
 

 

 

Classification and Choice of Science, 
Technology and Innovation Policy 

Instruments 

Hamed Nasiri1, Niloufar Radaei1* 

1- Ph.D. Candidate in Technology Management, 
Faculty of Management & Accounting, Allameh 

Tabataba'i University, Tehran, Iran 
 

Abstract 

Design and choice of policy instruments are 
considered as key factors in STI policy-
making process. Therefore, it is crucial to 
understand the nature of policy instruments 
and the logic of government intervention in 
the innovation system, based on these 
instruments’ mechanisms. In addition, 
considering ongoing changes in STI policy-
making environment, the approaches to the 
instruments and their effects are evolving and 
because of that, there is a need to review and 
revise our point of view. There are three 
major trends for classification of the 
instruments based on intervention logic, 
target groups, and the mechanism through 
that the instruments solve the problems of 
innovation systems. Respecting that, a focus-
based classification is suggested in this paper 
which classifies the policy instruments into 
four main categories consist of instruments 
focused on stimulating the innovation supply-
side, instruments focused on stimulating the 
innovation demand-side, instruments focused 
on the formation of systemic relations, and 
instruments focused on infrastructures and 
regulation. Although the more recent studies 
have a systemic approach to the policy 
instruments based on their potential for 
solving the problems of innovation systems, 
in this paper, we title a specific type of 
instruments as systemic instruments which 
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their focus is on capacity building for more 
interactions and communications between 
different actors of the system. Eventually 
“110 Programs for Supporting Knowledge-
based Companies in Iran” is reviewed as a 
case study and the results indicate that a 
major part of these programs is direct 
financial support. In addition, amongst 
different types of systemic instruments, few 
choices are considered in these programs. 
Keywords: Innovation System, Innovation Policy 
Instruments, Innovation Demand-Side, Innovation 
Supply-Side, Systemic Instruments 
 

 

The Bible of STI Policy 
Volume 11, Number 2, Summer 2019 

Journal of 

Science & Technology Policy



495  

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  

  علم، فناوري و نوآوري نامه جامع سیاست ویژه
  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

  و انتخاب ابزارهاي سیاستی علم، فناوري و نوآوري بندي دسته
  

  *1یلوفر ردائین، 1نصیريحامد 

  دانشجوي دکتراي مدیریت فناوري، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران -1
  

  دهیچک
ماهیت ابزارهاي مختلف و منطق مداخله  درك صحیحاز این رو . گذاري علم و فناوري، طراحی و انتخاب ابزارهاي سیاستی است بخش مهمی از فرآیند سیاست

این در حالی است که با توجه به تغییرات روزافزون، نوع نگاه به ماهیت و آثار ابزارها . استاي برخوردار  دولت به کمک سازوکار عملکردي آنها از اهمیت ویژه
بندي مبتنی بر منطق مداخله، مبتنی بر  بندي ابزارها را تحت سه جریان دسته دسته توان در یک نگاه کلی می. نیازمند پایش و بازبینی است لذادائماً در حال تغییر و 

بندي کلی  در این مقاله یک دسته ،با این منطق. نماید بررسی نمود مخاطب هدف و مبتنی بر سازوکاري که ابزار بر اساس آن مسائل نظام نوآوري را برطرف می
گیري  ارهاي متمرکز بر تحریک طرف عرضه، ابزارهاي متمرکز بر تحریک طرف تقاضا، ابزارهاي متمرکز بر شکلبراي ابزارهاي سیاستی شامل چهار دسته ابز

هاي جدیدتر، ابزارها را بر اساس نحوه حل مسائل نظام  اگر چه جریان. گذاري معرفی شده است ساز و ابزارهاي متمرکز بر زیرساخت و مقررات روابط نظام
ساز به عنوان گونه خاصی از ابزارها  اصالت بخشیدن به ابزارهاي نظام مقاله حاضر، بندي ویژگی دسته ،دانند ساز می را از این جهت نظام بندي و آنها نوآوري دسته

یتی از برنامه حما 110 به عنوان مطالعه موردي، .شود سازي براي تعامالت و روابط میان بازیگران نظام نوآوري استفاده می است که از آنها جهت ظرفیت
ها در قالب تأمین مالی مستقیم طرف عرضه بوده و از میان  بنیان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مشخص نموده که بخش عمده حمایت هاي دانش شرکت
  .به تعداد کمی از آنها توجه شده استصرفاً ساز  هاي متنوع ابزارهاي نظام گزینه

  ساز وآوري، طرف عرضه نوآوري، طرف تقاضاي نوآوري، ابزارهاي نظامنظام نوآوري، ابزارهاي سیاست ن: ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Nasiri, H., & Radaei, N. (2019). Classification and Choice of Science, Technology and Innovation Policy 
Instruments. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 495-511. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

ها هستند که  اي از اصول و روش مجموعه ،ابزارهاي سیاستی
کند از قدرت خود براي  به کمک آنها دولت تالش می

حمایت، اثرگذاري یا ممانعت از تغییرات اجتماعی استفاده 
در طول تاریخ علم سیاست، سه رویکرد کلی به  .]1[نماید

نگاه سنتی به ابزارها،  :ابزارهاي سیاستی وجود داشته است
هاي تعیین شده  هایی مشخص داراي ویژگیآنها را سازوکار

گذار با شناخت صحیح آنها،  کند که سیاست قلمداد می
رویکرد دوم که به نوعی . تواند به اهداف خود دست یابد می

                                                 
  n.radaei@atu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

با هدف اصالح و تکمیل رویکرد اول ظاهر شد، همچنان 
1هایی  ابزارها را وسیله

گذاري  تعریف شده براي سیاست 2
گذاري اهمیت  فاوت که به زمینه سیاستدانست؛ با این ت می
یکی صرفاً شناسانه سوم، ابزارها را   اما رویکرد جامعه؛ داد می

2از عناصر در طیفی وسیع از متغیرها براي تنظیم نظام
نوآوري  3

سازي و فرآیند ابزارها  آورد که به ساختار پیاده به شمار می
ئله، گروه گذاران را از مس تأکید بیشتري داشته و درك سیاست

در تعبیر . داند مخاطبان و سازوکار ابزارها، بسیار دخیل می

                                                 
12- Devices 
23- System 
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که یک  سوم از ابزارهاي سیاستی، ابزارها نه یک وسیله خنثی
در نظر گرفته شده و به اقدامات جمعی ساختار » نهاد«
به ابزارها،  1مند در حقیقت رویکرد نوین و نظام. بخشند می

نقطه تمرکز خود را از روي ابزار برداشته و به بستر سیاستی 
  .]2[بخشد  شود اصالت می که در آن ابزار طراحی می

رویکرد نوین به ابزارهاي سیاستی، فهم عمومی از این 
کند تا به جاي  بندي ابزارها را متحول کرده و تالش می دسته
سیاستی محور  بینی بیش از حد روي ابزار، هدف نزدیک

تمرکز قرار بگیرد و انتخاب ترکیبی از ابزارها براي نیل به آن 
در عین حال، این رویکرد ناقض اهمیت . هدف مدنظر باشد

شناخت دقیق و تفکیک شده ابزارها نیست و همچنان براي 
انتخاب ابزارهاي صحیح براي اهداف سیاستی مورد نظر، 

  .یت باالیی داردهاي خاص هر ابزار اهم  تسلط بر ویژگی
انداز، در بخش بعدي، مسئله انتخاب ابزارهاي  با این چشم

بندي ابزارها با  سیاستی مطرح و روندهاي مختلف براي دسته
در . شوند هدف درك بهتر عوامل موثر بر انتخاب بررسی می

بخش سوم، با هدف آشنایی با ابزارهاي مختلف سیاستی و 
بندي بر اساس  ک دستهمنطق مداخله دولت به کمک آنها، ی

محور تمرکز ابزارها ارائه شده که شامل ابزارهاي متمرکز بر 
گیري روابط  تحریک طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا، شکل

در نهایت در . است 3گذاري و زیرساخت و مقررات 2ساز نظام
برنامه حمایتی از  110بخش چهارم، یک مطالعه موردي بر 

گرفته و اقدامات حمایتی  صورت ]3[بنیان  هاي دانش شرکت
  .اند بندي مذکور، بررسی شده این برنامه بر اساس دسته

  
ي سیاستی با هدف انتخاب ابزار بندي ابزارها دسته -2

  مناسب
، تقریبا به اندازه تعداد پژوهشگران ابزارها بندي در بحث بخش

 وجود دارد هاي مختلف بندي حوزه ابزارهاي سیاستی، دسته

                                                 
1- Systematic 

تفاوت معنـایی   "Systemic"و  "Systematic"از منظر انتخاب واژگان، کلمه  -2
شـود، در   ترجمـه مـی  » منـد  نظـام «که عمدتاً بـا کلمـه    "Systematic"واژه . دارند

امـا واژه  ؛ مند و فرآیندي هستند سازوکارهاي روشمواردي مصداق دارد که داراي 
"Systemic" رود که داراي اثري مشخص بـر کـل    در مورد موضوعاتی به کار می

بر این اسـاس، بـا توجـه بـه ماهیـت ابزارهـایی کـه        . هستند) System(یک نظام 
"Systemic Instruments"   بـراي ایـن   » سـاز  نظـام «نام دارند، در این مقالـه واژه

  .از ابزارها استفاده شده استدسته 
3- Regulation 

براي . ها بسیار پرکاربرد هستند بندي دستهبرخی از این  که
اصطالحاً (گذاري  بندي ابزارها به سه دسته مقررات مثال تقسیم

آور و تقنینی دولت براي کنترل  که از قدرت الزام) »چماق«
که ) »هویج«اصطالحاً (کنند، اقتصادي و مالی  استفاده می

ازي س هاي پولی و مالی را با هدف فعال ها یا محدودیت مشوق
) »4موعظه«اصطالحاً (گیرند و نرم  ها نشانه می برخی فعالیت

آور، سعی در هنجارسازي،  که به جاي استفاده از قیود الزام
گیري جریان تبادل اطالعات میان  ارائه پیشنهاد و شکل

بندي ابزارهاي  بازیگران را دارند، پرکاربردترین رویکرد دسته
  .]1[سیاستی است 

ها اهمیت  بندي ر از آنکه مرور همه دستهدر واقع، بیشتاما 
شناخت ابزارها با هدف درك کارکردهاي آنها  داشته باشد،

هنگام انتخاب ابزار حائز اهمیت است و همانطور که مطرح 
ها و  شد، انتخاب و ترکیب ابزارها عالوه بر ویژگی

خصوصیات خود ابزارها، تحت تأثیر بستري است که سیاست 
  .]4[شود  ا میدر آن طراحی و اجر

براي انتخاب صحیح ابزار، باید سه مسئله اصلی مدنظر قرار 
بگیرند که شامل گزینش دقیق ابزارهاي مناسب از میان طیف 
وسیع ابزارهاي سیاستی، طراحی مستحکم ابزارها با توجه به 

بندي ابزارها  اند و ترکیب اي که براي آن طراحی شده زمینه
در حقیقت رویکردهاي . مبتنی بر موضوع طراحی است

جدیدتر به انتخاب ابزار، اهمیت اهدافی که ابزارها براي آنها 
کنند و ترکیب ابزارها با تمرکز  شوند را برجسته می طراحی می

بر حل مسائل نظام نوآوري را مبناي انتخاب ابزار قرار 
 5این ترکیب هدف محور، عموماً آمیزه سیاستی. دهند می

  .]1[شود  نامیده می
انتخاب ابزارها دخیل هستند که ماهیت  در امل متعدديعو

کارگیري  هاي هدف، توانایی مجري در به ها و فعالیت فناوري
افزایی هر ابزار با ابزارهاي دیگر برنامه و با سبد  ابزار، هم

ابزارهاي سایر نهادهاي مرتبط، میزان اثربخشی در تحقق 
فرعی و حداقل اهداف سیاستی، امکان برآورده نمودن اهداف 

تحریف سازوکار بازار و تأثیرات نامطلوب از جمله آنها 
درك ابزارها و سازوکار ). 465- 464صفحات  ]5[(هستند 
، بخشی کلیدي از تسلط بر فرآیند آنهاو انتخاب  شناخت

                                                 
4- Sermon 
5- Policy Mix 
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بندي ابزارها نیز  طراحی و انتخاب ابزار محسوب شده و دسته
تري  ناخت دقیقکند که ش از این جهت نقشی کلیدي پیدا می

گذار  از ماهیت و آثار آنها حاصل نموده و بنابراین به سیاست
  .دهد دید بهتري براي انتخاب ارائه می

  بندي بر اساس نوع مداخله دسته 1- 2
بندي ابزارها بر اساس  یکی از فرآیندهاي رایج، طبقه

کند و آثار  گذار براي مداخله اتخاذ می سازوکاري که سیاست
دي و اجتماعی این مداخله بر اساس ماهیت سیاسی، اقتصا

هایی که از  بندي یکی از دسته. ابزارهاي سیاستی است
ابزارهاي سیاستی بر اساس نوع مداخله ارائه شده، ابزارها را 
بر اساس نحوه درگیر شدن منابع مالی دولت در اجراي برنامه 

 يها تیحما) 1 :سیاستی به چهار دسته تقسیم نموده است
یا خریدهاي دولتی که منابع  1هاي بالعوض مانند وام( میمستق

 يها تیحما) 2 ،)کنند مالی دولتی را مستقیماً درگیر می
هاي مالیاتی که مستقیماً منابع مالی  مشوقمانند ( میمستق ریغ

پوشی  شود و دولت از طریق چشم دولت براي آنها هزینه نمی
ها را تحریک  از برخی درآمدهاي خود، تغییر رفتار بنگاه

مانند ضمانت وام ( 2کاتالیزوري یمال يها تیحما) 3، )کند می
یا بازار سهام جدید هستند که بر خالف دو دسته قبلی، 

دهند و  کردهاي دولت را تحت تأثیر قرار نمی ها و هزینهدرآمد
ها به منابع مالی بخش  دولت به کمک آنها دسترسی بنگاه

گیري ارتباط، از  خصوصی را تسهیل کرده و پس از شکل
 کالن طیشرا اصالح يها استیس) 4 و) شود فرآیند خارج می

هاي زیرساختی دولت،  فعالیت، شامل ها رساختیز توسعه و
سازي براي رشد روحیه کارآفرینی تا اصالح قوانین  فرهنگ از

مرتبط با نوآوري که مداخله حداقلی و کالن دولت در فرآیند 
  ).448-427 صفحات ]5[(شوند  نوآوري محسوب می

دهد که  پیشنهاد می ابزارها بندي طیفگونه  چند ]6[ 3ساالمون
درجه  ،5مستقیم بودن درجه، 4از جمله آنها درجه قهري بودن

یکی از  .است 7و درجه مشهود بودن 6خودکار بودن
توان درجه  بندي را می ها در این طیف ترین منطق نهادي

بر این اساس، ابزارها بر مبناي . خودکاري یک ابزار دانست

                                                 
1- Grants 
2- Catalytic 
3- Salamon 
4- Coerciveness 
5- Directness 
6- Automaticity 
7- Visibility 

هاي اقتصادي و اجتماعی  توانند با نظام اینکه تا چه میزان می
می اجرا جهت شده و بدون نیاز به تغییرات تنظی موجود هم

یا اینکه براي ) ابزارهاي خودکار مانند مشوق مالیاتی(شوند 
ابزارهاي (اجرا به تغییر نظام و ساختارها نیاز دارند 

  .شوند بندي می تقسیم) گذاري غیرخودکار مانند مقررات
بررسی ابزارها از منظر میزان قهري بودن به درجه دخالت 

بررسی . پردازد آن میهاي تابع  دولت در بازار و نفوذ به آزادي
مقدار اجباري بودن ابزار سیاستی از منظر اقتصاددانان به این 
دلیل محل بحث است که حد بر هم زدن آزادي بازار را 

قاعدتا هر چه یک ابزار از اجبار و قوه قهریه  .دکن مشخص می
هاي فردي داشته و  بیشتر استفاده کند، چالش بیشتري با آزادي

 .دهد قرار می تاثیر سیاسی را بیشتر تحتدر نتیجه مشروعیت 

، ناظر بر در این مطالعه مطرح شدهبندي دیگري که  طیف
کننده  هر چه نهاد تصویب. منطق ارائه ابزارهاي سیاستی است

تر  بیشتر در ارائه ابزار مشارکت داشته باشد، ابزار مستقیم
مانند ( دکنو هر چه کمتر دخالت ) هاي دولتی مانند بنگاه(

  .تر است ، ابزار غیرمستقیم)هاي بالعوض وام
عد چهارم که نسبت به ابعاد دیگر در پژوهش مذکور کمتر  ب
به ماهیت خود ابزار وابسته بوده و بیشتر نسبت به ساختار 

هر . قانونی دولت حساسیت دارد، درجه مشهود بودن است
بندي  چه یک ابزار در فرآیند طراحی و به خصوص بودجه

کرد دولتی مشهود باشد  ه عنوان یک هزینهسیاست بیشتر ب
، ابزاري با درجه مشهود بودن باالتر )هاي دولتی مانند بنگاه(

این ویژگی با تغییرات قانونی دستخوش . شود محسوب می
وضعیت برخی از ابزارهاي پرکاربرد  1 جدول. شود تغییر می

  .کند مشخص می مزبور را بر اساس چهار طیف
  اس مخاطب ابزار سیاستیبندي بر اس دسته 2- 2

بندي ابزارها،  یکی دیگر از رویکردهاي ورود به مسئله دسته
مطرح  ]7[ 8ادلر و جورجیو. شناخت مخاطب هدف آنها است

به نوآوري،  مند نظامکنند اگر چه در رویکرد  مطرح می
عد مهم محسوب می شود، در عمل در  تقاضاي نوآوري یک ب

هاي طرف تقاضا  سیاستها و اقدامات سیاستی، نقش  برنامه
آنها به عنوان . تر از طرف عرضه است رنگ به مراتب کم

کنند که در  اشاره می 9مصداق به پایگاه داده ترندچارت اروپا

                                                 
8- Georghiou 
9- European Trend Chart on Innovation 
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هاي مرتبط با نوآوري  فهرست با جزئیات باالي آن براي برنامه
نوع اقدام صورت گرفته،  17در کشورهاي اروپایی، در میان 

 .اند راي تحریک طرف تقاضا طراحی نشدههیچ کدام مستقیماً ب
هاي مختلف را در دو  ابزار، خود بندي بخشاز این رو، در 

دسته کلی اقدامات طرف عرضه و طرف تقاضا تقسیم 
  .ندکن می

هاي  به چارچوبی جامع از مخاطب 1اتان-گروه مشاوره استراتا
کند که بر  هاي هدف ابزارهاي سیاستی اشاره می مخاطب

اساس اینکه مخاطب کاربر یا خالق دانش است و اینکه 
هاي  مخاطب در بخش خصوصی یا دولتی است، مخاطب

سپس . کنند ابزارهاي سیاستی را به چهار دسته تقسیم می
زارهاي عالوه بر پیشنهاد ابزارهاي مرتبط به هر بخش، اب

دهند  هاي مختلف را نیز ارائه می دهنده بین مخاطب ارتباط
ساز به ابزارهایی  بندي ابزارهاي نظام در این دسته). 2 جدول(

اطالق شده است که پیونددهنده خالقان و کاربران دانش در 
هر دو بخش خصوصی و دولتی هستند و در حقیقت هدف 

زمان عناصر  هم اصلی آنها برقراري ارتباطی است که به طور
مختلف نظام نوآوري و روابط میان آنها را مدنظر قرار بدهد 

  ).427-416صفحات  ]8[به نقل از  ]5[(
  محور ابزارهاي سیاستی بندي مسئله دسته 3- 2

بندي ابزارهاي  در یک نگاه تاریخی، رویکردها به دسته
همانطور که در مورد . اند سیاستی دچار تغییر و تکامل شده

                                                 
1- STRATA-ETAN Expert Group 

مطرح شد از ابتدا توجه عمده  ]7[جورجیو  ادلر و
گذاران بر طراحی ابزارهایی بوده که خلق نوآوري را  سیاست

اند و پس از آن به مرور نقش طرف تقاضا به  هدف قرار داده
. عنوان یک عامل مهم در توسعه نوآوري مشخص شده است

این دو در مطالعه خود پس از تأکید بر اهمیت ابزارهاي 
مانند (ساز  ا، از ابزارهایی با نام ابزارهاي نظامتحریک تقاض

کنند که  یاد می) سازي و زنجیره تأمین هاي خوشه برنامه
پیونددهنده میان تقاضا و عرضه هستند و به دلیل نقش کلیدي 

کنندگان در طرف تقاضا  آنها در پیوند زدن کاربران و تأمین
  .اند جاي داده شده

مطرح  ]9[ 2تر، اسمیتز و کولمن یافته در رویکردي تکامل
کنند که فرآیند نوآوري پس از عبور از یک مدل خطی با  می

سه جریان اصلی مواجه شده که بر اساس آن، نقش طرف 
مند شدن  به عالوه به دلیل نظام. ]9[تقاضا پررنگ شده است 

رویکرد به فرآیند نوآوري، عالوه بر شکست بازار، 
و گیرند  مند نوآوري نیز مدنظر قرار می هاي نظام شکست

در این . ها ذاتاً دچار عدم قطعیت هستند همچنین این نظام
رویکرد ابزارهاي سنتی به تنهایی امکان برطرف کردن همه 

ساز به  مسائل این جریان غیرقطعی را نداشته و ابزارهاي نظام
شوند که  عنوان مکملی براي ابزارهاي سنتی در نظر گرفته می

ي روندهاي جدید ها در کنار تحریک عرضه و تقاضا، دغدغه
هاي  مدیریت تعامالت میان زیرمجموعه. 1 راهبه نوآوري را از 

                                                 
2- Smits & Kuhlmann 

  )]6[ برگرفته از( بندي برخی ابزارها طیف )1جدول 
  مشهود بودندرجه   درجه خودکار بودن  درجه مستقیم بودن  درجه قهري بودن  نوع ابزار

  متوسط  باال  متوسط پائین  هاي مالیاتی مشوق
  باال  متوسط  پائین  متوسط  وام بالعوض

  متوسط  متوسط  پائین متوسط  وام ضمانت
  پائین  پائین  باال  باال گذاري اقتصادي مقررات

  )417صفحه  ]8[به نقل از  ]5[برگرفته از ( اساس خالقان و کاربران دانش دولتی و خصوصیبر بندي سیاستی  دسته )2جدول 
  بخش خصوصی    )دولتی(بخش عمومی   

ان 
ربر
کا

ش
دان

  

کاربران دانش  يبرا یتیتقو يها استیس
  یدولت بخش در

 و یدولت بخش دانش کاربران انیم ونددهندهیپ اقدامات
  یخصوص

کاربران دانش  يبرا یتیتقو يها استیس
  یخصوص بخش در

کاربران دانش و  انیدهنده م وندیپ اقدامات  
  یدولت بخش درکنندگان دانش  خلق

کنندگان دانش  کاربران و خلق انیدهنده م وندیپ اقدامات
  )ساز ابزارهاي نظام( یخصوص و یدولت بخش در

کاربران و  انیدهنده م وندیپ اقدامات
  یخصوص بخش درکنندگان دانش  خلق

قان
خال

ش 
دان

  

کنندگان  خلق يبرا یتیتقو يها استیس
  یدولت بخش دردانش 

 بخش درکنندگان دانش  خلق انیدهنده م وندیپ اقدامات
  یخصوص و یدولت

کنندگان  خلق يبرا یتیتقو يها استیس
  یخصوص بخش دردانش 
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کردن  فراهم. 3دهی به نظام،  دهی و سازمان شکل. 2نظام، 
ایجاد . 4عالیت و تعامل، براي یادگیري از طریق ف زیرساخت
سازي و  حمایت از گفتمان. 5براي هوشمندي و  زیرساخت

  .ندکن می رفعظام، برجسته کردن نقش کاربران در ن
اما تکامل رویکرد به ابزارهاي سیاستی در مرحله فعلی، از 

ساز  زمان به ابزارهاي طرف عرضه، تقاضا و نظام توجه هم
فراتر رفته و اهمیت درك ابزارها به عنوان عناصري براي حل 

در حقیقت، راهبرد رو به رشد . دهد مسئله را مدنظر قرار می
ب ابزارهاي سیاستی، به هدفی که بندي و انتخا براي دسته
اي که  کند و مسئله گذار از طراحی آن ابزار دنبال می سیاست

قرار است به کمک ابزار یا ترکیبی از ابزارهاي سیاستی 
تمرکز این رویکرد، بیشتر از . برطرف شود، اختصاص دارد

هاي مطلق ابزارها، بر اثري است که ترکیب آنها در یک  ویژگی
بوراس . گذارند ر حل مسائل نظام نوآوري میبستر مشخص، ب

و  کردهدر مورد منطق انتخاب ابزارها تحقیق  ]1[و ادکوییست 
نمایند که طراحی، انتخاب و ترکیب ابزارهاي سیاستی  بیان می

کننده مسائل نظام  باید به نحوي صورت پذیرد که برطرف
محور ابزارها را براي حل مسائل  ماهیت مسئله«آنها . باشد

  .دانند می» ساز شدن ابزارها نظام، عامل نظام
ساز بودن  با این حال، رویکرد نوین خصوصاً در مورد نظام

دهنده  هاي قبلی نیست و به نوعی بسط ابزارها، ناقض دیدگاه
ضمن اشاره به نظرات  ]1[بوراس و ادکوییست . آنها است

کنند که  ، در مورد مطالعه خود مطرح می]9[اسمیتز و کولمن 
نگاه آنها به ابزارهاي سیاستی اندکی متفاوت است و بر اساس 

نگاه  ،ساز هستند یا نه به ابزارها از این منظر که نظام«آن 
کند، روشی است که به  ساز می آنچه که آنها را نظام. شود نمی

هاي سیاستی با  کمک آن ابزارهاي سیاستی به شکل آمیزه
ه در یک نظام هدف مواجهه با مسائل واقعی شناسایی شد

  .»شوند سازي می نوآوري، ترکیب و سفارشی
تر مانند مشوق مالیاتی و  چه سنتی(در این رویکرد، هر ابزاري 

تبدیل به یک ابزار  قابلیت) سازي تر مانند خوشه چه پیچیده
افزایی با سایر ابزارها و  بتواند باعث هم اگرساز را دارد؛  نظام

، ]10[ 1وایزوریک و هکرتدر مطالعه . حل مسئله نظام باشد
نظام درنظر گرفته  کلبهبود عملکرد  ،وظیفه ابزارهاي سیاستی

ن دلیل به ابزارها ساز به همی شده و عنوان ابزارهاي نظام

                                                 
1- Wieczorek & Hekkert 

  :اطالق شده است
اي یکپارچه و منسجم از ابزارها  ساز، مجموعه یک ابزار نظام« 

مشخص طراحی ) یا بخشی از نظام(است که براي یک نظام 
ها و شرایطی براي  هدف آن خلق فرصت. ده استش

گیري نظام از طریق اثرگذاري بر عناصر و روابط درون  شکل
شکل  آن است که در غیر این صورت به صورت خود به خود

هاي  هشت مانع توسعه نظام مزبور، در مطالعه. »گرفتند نمی
شود که باید ابزارهاي  نوآوري، مشخص و سپس مطرح می

با توجه به ) چه ابزارهاي سنتی و چه ابزارهاي جدیدتر(منفرد 
توان آنها در حل مسئله، سازوکار تعامالت دوطرفه آنها با 

اجتماعی محیط -سایر ابزارها و شرایط اقتصادي و سیاسی
ساز در کنار  وانع به صورت نظاماطراف، با هدف حل این م

  .یکدیگر قرار بگیرند
که هر ابزار سیاستی حتی در نگاه سنتی،  شود می تأکید اًمجدد

ذاتاً هدفمند است و در عین حال، ترکیب کردن چند ابزار، 
بلکه آنچه در . تر نیست الزاما به معناي اتخاذ رویکردهاي نوین

شود آن است که  یرویکرد جدید در مقابل نگاه سنتی مطرح م
) ابزارگرایی سنتی(باید تمرکز اصلی از خصوصیات ابزارها 

نشده نظام  زدوده و نقطه آغاز یک برنامه سیاستی، مسائل حل
طبعاً در رویکرد اخیر عمدتاً یک . نوآوري در نظر گرفته شود

ابزار به تنهایی توان حل مسئله نظام نوآوري را نداشته و به 
در این راستا، در . شود زارها ترکیب میهمین جهت با سایر اب

اي با تمرکز بر نگاه به مسئله یا هدف سیاستی ابزارها،  مطالعه
محور براي برخی ابزارها ارائه شده که  بندي مسئله یک طبقه

کارکرد اصلی آن معرفی ابزارهاي مناسب براي هفت هدف 
وتوسعه، تربیت  کرد تحقیق سیاستی شامل افزایش هزینه

ساز یا  ا، دسترسی به تخصص، بهبود قابلیت نظامه مهارت
مکمل شدن، تقویت تقاضاي نوآوري، بهبود چارچوب و 

  .]2[بهبود فضاي گفتمانی است 
  
  معرفی ابزارهاي سیاستی -3

معرفی همه ابزارها در کنار هم، در یک سطح و به شکل 
در حقیقت، بسته به موضوع مورد مطالعه . خطی میسر نیست

توان از  و حتی حوزه یا صنعت مدنظر، براي بررسی ابزارها می
بندي ابزارها به ابزارهاي  مثل تقسیم(یک الیه خیلی کالن 

تر و  پائین هاي حرکت کرد و رفته رفته تا الیه) عرضه و تقاضا
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تعداد ابزارهاي  روش،این . داراي جزئیات بیشتر ادامه داد
  .رساند ابزار مختلف می 100سیاستی را به بیش از 

ترین و  با هدف مرور ابزارهاي سیاستی، رایج حاضر در مقاله
ترین ابزارهاي سیاستی در چهار دسته کلی بر اساس  مهم

بزارهاي متمرکز بر اند که شامل ا محور تمرکز آنها تقسیم شده
تحریک طرف عرضه نوآوري، ابزارهاي متمرکز بر تحریک 
طرف تقاضاي نوآوري، ابزارهاي متمرکز بر تحریک 

ساز و ابزارهاي متمرکز بر زیرساخت و  گیري روابط نظام شکل
  .گذاري است مقررات

باید تأکید داشت همانطور که در بخش قبلی مطرح شد، 
ه مرور زمان دچار تحول شده و ساز ب تعریف ابزارهاي نظام

ك لفظی است که در مواردي اشترایک » ساز ابزار نظام«عبارت 
به گونه خاصی از ابزارهاي طرف تقاضا، در مواردي به دسته 
خاصی از ابزارهاي پیونددهنده و در موارد دیگر به مجموعه 

اگر . شود ابزارهایی براي حل مسائل نظام نوآوري اطالق می
اي قبلی بر اهمیت ترکیب ابزارها با توجه به ه چه در بخش
ساز بودن آنها بر این اساس در رویکردهاي نسبتاً  هدف و نظام

 اي یی با ابزارهاي سیاستی چارهجدیدتر تأکید شد، براي آشنا
به همین دلیل، . شده آنها وجود ندارد جز بررسی تفکیک

 ها بندي حاضر عالوه بر نمایش گستره انتخاب ویژگی دسته
ساز به عنوان گونه  گذاران، تفکیک ابزارهاي نظام براي سیاست

خاصی از ابزارها است که در این مقاله منظور از ابزارهاي 
ساز، انواع مشخصی  گیري روابط نظام متمرکز بر تحریک شکل

سازي بالقوه  از ابزارهاي تعاملی بوده که هدف اصلی آنها زمینه
بازیگران نظام نوآوري از  براي برقراري روابط چندجانبه میان

  .هر دو طرف است
عالوه بر این، با تمرکز بر اینکه بتوان نگاهی جامع به جعبه 
ابزار سیاستی داشت، ابزارها به شکلی کلی مورد بررسی قرار 

اند که ممکن است شامل اقدامات مختلف با یک  گرفته
 هاي تنیده، از فعالیت رویکرد مشابه باشند و یا به شکلی درهم

بندي  شمایی از دسته 3 جدول. متقابل یکدیگر بهره ببرند
ابزارها بر اساس محور تمرکز هر ابزار و هدف سیاستی از 

  .کند طراحی آن ارائه می
  ابزارهاي متمرکز بر تحریک طرف عرضه نوآوري 1- 3

توان به دو دسته عمومی و  طرف عرضه یا خلق دانش را می
عمومی، بخش با خصوصی تقسیم کرد که منظور از بخش 

ها،  اهداف غیرتجاري، عمدتاً شامل کارکرد پژوهشی دانشگاه
ها و سایر مراکز تحقیقاتی هستند که بر  آزمایشگاه
بخش . وتوسعه و گسترش علوم پایه تمرکز دارند تحقیق

هاي تجاري، خالق و نوآور را شامل  خصوصی نیز بنگاه
و توسعه وتوسعه کاربردي  شود که تمرکز آنها بر تحقیق می

  ).461صفحه  ]5[(محصوالت و فرآیندهاي جدید است 
 1هاي دولتی بنگاه 1-1- 3

این دسته از ابزارها بدین جهت به صورت مجزا بررسی 
ترین حالت مداخله دولت با درجه  اند که داراي صریح شده

با توجه به اینکه . ]6[باالیی از مشهود و مستقیم بودن هستند 
هاي خصوصی است،  تر از بنگاه هاي دولتی عمومی  هدف بنگاه

با اینکه مستقیم بودن این ابزار، احتمال شکست دولت را 
کند اما با اتصال به بودجه عمومی و قواعد  بسیار زیاد می

تواند بر  تنظیمی دولت و با هدف جلوگیري از شکست، می
ر داراي منافع عمومی ب بر و زمان هاي سرمایه حوزه
گذاري کرده، از انحصارهاي احتمالی بازار جلوگیري  سرمایه

هاي نظام نوآوري  نموده و موجب سرریز دانش به سایر بخش
توان بخشی از منابع  هاي دولتی را می بنگاه. ]11[شود 

سازمانی دولت براي تحریک رفتارهاي نظام نوآوري دانست 
هاي نیمه  دولتی تا سازمانهاي کامالً  که طیفی از بنگاه

  .]4[گیرد  را دربرمی 2خصوصی
 وتوسعه تأمین مالی مستقیم تحقیق 1-2- 3

وتوسعه  کند براي تحریک تحقیق مواردي که دولت تالش می
هاي  هاي مستقیم مالی به مجموعه و نوآوري از ورود جریان

. توان در این دسته قرار داد خالق دانش حمایت کند را می
براي تحقیقات و  بهره کمبدون بهره یا  3اي رانههاي یا وام
هاي کوچک و متوسط، تأمین  هاي کوچک براي شرکت وام

هاي بالعوض  هاي مالی و وام هاي پژوهشی، کمک مالی پروژه
هاي سهامی، پرکاربردترین انواع  و همچنین حمایت

  .هاي مستقیم مالی هستند حمایت
 نوعیگیري  هاي سهامی، تالش براي شکل منظور از حمایت

 تزریق يگذار به ازا هاي تأمین مالی است که سرمایه روش
. دشو می مالکمنابع مالی به شرکت، بخشی از سهام را 

بندي کلی به سهامی خاص و  هاي سهامی در یک دسته روش

                                                 
1- State Owned Enterprises (SOE) 
2- Quango 
3- Subsidized Loans 
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دخالت . شوند تقسیم می) هاي بورسی شرکت(سهامی عام 
بخش سهامی خاص غالباً به وسیله حمایت از دولت در 

گذاري خطرپذیر صورت  هاي سرمایه دهی به صندوق شکل
هاي خصوصی  تواند از صندوق در این میان دولت می. دگیر می

هاي مشترکی با بخش خصوصی تأسیس  حمایت کند، صندوق
با . ]12[اندازي کند  هاي کامالً دولتی راه یا صندوقو نماید 

که مخاطب اصلی این دسته از ابزارها عموماً توجه به این
هاي فناورانه  تأسیسی هستند که در حوزه هاي تازه شرکت

کنند، ورود به بازارهاي اصلی بورس براي آنها به  فعالیت می
پذیر نیست و در نتیجه دولت در این راستا با  سادگی امکان

ایجاد فرصت حضور در بازارهاي سهام جدید نیز به جذب 
  ).172صفحه  ]13[(کند  ه عمومی کمک میسرمای

 وتوسعه مشوق مالیاتی براي تحقیق 1-3- 3

در یک تعریف کلی، مشوق مالیاتی، کاهش درآمدهاي مالیاتی 
دولت با هدف کاهش بار مالیاتی و به تبع آن تحریک انجام 

هاي متعهد به پرداخت مالیات  یک فعالیت خاص توسط بنگاه
منظور ارائه مشوق براي تحریک  ،در این مقاله. است
یا در بعضی از کشورها سایر (وتوسعه  هاي تحقیق فعالیت
هاي نوآورانه همچون طراحی صنعتی، مهندسی فرآیند  فعالیت

که این  ، هرچنداست) 247صفحه  ]13[(و اکتساب فناوري 
اقدام دولت در موارد دیگري نیز هم در طرف عرضه و هم در 

هاي مالیاتی مختلف،  از میان پایه. دشو طرف تقاضا استفاده می
وتوسعه عمدتاً به سه دسته از آنها  هاي مالیاتی تحقیق مشوق

                                                                            
1- Education & Training 
2- Foresight 

  بندي ابزارهاي سیاستی دسته )3جدول 
  تمرکز  ابزار  )]2[برگرفته از (اهداف سیاستی محوري 

 یدولت يها بنگاه وتوسعه کرد تحقیق افزایش هزینه -

 يطرف عرضه نوآور یکتحر

 وتوسعه تأمین مالی مستقیم تحقیق وتوسعه کرد تحقیق افزایش هزینه -

  وتوسعه یقتحق کرد ینههز یشافزا -
 ها تربیت مهارت -

 وتوسعه مشوق مالیاتی تحقیق

 1آموزي آموزش و مهارت  ها تربیت مهارت -

 اي فناوري و نوآوري خدمات مشاوره  دسترسی به تخصص -

 ضمانت سهام و اعتبار وتوسعه کرد تحقیق افزایش هزینه -

  وتوسعه کرد تحقیق افزایش هزینه -
 تقویت تقاضاي نوآوري -

  خرید با محوریت دولت
 تحریک طرف تقاضاي نوآوري

  تحریک تقاضاي خصوصی تقویت تقاضاي نوآوري -
  تحریک کاربران نهایی محصوالت نوآورانه تقویت تقاضاي نوآوري -

  وتوسعه یقتحق کرد ینههز یشافزا -
  به تخصص یدسترس -

 ، مکمل شدنساز نظام قابلیتبهبود  -

 حمایت از همکاري علم و صنعت

 ساز گیري روابط نظام شکل

  سازي شبکه ساز، مکمل شدن بهبود قابلیت نظام -
  سازي خوشه ساز، مکمل شدن بهبود قابلیت نظام -
  گري میانجی ساز، مکمل شدن بهبود قابلیت نظام -

  دسترسی به تخصص -
 ، مکمل شدنساز نظام قابلیتبهبود  -

  هاي رشد برنامه

  وتوسعه یقتحق کرد ینههز یشافزا -
  ينوآور يتقاضا برا یتتقو -

 ، مکمل شدنساز نظام قابلیتبهبود  -

  جایزه نوآوري

  2نگاري آینده بهبود فضاي گفتمانی -

  بهبود چارچوب -
هاي الزم، قوانین  گذاري، شامل توسعه زیرساخت ابزارهاي متمرکز بر زیرساخت و مقررات

 ها گذاري مقررات، استانداردها و برچسبکالن اقتصادي، 
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دسته اول، ارائه مشوق مالیاتی به درآمد  :گیرند تعلق می
بندي کلی یا بر اساس  ها است که در یک بخش شرکت
وتوسعه و یا بر اساس درآمدهاي  کردهاي براي تحقیق هزینه

) مانند درآمد ناشی از ثبت اختراع(وتوسعه  حاصل از تحقیق
دسته دوم ارائه مشوق به . شوند در آن شرکت محاسبه می
هاي تأمین اجتماعی کارکنان  مالیات بر حقوق و هزینه

مالیات ها و دسته سوم ارائه مشوق به  وتوسعه در بنگاه تحقیق
  .]7[وتوسعه است  بر درآمد اشخاص حقیقی فعال در تحقیق

 آموزي آموزش و مهارت 1-4- 3

هاي  در بخش عمومی، تربیت نیروهاي علمی که براي فعالیت
وتوسعه آموزش دیده باشند، در بخش خصوصی،  تحقیق

هاي  هاي الزم را براي فعالیت پرورش متخصصینی که مهارت
و همچنین جابجایی نیروي انسانی  نوآورانه کسب کرده باشند

هاي مرتبط، سه  بین این دو بخش به جهت یادگیري مهارت
از جمله . شوند جریان اصلی این ابزار سیاستی محسوب می
توان  گیرد، می اقدامات سیاستی که براي آموزش صورت می

هاي مرتبط با علم و  التحصیالن دکترا در حوزه به تربیت فارغ
ي مالی از آموزش، افزایش جذابیت ها فناوري، حمایت

هاي شغلی داخلی خصوصاً به جهت جلوگیري از  فرصت
مهاجرت نخبگان و همچنین توسعه فرهنگ کارآفرینی در 

همچنین با هدف ارتقاي مهارتی . میان دانشگاهیان اشاره نمود
وکار، دولت از  کارکنان صنعتی در حوزه نوآوري و کسب

هاي  ز برگزاري دورههایی همچون حمایت ا طریق روش
ها پیش از آغاز به کار و حین  آموزي درون شرکت مهارت

از سوي دیگر، الزم است تا افراد . کند انجام کار مداخله می
کارآفرین به عنوان منابع انسانی کلیدي بخش صنعت، به 

 .هاي الزم قرار بگیرند صورت مداوم تحت آموزش مهارت
هاي  فزایش فرصتکند با هدف ا ین دولت تالش میهمچن

خصوصاً (شغلی، آموزش نیروي ماهر و همچنین انتقال دانش 
، با ارائه )دانش ضمنی که به سادگی قابل انتقال نیست

ها به استخدام و جابجایی نیروي  هایی مانند یارانه مشوق
صفحات  ]13[(انسانی از دانشگاه به صنعت همت گمارد 

  ).]7[و  308-333
 فناوري و نوآورياي  خدمات مشاوره 1-5- 3

هاي کوچک و  با توجه به اینکه خصوصاً در مورد شرکت
متوسط معموالً سرمایه قابل تخصیص به مشاوره کم است و 

فرصت استفاده از این خدمات وجود - درك صحیحی از هزینه
. دکن اي مداخله می ندارد، دولت در فرآیند خدمات مشاوره
واردي همچون اي، م هدف اصلی از این نوع خدمات مشاوره

هاي  وري، نوآوري در طراحی، تولید و مدل افزایش بهره
از . وکار است وکار و در نتیجه بهبود عملکرد کسب کسب
توان بر این نکته تأکید داشت که  هاي این خدمات می ویژگی
ها مجبور نیستند براي دریافت خدمات نقل  شرکت عموما

این . ]14[شوند  ه میها ارائ مکان کنند و مستقیماً در محل بنگاه
دسته از خدمات، گستره وسیعی دارند که از جمله آنها 

سازي  ، مدل]7[و پایش جهانی فناوري  1زنی توان به محک می
و مشاوره براي اموري همچون تولید ناب، فرآیندهاي  ]15[

، مدیریت )2مثل مجموعه ایزو(استاندارد شده بهبود کیفیت 
محیطی، دانش مرتبط با  انرژي، مدیریت بهداشت و امنیت

دولت به صورت . اشاره نمود... یابی و فناوري اطالعات، منبع
مستقیم یا به صورت ارجاع خدمات به بخش خصوصی با 

  .]14[کند  ارائه یارانه از این خدمات حمایت می
 ضمانت سهام و اعتبار 1-6- 3

مفهوم ضمانت در حوزه مالی، قبول مسئولیت پرداخت بدهی 
آن فرد یا  اگریا انجام تعهدات یک فرد یا سازمان است 

منطق مداخله دولت . دکنسازمان نتواند به تعهدات خود عمل 
به عنوان ضامن، حصول اطمینان از تأمین منابع مالی یا 

هاي  گیري روابط کاري براي آن دسته از شرکت شکل
تر است که هنوز اعتبار کافی براي جذب سرمایه و  کوچک

هاي  عالوه بر ضمانت. نددارناعتماد طرف قرارداد خود 
اجرایی مثل ضمانت حسن انجام کار، دو نوع ضمانت اعتبار 
و ضمانت سهام از کاربرد سیاستی بیشتري برخوردار هستند 

هاي  زیانکه در آنها دولت از تأمین ضمانت به منظور قبول 
هاي شرکت  تمالی وارد شده در صورت شکست فعالیتاح

محور حمایت کرده و با کاهش بخشی از ریسک نهاد  فناوري
یا ) گذاري خطرپذیر مثالً صندوق سرمایه(گذار  سهامی سرمایه
، تأمین مالی را براي خالق )مثالً بانک(دهنده  نهاد مالی وام

  .]16[د کن دانش تسهیل می
  تحریک طرف تقاضاي نوآوريابزارهاي متمرکز بر  2- 3

ها و  طرف تقاضاي نوآوري شامل کارکرد آموزشی دانشگاه

                                                 
1- Benchmarking 
2- ISO 
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رو در  هاي دنباله سایر مراکز آموزشی بخش دولتی و شرکت
همچنین طرف ). 461صفحه  ]5[(بخش خصوصی است 

کنندگان نهایی، بخش عمومی یا  تواند شامل مصرف تقاضا، می
هاي  سیاست. ]17[دولت به عنوان خریدار نوآوري باشد 

د کرتوان مجموعه اقدامات سیاستی تعریف  طرف تقاضا را می
که باعث تحریک نوآوري یا انتشار آن از طریق افزایش یا 

ابزارهاي طرف . ]7[شوند  تجمیع بهتر تقاضاي نوآوري می
   :اند تقاضا در سه دسته کلی مورد بررسی قرار گرفته

  خریدهاي با محوریت دولت 2-1- 3
منطق حضور دولت در خرید دولتی، اول از این جهت است 
که نیازهاي بخش عمومی، قسمتی عمده از نیاز محلی را 

مند و بازاري متعددي  هاي نظام دوم شکست. دهد تشکیل می
وجود دارند که باعث ناکارآمدي اتصال عرضه و تقاضاي 

هاي نوآورانه براي  حل شوند و سوم استفاده از راه نوآوري می
هاي دولتی و  تواند باعث بهبود زیرساخت نیازهاي عمومی، می

دولت از طریق اقداماتی . ]7[خدمات بخش عمومی باشد 
هاي نوآور براي تأمین منابع  همچون عقد قرارداد با شرکت

نوآورانه موردنیاز و تضمین خرید نوآوري دست به 
همچنین یکی از . ]18[زند  خریدهایی با محوریت دولت می

 1قدم مات مهم دولت در این بخش، خلق بازارهاي پیشاقدا
توان بازارهایی محلی با  قدم را می بازارهاي پیش. است
هاي خاص دانست که حساسیت به قیمت در آنها  ویژگی

پائین بوده و در نتیجه فضاي مناسبی براي آزمون و توسعه 
  .]7[شوند  نوآوري و موفقیت جهانی آنها محسوب می

 :توان از سه منظر تفکیک نمود را حداقل می خریدهاي دولتی
توانند عمومی یا راهبردي  از زاویه اول، خریدهاي دولتی می

هاي داراي اولویت براي دولت با هدف  خرید فناوري(
از منظر دوم خریدهاي دولتی . ]7[باشد ) دهی به نظام جهت
ها دولت  خریدهایی که درآن(توانند مستقیم یا کاتالیزوري  می

دهی تقاضا  برداري از نوآوري، به سازمان جاي بهرهبه 
همچنین خریدهاي دولتی . باشد) 397صفحه  ]19[(پردازد  می

توان در دو حالت خریدهاي تجاري محصوالت نوآورانه  را می
حمایت از خرید (وتوسعه  تحقیق 2تجاريایا خریدهاي پیش
وتوسعه به جاي خرید محصوالت نوآورانه  خدمات تحقیق

                                                 
1- Lead Markets 
2- Pre-commercial procurement 

از محصول  3که معموالً به حصول یک نسخه اولیه نهایی
  .]20[بررسی نمود ) شود نهایی ختم می

 تحریک تقاضاي خصوصی 2-2- 3

ی دایی معرفی یک نوآوري، تمایل کمهاي ابت معموالً در دوره
برداري وجود دارد که موجب  از سوي طرف تقاضا براي بهره
ها ناشی از  این شکست. شود شکست در چرخه نوآوري می

عدم تقارن اطالعات میان عرضه و تقاضا و ضعف ارتباطی 
ها و ریسک پذیرش و یادگیري  بین دو طرف است که هزینه

نوآوري را باال برده و در نتیجه موجب تمایل کمتر طرف 
کند  در چنین شرایطی، دولت تالش می. ]21[شود  ضا میتقا

ها  هاي مالی و تجمیع و تصریح نیازها، ایده تا با ارائه حمایت
هاي جدید و ترجمه آنها به  هاي مربوط به فناوري و دغدغه

  .]17[زبان تقاضا، موجب تحریک تقاضاي خصوصی شود 
عی کند، طیف وسی اقداماتی که دولت در این بخش اتخاذ می

شود که به دو دسته مستقیم و  ها را شامل می از فعالیت
در دسته اقدامات مستقیم، . غیرمستقیم قابل تفکیک هستند

اي،  تحریک خرید خصوصی با استفاده از ضمانت بیمه
خطوط اعتباري مشخص براي خرید ( 4هاي نوآوري کوپن

هاي  اي و مشوق ، خریدهاي یارانه]6[) محصوالت نوآورانه
و از اقدامات  ]22[ی براي خرید نوآوري قرار دارند مالیات

هاي بازاریابی و  توان به حمایت از فعالیت غیرمستقیم می
اطالعاتی، توانمندسازي و آموزش مشتریان در مورد 

با مداخله دولت ) تصریح تقاضا(سازي  ها و گفتمان نوآوري
هاي مشتریان به محصوالت  براي ترجمه نیازها و دغدغه

  ).397صفحه  ]19[(ه آتی و تجمیع خرید اشاره کرد نوآوران
 تحریک کاربران نهایی محصوالت نوآورانه 2-3- 3

مداخله دولت براي تحریک مردم به پذیرش نوآوري بیشتر از 
سازي است و  بخشی و فرهنگ هاي آگاهی جنس فعالیت

کند تا فرهنگ  ها تالش می معموالً دولت به کمک رسانه
 .]22[تأثیر قرار دهد مصرفی جامعه را تحت 

براي خلق بازارهاي  5قدم عالوه بر این، پرورش کاربران پیش
مفاهیم مورد تأکید در مطالعات این حوزه بوده  جزءقدم  پیش
قدم، کاربرانی هستند که به  به شکل کلی، کاربران پیش. است

هاي نوظهور و یا ذاتاً به  هاي نوآوري واسطه برخی ویژگی

                                                 
3- Prototype 
4- Innovation Vouchers 
5- Lead Users 
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خاطر عالقه به نوآوري، حاضر به پذیرش ریسک و استفاده از 
نشده و   محصوالت جدیدي هستند که لزوماً هنوز بهینه

. شوند ایگزین مناسبی در میان رقباي خود محسوب نمیج
قدم به واسطه تمایل به استفاده از محصوالت  کاربران پیش

کنند که  قدمی کمک می گیري بازارهاي پیش نوآورانه، به شکل
در آنها تمایل براي پرداخت مبالغ بیشتر در ازاء تجربه 

نوآوري با گیري و انتشار  نوآوري باالتر بوده و در نتیجه شکل
از این رو دولت با . شود هاي بیشتري مواجه می فرصت

تواند به خلق  قدم، می حمایت و آموزش کاربران پیش
هاي مستعدتر براي انتشار  قدم و ایجاد محیط بازارهاي پیش

  ).]7و22[(نوآوري کمک کند 
  ساز گیري روابط نظام ابزارهاي متمرکز بر شکل 3- 3

ساز، انواعی از ابزارها  هاي نظامهمانطور که بیان شد، ابزار
هستند که منجر به افزایش تعامل و همکاري میان بازیگران 

اگر چه ممکن است هریک از . شوند مختلف نظام نوآوري می
ابزارهاي سیاستی باعث برقراري ارتباط باشند، ابزارهاي 

افزایی به  ساز تمرکز اصلی خود را بر مشارکت و هم نظام
هاي مختلف نهادهاي  تبدیل شدن فعالیتعنوان عامل اصلی 

غالب ابزارهایی که . اند گوناگون به یک نظام منسجم گذاشته
گیرند رویکرد همکارانه داشته و به تبع  در این بخش قرار می

تر از ابزارهاي  تمرکزي که بر درگیرسازي نهادها دارند، پیچیده
مختلف دو دسته دیگر و عمدتاً ترکیبی از اقدامات و ابزارهاي 

این ابزارها به صورت بالقوه ظرفیتی براي فعال شدن . هستند
  .دکنن زمان دو یا چند نهاد ایجاد می هم
 حمایت از همکاري علم و صنعت 3-1- 3

تر به رابطه دانشگاه با صنعت که  هاي قدیمی در نگاه
رویکردهاي خطی با محوریت فشار علم را مدنظر قرار 

برقراري ارتباط، حول انتقال هاي  دهند، عموماً سیاست می
گرفته و در این میان  فناوري از دانشگاه به صنعت قرار می

هاي حمایت از انتقال فناوري مانند پرداخت  سیاست
محل ) 417صفحه  ]8[به نقل از  ]5[(هاي انتقال فناوري  یارانه

با این حال در نگاه جدید که بیشتر از . تمرکز بوده است
شوند،  م نوآوري در نظر گرفته میگذشته رویکردهاي نظا

هاي دانشگاه با  انتقال دانش اولویت یافته و لذا همکاري
از . ]23[صنعت براي خلق دانش حائز اهمیت شده است 
پذیرد، ارائه  جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می

وتوسعه دولتی با سفارش صنعت، حمایت از  خدمات تحقیق
) 417صفحه  ]8[به نقل از  ]5[(هاي تحقیقاتی مشترك  پروژه

که  1سرآمديمانند مراکز (و ایجاد مراکز پژوهشی مشترك 
گذارند  تمرکز بیشتر خود را بر پرورش پژوهشگران خبره می

که بیشتر با هدف برقراري کنسرسیوم با  2یا مراکز شایستگی
  .]23[است ) شوند بخش صنعتی تأسیس می

 سازي شبکه 3-2- 3

اي از  در یک تعریف عمومی، شبکه نوآوري شامل مجموعه
هاي رسمی یا غیررسمی است که معموالً داراي  موجودیت
هاي مکمل یکدیگر بوده و با برقراري  ها و توانمندي تخصص

روابط متقابل براي حصول یک هدف مشترك نوآورانه تالش 
در عین حال اعضاي شبکه استقالل خود را حفظ . کنند می

توانند  و داراي اهداف شخصی مجزایی نیز هستند که میکرده 
هاي خود با هدف مشترك شبکه،  ضمن تطبیق مداوم فعالیت

براي اهداف شخصی در بیرون از شبکه با سایر نهادها 
چهار ویژگی کلیدي و قابل کنترل . ]24[همکاري داشته باشند 
 امکان تجربه نوآوري باز. 1 :عبارتند ازها  عضویت در شبکه

دسترسی به منابع انسانی متخصص براي . 2درون شبکه، 
گرایی به وسیله تقسیم کار  تخصص. 3توسعه نوآوري، 

. 4و ) گرایی عمودي از طریق شبکه زنجیره تأمین تخصص(
  ]25[ .فراهم آمدن فضایی براي انتقال دانش و فناوري

اي از اقدامات در  توان مجموعه سازي را می سیاست شبکه
ها معطوف به یک  فعالیت«توصیف کرد که در آنها هایی  شبکه

موضوع با محوریت حل یک مسئله یا یک فناوري خاص و 
. »گذاري دانش و اطالعات است اشتراك هدف اصلی به

گیري و  ها، شامل تسهیل شکل اقدامات عمده دولتی در شبکه
، تالش براي گسترش شبکه و توسعه روابط درون  آغاز شبکه

  .]26[سازي تعامالت ضمنی هستند  سمیشبکه به صورت ر
  سازي خوشه 3-3- 3

هاي صنعتی،  در یک تعریف عمومی قابل تفکیک، خوشه
کنندگان مواد خام، تولیدکنندگان، صنایع  اي از تأمین مجموعه

ها، نهادهاي دولتی  مکمل، فروشندگان، مشتریان، دانشگاه
هستند که در یک حوزه خاص، در یک نقطه ... ربط و ذي
و با برقراري روابط  ]27[کنند  رکز جغرافیایی فعالیت میمتم

                                                 
1- Centers of Excellence (CoEs) 
2- Centers of Competence (CCs) 
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گذاري تجهیزات و تسهیالت و  اشتراك عمیق چندجانبه، به
تبادل و انتقال دانش، فناوري و تخصص موجب تحریک 

تمرکز بر حوزه فعالیت خاص و . ]28[شوند  نوآوري می
متمایز هاي نوآوري  ها را از شبکه قرابت جغرافیایی، خوشه

ها، دسترسی به نیروي انسانی  حضور در خوشه. ندک می
متخصص، مواد خام تخصصی، صنایع مکمل، دانش و فناوري 
سرریز شده و بازار مشتریان را با صرف زمان و هزینه کمتر 

  .]27[سازد  میسر می
توان در سه  ها را می اقدامات دولت براي مداخله در خوشه

بازیگران از طریق شناسایی و  کردن درگیر. 1 :دسته عنوان کرد
خدمات . 2سازي و شبکه کردن آنها،  ها و آگاه یابی خوشه نقشه

وکار؛  بهبود قابلیت کسب(وکار  جمعی و خدمات کسب
هاي کوچک و متوسط، توسعه روابط  خصوصاً براي شرکت
گذاري خارجی و صادرات و پرورش  بیرونی از طریق سرمایه

وتوسعه مشارکتی  یت از تحقیقحما. 3و ) نیروي انسانی ماهر
سازي  از طریق افزایش روابط علم و صنعت، تجاري

ها و بهبود شرایط دسترسی به منابع مالی و خلق  پژوهش
  .]29[هاي زایشی  شرکت

 گري میانجی 3-4- 3

توان یک اقدام مستقیم یا غیرمستقیم با  گري را می میانجی
. نستهاي طرف عرضه و تقاضا دا گیري ارتباط هدف شکل

هایی هستند که در  هاي نوآوري، افراد یا سازمان میانجی
مراحل مختلف فرآیند نوآوري به عنوان یک واسطه، وظیفه 

هاي بالقوه، داللی یک معامله بین  ارائه اطالعات از همکاري
گري میان افراد یا نهادهاي در حال  دو یا چند طرف، واسطه

حمایت از نتایج همکاري، کمک به پیدا کردن منابع مالی و 
  .]30[ها را بر عهده دارند  نوآورانه همکاري

در کنار ابزارهاي ارتباطی طرف عرضه و طرف تقاضا، 
، 3کارگزار، 2هاي ثالث که به آنها شرکت 1ساز هاي نظام میانجی
هاي  هاي انتقال فناوري، سازمان ، میانجی4ساز هاي پل سازمان
کنند دو طرف را به  شود، تالش می نیز اطالق می... و 5مرزي
دولت به صورت مستقیم یا با حمایت از . صل کنندو هم

گیري اقداماتی همچون  توسعه بخش خصوصی موجب شکل

                                                 
1- Systemic Intermediaries 
2- Third Parties 
3- Broker 
4- Bridging Organizations 
5- Boundary Organizations 

هاي ارتباطی، برگزاري رویدادهاي  توسعه پایگاه داده
هاي داللی فناوري  بازارها و طرح اي، فن نمایشگاهی و واسطه
به نقل  ]5و22و15و7و31[(شود  گري می به عنوان ابزار میانجی

  ).417صفحه  ]8[از 
 هاي رشد برنامه 3-5- 3

وکارهاي فناورانه که عمدتاً با هدف  هاي رشد کسب برنامه
هاي   تأسیس و با تمرکز بر ارائه مکان هاي تازه رشد مجموعه

شوند، پیوستار  وکار طراحی می فیزیکی و خدمات کسب
وکار و نوآوري،  بزرگی شامل مراکز فناوري، مراکز کسب
 هاي علم، فناوري و مراکز رشد، مراکز رشد مجازي، پارك

  .]32[گیرند  را دربرمی... ها و دهنده نوآوري، شتاب
مراکز  معروفتر یعنیبه شکل خاص، در مورد دو اصطالح 

توان گفت، مراکز رشد ابزارهایی با  ها می رشد و پارك
وکارهاي  محوریت ارائه مکان فیزیکی هستند که به کسب

خود تثبیت  آغازينمایند تا در دوره  حوزه فناوري کمک می
هاي مشترك،  در مراکز رشد مکان. به سود برسند شده و

اي  وکار به صورت یارانه هاي کسب خدمات اداري و مشاوره
هاي  ارائه شده و با کاهش هزینه موجب تسهیل فعالیت

ها گونه  پارك. شوند بنیان می هاي کوچک دانش مجموعه
آیند که از منظر  هاي رشد به حساب می خاصی از برنامه

تر هستند  یاتی و مکان فیزیکی قابل ارائه، بزرگهاي عمل هزینه
و همچنین ضمن برقراري روابط رسمی و غیررسمی با 

ها و مراکز تحقیقاتی، تمرکز خود را بر به جریان  دانشگاه
هاي  ها و مهارت انداختن دانش تولید شده و انتقال فناوري

ها بر  همچنین پارك. گذارند ها می وکار به سایر سازمان کسب
هاي فعال تمرکز بیشتري داشته و از این  دآوري مجموعهسو

هاي  کار، شرکت هاي کوچک و تازه نظر عالوه بر مجموعه
فعال فناوري محور را نیز به عنوان مخاطب هدف خود 

ها تمرکز دولت  به طور کلی در این برنامه. ]33[گزینند  برمی
ا، ه سازي براي مجموعه بر دسترسی به منابع شایستگی و شبکه

 ]13[(به جهت اتصال به منابع مالی، دانشی و مهارتی است 
با تمرکز بر این رویکرد جدید که نقش ). 393-390صفحات 

ها، برقراري ارتباطات چندگانه میان فعاالن  اصلی این برنامه
توان در دسته  هاي رشد را می مختلف نوآوري است، برنامه

  .ساز جاي داد ابزارهاي نظام
  وآوريجایزه ن 3-6- 3
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ترین ابزارهاي موجود براي  هاي نوآوري از قدیمی جایزه
برداري از نوآوري هستند که با هدف  تحریک خلق و بهره

اولیه تحریک طرف عرضه براي خلق نوآوري و در پاسخ به 
به جهت انحصار ایجاد (نقاط ضعف ثبت اختراع نوآوري 

 به(ها  و حمایت مستقیم مالی از پژوهش) شده ناشی از آن
دلیل عدم تقارن اطالعات میان پژوهشگر و دولت و 

اند  طراحی شده) نامشخص بودن میزان موفقیت نتایج پژوهش
در عین حال با توجه به فضاي باز و قابل . ]34[

سازي طراحی جوایز، حداقل دو کارکرد دیگر براي  سفارشی
دهی به  شود که شامل جهت هاي نوآوري مطرح می جایزه
پیوند (تعقیبی بعدي  اقداماتف اتصال آن به ها با هد نوآوري

و همچنین تمرکز جایزه ) میان بازیگران مختلف طرف عرضه
کننده نهایی  هاي کاربردي براي مصرف به توسعه نوآوري

به . ]34[هستند ) پیوند خالقان نوآوري به کاربران نهایی(
همین ترتیب به مرور زمان، جایزه نوآوري به عنوان ابزاري 

تري را بر عهده  یوند فعاالن نظام نوآوري نقش پررنگبراي پ
هاي استفاده از  اي منطق براي مثال در مطالعه. گرفته است

شناسایی و درگیر  -1 :است ها، هفت مورد شمرده شده جایزه
کردن فعاالن غیرسنتی و رویکردهاي غیرمعمول به حل مسئله، 

اي ه تحریک فناوري -3بخشی عمومی،  آموزش و الهام -2
هاي موجود با نمایش فواید  بسط فناوري -4نابالغ یا راکد، 

سازي  برجسته -6حمایت از انتشار فناوري،  -5آنها، 
 -.7مشکالت اجتماعی نادیده گرفته شده یا غیرقابل حل و 

  .]35[ساخت سرمایه اجتماعی 
 نگاري آینده 3-7- 3

یکی از ابزارهاي رایج براي شناسایی مداوم روندها و 
نگاري  هاي نوظهور و بررسی آثار آن در جامعه، آینده فناوري
هاي مشابه براي  نگاري را از سایر فعالیت آنچه که آینده. است

ریزي راهبردي تفکیک  پژوهی یا برنامه مطالعه آینده مانند آینده
است که براي ترسیم آن  کند، اول مفهوم مشارکتی بودن آن می

پژوهشگران استفاده صرفاً از مشارکت همه ذینفعان و نه 
هاي محتمل  نگاري نسبت به آینده دوم، باز بودن آینده. شود می

هاي مختلف و نه ترسیم یک آینده مشخص  بر اساس تصمیم
و متقن و سوم تمرکز آن بر اقدامات فعلی و تغییر در ساختار 

  .]36[موجود براي رسیدن به آینده مدنظر است 
ار تغییر و تحول و از یک نگاري در طول زمان دچ فرآیند آینده

ساز  هاي آینده به ابزاري نظام بینی فناوري سند خطی براي پیش
انداز مشترك میان بازیگران مختلف بدل شده  براي خلق چشم

شود که رفته رفته  نگاري تصویر می پنج نسل براي آینده. است
بینی فناوري که  نگاري را از سندي براي پیش تکامل آینده

شد، به سندي براي  نگاري ترسیم می آیندهتوسط خبرگان 
ها در کنار بازار و سپس آثار اجتماعی آنها و در  مطالعه فناوري
گیري مشترك با  ریزي و تصمیم اي براي برنامه نهایت برنامه

 ]37[(نماید  همکاري بازیگران نظام نوآوري مشخص می
ي، نگار هاي آینده با درگیر شدن ذینفعان در برنامه). 15صفحه 

ساز  توان به عنوان یک ابزار سیاستی نظام از این ابزار می
بینی آینده و هوشمندي  استفاده نمود که عالوه بر پیش

، ]7[هاي مشترك  اندازها و ارزش سیاستی، با ایجاد چشم
ها به سمت نیازهاي اجتماعی،  دهی به نوآوري موجب جهت

ش موضوعات داراي اولویت و پرور 1به دستور کار آوردن
جهت کردن روابط  هاي نوآوري از طریق هم توانمندي

  .]36[شود  پذیري آنها در برابر تغییرات می بازیگران و انعطاف
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تر دولت که با هدف بهبود  هاي نسبتاً قهري فعالیت
افتند و غالباً با تقنین و  هاي توسعه اتفاق می زیرساخت

عالوه . گذاري همراه هستند در این دسته قرار دارند راتمقر
هاي کالن مانند زیرساخت فناوري  بر توسعه زیرساخت

یا زیرساخت حقوق مالکیت  ]38[اطالعات و ارتباطات 
، قوانین مرتبط با اصالح شرایط کالن اقتصادي ]1[فکري 

) 428صفحه  ]5[(مانند قوانین رقابت یا صادرات و واردات 
اقدامات این بخش لزوماً متمرکز . این دسته جاي دارند نیز در

بر طرفین نوآوري نیستند؛ اما ممکن است بخشی از آنها در 
مواردي با هدف اصالح وضعیت یکی از این طرفین یا روابط 

ترین ابزار  به شکل خاص، قهري. میان آنها طراحی شوند
 هاي هاي نوآورانه، سیاست دولت براي مداخله در فعالیت

ها است که  گذاري گذاري، استانداردها و برچسب مقررات
ها، استانداردها و  نامه ها، توافق نامه طیف وسیعی از پیمان

تا قوانین، استانداردها ) ]15و1[(هاي داوطلبانه  گذاري برچسب
  .]6[گیرد  هاي اجباري را دربرمی و برچسب

د و اي از قواع سازي مجموعه گذاري، پیاده منظور از مقررات
قوانین توسط نهادهاي عمومی یا دولتی است که با هدف 

                                                 
1- Agenda setting 
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هاي بازیگران مختلف اقتصادي صورت  اثرگذاري بر فعالیت
منطق مداخله دولت براي این ابزار، تمرکز بر . پذیرد می

حداکثرسازي رفاه عمومی از طریق کنترل رفتارهاي مختلف 
بر به طور کلی مقررات تنظیمی که ). 308صفحه  ]19[(است 

توان در سه دسته مقررات  نوآوري اثرگذار هستند را می
، اجتماعی )گذاري مانند قوانین مرتبط با قیمت(اقتصادي 

مانند قوانین مرتبط با (و نهادي ) محیطی مانند قوانین زیست(
  .]39[تقسیم کرد ) ورشکستگی

توان در  عالوه بر این، جایگاه انواع مختلف استاندارد را می
مراحل مختلف فرآیند نوآوري ترسیم کرد که شامل 

گیري و آزمون، تعاملی، سازگاري،  استانداردهاي معنایی، اندازه
همچنین اقدامات مرتبط . ]40[شود  کیفیت و کاهش تنوع می

بندي  ستههاي مختلف د توان در بخش گذاري را می به برچسب
 نمود که براي مثال در دسته اقدامات جلوگیري از ضد

، در دسته اقدامات حفاظت مبداءهاي تعیین  ، برچسب1رقابت
محیطی و در دسته اقدامات  هاي زیست از محیط، برچسب

هاي  مثل برچسب(هاي اطالعاتی  حفاظت از مشتري، برچسب
  ).328صفحه  ]19[(گیرند  مدنظر قرار می) غذا و دارو

  
 110مطالعه موردي ابزارهاي مورد استفاده در  -4

  بنیان هاي دانش برنامه حمایتی از شرکت
بنیان و  ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکت«

نقطه آغازي براي » ها و اختراعات سازي نوآوري تجاري
بنیان به حساب  هاي دانش هاي گسترده از شرکت حمایت

سط معاونت علمی ریاست عالوه بر خدماتی که تو. آید می
شود،  جمهوري و صندوق نوآوري و شکوفایی ارائه می

ها در راستاي تحقق  دستگاهدیگر و  یوزارتهاي  دستگاه
هاي  هاي متنوعی را براي شرکت اهداف این قانون حمایت

برنامه حمایتی  110اند که در مجموع  بنیان فراهم دیده دانش
هاي  ها در دستگاه شرکتدر راستاي رشد و شکوفایی این 

هاي  مختلف اجرایی دولت وجود دارند که جزئیات برنامه
ها قابل  تدوین شده در سند منتشر شده براي این برنامه

ها، باید توجه  با هدف بررسی این برنامه. ]3[ دسترسی است
بندي آنها بر اساس ابزارها، اگر چه ممکن  داشت در دسته

ی در یک برنامه به کار گرفته است چند ابزار به صورت ترکیب
                                                 
1- Antitrust 

کننده ابزار سیاستی  شده باشند، منطق اصلی برنامه، مشخص
  ).1 شکل(مرتبط بوده است 
بنیان نشان  هاي دانش هاي حمایتی شرکت بررسی برنامه

وتوسعه، بخش  عالوه بر تأمین مالی مستقیم تحقیق دهد که می
به  قابل توجهی از اقدامات در سایر ابزارها نیز معطوف

هاي بالعوض،  وتوسعه و ارائه وام هاي تحقیق پرداخت هزینه
همچنین برنامه . هاي مالی هستند و کمک بهره کمهاي  وام

سازي،  هاي دولتی، شبکه مستقیمی با منطق ابزارهاي بنگاه
شود  نگاري مشاهده نمی نوآوري و آینده سازي، جایزه خوشه

هاي  شد شرکتکه با توجه به هدف برنامه براي حمایت از ر
هاي  اي براي حمایت از بنگاه بنیان، عدم وجود برنامه دانش

ها به استفاده از  اما عدم توجه برنامه؛ دولتی قابل توجیه است
 110نقاط ضعف اصلی این  جزءساز،  ابزارهاي متنوع نظام
در این میان چند برنامه با هدف . شود برنامه محسوب می

گیري  بنیان براي تصمیم انشهاي د ارزیابی و شناسایی شرکت
اند که مستقیماً بر  ها طراحی شده در مورد نحوه ارائه حمایت

براي (اند  نوآوري اثرگذار نبوده و در دسته سایر قرار گرفته
ها به  هاي مرتبط با تشویق شرکت توان به سیاست مثال می

 شکل). دکرهاي حسابداري و حسابرسی اشاره  انجام فعالیت
 نشانبندي کلی ابزارها  ها را بر اساس دسته این برنامه 2
  .دده می

هاي سیاست نوآوري، در این سند نیز  مشابه با غالب برنامه
ها متعلق به اقدامات تحریک طرف  بیشترین سهم از برنامه

هاي مرتبط با تأمین مالی مستقیم  در مورد برنامه. عرضه است
استفاده شده است که  وتوسعه، از رویکردهاي مختلفی تحقیق
هاي مرتبط با حضور  ها و حمایت ، وامبهره کمهاي  وام

هاي  ها در فرابورس و حمایت از صندوق شرکت
ابزار آموزش و . گذاري خطرپذیر در این دسته هستند سرمایه
آموزي نیز از تنوع اقدامات مناسبی برخوردار بوده و  مهارت
گرفته شده که  هاي مختلفی در این راستا در نظر فعالیت
بنیان در  هاي دانش هاي مالی از حضور کارکنان شرکت حمایت
آموزي مختلف به صورت حضوري، مجازي  هاي مهارت برنامه

هاي پژوهشی در قالب  ها، انجام پروژه و در قالب نشست
هاي شغلی و  وظیفه، افزایش جذابیت فرصت خدمت نظام

الن دانشگاهی بنیان براي فعا هاي دانش وکاري در شرکت کسب
وتوسعه از طریق اعطاي  و حمایت از استخدام نیروهاي تحقیق
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همچنین خدمات . ها هستند یارانه از جمله این برنامه
هاي  اي فناوري و نوآوري، طیف وسیعی از مشاوره مشاوره

هاي  شوند که براي آنها وام صادراتی تا مالیاتی را شامل می
  .استبالعوض یا مشاوره مستقیم لحاظ شده 

ها در  درصد از برنامه 15ساز، اگر چه  در دسته ابزارهاي نظام
گري سهم غالب را دارا  این بخش قرار دارند، ابزار میانجی

ها معطوف به تأمین مالی براي  است که در آن عمده برنامه
بنیان  ها و معرفی محصوالت دانش حضور در نمایشگاه

 
  برنامه حمایتی بر اساس ابزارهاي سیاست نوآوري 110منطق اصلی ) 1شکل 

  
 حمایتی به تفکیک تمرکز ابزارها برنامه 110) 2شکل 

تامین مالی مستقیم 
تحقیق وتوسعه

31%

مقررات گذاري
12%

میانجی گري
11%

آموزش و مهارت آموزي
10%

خدمات مشاوره اي  
فناوري و نوآوري

9%

تحریک تقاضاي 
خصوصی

6%

ضمانت سهام و اعتبار
5%

سایر
3%

تحریک کاربران نهایی 
محصوالت نوآورانه

3%

حفاظت از مالکیت 
فکري

3%

مشوق مالیاتی براي 
تحقیق وتوسعه

3%

برنامه هاي رشد
2%

حمایت از همکاري علم 
و صنعت

2%

ابزارهاي متمرکز بر تحریک 
طرف عرضه نوآوري

58%

ابزارهاي متمرکز بر 
شکل گیري روابط نظام ساز

15%

ابزارهاي متمرکز بر 
زیرساخت و مقررات گذاري

14%

ابزارهاي متمرکز بر تحریک 
طرف تقاضاي نوآوري

9%

سایر
4%
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یاتی براي هاي مال گري، ارائه مشوق پس از میانجی. شود می
هاي حمایتی از  هاي رشد و ارائه بسته شرکت در برنامه

هاي  گیرند و سایر گزینه هاي علم و صنعت قرار می همکاري
  .اند این دسته عمالً نادیده گرفته شده

گذاري،  در دسته ابزارهاي زیرساختی و مقررات
هاي  گذاري و ارائه مجوز براي تسهیل تأسیس شرکت مقررات
اقدامات  وجزهاي گمرکی آنها  تسریع فعالیت بنیان و دانش

در نهایت در مورد ابزارهاي تحریک تقاضا  .برجسته هستند
ها وجود دارد، در ابزار  که کمترین توجه به آنها در میان برنامه

هاي مرتبط با  تحریک تقاضاي خصوصی، عالوه بر فعالیت
ستصناع هاي اجرایی با ارائه وام از خرید و ا بازاریابی، دستگاه

کنند و در مورد کاربران نهایی  محصوالت نوآورانه حمایت می

بخشی و ترویج مصرف به  محصوالت تمرکز اصلی بر آگاهی
در این میان، اثري از . کمک تبلیغات و رسانه بوده است

ها  قدم در میان برنامه دهی به بازارها و کاربران پیش شکل
برنامه مستقیمی در مورد خرید دولتی نیز . شود مشاهده نمی

گذاري، قانون منع  در بخش مقرراتصرفاً بینی نشده و  پیش
ها از استفاده محصوالت خارجی داراي مشابه ایران  دستگاه
  .سازي کند تواند براي خرید دولتی جریان می

مذکور در  مند دهد که هر یک از اهداف نظام نشان می 3 شکل
هاي این سند موردتوجه قرار  در چند درصد از برنامه ،2شکل
تواند روي  با توجه به اینکه هر برنامه یا ابزار می. اند گرفته

چند هدف تمرکز داشته باشد، قاعدتاً جمع مقادیر این نمودار 
  .درصد خواهد بود 100بیشتر از 

  
  

است، هدف سیاستی افزایش  مشاهدهبر اساس آنچه قابل 
ها را به  وتوسعه، بیشترین مقدار برنامه کرد براي تحقیق هزینه

خود اختصاص داده و در نقطه مقابل برنامه مشخصی براي 
در مورد بهبود . ه استبهبود فضاي گفتمانی مشاهده نشد

هاي تعاملی بازیگران، به ابزارهاي مرتبط توجه کافی  قابلیت
سازي و  سازي، خوشه نشده که توسعه ابزارهاي مرتبط با شبکه

ساز  تواند شرایط را براي بهبود قابلیت نظام جایزه نوآوري می
همچنین . بازیگران و در کنار هم قرار گرفتن آنها بهتر نماید

قویت تقاضا براي نوآوري و بهبود چارچوبی در توجه به ت
کنار دسترسی به تخصص از اهدافی هستند که دچار ضعف 

ها و ابزارها بوده و به منظور تقویت نظام نوآوري  در برنامه
  .هاي بیشتر دارند نیاز به بررسی

پوشانی  ها دچار هم عالوه بر این، بخش قابل توجهی از برنامه

هاي مختلف هستند  کاري دستگاه موازيبا یکدیگر و در نتیجه 
که با رویکرد جدید به ابزارهاي سیاستی، به عنوان ابزارهایی 
که در خدمت حل مسائل نظام نوآوري با یکدیگر ترکیب 

ساز  برنامه حمایتی، نظام 110ترین مشکل  شوند، بزرگ می
ها و عدم توجه به  ها در برخی بخش نبودن آنها، تراکم برنامه

  .نع موجود در ساختار نظام نوآوري در کشور استسایر موا
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