسته یادگیري را 

 . ها و عملکرد روزمره خود تبدیل کند به بخشی از فعالیت

فردي و بین   هاي غیررسمی بین سرمایه اجتماعی، شبکه
  .سازمانی

  هایی بومی یا وارداتی؟ موجودیت: نهادها 1- 2
کم و بیش منحصر به فرد  3هایی گفتیم که نهادها موجودیت

سیاست یا  انتقال. بر اساس بافتار مورد بررسی هستند
هاي متداولی هستند که کشورها  ، از جمله شیوه4آموزي درس

اي خود در زمینه علم و  براي دست یابی به اهداف توسعه
ها  این فعالیت. برند می  فناوري و به طور کلی اقتصاد بهره

تواند به صورت داوطلبانه و نیز به صورت اجباري و قهري  می
  .ورت پذیرندص) المللی هاي بین مانند معاهده(

هاي پس از جنگ جهانی دوم و خصوصاً طی چند  در سال
نظیر (المللی  هاي بین هاي غربی و نیز سازمان دهه اخیر، قدرت

، نهاد سازي و تغییرات نهادي را براي توسعه، )سازمان ملل
ثبات  و بی یافته توسعهحفظ صلح و ثبات در مناطق کمتر 

در پس مداخالت نظامی به همین دلیل حتی . اند ضروري یافته
مانند آنچه در افغانستان و عراق در دهه (کشورهاي غربی 

سازي  نهاد سازي و به عبارتی دولت) میالدي رخ داد 2000
با این حال . براي تداوم روند توسعه و صلح دنبال شده است

گرفتن مالحظات بومی و تالش براي بازسازي ندر نظر 
بی در قالب یک دولت نهادهاي مدرن سیاسی و اقتصادي غر

 پس ازدر کشوري مثالً با ساختار افغانستان  ساالر مردممتمرکز 
نتوانسته به نتایجی مانند کشورهاي غربی منجر شود  ،طالبان

اي اقتصادي و اخیراً  هاي توسعه مشابه این امر در کمک]. 3[
المللی دنبال  هاي بین فناورانه و زیرساختی هم توسط سازمان

ها و تسهیالت خود را منوط به  شود که تخصیص حمایت می
 تغییرات نهادي و ساختاري مطابق با الگوي کشورهاي

  .کنند غربی می یافته توسعه
که توسط سازمان تجارت  5معاهده حقوق مالکیت فکري

اجرایی شده نمونه  1995جهانی در کشورهاي عضو از سال 
توسعه  در حالبه این ترتیب که کشورهاي . این امر است

براي کسب توانمندي فناورانه و نوآورانه در مراحل اولیه 
کاري و مهندسی معکوس  پیفرآیند کسب توانمندي، نیازمند ک

هاي یاد شده منع و  هستند؛ اما این معاهده آنها را از فعالیت
  .دهد قرار می یافته توسعهبه نفع کشورهاي مورد بازخواست 

                                                 
3- Entities 
4- Lesson-drawing 
5- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS) 
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  از آنجا که نهادها باید با بافتار بومی همراه و متناسب و مکمل
دیگر نهادها و ساختارهاي مستقر باشند، نهادهاي وارداتی چه 

ورت آگاهانه و چه قهري عموماً به دلیل عدم برآورده به ص
در . گیرند کردن مالحظات محلی مورد پذیرش قرار نمی

صورت پذیرش هم نتایج حاصل از آنها محدود و قابل قیاس 
. با نتیجه مورد انتظار بر اساس بافتار مبدأ نخواهد بود

هاي علم و فناوري یک مثال از نهادهاي فیزیکی حوزه  پارك
م و فناوري است که در شرق آسیا توانستند به عنوان حلقه عل

سازي دستاوردهاي  واسط بین صنعت و دانشگاه در تجاري
آزادسازي اقتصادي  مظهرپژوهشی و در کشور چین به عنوان 

عملکرد بسیار خوبی داشته باشند، اما در کشورهاي دیگر از 
ند و به جمله ایران نتوانستند چنین نتایجی را به همراه آور

دلیل عدم تناسب کافی با شرایط بومی به شکست کامل یا 
) کشور چین(نتایج بسیار محدود در مقایسه با زمینه مبدأ 

  ].11[انجامیدند 
  
  تأثیر نهادها در عملکرد بنگاه، بخش و کشور -3

آنها در عملکرد تأثیر  ،نهادهابا توجه به گستردگی و تنوع 
. باید جداگانه بررسی شودسطوح تحلیلی متفاوت اقتصادي 

در این بخش به تأثیر نهادها در عملکرد سه سطح بنگاه،  لذا
  .شود بخش و توسعه ملی پرداخته می

  ها نهادها و عملکرد بنگاه 1- 3
نهادها را پیشران فعالیت تجاري از ابتداي  ،مورخین اقتصادي

مشخصاً . دانند ها می هاي بنگاه پیدایش بشر و اخیراً فعالیت
به این معنی که حاکمان سیاسی نتوانند ( 1د حقوق مالکیتنها

هاي خصوصی را تصاحب نموده یا موجب  به سادگی دارایی
باشد  ترین نهادهایی می ، از مهم)آنها شوند  تغییر زیاد در ارزش
هاي صنعتی و  ها و توسعه فعالیت گیري بنگاه که موجب شکل

لیه در دنیا، در گیري بازارهاي او شکل]. 2[اقتصادي شده است 
سایه تحوالت نهادي که اوالً جابجایی سرمایه را تسریع 

داد؛ و  نمود؛ ثانیاً هزینه دسترسی به اطالعات را کاهش می می
  .آورد، رخ داد می پائینهاي فعالیت اقتصادي را  ثالثاً ریسک

ترین مفاهیمی هستند که به  نهادها و هزینه مبادله از مهم
ها نظیر  ایی براي سازماندهی بنگاهه حل آنها راه  واسطه

و ادغام عمودي در فضاي رقابتی  تقسیم کارسازي،  تخصصی
                                                 
1- Property rights 

به عالوه نهادهاي نرم و ]. 12[بازارها فراهم شده است 
ها و تعامالت  ها، ظرفیت غیررسمی که بر اساس فعالیت

گیرند، در عملکرد  ها به صورت تدریجی شکل می بنگاه
نهایتاً سودآوري آنها بسیار مؤثر توسعه فناوري و نوآوري و 

تقسیم ها، هماهنگی،  بنگاهی نظیر روال نهادهاي درون. هستند
و تعامالت بین واحدها و نهادهاي برون بنگاهی نظیر  کار

ترین نهادهاي نرم  اعتماد، سرمایه اجتماعی و تعامالت از مهم
  ].13[شوند  یادشده محسوب می

  یي صنعتها بخشنهادها و عملکرد  2- 3
است که از کنار  "صنعت"ها،  در سطح تحلیلی باالتر از بنگاه
داراي فعالیت مشابه (هاي همگن  هم قرار گرفتن تعدادي بنگاه
در صورتی که . شود تشکیل می)در یک حوزه موضوعی

صنعت فراتر از صرف تعدادي تولید کننده و شامل بازیگران 
باشد، خلق کننده دانش و به عبارت دیگر یک رژیم دانشی 

تري در مقایسه با صنعت براي توصیف  مفهوم دقیق 2بخش
با توجه به هدف این مقاله، . این مجموعه خواهد بود

ي صنعتی در توسعه علم و فناوري موضوعیت داشته ها بخش
محسوب  ها بخشو نهاد از مسائل کلیدي در تحلیل عملکرد 

دهنده  توضیح) اعم از فیزیکی، نرم و سخت(نهادها . .شود می
تعامالت بازیگران درون بخش از طریق نهادهایی مانند 

به عالوه نهادها نقشی مهم . هستندقراردادها و مالکیت فکري 
هاي  در توضیح نرخ تغییرات فناورانه، سازماندهی فعالیت

ي که  ر اساس بافتارنهادها ب. نوآورانه و عملکرد بخش دارند
نهاد بخش در آن واقع شده،اختصاصی بوده و عملکرد یک 

تواند کامالً متفاوت  ي صنعتی مختلف میها بخشدر  خاص
هاي نهاد مالکیت فکري در  به عنوان مثال، تفاوت. باشد

کشورهاي آمریکا و ژاپن موجب رفتارهاي نوآورانه متفاوتی 
  ].14[ست ي صنعتی این دو کشور شده اها بخشدر 
  نهادها و توسعه اقتصادي کشورها 3- 3

نقش نهادها در توسعه اقتصادي کشورها از بیش از یک قرن 
. پیش مورد بررسی و تحلیل محققان مختلف قرار گرفته است

کننده  در این راستا، نورث نهادها را عامل کلیدي تعیین
اهمیت ]. 15[داند  می 3کرد اقتصادي در بلندمدتملع

فناورانه به عنوان پیشران توسعه اقتصادي مورد  هاي نوآوري

                                                 
2- Sector 
3- Long-run 
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و ] 16[پذیرش اقتصاددانان و حتی جامعه شناسان قرار گرفته 
نهادهاي مرتبط با توسعه فناوري و نوآوري فناورانه از 

ترین نهادهاي مؤثر بر رشد اقتصادي بلند مدت معرفی  مهم
بانی نهادها از دو جنبه عمده از توسعه اقتصادي پشتی. اند شده
هاي  شرط جنبه اول عبارتست از فراهم آوردن پیش: نمایند می

شوند  اي اول می مرتبط با بافتار که موجب توسعه در وهله
نظام قانونی داراي ضمانت اجرایی در ). 1محیط نهادي(

هاي اقتصادي و مالکیت فکري، نظام مالی کارآمد در  فعالیت
ظام دانشگاهی ها، بازار کار منعطف و ن تأمین مالی بنگاه
. شوند ها محسوب می شرط هایی از این پیش قدرنمند نمونه

گیري نهادهاي جدید  جنبه دوم، تغییر نهادهاي قدیمی و شکل
مانند تصویب قوانین حامی یک یا ) 2تنظیمات نهادي( است

هاي دانشگاهی و نظام  یا صنعت، توسعه پژوهش  چند فناوري
هاي  یکی از محرك در ضمن، نهادهاي حامی بازار. آموزش

به عنوان مثال، . اند وري اقتصادي بوده اصلی رشد و بهره
جایگاه برتر آمریکا در حوزه زیست فناوري تا حد زیادي 
نتیجه نهادهاي مساعد این کشور از هر دو جنبه محیط و 

توان به نظام  ترین آنها می تنظیمات نهادي بوده که از مهم
هاي کارآفرینی و  رایشقدرتمند پژوهش دانشگاهی داراي گ

گذاري خطرپذیر  هاي مالی دولت، سرمایه برخوردار از حمایت
ترین  نهادها از مهم]. 8[و نظام مالکیت فکري اشاره نمود 
شوند که قدرت توضیح  عوامل سطح ملی محسوب می

دهندگی کافی براي پاسخ به اینکه چرا برخی کشورها قادر به 
شوند  باً توسعه اقتصادي مینوآوري در مقیاس گسترده و متعاق

نهادها با ]. 6[مانند، را داراست  و برخی دیگر از آن باز می
ساختارمند نمودن روابط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

چه  –بازیگران، بر مسیر توسعه اقتصادي کشورها تأثیر زیادي 
  .دارند - به صورت پیشران و چه محدود کننده

بحث دیگري که در پیشینه مطرح شده، ارتباط پیشینی یا 
به این معنی که آیا . پسینی نهادها با توسعه اقتصادي است

توسعه اقتصادي نیازمند برخورداري پیشینی از نهادهاي 
مساعد براي توسعه بوده یا اینکه توسعه اقتصادي نهادهایی 

این  به]. 17[آورد  مناسب نظیر دموکراسی را به همراه می
کره  مورددر : توان ارائه نمود هاي متفاوتی می پاسخ سؤال

                                                 
1- Institutional environment 
2- Institutional arrangements 

به توسعه  دستیابیجنوبی، نهادهاي مدرن حامی توسعه پس از 
اقتصادي اولیه به تدریج شکل گرفتند؛ در مقابل کشور چین 

به نهادهاي مدرن پشتیبان توسعه نظیر  دستیابیبدون 
قتصادي را با دموکراسی و نهادهاي بازار آزاد مسیر توسعه ا

با این حال، در هر دو . سرعت زیادي در حال پیمودن است
میالدي در  بیستم جنوبی که در اواخر قرن کشور چین و کره

کننده،  مسیر توسعه اقتصادي قرار گرفتند، نهادهاي تنظیم
و مشروعیت بخشی به بازارها، حامی توسعه و به  کننده تثبیت

افزایی  اخیراً هم. اند افتهصورت مستمر در این راستا تکامل ی
نهادهاي سیاسی و اقتصادي فراگیر و حامی توسعه اقتصادي 

 ]18[ اوغلو و رابینسون عاصم  گرفته که نظریه مورد توجه قرار
) 4و فراگیر 3کش چه بهره(افزایی بین نهادها  که به بررسی هم

منظور . ترین این دسته از مطالعات است پردازد از شاخص می
کش نهادهایی است که در کنترل وپشتیبان  اي بهرهاز نهاده

جامعه بوده و در نقطه  )عموماً فرادستان(فعالیت یک اقلیت 
مقابل، نهادهاي فراگیر عموم جامعه را به شکل یکسانی 

مند نموده و جامعه توانایی تغییر آنها را با سازوکارهاي  بهره
یه، در این نظر.باشد غیرقهري و به صورت مستمر دارا می

توسعه اقتصادي مستقیماً از نهادهاي اقتصادي فراگیر حاصل 
شده و تداوم توسعه نیازمند فراگیر بودن یا فراگیر شدن 

بر این اساس، تداوم توسعه . باشد نهادهاي سیاسی می
اقتصادي کشوري مانند چین نیازمند فراگیرشدن تدریجی 

شد جنوبی تداوم ر نهادهاي سیاسی آن بوده و در کشور کره
 –افزایی بین اقتصادي فراگیر و نهادهاي سیاسی اقتصادي با هم

حاصل شده  -اند میالدي فراگیر شده 1980که تدریجاً از دهه 
تکاملی باالي  تنیدگی و هم با در نظر گرفتن در هم. است

توان با  هاي نهادي، عموماً نمی اقتصاد و سیاست در تحلیل
تغیرهاي مهمی صرف بررسی نهادهاي اقتصادي در خصوص م

همچون توسعه به طور دقیق و کامل اظهار نظر نمود و تحلیل 
  ].9[زمان نهادهاي سیاسی متناظر با آنها نیز موردنیاز است  هم

الزم به ذکر است رویکرد مکاتب مختلف اقتصادي به نقش 
رویکرد :. نهادها در توسعه اقتصادي با هم متفاوت دارد

تصادي را تابعی از نئوکالسیک در اقتصاد، توسعه اق
گذاري مستقیم در نیروي کار و سرمایه و نهادها و  سرمایه

                                                 
3- Extractive institutions  
4- Inclusive institutions 
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زا در توسعه اقتصادي مفروض  تغییرات نهادي را عاملی برون
رگرسیونی  و هاي کمی با این که عموماً در تحلیل ،داند می

نسبتاً  1هاي خود در خصوص توسعه اقتصادي کشورها با مانده
توانند براي آن توضیح مناسبی  میشوند که ن بزرگ مواجه می

به اعتقاد اقتصاد نهادگرایی و تکاملی، بخش ]. 15[ارائه کنند 
توان با نهادها توضیح داده و تفسیر  زیادي از این مانده را می

زا  مکاتب نهادگرایی و تکاملی، براي نهادها نقشی درون. نمود
سطح بنگاه، سطح صنعت و (در سطوح مختلف اقتصادي 

قائل هستند و از این حیث با اقتصاد نئوکالسیک ) یسطح مل
  .نددارتفاوت جدي 

  فرآیند تغییرات نهادي 4- 3
هاي فناورانه و به طور کلی تغییرات گسترده  موفقیت انقالب

هاي فناورانه، نیازمند نهادهاي مساعد و  حاصل از نوآوري
دو دیدگاه عمده در مورد . با تغییرات است 2همراستایی نهادي

در دیدگاه اول تغییرات . تغییرات نهادي مطرح شده است
نهادي نتیجه محتوم فرآیندهاي انتخاب عقالیی بازیگران و در 
دیدگاه دوم، تغییرات نهادي نتیجه تحوالت درون جامعه طی 

 ریزي و تغییر و هدایت آنها تا فرآیندي تکاملی بوده و برنامه
دوم جوامعی   بنا بر دیدگاه]. 7[پذیر نیست  حد زیادي امکان

که از نهادهاي مساعدي برخوردارند صرفاً خوش شانس 
  .باشند می

از نهاد در قالب دو  3بندي نلسون و سمپات بر اساس دسته
نحوه تقسیم کار و هماهنگی در (هاي اجتماعی  مفهوم فناوري

نحوه انجام (یکی هاي فیز و فناوري) هاي اقتصادي فعالیت
فرآیند و منطبق بر دیدگاه دوم مذکور،  ،)هاي اقتصادي فعالیت

هاي اجتماعی کمتر قابل  تغییرات نهادي مرتبط با فناوري
هاي  حال آنکه در فناوري ،باشد ریزي می کنترل و برنامه

ریزي و  فیزیکی به دلیل ماهیت عملکردي آنها امکان برنامه
خلق، ]. 8[ استبر دیدگاه اول منطبق  که کنترل بیشتر است

نابودي و تغییر نهادها از عوامل کلیدي حفظ پویایی نظام 
با توجه به ماهیت نهادها، . توسعه علم و فناوري است

. تغییرات آنها تدریجی بوده و پلی بین گذشته و آینده هستند
تاریخ عملکرد اقتصادي بشر نیز تا حد زیادي از دریچه فرآیند 

ی نهادي در جوامع مختلف قابل تحلیل و تغییرات تدریج

                                                 
1- Residuals 
2- Institutional alignment 
3- Nelson & Sampat 

  .باشد درك می
توسط ) عموماً نهادهاي سخت و رسمی(بخشی از نهادها 

ها، مجالس و  هاي داراي مشروعیت قانونی نظیر دولت سازمان
شوند و توسط خالقان آنها  گذار خلق می هاي سیاست سازمان

امعه در مقابل نهادهایی که توسط ج. عموماً قابل تغییر هستند
هاي  هاي خصوصی مانند فرهنگ، هنجارها و روال و سازمان

و  ندگیرند به سختی قابل تغییر می  ها تدریجاً شکل بنگاه
هاي داراي مشروعیت قانونی براي تغییر آنها  مداخالت سازمان

ذکر این نکته ضروري ]. 13[بر و دشوار است  پیچیده، زمان
تکاملی با دیگر  است که تغییرات نهادي در یک فرآیند هم

اجزاء نظام توسعه اقتصادي، توسعه علم و فناوري تغییر و 
کند و براي درك بهتر تغییرات نهادي، اطالع و  تکامل پیدا می

هاي فناورانه و بنگاه،  تحلیل از تغییرات فناورانه، نوآوري
ساختار صنعت و الگوهاي توسعه اقتصادي نیز حائز اهمیت 

نهادي بسته به نوع نهاد، ممکن فرآیند تغییرات ]. 8[ است
تغییر نهادهایی . است از چند روز تا چند قرن به طول بینجامد

هاي فرهنگی یک کشور بعضاً به چند قرن  مانند دین و ارزش
ی نظیر قوانین و یدر مقابل تغییر نهادها. زمان نیاز دارد

مانند قانون کار، قانون مالکیت (هاي کلیدي ملی  سیاست
نهایتاً . ست نیازمند چند سال تا چند دهه باشدممکن ا) فکري

نهادهایی که در جریان اقتصادي روزمره مطرح هستند، ظرف 
  ].19[باشند  چند روز قابل تغییر می

  
نهادها، تغییرات فناورانه و توسعه علم، فناوري و  -4

  نوآوري
پس از بحث در خصوص مفهوم نهاد، تأثیر نهادها بر عملکرد 

اقتصاد و نیز فرآیند تغییرات نهادي که سطوح تحلیلی 
تري از نهادها و تأثیرات آنها را مورد بررسی  هاي عمومی حنبه

تر نقش و تأثیرات  هاي اختصاصی قرار داد، این بخش بر جنبه
در این . دکن نهادها در حوزه علم، فناوري و نوآوري تمرکز می
ت قناورانه و راستا، ابتدا به نقش و تأثیرگذاري نهادها بر تغییرا

پردازیم و سپس  مند می توسعه نوآوري با رویکرد نظام
نهادهاي مؤثر بر توسعه علم و فناوري و تأثیر شرایط بافتار بر 

  .این نهادها مورد بررسی قرار خواهد گرفت
  نهادها و تغییرات فناورانه 1- 4

نقطه عطف توجه به اهمیت نهادها در توسعه اقتصادي انتشار 
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عنوان نهادها، تغییرات نهادي و عملکرد  کتاب نورث با
شود که در آن مفهوم  محسوب می 1990در سال  1اقتصادي

به عنوان کلید توسعه اقتصادي را  2)مناسب(نهادهاي درست 
با این حال، نقش محوري نهادها به عنوان پشتیبان . مطرح شد

هاي فناورانه در نظریات  و محدودکننده تغییرات و پیشرفت
هاي نهادگرا عموماً مورد بررسی دقیق قرار  ناقتصاددا
تغییرات  3گیرد؛ در مقابل نظرات اقتصاددانان تکاملی نمی

دهنده  فناورانه و نهادهاي پیشران این تغییرات را توضیح
 4هاي فناورانه و متعاقباً توسعه اقتصادي در بلند مدت انقالب
ن دار بود اي و زمان به دلیل ماهیت چرخه]. 4[دانند  می

هاي کلیدي هر دوره بدون وجود  هاي فناورانه، فناوري انقالب
نهادهاي حامی تغییرات شانسی براي موفقیت ندارند و کیفیت 

کننده کشورهایی شد که توانستند در هر  نهادهاي ملی، تعیین
  ].21و20[ 5انقالب رهبري اقتصادي جهان را برعهده گیرند

هاي  نظام(مند  منهادها و توسعه نوآوري با نگاه نظا 2- 4
  )نوآوري

هاي فشار فناوري و  مند نوآوري در ادامه نگاه تحلیل نظام
هاي نوآوري  کشش بازار به نوآوري مطرح و در قالب نظام

در این قسمت از دریچه نگاه اخیر به بررسی . بروز یافت
نظام نوآوري در . پردازیم نقش نهادها در توسعه فناوري می

مند به نوآوري، ابتدا در سطح ملی و  ظامو ن 6نتیجه نگاه تعاملی
  سپس در دیگر سطوح تحلیلی اعم از بخش، فناوري و منطقه

تمرکز بر توسعه علم و (متناظر با دو نگاه محدود . مطرح شد
وتوسعه در بنگاه و  فناوري با تأکید بر نقش واحدهاي تحقیق

توسعه (و گسترده ) STIمؤسسات تحقیقاتی و یادگیري 
اقتصادي از طریق توسعه فناوري و نوآوري با نقش بازیگران 

به نوآوري، نظام نوآوري ) DUIو  STIمختلف و یادگیري 
در نگاه . گیرد نیز با دو رویکرد یاد شده مورد تحلیل قرار می

نهادها از  گسترده به نظام نوآوري و مشخصاً در سطح ملی،

                                                 
1- Institutions, Institutional Change, and Economic Performance 
2- Right institutions  
3- Evolutionary  
4- Long-run 

تاکنون پنج انقالب فناورانه عمده رخ داده است که به ترتیب عبارتند از انقالب  -5
؛ دوره )با نقش محوري انگلیس(آهن  خار و راه؛ دوره ب)به رهبري انگلیس(صنعتی 

به رهبري آمریکا و آلمان کـه موفـق بـه فرارسـی بـا      (فوالد، برق و صنایع سنگین 
بـه رهبـري آمریکـا و آلمـان در     (؛ دوره نفت، خودرو، تولید انبـوه  )انگلیس شدند
  ].16) [با پیشگامی آمریکا(و نهایتاً دوره اطالعات و مخابرات ) ابتداي دوره

6- Interactionist  

مؤثر بر بروز و محدودشدن نوآوري ترین عوامل  کننده تعیین
نظام ملی نوآوري،  ،7بر اساس تعریف فریمن. باشند می

ها و تعامالت آنها موجب  اي از نهادهاست که فعالیت شبکه
یا در . گردد هاي جدید می توسعه، بهبود و انتشار فناوري

نظام ملی نوآوري  8تعریفی دیگر توسط لوندوال و ادکوئیست
ي اقتصادي مؤثر بر نرخ و سمت و  نهادها و ساختارها

در این ]. 22[اند  تغییرات فناورانه در جامعه معرفی شده9سوي
این دو تعریف و نیز دیگر تعاریفی که در خصوص دیگر 

اند، عموماً به اهمیت و  سطوح تحلیلی نظام نوآوري ارائه شده
. توجه شده است) اعم از سخت، نرم و فیزیکی(نقش نهادها 

هاي نظام نوآوري عموماً در قالب  ر، تحلیلت به عبارت ساده
پردازند که بر خلق،  هاي موردي به بررسی نهادهایی می مطالعه

ها  این تحلیل. انتشار و به کارگیري نوآوري مؤثر هستند
. توانند در سطح ملی، منطقه، فناورانه و بخشی انجام شود می

و  اما در نگاه محدود توجه بیشتر به نهادهاي فیزیکی حامی
  .مانع نوآوري و بررسی عملکرد این نهادها معطوف شده است

در مطالعات نظام نوآوري دو دیدگاه عمده کارکردي و نهادي 
، عمده تمرکز بر نهاديدر دیدگاه  که در تحلیل وجود دارد

نهادهاي مشوق و محدودکننده نوآوري به عنوان واحد   تحلیل
]. 23[اشد ب تحلیل توصیف نرخ و سمت و سوي نوآوري می

به عبارت دیگردر دیدگاه نهادي، تحلیل نظام نوآوري از طریق 
تحلیل تاریخی وضعیت نهادها و تحوالت آنها براي درك و 
تشریح نقش پیشران و محدود کننده نهادهاي سخت، نرم و 

؛ و در آن ]24[گیرد  فیزیکی در توسعه نوآوري صورت می
در . ت کمتري داردتوجه به دیگر اجزاء نظام نوآوري در اولوی

ها  مقابل در دیدگاه کارکردي، به تحلیل نقش بازیگران، شبکه
نهادها دومین جزء مهم پس از بازیگران در این (و نهادها 

بر نوآوري از طریق بررسی تعدادي ) دیدگاه هستند
نکته قابل ذکر این است که در  ].13[شود  پرداخته می10کارکرد

ري، نهادها نقش هر دو دیدگاه تحلیلی نظام نوآو
در دیدگاه . اي در توضیح و درك نوآوري دارند کننده تعیین

نهادي که محوریت بر مطالعه نهادها براي توضیح نوآوري 

                                                 
7- Christopher Freeman 
8- Lundvall & Edquist  
9- Rate and direction 

خلـق و انتشـار   (کننـده اهـداف نظـام نـوآوري      هاي محقـق  کارکردها فعالیت -10
ها، خلق و تغییر نهادها نیز جزء کارکردهـاي   بندي در برخی دسته. هستند) نوآوري

  ].13[اند  نظام نوآوري برشمرده شده
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ترین اجزاء مؤثر بر  بوده و در دیدگاه کارکردي، نهادها از مهم
اي به آنها  نوآوري هستند که در تحلیل کارکردها توجه ویژه

  .معطوف شده است
  دهاي سخت و نرم مؤثر در توسعه علم و فناورينها 3- 4

ي قبلی در خصوص تعریف نهاد ها بخشطور که در  همان
، این مفهوم از نظر محققان مختلف در معانی  شدمشخص 

و یا  "قاعده بازي در جامعه"گوناگونی به کار رفته که 
کننده روابط بین  تجارب، قوانین و مقررات رسمی که تعیین"

ریف این اترین تع به عنوان متداول ،"ها هستند سازمانافراد و 
متناظر با ابعاد مختلف مفهوم نهاد . شود مفهوم محسوب می

اي  آن با طیف گسترده  اعم از فیزیکی، نرم و سخت، در تحلیل
در این بخش بر آن دسته از نهادهایی . از نهادها روبرو هستیم

م، فناوري و پردازیم که به صورت مستقیم بر توسعه عل می
  .نوآوري مؤثر هستند

از جمله نهادهاي سخت و نرم مؤثر بر توسعه علم، فناوري و 
نوآوري که مورد توجه اقتصاددانان و محققان مطالعات 

در سطوح (توان به نهادهاي آموزشی  نوآوري قرار گرفته می
هاي  علم، رژیم  ، سیاست)عمومی، عالی و ضمن خدمت

ی، نهادهاي مالی، نهادهاي هاي قانون تجاري، چارچوب
کار، سیاست انتقال فناوري،  مالکیت فکري، سیاست نیروي

هاي  و ایمنی، روال محیطی زیستاستانداردهاي فنی، مقررات 
ها و  وتوسعه، یادگیري، قاعده گذاري در تحقیق  سرمایه

ها و  گیري ، شفافیت در تصمیم1ها هنجارهاي سطح بنگاه
با توجه  ].13و6[انحصار اشاره نمود  اطالعات و قوانین ضد

توان انتظار تأثیرات  به ماهیت بافتار محور بودن نهادها، می
. متفاوت یک نهاد مشخص در کشورهاي مختلف را داشت

مثالً رژیم قانونی ضدانحصار قوي در آمریکا از نهادهاي 
شود و  حامی توسعه علم و فناوري در این کشور محسوب می

انونی ضد انحصار ضعیف در ژاپن نهادي در مقابل، رژیم ق
ها و   شبکه. ]6[پشتیبان توسعه علم و فناوري بوده است 

تعامالت بین فردي و بین سازمانی از دیگر نهادهایی هستند 
که در توسعه علم و فناوري نقش پررنگی دارند و یکی از 
عوامل اصلی توسعه علم و فناوري در سطح بنگاه و نیز ملی 

سرمایه اجتماعی و اعتماد از جمله . ندشو محسوب می
نهادهایی هستند که در تسهیل و محدود شدن تعامالت و 

                                                 
1- Firm-specific rules and norms 

دارند سازي با هدف توسعه علم و فناوري نقشی کلیدي   شبکه
هاي درگیر در خلق، انتشار و  درونی سازمان هاي روال]. 25[

ها نیز از نهادهاي کلیدي در  کاربرد نوآوري خصوصاً بنگاه
هاي  تر روال به طور دقیق. م و فناوري هستندتوسعه عل

و هماهنگی از نهادهاي  تقسیم کاروتوسعه،  یادگیري، تحقیق
باشند که بر توسعه  کلیدي مطرح در اقتصاد تطوري می
ها و به طور کلی  فناوري و نوآوري خصوصاٌ در بنگاه
  .بازیگران نظام علم و فناوري مؤثر هستند

ته نهادي حامی توسعه علم و بسکه  الزم به یادآوري است
به . فناوري بسته به بافتار مورد مطالعه متفاوت خواهد بود

در مقایسه با یک  یافته توسعهعبارت دیگر، یک کشور کمتر 
  هاي نهادي ، نیازمنديیافته توسعهاقتصاد در حال توسعه یا 

به . کامالً متفاوتی براي توسعه علم و فناوري داشته باشند
نهادهاي مرتبط با آموزش پایه و عمومی در  عنوان مثال،

تر از نهادهاي  مهم ،پائینتوسعه اقتصادي کشورهاي با درآمد 
وتوسعه  مرتبط با مالکیت فکري، آموزش عالی و شدت تحقیق

 در کشورهاي با درآمد متوسط و باال در حالی کهباشند  می
زمان نیز از عواملی است که در نهادهاي  ].1[ برعکس است

موردنیاز براي توسعه علم و فناوري تأثیرگذار است و با توجه 
به تغییر مستمر شرایط داخلی و بیرونی کشورها، نهادهایی که 
در یک زمان در توسعه علم و فناوري نقش مثبت دارند 
ممکن در زمان دیگر چنین نقشی نداشته باشند یا حتی تأثیر 

  ].15[به بار بیاورند  منفی
  نقش نهادهاي فیزیکی در توسعه علم و فناوري 4- 4

تر بیان شد، در این مقاله نهادها در سه دسته  طور که پیش همان
نقش نهادهاي سخت و . گیرند فیزیکی، نرم و سخت قرار می

نرم در توسعه فناوري و نوآوري در بخش قبلی مورد بررسی 
رسی نقش نهادهاي فیزیکی که در این بخش به بر. قرار گرفت

هاي فعال در نظام توسعه علم، فناوري و  همان سازمان
  .شود نوآوري هستند، پرداخته می

بندي مختلفی ارائه شده و  در خصوص نهادهاي فیزیکی دسته
هاي  توان آنها را در هشت دسته سازمان در مجموع می

ها و  سیاسی، اداري، تنظیمی، اجتماعی، آموزشی، دانشی، بنگاه
هاي سیاسی،  سازمان ].27و26[بندي نمود  ها دسته میانجی

گیري و  گذاري، تصمیم نهادهاي داراي قدرت قانون
دولت، شوراهاي عالی، . گذاري در سطح عالی است سیاست
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گذاري در  هاي داراي مشروعیت قانون مجلس و دیگر سازمان
. دهاي سیاسی هستن هایی از سازمان سطوح ملی و فراملی مثال

تر، مسئولیت اجراي  پائینهاي اداري در سطحی  سازمان
هاي سیاسی و اداره امور موضوعی و  تصمیمات سازمان

هاي  دستگاه. اجرایی را در سطوح مختلف بر عهده دارند
هاي مالکیت فکري،  و ادارات دولتی مسئول در حوزه وزارتی

هاي اداري  صنعتی، کشاورزي و تجارت از جمله سازمان
هاي تنظیمی یک دسته دیگر از نهادهاي  سازمان .هستند

هاي مسئول تدوین و نظارت بر اجراي  فیزیکی و سازمان
هاي  ها را در حوزه استانداردها، قوانین فنی و گواهینامه

مختلف از جمله سالمت، کشاورزي و صنایع مختلف را 
 ،هاي سیاسی، اداري و تنظیمی سه دسته سازمان. شود شامل می
گذاري و اجراي آنها است که  خش قانون و قاعدهدر واقع ب

ها بوده و نقش مستقیم  تحکومعموماً جزئی ساختار رسمی 
آنها در تسهیل یا محدود کردن توسعه علم و فناوري به وسیله 
مشروعیت قانونی یا اجرایی که از برخوردار هستند، حائز 

  ].26[ استاهمیت 
یردولتی هستند که هاي اجتماعی عموماً ساختارهایی غ سازمان

ي تجاري و فنی را در کشورها بر عهده ها بخشنمایندگی 
هاي  هاي علمی و صنعتی، اصناف و اتاق انجمن. دارند

هاي اجتماعی هستند که در  هایی از سازمان بازرگانی نمونه
حمایت از توسعه علم و فناوري به عنوان جامعه مدنی نقش 

اجتماعی با حمایت یا هاي  عموماً سازمان. مهمی دارند
. ها در توسعه آنها مؤثر هستند مخالفت از علوم و فناوري

ها و مؤسسات آموزش  هاي آموزشی که شامل دانشگاه سازمان
نیروي کار و متخصص براي دیگر  بیتعالی هستند، وظیفه تر

هاي پایه و  ها و نیز انجام پژوهش ها و خصوصاً بنگاه سازمان
هاي دانشی نظیر  سازمان .دارند ه تقاضا محور را بر عهد

ها  ها، مراکز فنی و آزمایشگاه مؤسسات پژوهشی، پژوهشگاه
کنند و با انجام  که عموماً اهداف تجاري را دنبال نمی

ها و  تقاضامحور بسته به نیاز بنگاه(تحقیقات پایه و کاربردي 
به پیشبرد توسعه علم و فناوري کمک ) ها دیگر سازمان

  .نمایند می
ها به عنوان بازیگر محوري در قلب نظام توسعه علم،  بنگاه

سازي فناوري و  فناوري و نوآوري، وظیفه توسعه و تجاري
ها در  نوآوري را بر عهده دارد و به دلیل نقش غالب بنگاه

گانه دیگر  هاي هفت خلق ثروت در کشورها، تمام سازمان
ها  اهمستقیم یا غیرمستقیم باید به حمایت از فعالیت بنگ

  .بپردازند
ها به عنوان آخرین دسته از نهادهاي فیزیکی، وظیفه  میانجی

ها و به طور کلی  ها با دیگر سازمان تقویت ارتباط بین بنگاه
هاي مختلف نظام توسعه علم و فناوري با  تعامل سازمان

را بر ) ها با هدف پشتیبانی بنگاه(ها  یکدیگر و با بنگاه
توان به  هاي میانجی می سازمانترین  از مهم. دارند عهده
هاي صنعتی،  هاي علم و فناوري، مراکز رشد، شهرك پارك
اي و  دهنده خدمات پشتیبانی، مشاوره هاي ارائه سازمان

ها، اعم از خدمات حقوقی  ها و دیگر سازمان مدیریتی به بنگاه
سازي، بازاریابی، تأمین مالی،  و مالکیت فکري، تجاري

سازي، مالی و قراردادي،  ري، شبکهضمانت، ارزیابی فناو
سازي و  هوشمندي سیاستی و فناوري، خدمات تست و نمونه

  ].28[اشاره نمود ... 
  
  گذاري علم و فناوري نهادها و سیاست -5

هاي مختلف مفهوم نهاد و  ي پیشین به جنبهها بخشدر 
تأثیرگذاري آن به صورت عام و نیز در حوزه علم، فناوري و 

مورد بحث قرار  ها بخشاما آنچه در این . نوآوري پرداخته شد
نگرفت، نحوه برخورد با نهادهایی است که عملکرد مورد 
اي انتظار را ندارند یا اساساً مواجه با شرایطی که در آن نهاده

اهمیت . مورد نیاز براي توسعه علم و فناوري وجود ندارد
توان به یک دوچرخه  ها را می نهادها در اجرایی شدن سیاست

محرك الزم  يتشبیه نمود که نهادها چرخ عقب بوده و نیرو
کنند؛ و چرخ جلویی  براي حرکت دوچرخه را فراهم می

 براي امکان پذیري حرکت دوچرخه هر دو. ها است سیاست
چرخ باید سالم، هم شکل و به شکلی هماهنگ با یکدیگر 

 )شکست(کژکارکردي و خالء  حال ببینیم]. 15[د کننحرکت 
دهد و مداخالت سیاستی متناسب آنها  نهادي چگونه رخ می

  .استدر حوزه علم و فناوري داراي چه مالحظاتی 
  شکست نهادها و لزوم مداخالت سیاستی 1- 5

ها به نفع  ري و مداخله دولتگذا در خصوص لزوم سیاست
توسعه علم و فناوري تقریباً بین محققان اتفاق نظر وجود 

مداخله دولت صرفاً  ،از دیدگاه اقتصاددانان نئوکالسیک. دارد
باید در شرایطی صورت گیرد که با شکست بازار یا مختل 
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در این صورت . بین عرضه و تقاضا مواجه هستیم شدن تعادل
اي  ود براي برقراري این تعادل لحظهدولت مجاز خواهد ب

مداخله کرده و بالفاصله پس از برطرف شدن عوامل مختل 
در مقابل این . کننده تعادل، مداخله خود را متوقف سازد

نئوکالسیکی به مداخله حداقلی دولت، اقتصاددانان  عقیده
تکاملی مداخله سیاستی دولت را محدود به شکست بازار 

کنند که  کست سیستم را مطرح میدانند و مفهوم ش نمی
تعامالت و نهادهاي مرتبط با توسعه نوآوري و توسعه 

یکی از انواع . گیرد اقتصادي یک کشور را نیز دربر می
شکست سیستم، شکست نهادهاست که در کنار دیگر انواع 

 -  ها مانند شکست زیرساخت، تعامالت و قابلیت – شکست
]. 29و10[ دارداي  در نظام توسعه علم و فناوري اهمیت ویژه

اي جهان شمول بوده و وضعیت  هاي نهادي مسئله شکست
که -فعلی مسائلی نظیر تغییرات اقلیمی، عرضه نامحدود اعتبار 

و مالکیت فکري در  -شد 2008منجر به بحران مالی سال 
که کم و  باشد ها می هایی از این شکست المللی مثال  سطح بین

در ]. 30[بیش همه کشورها با آن مواجه هستند 
گذاري علم و فناوري و نیز مطالعات نوآوري،  سیاست
توانند شکست سیستم را تجربه کند  ترین اجزائی که می مهم

  ].29[هستند ) اعم از نهادهاي فیزیکی، سخت و نرم(نهادها 
 شویم در شکست نهادها با دو نوع عمده از شکست مواجه می

کیفیت نهادهاي موجود یا /که عبارتست از نقصان در عملکرد
شکست نهادها به دلیل نقصان . خالء نهادهاي مورد نیاز

دهد که بازیگران  نهادهاي موجود در شرایطی رخ می
نهادهاي رسمی و (، قوانین و مقررات )نهادهاي فیزیکی(

نهادي غیررسمی (ها و هنجارها  و نیز فرهنگ، ارزش) سخت
نتوانند در هدف مورد بررسی که در اینجا توسعه علم ) و نرم

تواند به دلیل  این نقصان می. و فناوري است مؤثر واقع شوند
عملکرد و کیفیت کم یا بیش از حد مورد نیاز نهادهاي موجود 

یکی از دالیل اصلی شکست در نهادهاي ]. 31و10[رخ دهد 
 2شدگیطی شده است که به قفل  1موجود، وابستگی به مسیر

انجامد و فرآیند تغییرات فناوانه و نوآورانه را کُند و در  می
وابستگی به مسیر منجر به تداوم . کند اکثر مواقع متوقف می

. شود نهادهاي موجود در راستاي حفظ منافع ذینفعان آنها می

                                                 
1- Path dependency 
2- Lock-in 

توسعه یا کمتر  در حالعدم توسعه علم و فناوري در جوامع 
ستگی به مسیر حول نهادهاي نیز بیشتر از واب یافته توسعه

شود تا عوامل کالسیک توسعه نظیر منابع و  موجود حاصل می
البته در ). به صورت نسبی(توانمندي، تجارت و جغرافیا 

به نقش مهم سرمایه انسانی به  ،یافته توسعهجوامع فقیر و کمتر 
عنوان پیشران توسعه با اولویت باالتر از نهادها اشاره شده 

انسانی مساعد  رتیب که این جوامع بدون سرمایهاست به این ت
شانسی براي توسعه ندارند، اما در صورت برخورداري از 

کننده توسعه  ترین عامل تعیین سرمایه انسانی، نهادها مهم
گذاري  هستند و در نبود یا ضعف عملکردي نهادها، سیاست

  ].17[هاي نهادي حائز اهمیت است  در خصوص شکست
ي سخت یا رسمی، با عملکرد ضعیف یا در شکست نهادها

مثالً در بهداشت، (هاي موضوعی  خالء قوانین و سیاست
، استانداردهاي فنی، قوانین مبنایی ...)آموزش، صنعت و 

، قوانین تنظیمی سالمت، ...)مانند قانون کار، قانون تجارت و (
. تغذیه و ایمنی، نظام قراردادها، مالکیت فکري مواجه هستیم

نهادهاي فیزیکی نیز با خالً یا ضعف در عملکرد  در شکست
برخی . هاي هشت گانه ذیل این نهادها مواجه هستیم سازمان

هاي  هاي نهادي در سطح ملی و بعضاً با شکست از شکست
به عنوان مثال نظام  زیرا دهند المللی رخ می در سطح بین

المللی داشته که توسط  مالکیت فکري در دنیا یک جنبه بین
یا دفاتر فراملی مانند دفتر  3المللی مالکیت فکري مان بینساز

شود؛ و ضعف در قوانین و  مالکیت فکري اروپا مدیریت می
تواند به شکستی نهادي در  ها می ضمانت اجرایی این سازمان

  .4المللی منجر شود سطح بین
ها و  ها، فرهنگ در مقابل شکست نهادهاي نرم به ارزش 

هنجارهایی مرتبط است که مانع توسعه علم و فناوري 
در  آنهاترین مصادیق شکست  یکی از مهم و ]32[شوند  می

بازیگران دانشی و   توسعه علم و فناوري، عدم اعتماد بین
ترین منابع  از مهم .ها در تعامل با یکدیگر است بنگاه
گذاري در نظام علم  رآمدي نهادي که عموماً مبناي سیاستناکا

توان به ضعف در قوانین و  گیرند می و فناوري قرار می
هاي موجود، خالء نهادهاي مورد نیاز، هماهنگی  سیاست

                                                 
3- WIPO (World Intellectual Property Organization) 

 (appropriability trap)پذیري  مالکیت فکري، تله صیانت ردشکست نهادي  -4
  نامگذاري شده است
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هاي ضعیف دانشی بین بازیگران  ضعیف بین نهادها، جریان
ضعف در مختلف و عدم تقارن اطالعات بین بازیگران و 

هاي مرتبط با یادگیري و  خصوصاً روال(سازمانی  ياه روال
عموماً انتظار داریم یک  ].5[د کراشاره ) وتوسعه تحقیق

شکست خاص نهادي در اثر کژکارکردي و خالء بیش از یک 
هاي  توان به نهاد می در این زمینه. رخ دهد دسته از نهادها

 مرتبط با حقوق مالکیت فکري اشاره کرد که در صورت قوي
موجب  )نسبت به سطح توسعه ملی( بیش از حد ودنب

به تعامالت  بودن خلق نوآوري و در صورت ضعیف يدشوار
انجامد که در دو هر صورت مصداق شکست  ضعیف می

با توجه به ماهیت . نهادي و نیازمند توجه سیاستی است
انسانی و اجتماعی نهادها، کارایی و اثربخشی آنها نامعلوم 

نامعلوم عبارتست از اختالف عملکرد فعلی با کارایی ( است
بهترین عملکرد موجود و اثربخشی نامعلوم میزان تحقق 

به این معنی که حد  .)شده یک نهاد است هاي تعریف مأموریت
به عنوان  .توان تعیین نمود بهینه اثربخشی و کارایی آنها را نمی

مثال ممکن است از نهاد آموزش عالی یک کشور انتظار 
یت ساالنه تعدادي متخصص با مهارت در یک رشته ترب

شود این  ی که مطرح میسؤالتحصیلی خاص را داشته باشیم 
یت این افراد آستانه تعداد این افراد و یا کیفآیا است که 

طبق قاعده اثربخشی و کارایی نامعلوم نهادها  مشخصی دارد؟
این توان حد بیشینه یا کمینه ثابتی براي تعداد و کیفیت  نمی

حال آنکه ممکن است انتظارات ما . متخصصان در نظر گرفت
  ].5[هاي یاد شده مشخص باشد  در زمینه

  
مطالعه موردي نهادهاي فیزیکی نظام توسعه علم،  -6

  فناوري و نوآوري ایران
توسعه علم،   ترین نهادهاي فیزیکی نظام در ادامه به معرفی مهم

بندي نهادهاي فیزیکی  دستهطبق (فناوري و نوآوري در ایران 
  .پردازیم می) 4-4در بخش 

الزم به ذکر است برخی نهادهاي فیزیکی با توجه به 
گستردگی و یا تکامل تدریجی اهداف و وظایف، در بیش از 

بندي  قابل دسته 1 یک دسته از نهادهاي ارائه شده در جدول
و   با این حال، مبناي این مقاله بخش غالب فعالیت. هستند

  .باشد ارکرد آنها میک
  

  ]34و33و11[ترین نهادهاي فعال در نظام توسعه علم، فناوري و نوآوري در ایران  مهم) 1جدول 
  ترین نهادهاي فعال در نظام توسعه علم، فناوري و نوآوري در ایران مهم  نهاد فیزیکی  ردیف

1  
سازمان 
  سیاسی

  هاي آموزش و تحقیقات و صنایع و معادن مجلس اسالمی؛ کمیسونمجلس شوراي  -
  شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ شوراي عالی علوم تحقیقات و فناوري -
  هیأت دولت، هیأت وزیران و کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت؛ شوراي اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه -
  ی، فرهنگی و اجتماعی مجمعمجمع تشخیص مصلحت نظام؛ کمیسیون علم -

2  
سازمان 
  اداري

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ وزارت آموزش و پرورش -
سازمان گسترش و (هاي تابعه به طور خاص سازمان توسعه تجارت، ایدرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان -

  )صنایع معدنی ایرانسازمان توسعه و نوسازي معادن و (و ایمیدرو ) نوسازي صنایع ایران
  هاي تحول و پیشرفت هاي تابعه خصوصاً مرکز همکاري جمهوري و سازمان معاونت علمی و فناوري ریاست -
  هاي تابعه خصوصاً مرکز آمار ایران سازمان برنامه و بودجه و سازمان -
رو، نفت، دفاع، ارتباطات و وزارت بهداشت، نی(هاي وزارتی صنعتی درگیر در توسعه فناوري و نوآوري  دیگر دسنگاه -

  ...)اطالعات و 
  هاي اقتصادي و فنی ایران وزارت امور اقتصادي و دارایی؛ سازمان سرمایه گذاري وکمک -
  )در قوه قضائیه(مرکز مالکیت معنوي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  -

3  
سازمان 
  تنظیمی

  اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت؛ )مواد غذایی، دارویی و پزشکی(سازمان غذا و دارو  -
  )استاندارد همه اقالم تولیدي و وارداتی به کشور(سازمان ملی استاندارد ایران  -
  )در خصوص محصوالت کشاورزي، دامی و طیور(وزارت جهاد کشاورزي  -
  )در خصوص محصوالت داراي مواد رادیواکتیو(سازمان انرژي اتمی  -
  ...هاي صنعتی و فناورانه مانند نفت، انرژي، دفاع، نانو، زیست فناوري و  در حوزه هاي تنظیمی دیگر سازمان -
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  ]34و33و11[ترین نهادهاي فعال در نظام توسعه علم، فناوري و نوآوري در ایران  مهم) 1جدول ادامه 
  ترین نهادهاي فعال در نظام توسعه علم، فناوري و نوآوري در ایران مهم  نهاد فیزیکی  ردیف

4  
سازمان 
  اجتماعی

مانند انجمن علمی مدیریت (گذاري علم و فناوري  هاي علمی و فنی و مدیریت و سیاست هاي علمی در حوزه انجمن -
  )پژوهی فناوري؛ انجمن علمی آینده

 مانند انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و انجمن سازندگان تجهیزات(هاي صنعتی، فناورانه و تولیدي  انجمن -
ها و اتاق ایران؛ اصناف در  استان) هاي صنعتی، تولید و فناوري هاي مرتبط با حوزه کمیسون(هاي بازرگانی  ؛ اتاق)صنعتی ایران

  هاي تولیدي و صنعتی حوزه

5  
سازمان 
  آموزشی

ي فنی و ها هاي غیرانتفاعی زیرنظر وزارت علوم شامل دانشگاه هاي دولتی، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه دانشگاه -
  نور و شعب آنها اي، فرهنگیان، علمی کاربردي و پیام حرفه

  هاي علوم پزشکی دانشگاه -
  آزاد اسالمی و شعب آن در سراسر کشور  دانشگاه -

6  
سازمان 
  دانشی

 ،هاي علمی و صنعتی مانند سازمان پژوهش(مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم اعم از مستقل یا درون دانشگاهی  -
اطالعات ایران و پژوهشگاه  فناوري، پژوهشگاه علوم و فناوري  هشگاه هوافضا، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستپژو
  )بنیادي  هاي دانش

  )مانند پژوهشگاه رویان(مراکز پژوهشی وابسته به بخش عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی  -
  )پاستورمانند انستیتو (مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت  -
سازي رازي، پژوهشگاه صنعت  مانند مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم(هاي دولتی  مراکز پژوهشی وابسته به دیگر دستگاه -

  )اي نفت، پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه استاندارد و پژوهشگاه علوم و فنون هسته
قیقات سیاست علمی کشور، پژوهشکده مانند مرکز تح( گذاري علم و فناوري  مراکز پژوهشی در حوزه مدیریت و سیاست -

هاي علمی و صنعتی، دفتر مطالعات  هاي نوین سازمان پژوهش جمهوري، پژوهشکده مطالعات فناوري مطالعات فناوري ریاست
  )هاي مجلس هاي نوین مرکز پژوهش فناوري

  ها  بنگاه  7
، فارغ از حوزه فعالیت، شدت )خصوصیاعم از دولتی، عمومی و (هاي تولیدي، خدماتی، صنعتی و بازرگانی  بنگاه -

  وتوسعه، نوع و اندازه تحقیق

  ها میانجی  8

  )ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی(جهاد دانشگاهی  -
  هاي علمی، فناورانه و صنعتی هاي دانشگاهی در حوزه آزمایشگاه -
  ها دهنده مراکز رشد؛ مراکز نوآوري و شتاب؛ )نظیر پارك پردیس و شهرك علی تحقیقاتی اصفهان(هاي علم و فناوري  پارك -
مانند (گذاري خطرپذیر و نهادهاي تأمین مالی علم، فناوري و نوآوري  هاي سرمایه هاي پژوهش و فناوري و صندوق صندوق -

هاي تخصصی و  صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوق توسعه ملی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و بانک
  )اي توسعه

سازي، تست،  گذاري، حقوقی، مالکیت فکري، بازاریابی، تجاري دهنده خدمات مشاوره مدیریتی و سیاست هاي ارائه سازمان -
هاي مشاوره  نظیر سازمان مدیریت صنعتی، شرکت(به بازیگران مختلف ... سازي، استاندارد، هوشمندي سیاستی و  نمونه

سازي ذیل  هاي خدمات تجاري ها، شرکت اتر ارتباط با صنعت در دانشگاهبازارها، دف مدیریتی، مالکیت فکري و حقوقی، فن
  )بنیان قانون دانش

  
هاي سیاسی، مجلس شوراي اسالمی و  در سطح سازمان

هاي آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن مجلس  کمیسیون
شور گیري قانونی و سیاستی ک ترین بازیگران تصمیم مهم

، )اعم از طرح و الیحه(محسوب شده و اجراي تمام قوانین 
هاي ساالنه در کشور نیازمند  هاي توسعه و بودجه برنامه

شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي . تصویب مجلس است
ریاست  هب –) عتف(عالی علوم، تحقیقات و فناوري 

از دیگر نهادهاي سطح سیاسی هستند که به  -جمهور  رئیس

البته . پردازند ، پژوهش و فناوري می گذاري در آموزش ستسیا
گذاري  شوراي انقالب فرهنگی داراي اختیارات سیاست

باالتري بوده و مصوبات آن همانند مصوبات مجلس، الزم 
شوند و از نظر ساختاري دبیرخانه آن زیرنظر  االجرا تلقی می

اي هیأت وزیران، هیأت دولت و شور. مقام رهبري قرار دارد
از دیگر ساختارهاي ) در سازمان برنامه و بودجه(اقتصاد 
گذاري در سطح دولت هستند که در خصوص  سیاست

موضوعات مختلف اقتصادي، صنعتی و فناورانه مصوبات الزم 
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براي اداره کشور را ذیل قوانین مصوبات مجلس تصویب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از بازیگران . کنند می

مانند (هاي کلی کشور  ی است که در تهیه سیاستسطح سیاس
هاي کلی اقتصاد  هاي کلی علم و فناوري، سیاست سیاست

هاي توسعه در حوزه علم و  هاي کلی برنامه مقاومتی، سیاست
گیري در خصوص بروز اختالف بین  و نیز تصمیم) فناوري

شوراي نگهبان و مجلس در مورد مصوبات مجلس، نقش 
  .گذاري دارد سیاست
هاي  هاي مسئول جنبه هاي اداري که در واقع سازمان سازمان

اي از  موضوعی مختلف براي اداره کشور هستند طیفی گسترده
گیرند که  میدربرهاي اجرایی را  و سازمان هاي وزارتی دستگاه
: ترین آنها در حوزه علم، فناوري و نوآوري عبارتند از مهم

؛ )مسئول آموزش عالی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
؛ وزارت )مسئول آموزش عمومی(وزارت آموزش و پرورش 

مسئول (هاي آن  صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه
ي جمهور ریاست؛ معاونت علمی و فناوري )توسعه صنعتی

و دیگر ) بنیان کننده در گذار به اقتصاد دانش هماهنگ(
اقتصادي که توسعه فناوري و / صنعتیهاي وزارتی  دستگاه

هاي دفاع،  مانند وزارت(ست آنها نوآوري بخشی از وظایف
هاي  سازمان برنامه و بودجه با تخصیص بودجه). نفت و نیرو

اي دولتی توسعه علم، فناوري و نوآوري و نظارت بر اجر
شامل احکام مرتبط با توسعه علم، فناوري (هاي توسعه  برنامه

ها، از نهادهاي فیزیکی محوري در  به دیگر سازمان) و نوآوري
  .شود توسعه فناوري و نوآوري ایران محسوب می

هاي دارو، بهداشت و  هاي تنظیمی مختلفی در حوزه سازمان
ه با تعیین و وجود دارند ک... درمان، استاندارد، مواد غذایی و 

تغییر استانداردها و الزامات فنی محصوالت و خدمات، 
هاي توسعه علم، فناوري و  ش دهی و هدایت تال موجب جهت

. شوند ها می هاي آموزشی، دانشی و بنگاه نوآوري در سازمان
سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت 

نظیر دامپزشکی، هایی  از طریق سازمان(جهاد کشاورزي 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مادر تخصصی 
) خدمات کشاورزي، مادر تخصصی بازرگانی دولتی

هایی از سازمان تنظیمی در ایران هستند که در توسعه  نمونه
  .علم و فناوري تأثیر مستقیم دارند

هاي اجتماعی مجامع تخصصی فعاالن حقیقی و  سازمان

. ف علم، فناوري و نوآوري هستندهاي مختل حقوقی در حوزه
هاي  هاي علمی داراي مجوز از وزارت علوم، اتاق انجمن

هاي تولیدي، فناورانه  هاي صنفی در حوزه بازرگانی و انجمن
  .ها هستند هایی از این سازمان و صنعتی مثال

هاي آموزشی  ها و مؤسسات آموزش عالی که سازمان دانشگاه
به . گیرد میدربراز نهادها را  دهند، طیف وسیعی را تشکیل می

دانشگاه دولتی و غیرانتفاعی زیر  350و  150ترتیب بیش از 
آزاد   دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه 58نظر وزارت علوم، 

ترین  اسالمی با شعب گسترده در سطح کشور از مهم
نور  هاي پیام دانشگاه. هاي آموزشی در ایران هستند سازمان

کاربردي -، علمی)عالی غیرحضوري مسئول ارائه آموزش(
هاي  مسئول آموزش ضمن خدمت و بعضا ًبه میزبانی بنگاه(

و  1)اي مسئول آموزش حرفه(اي  ، فنی و حرفه)بزرگ
با ) مسئول آموزش معلمان آموزش و پرورش(فرهنگیان 

هاي آموزشی با  شعب متعدد در سراسر کشور از سازمان
البته ]. 33[ستند پوشش گسترده خدمات آموزشی در کشور ه

  .شوند هاي آموزشی محسوب می از دیگر سازمان هم مدارس
هاي دانشی درگیر در توسعه علم و فناوري در ایران  سازمان

که با اهداف غیرتجاري به پژوهش و توسعه فناوري مشغول 
هستند در قالب مراکز پژوهشی خصوصی، مراکز پژوهشی 

راکز پژوهشی درون دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، م
) سازمان(مرکز پژوهشی  25هاي دولتی و  وابسته به دستگاه

مرکز پژوهشی وابسته به  25مستقل وابسته به وزارت علوم و 
البته . 2بندي هستند هاي عمومی غیردولتی قابل دسته سازمان

تعداد قابل توجهی مرکز پژوهشی مستقل و درون دانشگاهی 
برخی . ل فعالیت هستندوابسته به وزارت بهداشت هم در حا

ها وظایف فرعی دیگري مانند وظایف آموزشی  از این سازمان
  .گري را نیز بر عهده دارند  یا میانجی

ها با اهداف تجاري به توسعه و ارائه محصول و خدمت  بنگاه
به این مهم،  دستیابیبه مشتریان هدف خود پرداخته و براي 

هایی است که  توسعه فناوري و نوآوري یکی از فعالیت
به عنوان پیشران و  -دسته این .مستقیماً با آن درگیر هستند

هایی که به  بنگاه کلیه - قلب نظام توسعه فناوري و نوآوري 
هاي توسعه فناوري و  صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت

                                                 
1- https://tvu.ac.ir/fa/content/id/id=439375 
2- https://drt.msrt.ir/fa 



  نهادها و تأثیر آنها بر توسعه علم و فناوري

252  

توانند  ها می بنگاه. شود نوآوري درگیر هستند را شامل می
هاي بزرگی مانند ایران خودرو، فوالد مبارکه و شرکت  شرکت

  .بنیان باشند نفت یا یک شرکت نوپا، خدماتی یا دانش
که وظیفه  هستندها  میانجی ،آخرین دسته از نهادهاي فیزیکی

ها  خصوصاً ارتباط بنگاه(تقویت ارتباط بین بازیگران مختلف 
هاي علم و فناوري  پارك. را بر عهده دارند) با دیگر بازیگران

وابسته به وزارت علوم و پارك پردیس وابسته به معاونت 
و  1علمی و فناوري، مراکز رشد داراي مجوز از وزارت علوم

هاي پژوهش و فناوري و خطرپذیر،  وزارت بهداشت، صندوق
مانند بانک توسعه صادرات (اي  تخصصی و توسعه يها بانک

ها از  دهنده ، مراکز نوآوري و شتاب)و معدن و بانک صنعت
بازارها و  فن. هاي فعال در ایران هستند جمله میانجی

سازي از دیگر نهادهاي  دهنده خدمات تجاري ارائه هاي شرکت
  .شوند میانجی توسعه علم و فناوري در ایران محسوب می
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