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Abstract

Innovation is considered the path towards the
knowledge society. The most popular approach
to promoting innovation, is investment in
research and development of high technologies.
However, the sum of contributions of low and
medium technology-based firms to the total
production and economic growth in the
developing countries is much higher than the
contributions of the high technology sectors. The
inadequate attention of policymakers to the
technological development of the low and
medium technology-based firms could cause
more underdevelopment , and as a result the
technology gap in developing countries will
become wider.

In this study, given the need to promote
innovation in all economic sectors, according to
the dominant industrial structure of each country,
with the review of theoretical perspectives and
empirical studies, innovation strategies in
developing countries especially in sectors with
medium and low technology are categorized. By
extracting the appropriate policy framework,
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policies of Iran's economic development plans
have been reviewed and suggestions for
improving innovation policy are presented. The
results of content analysis of plans indicate the
bias of supply-driven approach and lack of
sufficient attention to the low and medium
technology sectors in Iran's innovation policies.
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: پیشبرد نوآوري در کشورهاي در حال توسعه
هاي توسعه اقتصادي در ایرانبررسی برنامه

3مینا نوري،*2پریسا ریاحی، 1سیدحمید خدادادحسینی

، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد-1
تربیت مدرس، دانشگاه دانشجوي دکتري سیاستگذاري علم و فناوري-2
، دانشگاه عالمه طباطباییفناوريدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت -3

چکیده
. هـاي پیشـرفته اسـت   هاي تحقیق و توسعه و فناوريترین رویکرد پیشبرد نوآوري، توجه به فعالیتمتداول. سازدسوي جامعه دانشی را مینوآوري مسیرحرکت به

هاي متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادي کشـورهاي در حـال توسـعه بسـیار بیشـتر از بخـش فنـاوري        فناوريهاي صنعتی داراياین واقعیت که سهم بنگاه
هـا صـرفنظر   اي فراگیر است و در تمام بخشکه نوآوري پدیدهرود بویژه آنپیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهاي در حال توسعه زیر سئوال می

مانـدگی آنهـا شـده و شـکاف     هاي داراي فناوري متوسط و پایین موجـب افـزایش عقـب   گذاران به بنگاهکمبود توجه سیاست. ند ظهور کندتوااز نوع فناوري می
هاي اقتصادي و با توجه بـه سـاختار غالـب    فرض ضرورت ارتقاء نوآوري در کلیه بخشدر این مطالعه با پیش. کندفناوري کشورهاي در حال توسعه را بیشتر می

هاي مناسب نـوآوري در کشـورهاي در حـال توسـعه تشـخیص      هاي نظري و مطالعات تجربی، استراتژينعتی هر کشور، تالش شده تا از طریق بررسی دیدگاهص
هـاي  سیاسـت گانه توسعه ایران پرداختـه و پیشـنهاداتی بـراي بهبـود    هاي پنجهاي برنامهپس از استخراج چارچوب سیاستی مناسب، به بررسی سیاست. داده شود

هـاي فنـاوري متوسـط و پـایین در     محور و عدم توجه کافی به بخشدهنده وجود اریب عرضهنتایج تحلیل محتوي این اسناد نشان. نوآوري ایران ارائه شده است
.هاي نوآوري ایران استسیاست

هاي توسعه اقتصادي ایرانحال توسعه، برنامههاي متوسط و پایین، کشورهاي در سیاست نوآوري، سیستم نوآوري، فناوري: هاواژهکلید

'مقدمه-1

عنوان عوامل محرك هاجماع در پذیرش دانش و نوآوري ب
هاي سیاستها را بیش از پیش به ، توجه دولت]2و1[توسعه

ارتقاء و تسریع نوآوري جلب کرده و سیاست نوآوري، فراتر 
از سیاست علم و فناوري و بخشی از سیاست توسعه شده 

سوي جامعه دانشی، ترین شیوه حرکت بهمتداول. ]4و3[است
هاي پیشرفته هاي تحقیق و توسعه و فناوريتوجه به فعالیت

رکت از همین کشورهاي در حال توسعه نیز سعی به ح. است

parisa.riahi@gmail.com: مکاتباتدارعهدهنویسنده* 

فناوريدر صنایعR&Dپایه دانشی مبتنی بر . مسیر دارند
اي آنها را تبدیل به منابع محصوالت پیچیدهHT(1(پیشرفته

و لذا مزیت رقابتی ]5[سادگی قابل تقلید نیستندکند که بهمی
از این رو، توجه . شوندتوجهی محسوب میقابل

هاي بخشگذاران عمدتاً معطوف به حمایت ازسیاست
و تقویت ارتباط آنها با منابع دانش علمی نظیر پیشرفتهفناوري
.ها استها و پژوهشگاهدانشگاه

هاي اقتصادي کشورهاي روي دیگر سکه، ساختار بخش
ساختار صنعتی این کشورها عمدتاً مبتنی . درحال توسعه است

1- High Technology

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1391بهار، 3، شماره چهارمسال 
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این سهم . است(LMT)1هاي متوسط و پایین بر فناوري
تولید و رشد اقتصادي این کشورها بسیار بیش از ها دربنگاه
و اشتغال بر دوش رشد اقتصاديبارعبارتیبه. استTهايبنگاه

هاي سیاستی کمتر متوجه است لیکن حمایتLMTهاي بخش
توجهی را به بهانه توان رشد گذاران این کمسیاست. آنها است

کنندتوجیه میHTو برگشت سرمایه سریعتر LMTتر پایین
کنند که ارتباط واضحی اگرچه برخی مطالعات ادعا می. ]6[

و نرخ رشد تولید ملی دیده نشده HTهاي بین شدت فعالیت
دارند، الزاماً HTهايو کشورهایی که سهم باالتري از بخش

.]5[عملکرد اقتصادي بهتري ندارند
دهنده وجود اتحادیه اروپا نشانPILOT2مطالعات پروژه 

LMTصنایع . ]7[استLMTهاي ر بخشنوآوري د

محور باشند بدون این که هزینه چندانی به توانند دانشمی
اقتصاد دانمارك . ]9و8، 6[اختصاص دهندR&Dهاي فعالیت

بنا شده و عملکرد اقتصادي بسیار خوبی LMTبر پایه صنایع 
رونق هر ناحیه بستگی . ]10و9[نیز از خود نشان داده است

، حتی اگر در ]11[پذیري تمام صنایع آن داردبه رقابت
وجود .3بندي شده باشنددستهHTگروهی به غیر از 

هاي مالی و انسانی کشورهاي در حال توسعه و محدودیت
براي نوآوري در R&Dگذاري زیاد در نیاز به سرمایه

، "HTیگانهمسیر "راهبردشود تا ، باعث میHTهاي بخش
. حال توسعه مناسب به نظر نرسدچندان براي کشورهاي در

گذاران در افزایش شکاف فناوري قابل البته نگرانی سیاست
درك و بجا است، لیکن مسیرهاي متفاوتی براي رسیدن به 

در LMTهايفناورينوآوري در . جامعه دانشی وجود دارد
، 2[استHTتر از کشورهاي در حال توسعه قابل حصول

عتی با استفاده مناسب از فناوري هر بنگاهی در هر صن. ]12و4
توجه صرف به . ]13[تر باشدتواند مبتکرتر و رقابتیمی

گذاران منجر به تواند برخالف نیت سیاستمیHTصنایع 
ماندگی روزافزون افزایش شکاف فناوري ناشی از عقب

. شودLMTهاي بخش

1- Low and Medium Technology
2- Policy and Innovation in Low-Tech

به R&D، بخشی است که نسبت هزینه HT،  بخش OECDبندي مطابق با دسته-3
M-HTبخش داراي فناوري پیچیده % 3تا % 5بین . باشد% 5سرمایه در گردش آن بیش از 

. شوندمحسوب میLMTباشد % 3هایی که این نسبت در آنها کمتر از است و بخش

HTبر موفقیت صنایع LMTهاي که بنگاهنکته دیگر آن

خرید تجهیزات . کننددر انزوا کار نمیHTصنایع . موثرند
اي، موجب انتشار دانش و فناوري اي و کاالهاي واسطهسرمایه

تعامل کاربر و تولیدکننده . شودهاي صنعتی میدر بین بخش
در R&Dنرخ برگشت سرمایه . گذاردبر عملکرد آنها تأثیر می

انش ایجاد شده و به نرخ انتشار دی ازتابع مستقیمHTصنایع 
بزرگی بازاري است که تحت تأثیر آن فناوري دیگر،عبارت

ست که مشتریان و اشرط بزرگ بودن بازار آن. گیردقرار می
شود، داراي نیز میLMTهاي کاربران فناوري، که شامل بنگاه

توجهی بی. ]6[توانمندي تطبیق با فناوري باشند
طور بهLMTهاي توانمندي بنگاهگذاران به ارتقاء سیاست

بوده که عدم HTغیرمستقیم به معناي کوچک شدن بازار 
را به HTهاي در بنگاهR&Dگذاري توجیه اقتصادي سرمایه

.دنبال خواهد داشت
هاي گذاري براي ارتقاء توانمندي بخشمطالعات سیاست

LMTفرض در این مقاله با پیش. ]14و7[اندك هستند
هاي اقتصادي با توجه اء نوآوري در کلیه بخشضرورت ارتق

به ساختار غالب صنعتی هر کشور، به جستجو و تشخیص 
پرداخته و LMTهاي هاي مناسب نوآوري در بخشسیاست

هاي پس از استخراج چارچوب سیاستی مناسب، برنامه
. ایمگانه توسعه اقتصادي در ایران را مورد بررسی قرار دادهپنج

عرضه محور و عدم 4دهنده وجود اریبنشاننتایج مطالعه
هاي علم و فناوري در سیاستLMTهاي توجه کافی به بخش

. ایران است

روش پژوهش-2
کلی تحلیل در این پژوهش، تکیه بر موضوعات نظري راهبرد

هاي برنامه(و استفاده از روش مطالعه و مقایسه موردي 
بندي و دستهدر این روش پس از کدگذاري،. است) توسعه

آید هاي کیفی، الگویی مبتنی بر تجربه به دست میتحلیل داده
بینی شده حاصل از موضوعات نظري که با الگوي پیش

رو ابتدا با استفاده از مطالعات از این. ]15[شودمقایسه می
هاي سیستمی و اي، چهارچوب نظري شکستکتابخانه
هاي سیاستی مرتبط استخراج شده و سپس با استفاده از توصیه

4- Bias
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هاي مختلف روش تحلیل محتوا، مفاد مواد قانونی در برنامه
بندي و توسعه اقتصادي، اجتماعی ایران کدگذاري، دسته

استخراج و "هاشکست"مواد قانونی مرتبط با . اندتحلیل شده
شده و با رویکردهاي مختلف به فرآیند نوآوري تطبیق داده 

سپس از طریق . ها تشخیص داده شده استالگوي برنامه
مقایسه الگوها با یکدیگر، درکی از میزان تطابق هر برنامه با 

هاي داراي فناوري متوسط و هدف پیشبرد نوآوري در بنگاه
.پایین در کشور حاصل شده است

1گرایی تحلیلگربراي افزایش روایی پژوهش، از روش کثرت

صورت جداگانه و مستقل ؛ دو تحلیلگر به]16[استفاده شده
اند و نهایتاً نتایج مطالعات مجزا با به تحلیل محتوا پرداخته

موارد جزئی . یکدیگر مقایسه شده که تقریباً یکسان بودند
.انداختالف، مجدداً مورد بررسی، تحلیل و اصالح قرار گرفته

مباحث نظري-3
گر وي در نوآوري، هدایتگذار از فرآیند نحوه درك سیاست

اگر نوآوري را مترادف با خلق . هاي سیاستی استتوصیه
ارزش جدید بر مبناي دانش بدانیم، الزم است تا براي درك 

کار گرفته شده در ها به نوع دانش بهLMTفرآیند نوآوري در 
سپس . این صنایع و نحوه کسب و انتشار آن توجه کنیم

ل سیاست نوآوري داشته و با هاي متداومروري بر استراتژي
هاي کشورهاي در حال توسعه به بررسی طرح محدودیت

تناسب نظریات مطرح شده با شرایط این کشورها پرداخته و 
هاي مناسب کشورهاي در حال توسعه بندي از استراتژيجمع

. خواهیم داشت

HTو LMTفرآیند نوآوري در صنایع 1- 3

خصوص مداخله دولت در اولین مباحث مطرح شده در 
جهت رفع موانع و تسریع فرآیند نوآوري، نوآوري فرآیندي 

ها مورد این دیدگاه انتزاعی که سال. شدخطی معرفی می
هاي بزرگ و توجه بوده، ریشه در سنت نوآوري بنگاه

واحد (در فرآیند خطی، علم بنیادي . ]17[المللی داردبین
R&D( فناوري را تغذیه کرده ،)فناوري )ندسیواحد مه ،

واحدهاي تولید و (فرستد محصول جدید را به بازار می

1- Analyist Triangulation

در این مدل . شودو منجر به توسعه اقتصادي می) بازاریابی
مثل تولید (هیچ بازخوردي از مراحل مختلف فرآیند نوآوري 

یا سایر مراحل ) پژوهش(به مرحله تولید دانش ) یا بازاریابی
ه در عمل، مشکالت بوجود در حالی ک. بینابینی وجود ندارد

آمده در مراحل مختلف طراحی و تولید محصول و همچنین 
. کندزمینه نوآوري را فراهم مینیازهاي مشتریان است که پیش

عالوه بر آن در بسیاري مواقع نیز پژوهش بنیادي منجر به 
. ]18[شودنوآوري و ارائه محصول به بازار نمی

در . تمی به نوآوري قرار دارددر مقابل این نگاه، رویکرد سیس
هاي متقابل و پیچیده و انواع تعامالت این رویکرد، وابستگی

ها و نهادهاي بین عناصر مختلف فرآیند نوآوري، نظیر بنگاه
شود موثر بر توسعه، انتشار و کاربرد نوآوري در نظر گرفته می

هاي روتین شده دارند نهادها داللت بر کنش. ]20و19، 10، 4[
شامل ساختارهاي تشخیصی، هنجاري، تنظیمی و و 

شوند که موجب پایداري و انسجام شده و به هایی میفعالیت
کارکرد اصلی . ]21[آورندعبارتی رفتار اجتماعی را پدید می

و ) هاها و محدودیتانگیزه(نهادها، هدایت رفتار بازیگران 
دهی و تنظیم انتظارات کاهش عدم اطمینان از طریق شکل

روابط بین بازیگران سیستم متاثر از نهادها است و . ]22[است
. دهنده نهادها هستنددر عین حال خودشان توسعه

در رویکرد خطی، نوآوري همانند علم و فناوري با ایجاد 
در حالی که در رویکرد سیستمی، . دانش رسمی سروکار دارد

رسمی نوآوري فراتر از علم و فناوري بوده و به غیر از دانش 
هاي مفهوم سبک. کنداز منابع غیررسمی نیز استفاده می

. کندبه روشن شدن موضوع کمک می3DUIو STI2نوآوري 
5ايو دانش چه4به دانش چراییSTIدر نوآوري سبک 

مهمترین منبع دانش چرایی، . شوداهمیت باالیی داده می
هاي بزرگ است و دانشهاي تحقیق و توسعه بنگاهآزمایشگاه

به . شودها و موسسات پژوهشی ایجاد میاي در دانشگاهچه
است، "علم و پژوهش"مبتنی بر STIعبارتی نوآوري سبک 

از دانش صریح و جهانی استفاده شده و دانشی صریح و 
در رویکرد خطی، نوآوري محدود به . شودجهانی ایجاد می

است در حالی که در رویکرد سیستمی، به سبک STIسبک 

2- Science-Technology-Innovation
3- Doing-Using-Interacting
4- Know-Why
5- Know-What
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DUIسبک . شودوآوري نیز اهمیت داده مینDUI از دانش
و روابط بین "یادگیري تعاملی"ضمنی استفاده کرده، حاصل 

این سبک . است"تجربه"بازیگران سیستم بوده و مبتنی بر 
شده و به 2کسیو چه1نوعاً منجر به ایجاد دانش چگونگی

دانش چگونگی معموالً . و محلی است3شدت وابسته به زمینه
شود و یا نظیر عملیات ر کارآموزي از استادکار آموخته مید

هایی است که مهندسان بدون حلطراحی مهندسی شامل راه
این که الزاماً درك عمیق از چرایی آن داشته باشند، آنها را 

دانش چه کسی، در روابط . بندندکار مییادگرفته و به
هایی نظیر آموزش تخصصی، اجتماعی و در محیط

ها، جوامع تخصصی و همینطور در سروکله زدن با انسکنفر
شودمشتریان، پیمانکاران و سایر موسسات آموخته می

اند که نوآوري موفق مطالعات تجربی نشان داده. ]20و18[
هاي طراحی، بستگی به توسعه پیوندها و ارتباطات بین بخش

تولید و فروش در داخل سازمان و همچنین تعامل مداوم با 
کاربران محصول و حتی تأمین کنندگان مواد و کاال دارد

. ]24و23[
ها صرفنظر از سطح هر دو سبک نوآوري در تمام بنگاه

و پیشرو HTاگرچه صنایع . ]18[فناوري آنها وجود دارد
کنند، اما یادگیري سازمانی که استفاده میSTIعمدتاً از سبک 

نها ضروري استاست نیز براي عملکرد بهینه آDUIاز نوع 
عمدتاً به سبک دوم صورت LMTنوآوري در صنایع . ]10[

اند که نوآوري نشان دادهPILOTپذیرد، اما مطالعات پروژه می
در اکثر این صنایع نیز تا حدودي مبتنی بر کاربرد علم و 

عالوه بر سبک نوآوري، منبع بیرونی . ]14[پژوهش است
در صنایع . وت استمتفاHTو LMTنوآوري نیز در صنایع 

LMT برخالف ،HTها و مراکز تولید دانش علمی ، دانشگاه
منبع اصلی دانش نیستند بلکه مهمترین منبع براي آنها 

آالت و مواد اولیه مورد استفاده ساخته، ماشینمحصوالت نیمه
پیوندهاي رو به عقب در نوآوري . در فرآیند تولیدشان است

شود که در صورت امر باعث میآنها بسیار موثر است و این 
دلیل این وابستگی نتوانند بروز تغییر در تقاضاي بازار، به

عمدتاً LMTلذا صنایع . هاي بلند در نوآوري بردارندگام

1- Know-How
2- Know-Who
3- Context-Based

تمرکز بر تغییرات تدریجی در محصول، بازاریابی و نوآوري 
سازمانی داشته و به دلیل تمایل به رقابت از طریق تمایز 

. ]6[هاي فرآیندي دارندتوجه را به نوآوريقیمت، بیشترین 

هاي پیشبرد نوآوريراهبرد2- 3
R&Dها به داللت ضمنی رویکرد خطی آن است که اگر بنگاه

هاي نوآوري کم توجه باشند، نوآور نیستند و مخاطب سیاست
در این نگاه، رشد اقتصادي در صورت . دولت نخواهند بود

و توزیع منابع به سمت وجود میزان کافی از پژوهش علمی
راهبردشود پس مهمترین پذیر میتوسعه فناوري، امکان
از آنجا که علم . استR&Dهاي سیاستی پیشبرد فعالیت

ویژگی کاالي عمومی دارد، بازار در تولید آن دچار 
بخش عمومی یا باید مستقیماً علم را . شودمی"شکست"

نندگان دانش علمی هایی را براي تولیدکیارانهتولید کند یا 
بعدي دولت، تدبیر سازوکارها و قوانین راهبرد. فراهم کند

حفاظت از مالکیت دانش تولید شده است، تا توسعه فناوري 
HTدارندگان این دیدگاه بیشتر به صنایع . ]25[تسهیل شود

شود و با عدم اطمینان در آنها انجام میR&Dکه فعالیت 
هاي قهرمان ملی و راهبرد(پردازند بیشتري روبرو هستند، می

).گرامأموریت
در رویکرد سیستمی تأکید بیشتر بر هرکدام از عناصر سیستم 

. شودهاي سیاستی متفاوتی را موجب میگیرينوآوري، جهت
دو جریان اصلی در این رویکرد قابل تشخیص هستند، یکی 

هاي پشتیبان نوآوري داشته و دیگري بر تأکید بر سازمان
دیدگاه اول باعث . ورزدها اصرار میهمیت تعامل بین بنگاها

گذار به تغییر در ساختار نهادهاي رسمی توجه سیاست
شده و تحت تأثیر سنت تاریخی ) ها و زیرساختسازمان(

نوآوري اهمیت داده و STIخطی، بیشتر به سبک 
هایی نظیر پتنت، سطح آموزش و خروجی تحقیقات شاخص

جریان دوم تمایل . دهدوآوري مدنظر قرار میرا در ارزیابی ن
هایی دارد که منجر به بهبود همکاري و اعتماد سوي فعالیتبه

تولیدکننده را تسهیل -شبکه شده، تعامل کاربر/در سطح بنگاه
این جریان، نهادها را به . کنندو فرآیند یادگیري را تسریع می

و سیاسی ، که متاثر از محیط فرهنگی"قوانین بازي"عنوان 
ها و روابط هستند و اثرات شدید بر سازمان داخلی بنگاه

روابط "موثرترین نهاد . ]25[بیندبینابینی آنها دارند، می
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از . است"یادگیري"و مهمترین فرآیند در نوآوري، "ايشبکه
آنجا که یادگیري تعاملی عمیقاٌ ریشه در زندگی اجتماعی 

اعتبار و شناخت اهمیت دارد، روابط اجتماعی نظیر اعتماد،
موجود در نوآوري عواملی نظیر "عدم اطمینان". کنندپیدا می

. ]9[کنندباورها، بصیرت و خالقیت را نیز در مسئله وارد می
طور غیرمستقیم بر فرآیند نوآوري در عین حال عواملی که به

هاي غیررسمی نیز در نظر موثرند، نظیر بازار کار و شبکه
مارپیچ دولت، دانشگاه، "مباحث نظري .شودگرفته می

]27["نواحی نوآور"مثالی از دیدگاه اول و ]26["صنعت
این . مثالی از دیدگاه دوم در رویکرد سیستمی هستند

شوند، گذار به کار گرفته میها زمانی که توسط سیاستدیدگاه
در حالت افراطی باعث توجه صرف وي به نقش علم و 

و یا توجه صرف به ارتباط صنایع با ) جریان اول(دانشگاه 
و باعث نوعی تحریف یا نقص در ) جریان دوم(یکدیگر شده 

در حالی که این دو مکمل . ]18[شوندسیاستگذاري می
یکدیگر بوده و هرکدام به بخشی از فرآیند نوآوري توجه 

. دارند لذا هیچکدام نباید از نظر دور باشند
نوآوري، از جریان اول به عنوان رویکرد نظامدر مطالعات 

. شودیاد می2عنوان رویکرد گستردهو از دومی به1محدود
اي کلی از سه رویکرد یاد شده به فرآیند ، مقایسه1جدول 

.دهدنوآوري ارائه می

مقایسه رویکردهاي مختلف به فرآیند نوآوري-1جدول 

مدل خطی 
نوآوري

مدل سیستمی نوآوري
رویکرد 
رویکرد گستردهمحدود

کانون توجه 
گذارسیاست

R&D
بنیادي

ساختار نهادي 
رسمی

یادگیري تعاملی 
هابنگاه

HTHTHT , LMTفناوري مورد توجه
سبک نوآوري 

STISTISTI , DUIمورد توجه

گیري اصلی جهت
سیاستی

حمایت از 
R&D

تأمین 
هازیرساخت

بهبود قوانین 
بازي و روابط 

ايشبکه

در . کنددهی میچرایی مداخله دولت، چگونگی آن را جهت
. کننده دخالت دولت استرویکرد خطی، شکست بازار توجیه

اما در رویکرد سیستمی دخالت دولت زمانی مجاز است که 

1- Narrow approach
2- Broad approach

کارگیري سیستم نوآوري در حمایت از خلق، جذب، حفظ، به
به عبارتی .]3[و انتشار دانش مفید اقتصادي ناتوان باشد

بازار، فقط یکی . توجه دارد"شکست سیستم"گذار به سیاست
، سازوکارها و نهادهاي غیربازاري 3از نهادهاي سیستم است

مفهوم . ]28و20[شوندنیز در رویکرد سیستمی دیده می
هاي مختلفی مورد بحث قرار گرفته شکست سیستم در نوشته

مورد ولی هنوز اجماعی در ]28و25، 22، 19[است
آنچه مسلم است، انواع . بندي آن وجود ندارددسته

هاي سیستمی با یکدیگر مرتبط بوده و مستقل از هم شکست
:برخی موارد عبارتند از. نیستند
4شکست نهادي

 5گذارشکست(شکست یادگیري(
شدگی و گسستگیقفل(6شکست همجواري(

گذاري در شکست سرمایه) 1شامل "شکست نهادي"
سیستم (شکست در نهادهاي رسمی ) 2ها و زیرساخت

شکست در نهادهاي ) 3و ) تنظیمی و سیاست عمومی
هاي فیزیکی نظیر زیرساخت. است) نهادهاي نرم(غیررسمی 

هاي علم و فناوري نظیر انرژي و ارتباطات و زیرساخت
هاي هاي اطالعاتی، ویژگیها و بانکها، کتابخانهدانشگاه

گذاري را کم رگشت کافی سرمایهخاصی دارند که احتمال ب
ند، موضوع اکنند و از آنجا که براي توسعه دانش الزممی

سیستم تنظیمی شامل . مهمی براي سیاست نوآوري هستند
استانداردهاي فنی، سیستم حقوقی نظیر حقوق مالکیت 

عالوه برآن . معنوي، قراردادها، قانون کار و نظایر آن است
خصوصاً محیط اقتصاد کالن شامل اهداف سیاست عمومی م

گذاري هم از جمله نهادهاي سیستم سیاست. شودنیز می
بانی، ارزیابی و در صورت لزوم دیده. شودرسمی محسوب می

شکست بازار بخشی از تئوري تعادل عمومی است که شرایط جهان واقعی را با سیستم -3
رویکرد سیستمی از مفهوم شکست بازار استفاده . کندکامل مقایسه میآل با رقابت بهینه ایده

ربطی رسد و بهینگی مفهوم بیزیرا فرآیند نوآوري تکاملی است، هرگز به تعادل نمی. کندنمی
لذا امکان مقایسه سیستم موجود با بهینه ممکن نیست و مفهوم شکست بازار معنی و . است

.دهدکاربرد خود را از دست می
ها شکست نهادي سخت به عنوان شکست در زیرساخت و در برخی نوشته-4

.اندگذاري مطرح شده و عنوان شکست نهادي را فقط به نهادهاي نرم نسبت دادهسرمایه
5- Transition failure

. هاي سیستم نوآوري نیامده استدر نوشته(proximity)عنوان شکست همجواري -6
کنندگی در شبکه قوي و ضعیف، شکست تکمیلهايشدگی، شکستشکست قفل

این نام توسط . هاي مختلف مطرح شده که مصداقی از شکست همجواري هستندنوشته
.نویسندگان این مقاله انتخاب شده است
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گذار هاي اصلی سیاستتغییر در نهادهاي رسمی از مسئولیت
و باالخره نهادهاي غیررسمی شامل فرهنگ . ]25[است

دهی شود که از طریق شکلهاي اجتماعی میسیاسی و ارزش
هایی نظیر توانایی همکاري، تحمل ریسک، ها و قابلیتویژگی

پذیرش تغییر و نیز گرایش عمومی جامعه به کارآفرینی بر 
).]22[به نقل از]29[(فرآیند نوآوري تأثیرگذارند 

انداز محدودي از فناوري دارند و تقریباً همیشه ها چشمبنگاه
هایی که تجربه دانند، یعنی فناورير میبر آنچه بهتر و بیشت

هایی از بازار اند و گوشهاند و محصوالتی که تولید کردهکرده
ولی در . کننداند، تکیه میکه با موفقیت در آن جاي گرفته

هاي بسیار محدودي دارند قابلیت) حتی مرتبط(ها سایر عرصه
ز هایشان با مشکالت ناشی او حتی در مسیر جاري فعالیت

زمانی که . شوندهایشان مواجه میعدم کفایت توانمندي
هاي ناشی از تغییرات فناوري یا تقاضا بازار را به فرصت

ها با ، بنگاه)گذار(کشاند هاي جدید فناوري میسمت عرصه
شکست "عبارتی به. شوندمشکالت جدي مواجه می

منظور . شودموجب شکست گذار می) توانمندي("یادگیري
هاي فنی نیست بلکه توانمندي فقط صالحیتاز 

. ]25[گیردهاي سازمانی و مدیریتی را هم دربر میصالحیت
هاي الزم براي کار، مثالً کار با ماشین، بسیاري از مهارت

پذیري، ظرفیت ارتباطات دیداري، استنباط از آمار، مسئولیت
کار و نظایر آن به طور وهاي فنی و کسبترکیب مهارت

شوند ولی ضروري هستنداز آموزش رسمی حاصل نمیکامل
ها به اندازه کافی کسب نشده باشند، اگر این مهارت. ]30[

ها و عدم کفایت توانمندي در یادگیري فناوري و نوآوري
. کندبالتبع آن شکست در گذار ظهور می

به دلیل وابستگی به مسیر طی شده، در "شکست همجواري"
افتد و با مفاهیم ت یا بنگاه اتفاق میسطح خوشه، شبکه، صنع

) همجواري کم(و گسستگی ) همجواري زیاد(شدگی قفل
انواع مختلف همجواري موثر بر نوآوري را .  ارتباط دارد

و ) فرهنگی(توان به جغرافیایی، سازمانی، نهادي، اجتماعی می
شکست همجواري جغرافیایی . ]31[بندي کردشناختی دسته

تخصصی، به دلیل پیوندهاي قوي بین در نواحی بسیار
اجتماع قفل شده، . شودبنگاهها و موانع شدید ورود، دیده می
هاي دنیاي خارج و انعطاف نداشته و پذیراي پیشرفت

شکست همجواري سازمانی، در . ]32[1ها نیستخارجی
تولیدکننده و - روابط و تعامالت داخل سازمان یا روابط کاربر

هاي اول، پیوندها و وابستگی. افتدق میتبادل دانش فنی اتفا
تواند دسترسی به منابع مختلف اطالعات را محدود قوي می

دوم، اگر ساختار سازمانی فاقد سازوکارهاي بازخورد . کند
شود و یادگیري هاي جدید پاداش داده نمیمناسب باشد، ایده

سوم، همجواري سازمانی زیاد . افتدتعاملی به سختی اتفاق می
شود، انعطاف الزم در ساختار سلسله مراتبی منعکس میکه

در همجواري نهادي، بخشی از . ]32[براي نوآوري را ندارد
اثر . ]22[است"کنندگیتکمیل"شکست مربوط به ویژگی 

بخشد و بخشی یک نهاد، عملکرد نهادهاي مکمل را بهبود می
تگی از یک سو این وابس. آوردبین نهادها وابستگی بوجود می

هاي را زیاد کند؛ در نظام"اینرسی محلی"تواند متقابل می
تواند پیچیده، تغییر در عنصري که موقعیت ساختاري دارد، می

دهد یا موجب عدم پایداري شود، در نتیجه یا تغییر رخ نمی
دهد که کارکرد کلی سیستم تغییر تغییرات کوچکی رخ می

تواند موقعیت از سوي دیگر سیستم نهادي می. شدید نکند
شدگی نهادي را بوجود بیاورد و فرصت در اختیار قفل

همجواري اجتماعی به مفهوم . ]32[وارد نگذاردنهادهاي تازه
روابط اجتماعی کم، ظرفیت . اعتماد و روابط دوستانه است

ها را به دلیل کمبود اعتماد، ضعیف کرده و مانع نوآوري بنگاه
اجتماعی بیش از حد نیز همجواري . ]32و9[یادگیري است

تواند منجر به شکست شود؛ روابطی که بر اساس قیود می
انگاري توانند در اثر سادهدوستی و خویشاوندي هستند، می

عالوه بر آن، روابط درازمدت . طلبی بشوندمنجر به فرصت
هاي هاي اجتماعی را در روشتواند اعضاي شبکههم می

بدلیل عدم پذیرش انجام امور خاص خود، قفل کند؛ 
هاي سایرکارآفرینان و افراد خارج از شبکه به درون آن، ایده

و باالخره شکست . توانند وارد شبکه شوندجدید نمی
دلیل فاصله کم یا زیاد پایه دانشی همجواري شناختی به

ها بوجود بنگاهها در داخل سازمان یا در تعامل با سایر بنگاه
تواند از حد به سه دلیل میهمجواري شناختی بیش . آیدمی

هاي اول آن که براي ایده. براي یادگیري مضر و مخرب باشد
جدید و خالقیت اغلب نیاز به دانش مکمل و ساختار دانشی 

1- Lack of openness
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. کندنامشابه است و کمبود تنوع دانشی خالقیت را محدود می
هاي روتین. شدگی شناختی بشودتواند باعث قفلدوم، می

هاي جدید ها یا فرصتشود فناوريمیداخلی سازمانی باعث
هاي موفق گذشته سخت کنار گذاشتن روتین(بازار دیده نشود 

ها همجواري شناختی زیاد سوم، در نواحی که بنگاه). است
، ریسک سرریز )هاها و مهارتتشابه زیاد صالحیت(دارند 

به بیان دیگر، فاصله کم شناختی . شوددانش خیلی زیاد می
منابع نوآوري و فاصله زیاد شناختی مشکل باعث کمبود

.]32[همراه داردکاهش و قطع ارتباطات را به
. هاي سیستمی مستقل از هم نیستندکنیم که شکستتأکید می
توان نوعی هاي همجواري نهادي و اجتماعی را میشکست

دانست و هر دو نوع ) رسمی و غیررسمی(شکست نهادي 
. خواهند داشتآنها شکست یادگیري را در پی

در حال توسعهدر کشورهايپیشبرد نوآوريهايراهبرد3- 3
گذاري در ادبیات سیستم نوآوري معموالً یا تحقیقات سیاست

هاي پرداخته که در این صورت توصیه1به مطالعه موارد موفق
اي سیاستی بسیار کلی است و یا از چارچوب تحلیلی ویژه

و مسائل یا ]4[کردهبراي تشخیص موارد خاص استفاده
هاي خاص هاي خاص، یا مکانهاي مربوط به بخششکست

در دیدگاه گسترده سیستمی، هر سیستم . مد نظر بوده است
اي که در آن قرار گرفته نوآوري با توجه به زمینه

) هاي نهادي، ساختار صنعتی و پایه دانشیچارچوب(
ها سیستمگذاري باید به تفاوت لذا در سیاست. است"خاص"

سیستم نوآوري کشورهاي در حال .  ]25و4[توجه داشت
اوالً . یافته بسیار متفاوت استتوسعه نیز با کشورهاي توسعه

نوآوري جدید براي "مفهوم نوآوري در این کشورها فقط 
نیست، بلکه جذب نوآوري و فناوري که در جاي "جهان

اهمیت) ولی براي بنگاه جدید است(دیگري وجود دارد 
گذاران درك این ضرورت توسط سیاست. ]33[باالیی دارد

ثانیاً . ]3[حیاتی است2این کشورها، براي توسعه و همپایی
:هاي خاصی استداراي محدودیت

1- Benchmark
2- Catch-up

سیستم نوآوري این کشورها گسسته و در حال پیدایش -1
بوده و انسجام کافی براي حرکت به سوي هدف مشترك 

. را ندارد) پیشبرد نوآوري(
هاي نوآوري اصوالً به دلیل وابستگی نهادها و سیستم-2

بازیگران سیستم به مسیر گذشته ناکارآمد بوده و در  حالت 
اي از زمان ها اگرچه در برههسازمان. ]34[کنندبهینه عمل نمی

شوند، اما نهادینه شدن به منظور ارائه کارکردهایی تأسیس می
مشروعیت آنها مستلزم طی هایشان و نیز کسب اهداف یا رویه

لذا به دنبال تغییر نیستند و نوعی حالت ]21[زمان است
همچنین برخی . شودشدگی بر آنها حاکم میانجماد و قفل

، خارج )هاهاي دولتی و دانشگاههمچون آزمایشگاه(بازیگران 
از مکانیزم بازار عمل کرده و از نوعی موقعیت انحصاري 

نبال تغییر و ارتقاي عملکرد خود برخوردارند، بنابراین بد
. ]34[نیستند

. تغییرات ساختاري براي این کشورها اهمیت بیشتري دارد-3
تر از براي تغییر در ساختار تولید، نوآوري محصول مهم

LMTدر صنایع در حالی که اوال3ًنوآوري فرآیند است

ثانیاً در کشورهاي در حال. ]6[تر استنوآوري فرآیند متداول
توسعه نوآوري تدریجی به دلیل نیاز کمتر به پایه دانشی 

هاي رادیکال اتفاق بیش از نوآوريتر،پیچیده و هزینه پایین
ارتقاء پایه دانشی نیز عمدتاً از طریق جذب . ]4[افتدمی

البته میزان اهمیت این موارد . گیردنوآوري و تقلید صورت می
رو در از این. استبسته به میزان توسعه کشورها متفاوت 

ها و کشورهاي در حال توسعه وجود و هماهنگی سازمان
نهادهاي مرتبط با نوآوري تدریجی محصول و همینطور جذب 

.کنداهمیت پیدا میLMTهاي و انتشار نوآوري در بخش
تغییر ساختار تولید نیاز به نیروي انسانی مناسب ساختار -4

هاي دولتی و خصوصی گذاريجدید دارد و معموال بین سرمایه
. ]35[در منابع انسانی و نیازهاي واقعی فاصله زیادي هست

پیوندهاي بین بخشی در این کشورها ضعیف است، -5
دلیل کمبود توانمندي کاربران و بهDUIیادگیري در سبک 

. اعتماد، داراي مشکل استاز سطح پایینضعف ارتباطات ناشی
هاي ضعیف تحقیقاتی یادگیري نیز به دلیل قابلیتSTIشکل 

ظرفیت و توانمندي . ها پرچالش استها و بنگاهدانشگاه
هاي پیشبرد نوآوري را گذاران نیز سیاستمحدود سیاست

دلیل فرهنگ سیاسی محدودیت بهاز اینبخشی. سازدمحدود می

از . گرددبخشی از اهمیت نوآوري محصول به توانایی باالي آن در ایجاد اشتغال نیز برمی-3
.گیردطرفی در نوآوري محصول تعامل و یادگیري تعاملی بیشتر صورت می
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دلیل منابع و نیازهاي تحمیل شده خارجی داخلی و بخشی به
. ]3[است) ها توسط بانک جهانیمثالً دیکته شدن سیاست(
کشورهاي در حال توسعه با همین صنایع در LMTصنایع -6

یافته در کشورهاي توسعه. یافته متفاوتندکشورهاي توسعه
هاي خود از ها در فعالیتLMTتوجهی از بخش قابل

شمار بهHTهاي پیشرفته استفاده کرده و کاربران صنایع فناوري
، در حالی که در کشورهاي در حال توسعه، بخصوص 1آیندمی

داشته و بیشتر بر دانش HT، ارتباط کمتري با LTصنایع 
. ]21[ضمنی و سنتی تکیه دارند

هاي غیررسمی در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه فعالیت-7
بخش کوچک ساختار صنعتی این کشورها، . قابل توجه است
بنگاه بزرگ تشکیل شده که ظرفیت نوآوري از تعداد کمی 

در حالی که بخش بزرگ آن شامل تعداد . نسبتاً باالیی دارند
وري بسیار پایین است که زیادي بنگاه کوچک و خرد با بهره

. هاي پیشرو نیستندقادر به کاهش فاصله فناوري خود با بنگاه
برخالف نظریه تخریب خالق شومپیتر، مکانیسم ورود و 

اقتصادباعث حضور مداوم گروه دوم در صخنه 2سریعخروج 
عبارتی، الگوي غالب در به. شودکشورهاي در حال توسعه می

کشورهاي در حال توسعه، داشتن تعداد زیادي بنگاه نوپا، بدون 
.]36[وري استافزایش بهره

توان هاي سیستمی میبا توجه به موارد فوق و بروز شکست
گذاري براي کشورهاي در استهاي کلی سیبرخی توصیه

:حال توسعه به شرح زیر استنتاج کرد
ممکن است نیاز به خلق، طراحی مجدد یا حذف .1

هاي جدید سازمانی در تشویق فرم. (ها باشدسازمان
ها نیز ممکن است براي پیشبرد یادگیري تعاملی بنگاه
)]35[ها ضروري باشدبنگاه

مجدد یا حذف ممکن است نیاز به برقراري، طراحی .2
.قوانین نهادي باشد

نباید فقط بر عناصر سیستم تمرکز کرد بلکه بیش از .3
.خود عناصر، روابط و تعامل بین آنها اهمیت دارد

.ها ضروري استها و دانشگاهارتقاء توانمندي در بنگاه.4
هاي همجواري در صنعت یا باید از عدم وجود شکست.5

ر در پرهیز از نهادها اطمینان حاصل کرد، یک روش موث
.شکست همجواري، تسهیل تغییردر ساختار تولید است

و دانش GISگیري در کشور دانمارك از فناوري پیشرفته عنوان نمونه صنعت ماهیبه-1
.کندکه این بخش در ایران نسبتا سنتی عمل میلیکند، در حاصریح مرتبط استفاده می

هاي کوچک جدید ور و جایگزینی آنها با بنگاههاي کوچک غیر بهرهخروج سریع بنگاه-2
وريدر همان سطح بهره

اگر هدف سیاست نوآوري حمایت از ایجاد اشتغال .6
هاي باشد، باید تغییرات ساختاري بیشتر به سمت بخش

تولیدي که در آنها نوآوري محصول بیشتر اتفاق 
افتد، هدایت شود بدون آن که این سیاست موجب می

.فرآیندي شودجلوگیري از نوآوري
هاي هاي جدید محصول و بخشباید از حضور حوزه.7

.3جدید حمایت کرد
مداخله دولت مخصوصاً در مراحل اولیه سیکل تولید .8

.]4[در توسعه نوآوري محصول اهمیت دارد
ها ها و سایر سازمانتقویت همکاري بین بنگاه.9

، کمک به ایجاد )هاي تولید دانشمخصوصاً سازمان(
المللی براي تسهیل بویژه پیوندهاي بینها شبکه

.یادگیري ضروري است
هاي آموزشی باید ساختار بازار کار از طریق سیاست.10

هاي تولیدي مدت با تغییرات ساختاري در بخشکوتاه
.متناسب شود

هاي بنیادي، پایداري سیاسی و اقتصادي، زیرساخت.11
دهی رفتار پایدارکارآیی بوروکراتیک و امنیت در شکل
.]20[و کارآي سیستم نوآوري بسیار موثرند

هاي پیشبرد مسلماً انتخاب مجموعه مناسب از سیاست
هاي ها و پویاییمستلزم مطالعه ویژگی،نوآوري توسط دولت

سیستم نوآوري و جریان دانش در سطوح مختلف ملی، 
هاي سیستمی در هر اي و تشخیص شکستبخشی و منطقه

هاي بزرگی یابی، ریسکریشهتجویزهاي بدون . سطح است
هاي کامال ًمتقاعدکننده نیز در علوم دربردارند، البته تبیین

ارتقاء . دهنداجتماعی بسیار نادرند ولی ریسک را کاهش می
از طریق "یادگیري سیاست"گذاري و هاي سیاستقابلیت

تجربه و تعامل با بازیگران سیستم نوآوري نیز نباید فراموش 
ت نوآوري عالوه بر اهداف اقتصادي نظیر سیاس. ]3[شود

پذیري، اهداف غیراقتصادي وري، اشتغال و رقابترشد بهره
بین . محیطی و دفاعی نیز داردنظیر اهداف اجتماعی، زیست

عنوان مثال تأکید این اهداف معموالً تعارضاتی وجود دارد به
محیطی تقابل بیش از حد بر رشد اقتصادي با اهداف زیست

. وري متعارض افزایش اشتغال استو هدف رشد بهرهدارد 
این تعارضات در کشورهاي در حال توسعه که بیشتر درگیر 

. مشکالت اقتصادي و بیکاري هستند، پررنگترند

هاي قدیمی هاي جدید معموال ًرشد بیشتري در تولید و اشتغال نسبت به بخشبخش-3
.دارند
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بندي شده حاصل از جمعبینی، ضمن ارائه الگوي پیش2جدول
هاي ، برخی از سیاست)چارچوب نظري(موضوعات نظري 

هاي نوآوري را نیز رویکرد جاري سیستمنوآوري بر پایه دو 
هاي در این جدول عناصري از سیاست. مطرح کرده است

اي و هاي منطقهتحقیق و توسعه، فناوري، زیرساخت، سیاست
اگرچه به نظر می آید در دیدگاه گسترده . آموزشی وجود دارد

سیستمی سیاست نوآوري جزئی از سیاست صنعتی است، 
سیاست صنعتی به کلیه . ر متفاوتندلیکن این دو با یکدیگ

شود که صنایع در حال هاي حمایت از صنایع گفته میسیاست
کند، ولی واژه نوآوري اصوال افول و مرگ را هم پشتیبانی می

به معناي پویایی، رشد و زندگی است و از حرکت به سمت 
.]4[کندمرگ حمایت نمی

ها تحلیل داده-4
گذاران ایران به نوآوري، کلیه براي درك رویکرد سیاست

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران مورد برنامه
ها اگرچه در این برنامه. بررسی و تحلیل قرار گرفتند

ها قابل هاي علم و فناوري به نحوي از سایر سیاستسیاست
، )اندمثال تحت سرفصلی جداگانه مطرح شده(تمیز هستند 

هایی را که قادرند بر نوآوري تأثیر داشته لیکن ما کلیه سیاست
به دلیل محدودیت حجم ارائه . ایمباشند مدنظر قرار داده
اي از نتایج تحلیل بسنده شده و در مطالب، به ذکر خالصه

الگوي (ها بندي سیاستنیز نتیجه کدگذاري و دسته3جدول 
. نمایش داده شده است) تجربی هر برنامه

هاي سیاستی مرتبطها و توصیهانواع شکست)2جدول 
هاي سیاستیهایی از توصیهنمونههاشکست

(DUI)رویکرد دوم (STI)رویکرد اول 

دي
 نها

ست
شک

)مخابرات، حمل و نقل، اینترنت(تأمین زیرساخت ارتباطی هاي فیزیکیزیرساخت
هاي تخصصیهاي اطالعاتی، آزمایشگاهایجاد دانشگاه، کتابخانه، بانکهاي علم و فناوريزیرساخت

IPRحقوق مالکیت فکري تنظیمیهاي سیستم
استانداردها

هاي طراحی، مهندسیمشوقR&Dهاي مشوق
هاي بازرگانیسیاست

تسهیل کسب و کار مشوق نوآوري
ایجاد ثبات در محیط سیاسی و اقتصاديهاي عمومیسیاست

سازيخصوصی
تسهیل بکارگیري و تحرك نیروي کار متخصص

) مقررات تضمین قراردادها(ارتقاء سطح اعتماد هاي اجتماعیارزش
ارتقاء سرمایه اجتماعی 

دي
انمن

 تو
ست

شک

هاي فنی، توانمندي
سازمانی و مدیریتی

هاي خارجیها و تشویق شرکت در نمایشگاهبرپایی نمایشگاه
)کار، مدیریتی، تخصصی فنینیروي (هاي مهارتی آموزشرسمیR&Dهاي بنیادي و حمایت از پژوهش

هاي فنی و استراتژیکتشویق ارتقاء قابلیتهاي بزرگ ملیپروژه
)ترهاي پیچیدهمشتري(تشویق صادرات به کشورهاي پیشرفته سازي نتایج پژوهشتشویق تجاري

اي فناورانهحمایت از خرید تجهیزات سرمایه1هاي زایشیتشویق ایجاد شرکت
مراکز رشد تجاريرشد فناوريمراکز 

ري
جوا

 هم
ست

شک

ها و نواحی صنعتیخوشههاي علمی و فناوريها و شهركپاركهمجواري جغرافیایی
هاي صنفی و تخصصیانجمنالمللیسازي بینپیشبرد شبکههمجواري سازمانی

پیوند دانشگاه با نیازهاي جامعهپیوند دانشگاه با صنعت 
هاحمایت از کنسرسیومهاي مشارکتی دانشگاه و صنعتپژوهشهمجواري شناختی

مراکز طراحی مهندسیفناوريمراکز انتقال 
)هاي جدیدتنوع و حوزه(تغییر ساختار صنعتی نگاريهاي آیندهبرنامه

1- Spin-off
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هاي سیستمی در بیشتر همانطور که قبال ذکر شد، شکست
پوشانی داشته و در عین حال موجب بروز دیگري مواقع هم

عنوان پاسخ به شکستی که لذا هر سیاست به. شوندنیز می
البته برخی . بندي شده استپذیرد دستهسریعتر از آن تأثیر می

.انداز مواد قانونی چند شکست را مستقیماً هدف قرار داده
ي پس هاگذاري اولین سالوظیفه سیاست"برنامه اول توسعه"

از جنگ تحمیلی را برعهده داشت، لذا با شعار بازسازي 
هدف اصلی برنامه ایجاد تعادل . اقتصادي کشور شکل گرفت

در . هاي محروم از امکانات بوداي و برخورداري بخشمنطقه
این برنامه، توجه چندانی به نوآوري و تحقیقات صورت 

ي نگرفت و در حوزه آموزش عالی صرفاً به ایجاد قطبها
علمی و تخصصی، گسترش آموزش عالی، حداکثر 

هاي تولید و ها و ایجاد ارتباط با بخشبرداري از ظرفیتبهره
در حوزه صنعت، . هاي تولیدي اشاره شدتحقیق وزارتخانه

براي رسیدن . کلی، خودکفایی و جایگزینی واردات بودراهبرد
ه هایی از قبیل تسهیالت گمرکی، توجه ببه این هدف سیاست
اي، رعایت استانداردها و اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه

. اي مطرح شدتولید از طریق افزایش سهم کاالهاي سرمایه
هاي تخصصی نیز تحت تشویق و حمایت از ایجاد تشکل

اما در کل، . سازي در بخش تولید مطرح شدعنوان شبکه
ارزبر و هاي کممت فناوريگیري انتخاب فناوري به سجهت

توان ادعا کرد که در برنامه اول توسعه، می. زا بوداشتغال
مشخصاً به ایجاد و انتشار دانش و فناوري پرداخته نشد ولی 

بینی شده، قادر به تشویق نوآوري در هاي پیشسیاست
ارزبر و هاي کمالبته تاکید بر فناوري. بودندLMTهاي بخش

تغییر پایه شدگی ناشی از عدمتوانست قفلزا، میاشتغال
ها در برنامه یادگیري بنگاه. دانشی صنایع را بر آنها تحمیل کند

اول توسعه، عمدتاً وابسته بر محصوالت و تجهیزات وارداتی 
.و از این رو محدود بود

. تأکید بر ایجاد ثبات اقتصادي داشت"برنامه دوم توسعه"
صنعتی کماکان خودکفایی و جایگزینی واردات بود، راهبرد

ما نسبت به برنامه اول به صادرات، انتقال و بهبود فناوري و ا
تربیت . مدرن کردن فرآیندهاي تولیدي توجه بیشتري شد

نیروي انسانی موردنیاز و توسعه پایدار اقتصادي با محوریت 
دهی و نظام. بخش کشاورزي از اهداف کالن برنامه بود

حل بکارگیري پژوهش و انتقال فناوري به عنوان ابزار 
هاي کلی نظیر مشیلذا خط. مشکالت توسعه کشور مطرح شد

هاي پژوهشی، برقراري ایجاد نظام پژوهشی، تعیین اولویت
المللی ارائه ارتباط بین مراکز پژوهشی و مراکز اقتصادي و بین

در % 1.5سهم هزینه پژوهش در تولید ناخالص داخلی . شد
آن از محل بایست نیمی ازریزي شد که میبرنامه78سال 

ایجاد شبکه متمرکز . شددرآمدهاي عمومی تأمین می
ها المللی و داخلی از دیگر سیاسترسانی تجاري بیناطالع

این . بود که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد
ها نقش موثري داشته توانست در یادگیري بنگاهسیاست می

در ) HTاز مجموعه فناوري هاي (صنایع الکترونیک . باشد
طور به) LTصنایع سنتی (کنار صنایع تبدیلی و روستایی 

عرضه دانش از طریق . صریح مورد پشتیبانی قرار گرفت
توسط خرید خدمات و فناوريتحقیقات داخلی و انتقال 

منظور رسیدن به خودکفایی محصوالت خارجی موردنیاز به
ل گذاران بود، تنظیم لوایح مربوط به تسهیمورد توجه سیاست

. گذاري خارجی در کشور نیز در برنامه دوم مطرح شدسرمایه
گیري تقاضا براي تحقیقات توجه هاي شکلاما به استراتژي

تقویت ارتباط بین "چندانی نشد و به ذکر موارد کلی مانند 
این در حالی است . بسنده شد"تحقیقات، کاربرد و آموزش

هاي اول و مهکه اصوالً سیاست جایگزینی واردات که بر برنا
دوم توسعه حکمفرما بود، همراه با دولتی بودن و شرایط 

اي هاي بزرگ صنعتی نمی توانست انگیزهانحصار شرکت
گیري تقاضاي تحقیقات در براي ارتقاء فناوري و شکل

. بنگاهها بوجود آورد
، اصالح ساختار "برنامه سوم توسعه"گیري کلی جهت

هاي ویژگی. رقابتی بوداقتصادي و حرکت به سمت اقتصاد 
توان تغییر سیاست صنعتی از جایگزینی این برنامه را می

صادرات، توجه بیشتر به ) جهش(واردات به توسعه 
گیري در گذاري و تصمیمکاهش تمرکز سیاست(گرایی منطقه
و نیز اختصاص فصلی خاص به توسعه علم و فناوري ) مرکز

زارت علوم به عنوان اضافه کردن کارکرد فناوري به و. دانست
گذاري علم و فناوري از اقدامات مهم کننده سیاستهماهنگ

برنامه براي اصالح نهادي و تقویت پیوندهاي افقی سازمانهاي 
) از جانب عرضه(مرتبط با امور علم، فناوري و نوآوري 

هاي همچنین ایجاد ستاد هماهنگی آموزش. آیدشمار میبه
هماهنگی امر سیاستگذاري اي به منظور فنی و حرفه

هاي رسمی و غیررسمی، کارکرد تقویت پیوندهاي آموزش
) از جانب تقاضا(ها افقی در امور مربوط به بهبود قابلیت بنگاه
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به ویژه (با این وجود توجه به متقاضیان فناوري . را داشت
فناوري . کمرنگ بود) LMTهاي کوچک و متوسط بنگاه

. هاي خاص برخوردار شدالکترونیک کماکان از حمایت
هاي حمایت مالی، گسترش کمی و کیفی تقویت صندوق

هاي مشترك مراکز پژوهشی غیردولتی، حمایت از پژوهش
هاي ارتباطی، پیوند با دانشگاه و دولت، ارتقاء زیرساخت

هاي جدید از هاي جهانی و ترویج استفاده از فناوريشبکه
از % 15. برنامه بودندهاي علم و فناوري این جمله استراتژي

هاي بنیادي و جذب و تولید ، به پژوهشاتیتحقیقهايهزینه
جهت تقویت ارتباط مراکز . فناوري نوین تخصیص یافت

سازي، به مراکز آموزش پژوهشی و صنعت و بهبود تجاري
هاي دولتی خدمات عالی و پژوهشی اجازه تشکیل شرکت

هاي موثر استراتژياز دیگر . علمی، تحقیقاتی و فنی داده شد
توان از در یادگیري و ارتقاء قابلیت در این برنامه، می

یادگیري از طریق همجواري (هاي صنعتی دهی شهركسامان
، توسعه کمی و کیفی و تنوع مهارتی در آموزش فنی )فیزیکی
اي و آموزش عمومی و نیز تأکید بر استفاده حداکثري و حرفه

نه در راهبردهااین . ام برداز توان فنی و مهندسی کشور ن
هاي علم و فناوري و در هماهنگی با آنها که مجموعه سیاست

. به قصد رونق تولید و توسعه صادرات در برنامه مطرح شدند
در مجموع عملکرد این برنامه در بهبود شرایط عمومی کسب 
و کار مثبت ارزیابی شد، اگرچه در لغو انحصارات و 

.]37[ید برنامه چندان موفق نبودسازي با وجود تأکخصوصی
اتفاق مهمی که در دوران برنامه سوم روي داد، تدوین سند 

سوي انداز بیست ساله ایران بود که در آن حرکت بهچشم
این سند مهر . جامعه دانشی و اقتصاد دانش محور تصریح شد

راهبرديتأییدي بر لزوم نگاه به نوآوري به عنوان هدف 
هاي چهارم و پنجم سیاستگذاري در ایران و محرك برنامه

هاي چهارم و پنجم توسعه بر مبناي برنامه. توسعه است
هاي کلی ابالغی توسط مقام رهبري و در چارچوب سیاست

. انداز، تدوین شدندسند چشم
، توسعه پایدار اقتصادي دانایی محور مورد "برنامه چهارم"در 

سازي رشد سریع اقتصادي، تعامل بستر. توجه قرار گرفت
پذیري و توسعه مبتنی بر دانایی، فعال با اقتصاد جهانی، رقابت

تأکید برنامه بر نقش دانش، . محورهاي اصلی برنامه بودند
ترین عوامل ایجاد وري و مهارت به عنوان اصلیافن

هاي قبلی که برخالف برنامه. افزوده در اقتصاد نوین بودارزش

به نوآوري داشتند، در این برنامه دولت ملزم به رویکرد خطی 
البته این نظام . سازي نظام ملی نوآوري شدطراحی و پیاده

بایست بر پایه برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش می
رو تهیه برنامه جامع توسعه از این. صنایع نوین طراحی شود

، فکريعلم و فناوري کشور، نظام جامع حقوق مالکیت 
دهی نظام پژوهش هاي فیزیکی و اطالعاتی، سامانختزیرسا

هاي مدیریت پژوهش، در و فناوري کشور و نوسازي شیوه
میزان گذاري پژوهش بهسرمایه. دستورکار برنامه قرار گرفت

% 1هاي اجرایی و دستگاه% 2(از تولید ناخالص داخلی % 3
گذاري شد که نسبت به هدف) هاي دولتی و غیردولتیشرکت
% 300گذاري محقق شده در سال شروع برنامه ارتقاء سرمایه

هاي گیري به سمت فناوريبر جهت. شدمحسوب می
اي تأکید محیطی، هوافضا و هستهاطالعات، بیو، نانو، زیست

اي همانند برنامه سوم، دولت در آموزش فنی و حرفه. شد
لی گذار شد و تهیه منظومه آمار مملزم به برپایی نهاد سیاست

و مکانی کشور و قانون جامع ارتباطات نیز از سایر الزامات 
گذاران این برنامه به شدت توجه سیاست. اجرایی دولت بود

به تغییر در ساختار نهادي داشتند لذا تهیه انبوهی از اسناد 
ملی، بخشی و استانی از جمله طرح جامع ) هاي جامعطرح(

بخش صنعت و . رفتتوسعه منابع انسانی در دستورکار قرار گ
معدن نیز از این امر معاف نبود و تهیه سند ملی توسعه آن با 
توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتی کشور که در دوران 

به . برنامه سوم انجام شده بود، سهمیه متولیان این بخش بود
رسمیت شناختن نقش نوآوري و فناوري در توسعه اقتصادي 

خش صنعت و معدن به موازات هایی در بمنجر به سیاست
حوزه علم و فناوري شد و بین این دو گروه از متولیان دولتی 

هاي ایجاد مناطق ویژه و شهرك: نوآوري، رقابت درگرفت
، ایجاد نهادهاي تخصصی تأمین مالی فناوري HTفناوري 

بینی هاي پیشپذیر از برنامهگذاري ریسکنوین نظیر سرمایه
دن و به موازات آنها ایجاد شده در بخش صنعت و مع

هاي علم و فناوري داراي مزایاي مناطق آزاد، گسترش پارك
هاي هاي تأمین مالی پژوهش و نوآوري از برنامهصندوق

هاي موازي تا حد سیاست. مشابه در بخش علم و فناوري بود
زیادي ناشی از جدا فرض کردن حوزه تولید از حوزه نوآوري 

ور و محدود به نوآوري در و تسلط رویکرد عرضه مح
HTتمرکز هر دو گروه بر توسعه صنایع . گذاري بودسیاست

3فصل 39(البته یک ماده . هاي فناور بودو ایجاد شرکت
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صنایع کوچک را فراموش نکرد و حکم به اصالح ) 1بخش 
بدون (پذیري آنها دهی و تقویت رقابتساختار و سازمان

هاي ایجاد پیوند بین تراتژيداد و اس) تأکید بر نوع فناوري
ها، ها، خوشههاي بزرگ، توسعه شبکهو بنگاهSMEهاي بنگاه

تخصصی، تحقیق و توسعه و -مهندسی-تقویت توان فنی
هاي کوچک و متوسط و نیز ارتقاء سطح بازاریابی بنگاه

. بینی شدنداستانداردها پیش
ري اگرچه قرار بود در برنامه چهارم نگاه سیستمی به نوآو

حاکم باشد، اما سیستم نوآوري به مفهوم محدود آن مورد نظر 
هاي علم و ها و استراتژيو به همین دلیل سیاست1بود

فناوري در پی تأمین منابع نیروي انسانی پژوهشی، منابع دانش 
]38[گزارش انکتاد. هاي نوین بودندآکادمیک و فناوري

گذاران برنامه چهارم را معطوف بر طراحی و تالش سیاست
ساخت سیستم نوآوري، از طریق عرضه فناوري با استفاده از 

، لیسانس و نظایر آن دانسته و FDIسرریز فناوري خارجی 
هاي سیاستی اندکی به سمت تشویق راهبردمدعی است 

عنوان فرآیند اند اما نوآوري بهگیري شدهیادگیري جهت
ده، لذا به بازیگران محوري فرآیند نوآوري تعاملی دیده نش

تولیدکننده توجه چندانی -و ایجاد پیوندهاي کاربر) هابنگاه(
هاي با این وجود برنامه چهارم برخالف برنامه. نشده است

هاي سیستمی بخصوص شکست قبل به بسیاري از شکست
توجه شایان ذکري ) ها و نهادهاي تنظیمیزیرساخت(نهادي 

توانمندي فنی و مدیریتی (هاي یادگیري شکستکرده و 
بیشتر از قبل ) جغرافیایی و سازمانی(و همجواري ) بنگاهها

همچنین این برنامه به لزوم ارتقاء سرمایه . مطرح شده است
ها مغفول مانده یا اجتماعی اشاره کرده که در سایر برنامه

امه، یکی از دستاوردهاي مهم این برن. صراحتاً بیان نشده است
عنوان تواند بهاین سند می. نقشه جامع علمی کشور است

هاي علم و گذاري و ارزیابی تالشچارچوبی براي سیاست
. هاي آتی مورد استفاده قرار گیردفناوري در برنامه

، تجمیع مواد قانونی آموزش "برنامه پنجم توسعه"نکته جالب 
تحت ايهاي فنی و حرفهعالی، آموزش و پرورش و آموزش

این برنامه از خط . است) علم و فناوري(لواي یک سرفصل 
سیر برنامه قبلی فاصله گرفته و توجه آن به نوآوري، سرمایه 

ما به دلیل . داندرویکرد برنامه چهارم را رویکرد خطی به نوآوري میگزارش انکتاد،-1
گذاران در نگاه سیستمی تاکید برنامه بر طراحی نظام ملی نوآوري، فرض را بر تالش سیاست

.ایمبه فرآیند نوآوري گذاشته

تقریباً در . کمتر از برنامه چهارم استسازياجتماعی و شبکه
هاي گیريتمامی مواد مرتبط برنامه، صرفاً مجوز برخی جهت

ایی برنامه را پایین کلی به دولت داده شده که ضمانت اجر
هاي علم و فناوري، افزایش کمی راهبردترین مهم. آورده است

. ها استنیروي انسانی، خودگردانی و تحول در دانشگاه
ها، نظام پایش و ارزیابی علم و بندي دانشگاهاستقرار نظام رتبه

دهنده عالقه فناوري، نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی نشان
ران این برنامه نسبت به ارزیابی وضع گذابیشتر سیاست

. هاي آتی استموجود و طراحی وضع مطلوب براي برنامه
استفاده از فناوري اطالعات بیش از گذشته مورد تأکید 

تواند موجب ارتقاء و قرارگرفته که در صورت موفقیت می
سازي و یادگیري در آنها افزایش رقابت بنگاهها و بهبود شبکه

پتروشیمی، انرژي، فضا و صنایع تبدیلی صنعت نفت،. شود
. هاي تولیدي مورد حمایت این برنامه هستندکشاورزي شاخه

هاي علم و فناوري پرداخته و برنامه پنجم کمتر به زیرساخت
گذاران معطوف به رفع موانع کسب و کار بیشتر توجه سیاست

. و تسهیل بازرگانی است
هاي نوآوري در برنامه، مواد مرتبط با پیشبرد 3در جدول 

براي ارزیابی توجه برنامه به . اندمختلف استخراج شده
تر آن است که میزان هاي سیستم نوآوري مناسبشکست

ها با اعتبارات تخصیص داده شده براي اجراي مواد برنامه
یکدیگر مقایسه شوند، اما از آنجا که چنین اطالعاتی در 

ی نسبت تعداد مواد اندیشتوان با سادهدسترس نیست می
مرتبط به کل مواد هر برنامه را نمایانگر توجه به موضوع 

شود که در برنامه اول دانست در این صورت مشاهده می
گیري پیشبرد علم و فناوري از مواد قانونی جهت% 15تقریباً 

یا صنایع تولیدي داشتند که به دلیل حمایت شدید از صنایع 
پیشبرد نوآوري موثر باشد، در توانست در کاربر چندان نمی

کاهش و در % 10هاي دوم و سوم این میزان به برنامه
از مواد قانونی افزایش یافت % 17هاي چهارم و پنجم به برنامه

گذاران به پیشبرد نوآوري دهنده افزایش توجه سیاستکه نشان
دارند، برنامه HTهر دو برنامه اخیر تأکید بر حمایت از . است

ها و برنامه پنجم به دتاً به تقویت زیرساختچهارم عم
. هاي خاص پرداخته استحمایت از صنایع و فناوري
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گیرينتیجه-5
هاي توسعه اقتصادي ایران، عدم درك یکسان از بررسی برنامه

ها از چگونگی پیشبرد گذاران برنامهراستاي سیاستو هم
هاي استراتژيو عدم پیروي از ) HTحتی در صنایع (نوآوري 

هاي راهبردها و به بیانی، سیاست. شودمشابه تشخیص داده می
طور مستمر و گام به گام هاي توسعه بهنوآوري در برنامه

. دهنداي را نشان نمیطراحی نشده و مسیر تکاملی پیوسته
هاي افقی عنوان مثال در برنامه چهارم تالش شده از سیاستبه

اما این روند در برنامه پنجم به سمت گرا استفاده شودو اشاعه
از آنجا . گرا تغییر یافته استهاي عمودي و مأموریتسیاست

که اهداف سیاستی معموالً در فرآیندهاي سیاسی تعیین 
گیري مشخص به راحتی شوند، در صورت عدم جهتمی

هاي فشار و روابط سیاسی قرار گرفته و تحت تأثیر گروه
شود این امر باعث می. لو خواهند بودها مبهم و چندپهسیاست

که نتوان موفقیت و شکست آنها را ارزیابی کرد و به بیانی 
. شودیادگیري و ارتقاء دانش سیاستگذاري غیرممکن می

هاي کلی نظیر تحول در آموزش، تربیت برخی از سیاست
دهی سیستم تحقیقات، و نظایر آن در نیروي انسانی، نظام

گیري همینطور بر لزوم جهت. اندتکرار شدهها تمامی برنامه
هاي دانشگاهی به سمت نیازهاي جامعه و صنعت پژوهش

ها، آنچه مغفول مانده تأکید شده اما تقریباً در تمامی برنامه
هایی که اگر یعنی بنگاه. ها هستندمتقاضیان فناوري و پژوهش

چه خود به دنبال تولید علم و فناوري نیستند ولی بازار 
آورند و بنابراین باید از ولیدکنندگان فناوري را بوجود میت

هیچکدام . سطحی از توانمندي در مصرف آن برخوردار باشند
ها به ارتقاء پایه دانشی این گروه، که عمدتاً حاصل از برنامه

کاربر و یادگیري ناشی از آن است، توجه –تعامل تولیدکننده 
صنعتی مطرح شده هايآنچه تحت لواي سیاست. اندنکرده

ها است که بیشتر در جهت تسهیل شرایط کسب و کار بنگاه
ها سازي بنگاهالبته مفید و ضروري است اما الزاماً به آماده

عبارتی به. شودهاي نوین منجر نمیبراي استفاده از فناوري
گذاران ایران به نوآوري، نگاهی محدود و از نگاه سیاست

. ضا فراموش شده استجانب عرضه است و طرف تقا
دهنده عدم ها، نشانهاي کلی در تمام برنامهتکرار سیاست

شناسان، آسیب. ها استبرنامگی در برنامهموفقیت یا نوعی بی
هاي گذاري را عامل مهم گسستگی برنامهسیستم سیاست

گذاري در ایران سیاست. ]39[انددرپی تشخیص دادهپی
گیرد و ذینفعان صورت میتوسط تعداد محدودي از نخبگان

گذاري حضور ریزي و سیاستدر فرآیند برنامه) هامثالً بنگاه(
صورت واقعی انعکاس ها بهلذا وضع موجود و چالش. ندارند

نگاه . شودگرایی میگذار دچار نوعی آرماننیافته و سیاست
گرا، عدم وجود اطالعات و مطالعات مناسب در عرضه

ها و صنایع و یادگیري در بخشهاي نوآوريخصوص شیوه
در فضاي عاري از . زندگرایی دامن میمختلف به این آرمان

هاي فشار نگاه بخشی حضور ذینفعان، روابط سیاسی و گروه
عامل مهم دیگر تغییر وسیع بدنه . کندها مسلط میرا بر برنامه

ها و در نتیجه تأثیر اجرایی به موازات تغییر دولت
عدم ارزیابی . ها استیاسی بر اجراي برنامههاي سگیريجهت

ها، عدم کردن به ارزیابی هزینهها و بسندهکیفی عملکرد برنامه
سازي برنامه نیز از جمله توجه به توان اجرایی دولت در پیاده

. ها هستندعوامل موثر بر نارسایی برنامه
گذاران نوآوري با این مطالعه، عدم تناسب رویکرد سیاست

در زمینه اجتماعی و ساختار اقتصادي آنشیوه مناسب پیشبرد 
نوآوري فعالیتی . کندشناسی فوق اضافه میکشور را به آسیب

ها علیرغم نوع فناوري آنها فراگیر است که در تمامی بخش
در مورد "خاص"انجام مطالعات گسترده و . افتداتفاق می

هاي اي و نیز در بخشو منطقهسیستم نوآوري در سطوح ملی
هاي دانشی هرکدام، تشخیص مختلف صنعت و درك پایه

گذارها و تغییرات در حال انجام، نقاط کلیدي تولید و توزیع 
هاي دانش دانش و نهادهاي موثر بر آنها و نیز تشخیص جریان

افتد، براي درك ملموس و غیرملموس که در هرکدام اتفاق می
. هاي نوآوري در آنها ضروري استچالشروشن از مسائل و 

یکسان براي تمام راهبردهمچنین باید توجه داشت که 
گذار فقط در صورت سیاست. ها کارساز نیستبخش

هاي مناسب تواند سیاستهمفکري نمایندگان هر بخش، می
پیشبرد نوآوري را انتخاب و طراحی کرده، با ارزیابی مستمر 

مناسب گرفته و با روشی تکاملی و ها بازخوردي نتایج برنامه
گذاري نیاز دانش سیاست. مرحله به مرحله به مقصود برسد

.به مطالعه و یادگیري مستمر دارد
در پایان الزم است به مهمترین محدودیت این مطالعه اشاره 

هنوز راه زیادي تا تشخیص و شناسایی عوامل موثر بر . کنیم
حتی . مشروح باقی استمند و فرآیند نوآوري به صورت نظام

توان پردازان رویکرد گسترده به نوآوري معتقدند که نمینظریه
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هاي هاي موثر بر نوآوري تمامی سیاستدر مطالعه سیاست
را مورد توجه قرار ... اقتصادي، اجتماعی، روابط بین الملل و 

طور غیرمستقیم بر رفتار ، اگر چه بسیاري از آنها به]40[داد

در این مطالعه نیز ناچاراً تنها به . ها موثرندبنگاهنوآوري 
تري با نوآوري و هایی اشاره شد که ارتباط روشنسیاست

.ها دارندیادگیري بنگاه

هاي توسعه مواد مرتبط با پیشبرد نوآوري در برنامه)3جدول 
قانون برنامه اول توسعههاشکست

)تبصره52واحده، ماده 1(
قانون برنامه دوم توسعه

)تبصره101ماده واحده، 1(
قانون برنامه سوم توسعه

)تبصره57ماده، 199(
قانون برنامه چهارم توسعه

)تبصره34ماده،161(
قانون برنامه پنجم توسعه

)تبصره192ماده، 235(
رویکرد 

STI
رویکرد 

DUI
رویکرد 

STI
رویکرد 

DUI
رویکرد 

STI
رویکرد 

DUI
رویکرد 

STI
رویکرد 

DUI
رویکرد 

STI
رویکرد 

DUI

دي
 نها

ست
شک

ــاخت -زیرس
هاي فیزیکی

"103ماده "
124ماده 

بند 41ماده 
ج

بند 75ماده 
ج، د

بند الف، ح، ه46ماده 
135ماده 
137ماده 
139ماده 

"44ماده "
، بند الف، ب57ماده 

ــاخت -زیرس
هاي علـم و  

فناوري

ماده واحده، 
14تبصره 

ماده واحده، 
24تبصره 

بند 143ماده 
الف

"43ماده "
، 45ماده "

"بند ه

، بند 55ماده 
الف

بند 15ماده "
"ه، و

17ماده "
"1تبصره 

بند 18ماده "
"ط

4، 3- ، بند ب40ماده 152ماده ، بند ح6ماده واحده، تبصره 
"بند الف ، ب44ماده "
"بند الف ، ب46ماده "

"بند ه49ماده "
"50ماده "
"56ماده "

"16ماده "
"2-بند الف20ماده "

هـاي  سیسـتم 
تنظیمی

ماده واحده، 
88تبصره 

"99ماده "
"100ماده "
"101ماده "
102ماده "

"بند ب، ج

67ماده 
68ماده 
88ماده 
111ماده 

بند 121ماده 
الف

151ماده 
بند 197ماده 

د
146ماده 

"45ماده "
بند 46ماده "

"د، ح، ه

بند ج5ماده 
21ماده 
23ماده 

بند 41ماده 
ب

بند 16ماده "
"ه

بند 21ماده "
"ب، د
73ماده 
84ماده 
103ماده 

بند 104ماده 
ب، ج، د، 

و
بند 143ماده 

144ماده 36ماده واحده، تبصره 
160ماده 

بند ب39ماده 
"بند ج44ماده "

"47ماده "

"3تبصره 17ماده "
151ماده 

1تبصره 231ماده 
بند و234ماده 

هـاي  سیاست
عمومی

1ماده 
6ماده 

بند 38ماده 
الف
41ماده 

بند 136ماده 
د

72ماده 
105ماده 
150ماده 

بند 207ماده 
ب

76ماده 

ــاي ارزش هـ
اجتماعی

، بند 98ماده 182ماده 
ج
101ماده 
، 130ماده 

بند ز

25ماده "18ماده "
69ماده 
75ماده 

"بند ي50ماده "
بند ج37ماده 

دي
انمن

 تو
ست

شک

هاي توانمندي
فنی، 

ــازمانی و  سـ
مدیریتی

ماده واحده، 
12تبصره 

ماده واحده، 
24تبصره 

ماده واحده، 
28تبصره 

ماده واحده، 
91تبصره 

ماده واحده، 
92تبصره 

واحده، ماده 
، 21تبصره 

بند ب
ماده واحده، 

، 22تبصره 
1-بند م

ماده واحده، 
، 95تبصره 
بند د

بند 46ماده "51ماده 
"ج

بند 18ماده 
ي

بند 48ماده "
"ج

"52ماده "
"55ماده "

102ماده 
بند 127ماده 

ب

بند 17ماده "
"ب

بند 20ماده "
د، ح، ط، 

"ي

بند 19ماده "
"الف، و

بند 21ماده "
"الف، ج، ه

78ماده 
79ماده 

بند 80ماده 
الف، ب، ه

133ماده 
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قانون برنامه اول توسعههاشکست
)تبصره52واحده، ماده 1(

قانون برنامه دوم توسعه
)تبصره101ماده واحده، 1(

قانون برنامه سوم توسعه
)تبصره57ماده، 199(

قانون برنامه چهارم توسعه
)تبصره34ماده،161(

قانون برنامه پنجم توسعه
)تبصره192ماده، 235(

رویکرد 
STI

رویکرد 
DUI

رویکرد 
STI

رویکرد 
DUI

رویکرد 
STI

رویکرد 
DUI

رویکرد 
STI

رویکرد 
DUI

رویکرد 
STI

رویکرد 
DUI

بند ب37ماده 
"49ماده "

"بند الف15ماده "
هبند 150ماده 

ري
جوا

 هم
ست

شک

ــواري  همجـ
جغرافیایی

بند 45ماده "110ماده 
"ه

بند 40ماده 
2، 1ب 

بند 17ماده "
"ب

بند 80ماده 
الف

بند 150ماده 
ج، د

158ماده 

بند الف75ماده 

ــواري  همجـ
سازمانی

ماده واحده، 
89تبصره 

102ماده "
"بند الف

بند 45ماده "
"د، و، ط

،بند 46ماده "
"د

بند 49ماده "
"ج

بند 16ماده "
"الف

بند 17ماده "
د، ه، تبصره 

2 ،4"
بند 20ماده "

"، ب3- الف

بند 150ماده 
و
153ماده 

51ماده 154ماده 
ــواري  همجـ

شناختی
ماده واحـده،  

44تبصره 
ماده واحـده،  

46تبصره 
ماده واحـده،  

47تبصره 

ماده واحده، 
40تبصره 

ماده واحده، 
90تبصره 

ماده واحده، 
22تبصره 
بند ه
26تبصره 

122ماده 
124ماده 

بند 35ماده 
ز

بند 48ماده "
"بالف،

ماده 
24

بند 39ماده 
الف

بند 40ماده 
الف

بند 16ماده 
3- و
بند 17ماده 

الف، ج
بند 20ماده

4- الف
بند 112ماده 

ه

بند 80ماده 
الف

بند 104ماده 
الف

107ماده 
111ماده 
127ماده 
128ماده 

بند و17ماده "بند ج46ماده "
بند د129ماده 
بند ز80ماده 
بند ب150ماده 
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