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Abstract 

It has been about three decades since the 
formation of the concept of national 
innovation system and today it has become 
widely spread among policy makers as well 
as among scholars in science, technology and 
innovation all over the world. During its rapid 
growth and widespread, some disagreements 
about its basic and fundamental issues have 
been created. What is a national system of 
innovation? How has it developed? What is 
the theoretical core of the concept? Who 
makes use of it? Why is it useful for policy 
making? How can it be applied to developing 
countries? What are its main limitations? The 
present study tries to give a depth analysis of 
all these questions. Finally, in order to 
illustrate the application of the concept, Iran 
is selected for an analysis at national level. 
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Innovation Policy, Innovation Models 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  

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

 

  

 هاي علم، فناوري و نوآوري سیاست در بهبود آن و نقش نظام ملی نوآوري

  
  *سید ایمان میرعمادي

  دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
  

  دهیچک
گذاران و محققان حوزه علم، فناوري  به طور گسترده مورد توجه سیاست مفهومگذرد و اکنون این  ملی نوآوري می  گیري مفهوم نظام ه دهه از شکلنزدیک به س

: ها و مسائل اساسی آن ایجاد شده است نظرهایی در مورد ریشه در جریان رشد سریع و انتشار وسیع آن، اختالف. استو نوآوري در سراسر جهان قرار گرفته 
گذاري نوآوري مفید است؟  مفهوم نظام ملی نوآوري چیست و چگونه توسعه پیدا کرده است؟ هسته اصلی نظري آن چیست؟ چرا استفاده از آن براي سیاست

کند؟ چگونه  هاي علم، فناوري و نوآوري ارتباط پیدا می گذاري کدام است؟ چگونه نظام ملی نوآوري با سیاست ین مفهوم براي سیاسترویکردهاي مختلف به ا
هاي اصلی در کاربرد نظام ملی نوآوري چیست؟ مقاله حاضر تالش  ها و محدودیت توان این مفهوم را براي کشورهاي در حال توسعه به کار گرفت؟ چالش می
ایران مورد  کشور در انتها نیز کاربرد مفاهیم توضیح داده شده براي. هاي این مفاهیم، تجزیه و تحلیل عمیقی از سؤاالت فوق ارائه دهد کند ضمن بررسی ریشه می

  .گیرد بررسی قرار می
  هاي نوآوري نظام ملی نوآوري، سیاست نوآوري، مدل: ها کلیدواژه

  :شود قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، 
Miremadi, S. I. (2019). National Innovation System and Its Role in Improving Science, Technology and 
Innovation Policies. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 135-154. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

و به  ستین یو مهندس یفن مسئله کی لزوماً ،يفناور توسعه
ها، نهادها،  نگرش رینظ گریدر شئون د يا گسترده راتییتغ
 است ازمندیها ن نحوه اداره سازمان یمقررات و حت ،نیقوان

ي آورنو هاي ملی منظامفهوم  دیدگاهی نیاز دل چن. ]1[
 يدر کشورها ينوآور يسازوکارها یو چگونگتوسعه یافت 

ارتباط بین  هکن فرض ی، با اگرفتقرار  یمختلف مورد بررس
تنیده  همو در  و توسعه صنعتی، پیچیده يتحقیقات، فناور

و انسانی بر آن  است و عوامل متعدد اقتصادي، فنی، علمی
  .گذارندتأثیر

توان فهمید که چگونه برخی  با یک بینش عمیق تاریخی، می

                                                 
* miremadi@gsme.sharif.edu  

کشورها با سطح درآمد یکسان شروع کردند اما در ادامه با 
برخی عقب ماندند و . سرعت بسیار متفاوت حرکت کردند

. برخی توسعه یافتند و رشد اقتصادي باالیی را تجربه کردند
 و پردازدب مسئله نیا نییتببه تواند  مفهوم نظام ملی نوآوري می

را توضیح داده کشورها  یبرخ عقب ماندن یی پیشتازي وچرا
 گرانیو بازهاي نوآوري  سیاست رینقش و تأث انیم نیو در ا

  .را مورد بررسی قرار دهددولت  ریمختلف نظ
 نظام نقشو  تیاهمتببین و شناسایی ، مقالهاین  یهدف اصل

ي و فناور، علم هاي استیسدر توسعه و بهبود  ينوآورملی 
گیري، توسعه و کاربرد آن در  شکل و بر نحوهنوآوري است 

رویکرد نظام ملی نوآوري نشان . کند گذاري تمرکز می سیاست
مؤثر، صرف توجه به  هاي دهد که براي طراحی سیاست می
کافی علم و پژوهش  يها استیس و دیجد يها دهیا دیتول
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 شیبه منظور افزا ها دهیاز ا یعمل يبردار بهره و نبوده
موجود نیز  يها چالش ایو پاسخ به مشکالت  يریپذ رقابت

اي  چارچوب نظام ملی نوآوري، پایه .باید در نظر گرفته شود
براي این سیاست جامع و نهادهاي موجود در آن است و یک 

هاي مختلف مانند  اي از بخش انداز جدید در مجموعه چشم
سیاست اجتماعی، سیاست بازار کار، سیاست آموزشی، 

  .نماید سیاست نوآوري را معرفی می سیاست صنعتی و
  
گیري  هاي نوآوري و نحوه شکل سیر تکامل مدل -2

  ملی نوآوري نظام
فهم  ،یدر سطح مل ينوآور يها و الگوها تکامل مدل ریس

مربوط  يو سازوکارها هافرآینداز  انگذار محققان و سیاست
 جمله از ينوآور .دهد یرا ارتقاء م يجاد نوآوریبه ا

از علوم ( ها از حوزه یعیف وسیدر ط است کهی موضوعات
گسترده قرار گرفته مورد توجه  )مختلف تا کاربردهاي صنعتی

مشخص  نظریه ایمکتب  کیتنها در  ينوآور هاي هینظر .است
 یقاتیتحق يها نهیو زم مختلف يها رشتهو  دنندار شهیر

به طور خالصه  ادامه در از این رو. گیرند دربرمی ی رامتنوع
ارائه  یزمان تقدمبر اساس  ينوآور هاي اصلی مدل تکاملسیر 
گیري نظام ملی  چگونگی شکل ند ازم نظام یتا درک شود یم

  .هاي حاکم بر آن حاصل گردد نوآوري و ویژگی
  و نوآوري تریشومپ: 1950تا سال  1- 2
توسط جوزف  ينوآور فرآیند يمند بر رو نظام لیتحل نیخستن

او عقیده  .صورت گرفت ستمیاول قرن ب مهیدر ن 1تریشومپ
داشت که یک نظام اقتصادي توسط یک منبع انرژي درون 

کند که این نیروها دائماً تعادل  خود، نیروهایی را تولید می
در نهایت منجر به تغییر خود آن نظام  تازنند  نظام را بر هم می

هاي جدید مدام  شود فناوري می باعثتغییراتی که . دنشو می
در . هاي قدیمی منسوخ شوند ترش یابند و فناوريگس

 رییمحرکه تغ يرویبه عنوان ن يبر نوآور دیتأکحقیقت، 
شومپتر نشأت گرفته  نظریه از اآشکار ،یو اجتماع ياقتصاد
اختراع یا ابداع را عمیقاً او  ،در همین چارچوب ذهنی .است

 یا ابداع اختراع تر،یدر نگاه شومپ. دانست از نوآوري متمایز می
 نیاول ينوآور شود در حالی که معنا می دهیاز ا شینما نیاول

 يفناور گسترش انتشاراختراع در بازار و  کی يکاربرد تجار
                                                 
1- Joseph Schumpeter 

تر، او نوآوري را  دقیق یبه صورت. در سراسر بازار است
و ادعا نمود که این  ردک تعریف "ترکیبی از منابع موجود"

که کار اصلی آنها مبارزه شود  توسط افرادي هدایت می فرآیند
 .هاي جدید است هاي موجود در برابر ایجاد شیوه با مقاومت

بعدتر  ،نگاهاین البته  که و نام این افراد را کارآفرین گذاشتا
هاي  از کارآفرینی فردي به سمت اثرگذاري و نقش بنگاه

به صورت کلی ارتباط میان نوآوري یا . بزرگ تغییر پیدا کرد
ي و رشد اقتصادي کشورها زمینه اصلی تغییرات فناور

  .]2[شد  تحقیقات شومپیتر محسوب می
  هاي خطی نوآوري مدل: 1960 دهه تا 1950دهه  2- 2

با ه وستیسه مرحله پ از "ينوآور یمدل خط" درکلی  طوربه 
 انتشارسپس و  يتوسعه فناور ،يا هیپا قاتیتحقعناوین 
در  شرفتیپ که دهد یمدل نشان م نیا. شود ي یاد میفناور

را مشخص  يسرعت و جهت نوآور ،یعلم يها پژوهش
در . نامند میفشار عرضه  ای يفشار فناوررا  فرآیند نیا. دکن یم

مدل فشار فناوري، بدون در نظر گرفتن تمام جوانب بازار، 
یک ایده یا اختراع با اهرم تحقیقات به سمت نیازها سوق داده 

عدم  ،يفشار فناوره ینظر به هاز جمله انتقادات وارد. شود می
 و ي بازاراقتصاد طیو شرا ها متیق يرگذاریتأث توجه کافی به

در مورد  نوآوري دهیچیپ يها هینظر ناسازگار بودن با نیهمچن
  .تاس بازیگران تعامالتو  يریبازخوردگ

سرعت و جهت  بازار، سازوکاري و عوامل اقتصاداگر 
کنند به آن کشش تقاضا یا کشش بازار  تیرا هدا ينوآور
 یک ،تقاضا براي محصوالت یا خدمات در این حالت. گویند
. دیآ یم شماربه ي نوآور يها تیفعالي براي جد پیشران

ها فراهم  بنگاه يرا برا ییها بازار فرصت يتقاضادر  راتییتغ
ي ازهایو ن يگذار هیسرما ينوآور يهافرآیندتا در  کند یم

 نیا نقد اصلی به این رویکرد. ندیا برآورد نمار مرتبط با آن
به را تغییرات تدریجی فناوري مبتنی بر نیازها  است که تقاضا،

 اي ریشه هاي کند اما در توضیح نوآوري خوبی توصیف می
 يدیکل يها يبه نوآور تواند ینم جهیو در نتناتوان است 

و کشش  يفشار فناور کردیهر دو رو. ]3[ توجه کند فرآیند
شکل . اند برانگیز بوده چالش ادیز یسادگ لیتقاضا از ابتدا به دل

  .دهد فشار فناوري و کشش بازار را نشان می هاي مدل 1
  یمفهوم يکردهایرو: 1990 دهه تا 1970دهه  3- 2

به سمت گسترش  ينظر يها ، پژوهشدر نیمه دوم قرن بیستم
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و  يکه نوآور دهیا نیبر اساس ا نیز ریوابسته به مس
دارد شکل  یبستگ آن توسعه ریبه مس دیجد 

 يا که چگونه مجموعه دهد یم حیتوض ریمس
خاص با آن  طیدر شرا یا بنگاه فرد کیکه 

ارتباط که در گذشته اتخاذ شده  یماتیبه تصم
این رویکرد به مفهوم انباشت دانش و تجربه نیز اشاره 

تجربه  هاي یادگیري از طریقفرآیندکند و مباحثی مانند اثر 
  .]5[ دهد قرار میبحث  مورد ها را و تحقیقات در کاهش هزینه

  یستمیس يکردهایرو توسعه: 1990 دهه تا
نلسون  هاي خطی در حال پذیرش بود در حالی که مرگ مدل

در جستجوي "اي با عنوان  در مقاله 1977در سال 
در فهم نوآوري به اي را  جریان تازه "نظریه مفیدي از نوآوري
ملی نوآوري شد  گذار رویکرد نظام راه انداختند که بعدتر پایه

تفاوت گسترده نرخ  اقعیتی که در مرکز توجه آنها بود
هاي  هاي آشکار در پیشرفت وري و سایر تفاوت
 تابع که داشتند دهیعق آنها. فناوري در صنایع مختلف بود

عدم ي ها هشاخصکه در پشت یی ها تیواقع
 فرض پیش .کند نییتباست ي و تنوع عملکرد نوآور

ها مشخص بودن  رفتار بنگاه نییتبي برا د
عدم صه بر خالف شاخاست که ي ریگ م

سان یک نیز گرید فرضاست و ی بنگاهقات 
 خالف تنوع بر است که مختلفي ها ت بنگاه

. استمختلف  عیصنا در آنهانه نوآوري ها ت
 ازی کی که شداتی قیتحق انیجر دوزیه باعث تج
 نانیاطم عدم گرفتن نظر با دري نوآوري ساز

                                                 
6- Nelson and Winter 

  

جامع سیاست علم، فناوري و نوآورينامه  ویژه ؛يفناور و است علمیفصلنامه س؛ سید ایمان میرعمادي

137  

 تیاهم. حرکت کردند يمنابع نوآور
مورد  1سولو يها در پژوهش ي
عوامل مختلف در  ینسب تیاهم
داشت که سهم  دهیعق سولو .کردند
 يرویو ن هیسرما يور بهره شی
عنوان  حتت يا مؤلفه ناشناختهبه 
نشان داد هاي خود  در پژوهشو 

را به  آمریکا یاز درآمد مل بخش قابل توجهی
.  

دو  و ندافتیتکامل  ينوآور هاي
 يفناور راتییدرك بهتر تغ يبرا 
 يها و مدل 2یتکامل يکردهایرو
از  تریبر اساس درك شومپی تکامل

 بنا 5"تیعدم قطع"و  4"محدود
که  دهد یمحدود نشان م 
در  يمحدود یی، تواناها بنگاهچه افراد و چه 

 طورتوانند به  نمی لذاو  و پردازش اطالعات دارند
هاي توسعه فناوري را محاسبه  جمیع منافع و هزینه

 يدر مورد بازارها تیبا عدم قطع
 یطیمح يها يگر میو تنظي نوظهور 

و  نبوده يتنها محدود به فناور ت
 زیدر حال ظهور ن يفناور یط

                                        
1- Robert Solow 
2- Evolutionary approaches 
3- Path-dependent models 
4- Bounded rationality 
5- Uncertainty 

وابسته به مس يها مدل
 ياستفاده از فناور

مس یوابستگ. دنگرفت
که  یماتیاز تصم
به تصم شود یمواجه م
این رویکرد به مفهوم انباشت دانش و تجربه نیز اشاره . دارد
کند و مباحثی مانند اثر  می

و تحقیقات در کاهش هزینه
تا 1970دهه  4- 2

در حالی که مرگ مدل
در سال  6و وینتر

نظریه مفیدي از نوآوري
راه انداختند که بعدتر پایه

اقعیتی که در مرکز توجه آنها بودو]. 1[
وري و سایر تفاوت رشد بهره

فناوري در صنایع مختلف بود
واقع تواند ینم دیتول
و تنوع عملکرد نوآورنان یاطم
دیتول تابع کردیرو
میتصمي ها نهیگز
قات یتحقنان یاطم
ت بنگاهیفعالوه نح بودن
تیفعالی گوناگون و

باعث تج آنهاپژوهش 
ساز مدل دنبال به آنها

  فشار فناوري و کشش بازار هاي مدل) 1شکل 
 

سید ایمان میرعمادي

منابع نوآور رامونیخود پ دگاهید
يدر درك نوآور ناقتصاد کال

اهم گرانیقرار گرفت و د توجه
کردند لیتحلرا  یرشد اقتصاد مل

یافزا ،يدر رشد اقتصاد یاصل
به در این زمینه  و نبودهکار 
و  اعتقاد داشت یفن راتییتغ
بخش قابل توجهی ،موضوع نیکه ا

.]4[ خود اختصاص داده است
هاي هینظر پس از آن، به تدریج

 و به طور خاص مفهوم اصلی
رو: ندمورد توجه قرار گرفت

تکامل کردیرو. 3ریوابسته به مس
محدود تیعقالن" میو مفاه ينوآور

 تیعقالن دهیا .شده است
چه افراد و چه  رانیگ میتصم
و پردازش اطالعات دارند يآور جمع

جمیع منافع و هزینه ،عقالنی
با عدم قطعهمواره  ينوآور. نمایند

ي نوظهور ها يفناور تیقابلو  ندهیآ
تیالبته عدم قطع .استهمراه 
طیو مح یاجتماع تیبه وضع
  .دارد یبستگ
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 که صورت گرفته علمزه حو دری میعظي 
ي ازهاین بسا چه و نشده لیتبد بازار وي 

ي توانمند وجود علت عدم به که وجود داشته
 نیبر اساس ا. است پاسخ مانده بدونتا به امروز 

 کیشکست  ای تیموفق ییدر شناسا ي
ها و مراحل  بنگاه نیحفظ ارتباطات مؤثر ب

نشان  رامدل  نیانماي کلی  2شکل . است
را  دیتول فرآیندمراحل مختلف  نیبازخورد ب

.  
  ينوآور ملیبه سمت نظام : 2000 دهه تا
با دقت  ينوآور يها نظریه ستم،یقرن ب یی
 ينوآور يهافرآیندبه سمت  یخط يها
به  مند نظامنگاه  اساس یک رب .کردند 

ي و بررسی چگونگی تعامل بازیگران 
هاي خصوصی و عمومی و نقش نهادها در توسعه و 

. متولد شد 3پذیري کشورها، مفهوم نظام ملی نوآوري
که متوجه معرفی شد این مفهوم توسط اقتصاددانان تکاملی 

بخشی از  ند اقتصاد نئوکالسیک، توضیح رضایت
المللی ارائه  هاي بین هاي رشد اقتصادي و رقابت

اولیه  مفروضاتین ضعف اقتصاد نئوکالسیک، 
آن مبتنی بر تعادل و انتظارات عقالنی است که درك نوآوري 

  .دنساز محدود میرا هاي یادگیري 
 1980بار در اواخر دهه  نخستین ينوآور

را  ينوآور ینظام مل يو. توسعه داده شد
 يها در بخش نهادهااز  يا شبکه" :نمود

                                                 
3- National Innovation System (NIS) 
4- Freeman 

  
 ]8[اي به هم پیوسته 
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به دنبال ي گریبود و دی تکامل
ي نوآور تنوع و نانیاطم عدم در پس

را  ییها تالش ،خود یتکامل دگاه
 نیبر ا. را توسعه دهند ينوآور

 يجستجو براي يفرآیندوتوسعه به عنوان 
فشار (فناورانه  يها يها مطرح شد که توسط توانمند

و  تیهدا) کشش تقاضا(کننده 
 یطینکته در مح نیا. آورد یرا فراهم م

قرار  یبازار مورد بررس از رون
 یفعل ينهاد يبازار از ساختارها

  .]7[ دنریپذ یم ریتأث گران
در  یستمیس ينشان دادن بازخوردها

و  1986در سال  1و روزنبرگ 
 صورت گرفت 2وستهیبه هم پ 
 يهافرآیندطرف  کیاز  وستهی

در تعامل  گریکدیها که با  از بنگاه
بنگاه  انیروابط م گریو از طرف د

 نیا. کشد یم ریرا به تصو يتر علم و فناور
قلمداد شود که  "ستمیس"از  یفی
 ،یاسیس ،يانداز اقتصاد چشم چ

به آنها  واقعر د. کند یرا منعکس نم
 وجود عمل دری خطي ها مدل
حاصل  افتاده اتفاقي نوآورزه حو
چه بسا . بازار بوده استاز ین با

                                        
1- Kline and Rosenberg 
2- Chain-linked model 

ي ها يگذار هیسرما
ي فناور به گاهچیه

وجود داشته بازار دری فراوان
تا به امروز  الزمي فناور

يدیمدل عنصر کل
حفظ ارتباطات مؤثر ب زانیم ،ينوآور
است ينوآور فرآیند

بازخورد ب يها داده و حلقه
.کشد به تصویر می

تا 1980دهه  5- 2
ییانتها يها در سال

ها از مدل يشتریب
 حرکت تر دهیچیپ

ي و بررسی چگونگی تعامل بازیگران نوآور هايفرآیند
هاي خصوصی و عمومی و نقش نهادها در توسعه و  بخش
پذیري کشورها، مفهوم نظام ملی نوآوري رقابت

این مفهوم توسط اقتصاددانان تکاملی 
ند اقتصاد نئوکالسیک، توضیح رضایته بودشد

هاي رشد اقتصادي و رقابت مشخصه
ین ضعف اقتصاد نئوکالسیک، تر مهم. دهد نمی

آن مبتنی بر تعادل و انتظارات عقالنی است که درك نوآوري 
هاي یادگیري فرآیندو 

نوآور یمفهوم نظام مل
توسعه داده شد 4توسط فریمن

نمود فیتعر نگونهیا

اي به هم پیوسته  مدل زنجیره: نوآوري فرآیندمدل تعاملی ) 2شکل 

تکاملي کردیرو بر مبناي تنوع و
در پس کهي نهادکشف عوامل 

  ].6[شتند دا قرار
دگاهیدر ادامه د نتریو و نلسون

نوآور هاي هینظر کهآغاز کردند 
وتوسعه به عنوان  اساس، تحقیق

ها مطرح شد که توسط توانمند حل راه
کننده  مصرف يازهایو ن) عرضه

را فراهم م یامکانات متنوع
رونیمتشکل از عناصر بازار و ب
بازار از ساختارهاریگرفته که در آن عناصر غ
گرانیباز يمانند مقررات و رفتارها

نشان دادن بازخوردها براي هیاول يها تالش
 کالینتوسط  ينوآور فرآیند

 يا رهیتحت عنوان مدل زنج
یبه هم پ يا رهیمدل زنج .]8[

از بنگاه يا شبکه ایبنگاه  کی یدرون
و از طرف د سازد یمشخص مرا هستند 

تر علم و فناور و نظام گسترده
یبه عنوان تعر تواند یموضوع م

چیه ها هینظر یبر خالف برخ
را منعکس نم یو فرهنگ یاجتماع
مدلکردند که ان یبی روشن
حو در آنچه هر و اند نداشته

باد یجدي فناور جفت شدن
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و تعامل آنها منجر به واردات،  تیکه فعال یو دولت یخصوص
 .]9[ "دنشو یم دیجد يها يفناور وذاصالحات و بهبود و نف

کنندگان  مصرف نیبر نقش تعامالت ب 1988 در سال 1ندوالال
 وندیاطالعات و دانش در پ انیجر لیو تسه دکنندگانیو تول
به . ]10[د کر دیکاربران تأک يازهایبا ن يفناور يها تیقابل
 نیاو استدالل کرد که ا ،ينوآور یاساس يها تیعدم قطع لیدل

بازار است و به اعتماد و  يهاسازوکاراز  رتعامالت فرات
 کی 1993نلسون در سال . دارد یمتقابل بستگ يرفتارها

کشور  15 ينوآور یمل يها را انجام داد و نظام یمطالعه تجرب
 1995 سال درنیز  2ستیادکوئ]. 11[ قرار داد یرا مورد بررس

رویکرد از  استفاده با دیکوش و وستیپاین سه محقق  جرگه به
 منظرو نقش دولت از ي گذار سیاستي برایی ، مبناکارکردي

در اوایل  مفهوم نظام ملی نوآوري .کند ارائهي نوآوری مل نظام
 3پذیرش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي مورد 1990دهه 

کشورهاي مختلف به کار  توسطبه طور گسترده  و قرار گرفت
فنالند و کانادا در زمره اولین کشورهایی بودند که . گرفته شد

گذاري و  از این مفهوم به عنوان مبنایی براي سیاست
  ].12[هاي رشد اقتصادي استفاده کردند  راهبرد

  یستمیس هاي ينوآورتوسعه : تا امروز 1990دهه  6- 2
دهه  نماند و در یباق یدر سطح ملاما  ينظام نوآور قاتیتحق

 يا تا مباحث منطقه افتیگسترش  نظام نوآوري میمفاه 1990
فراتر از بعضاً  مفاهیم نیا. دریگدربر زیرا نو فناورانه  یو بخش
 يها که در خوشه ییها و بخش روند می جغرافیایی نیز مرزها

سهم  یجهان يها شبکه در یاقرار دارند و  يا کوچک منطقه
 ریاخ يها شرفتیپکلی،  طوربه . شوند میشامل نیز را  دارند
، مند نظام فرآیند کیبه سمت  جیبه تدر ينوآور يها هیدر نظر

سوق داده  یتعامل گرانیاز باز یعیوس فیبا ط یخطریو غ ایپو
دانش،  هیسو کی انیقدرتمند و جر يها شرکت يبه جا .شد

نهادها  انیم يهاو بازخورد یدرون يها شبکه يتمرکز بر رو
 کیبه عنوان نقش نهادها  به به طور خاصیابد و  میانتقال 

در همه  "يقواعد باز"و حفظ  جادیا در يدیموضوع کل
) یچه مثبت و چه منف( يبازخوردهابه . شود میتوجه سطوح 

دهنده  اطبه عنوان ارتب ستمیمختلف س يها قسمت انیم
  .شود میتأکید  ژهیبه طور و زین يفناورانه و نهاد راتییتغ

                                                 
1- Lundvall 
2- Edquist 
3- Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 

هاي  مطالعات و تحقیقات جدید در این حوزه با چالش
و اهداف توسعه  خوردهمحیطی پیوند  اجتماعی و زیست

این . کند را دنبال می 5و مسائلی مانند گذار و دگرگونی 4پایدار
اشاره دارد که  6اجتماعی -در نظام فنی اتدگرگونی به تغییر

]. 13[پردازي شده است  مفهوم 7گذارهاي پایدارپیشینه در 
گذار و انتقال در  تیقابلنه تنها  اجتماعی، ي فنیوهایسنار

 یبلکه به بررس دنده یم حیتوضرا  ها يمورد توسعه فناور
 لیو تحل هیمختلف و تجز يها نهیگز نیارتباطات بالقوه ب

 ها، راهبردتوسعه بر  نیا يو اثرگذار يریاثرپذ یچگونگ
  ].14[ دنپرداز یم زیمختلف ن انذینفعو رفتار  ها استیس
  
  رویکردهاي مختلف به نظام ملی نوآوري -3
  هاي اصلی به نظام ملی نوآوري ها و بینش نظریه 1- 3
  کریستوفر فریمن 1-1- 3

از کریستوفر  ايمفهوم نظام ملی نوآوري اولین بار در مقاله
این مفهوم را وي مطرح شد جایی که  1982فریمن در سال 

و به  دانست در تجارت آزاد مرتبطبه یک بحث مهم 
به عنوان ) اقتصاددان بزرگ آلمانی( 8فریدریش لیست

سپس این مفهوم توسط . هاي مفهومی آن اشاره کرد ریشه
: سیاست فناوري و عملکرد اقتصادي"فریمن در کتاب 

 تر مشخص یبه صورت 1987در سال  "هایی از ژاپن درس
تالشی بود که علل کتاب او ]. 9[استفاده قرار گرفت  مورد

انگیز ژاپن را تبیین  پیشرفت فناورانه و توسعه اقتصادي شگفت
او در کتاب خود از عبارت نظام ملی نوآوري براي نشان . کند

هاي اقتصادي و نهادي ژاپن که توانایی توضیح  دادن ویژگی
عامل اساسی در  5و  هرا دارد استفاده کرد آن رشد اقتصادي

  :نه خالصه نمودموفقیت ژاپن را اینگو
نقش دولت ژاپن در نوگرایی اقتصاد کشور و به خصوص  �

 آن کشور الملل نقش وزارت صنعت و تجارت بین

ها در این  اي مهارت نهاد آموزش ابتدایی و پرورش حرفه �
 نوگرایی

هاي جدید  تالش منسجم براي وارد کردن و بهبود فناوري �
 دنیا با استفاده از مهندسی معکوس

                                                 
4- Sustainable Development Goals 
5- Transformative change 
6- Socio-technical 
7- Sustainability transitions 
8- Friedrich List 
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صنعت و آگاهی از تغییرات  باتعامل نزدیک میان دولت  �
 فناورانه

 بخش اقتصاد و به خصوصافته در ی شکلي نهادها �
  بزرگي ها بنگاه

 ی،نسب تیمز مرسومي کردهایپرداختن به روي به جافریمن 
هاي نهادي در یک کشور  کند که زیرساخت بیان می اًصریح
 در او. میان کشورها شودتواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی  می

ي اقتصاد عملکرد علتن یتر مهم که داد نشان خودمطالعه 
ی ملنظام  کی دوم، وجودی جهان جنگ از پس ر ژاپنیچشمگ
 ده داشتیي عقو .است ودهبهاي نهادي آن  ي و ویژگینوآور

 1ابرانگارهي ریگ شکل که استیی ن کشورهایکه ژاپن از اول
او در . است شده ایمه آني برا درك و را اطالعاتي فناور

 فعال وي نوآوربا نظام کشور ک ینشان داد که  مورد ژاپن
با سایر  فناورانه شکاف تواند یم شده سازماندهی درست

ی ملنظام به من ینگاه فر. کشورهاي پیشرو را کاهش دهد
 شکاف کاهش کردیرو باي ادیقرابت ز ابتدا همان ازي نوآور
  .است داشته 2و فرارسی فناورانه

نظیر خود  بی کتاب در 3فریمن با همکاري لوکا 2001 سال در
و  دادهاین نگاه را توسعه  "گذرد یمن که زما همانگونه "م با نا

 که دهد می نشانرانه فناوي ها انقالبیده اضمن تشریح 
اند که  انه موفق بودهفناور بزرگانقالب  پنجکشورهایی در 

و ی ، علمیاسی، سیفرهنگ ،ياقتصادي نهادها ندا هتوانست
. ]15[ کنند هماهنگ ها انقالب نیا الزامات با را خودي فناور

، بریتانیا )الکتریسیته(به عنوان مثال، در انقالب سوم فناورانه 
و  کایآمرو  دهد قیتطبی خوب را به خودي نتوانست نهادها

ي ، نهادهایسازماني ها منظا سرعت به بودند توانسته که آلمان
 هماهنگ کنند انقالب نیا الزامات با را خودی آموزش وی مال

  .از بریتانیا پیشی گرفتند
  آك الندوال بنت 1-2- 3
در آن که  کند یم تدوینرا ی مهم کتاب 4یدوس 1988 سال در

در آن ي نوآورزه حوی مسائل اصل ی بهمختلفمتفکران آن 
ي نوآوری ملنظام  ،کتاب نیا ک بخش ازی. پردازند یزمان م
 و الندوال من،یفر قلم نلسون، ب بهیترت بهآن فصول  که است

                                                 
1- Paradigm 
2- Catch-up 
3- Luca 
4- Dosi 

کتاب صه خال فصل نیا من دریفر. است نگارش شده 5پلیکان
و نلسون  الندوالو  دهد یم حیرا توض ژاپناره درب کتاب خود

در اوایل دهه این دو که  پردازند یم خودي ها دگاهید انیب به
کتاب : شوند به دو کتاب مهم در این حوزه تبدیل می 1990

به سوي یک نظریه در مورد نوآوري و : نظام ملی نوآوري"
توسط الندوال در گروه دانشگاه آلبورگ در  "یادگیري تعاملی

اي  مقایسه: هاي ملی نوآوري نظام"و کتاب ] 16[ 1992سال 
  ].11[توسط نلسون  1993در سال "تطبیقی

الندوال به عنوان یک اقتصاددان به دنبال جایگزینی براي 
جایی که توسعه اقتصادي  نئوکالسیک بودنظریه اقتصادي 

کشورها تابعی از انباشت سرمایه و نیروي کار در نظر گرفته 
او بر یادگیري تعاملی و نوآوري به عنوان  ].17[ شد می
هاي اصلی رشد اقتصادي تأکید و بیان داشت که  پایه
ن یتوانند ا ینم اصوالًد یو تابع تولک ینئوکالسي کردهایرو

خاص بر تعامل تولیدکننده  طوربه  يو. دهندح یتعامل را توض
 )ر نگاه تابع تولید جایگاهی نداشتکه د( 6کننده و مصرف
ین تر مهمدر دیدگاه او این یادگیري تعاملی . اي کرد تأکید ویژه

شد و نظام نوآوري را  منبع نظام ملی نوآوري محسوب می
ها  که بستر این تعامالت و یادگیري کردهمان نظامی تعریف 

الندوال عقیده داشت که دانش جدید براي . دهد را شکل می
در  یاصل مسئلهها ندارد و  نوآوري لزوماً ریشه در دانشگاه

کنشگران مختلف  انیم يریادگیتعامل و روابط  ينظام نوآور
باشد  شتریتعامالت ب نیا تیفیو ک دادتنوع، تع هر چهاست و 

 یاز جمله عوامل اصل .کند یبهتر کار منیز  ينظام نوآور
که به  تندنهادها هس ،يریادگیتعامل و روابط  تیتقو مسبب

این . شوند یمطرح م ينوآور يها نظام یعنوان عنصر اساس
مفهوم در مطالعه فریمن در خصوص نظام ملی نوآوري نیز 

در پرتو نهادها  ينوآور یمل يها نظامجایی که  شد دیده می
بر نهادها،  اولیه یده از شکلجایی که بیش و  یرندگ یجان م
 یطیمح دیجد تمانهادها با الزا عیسر قیو تطب رییتوان تغ

  .]18[ تمرکز کرده بود
 ده،یچیپي ا دهیپد نه تنها ينوآور فرآینداز نظر الندوال،  در کل
ي ا دهیاست بلکه پدت یبا عدم قطعو همراه ی انباشت ،پویا
گرفتن تعامالت  نظر توان بدون در ینم کههست ز ینی گروه

                                                 
5- Pelikan 
6- User-producer interaction 
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فعال ي اقتصادگران یبازان یموجود میده چیپي بازخوردهاو 
به ، ياقتصاد نظامک یدر ان یو مشتردکنندگان یتول خصوصاً
دهد که  او توضیح می. افتیدست نظام ن یا ازی مناسب درك
موقعیت ،  کننده تعامل میان تولیدکننده و مصرفي ریگ شکلدر 

هاي فناورانه، تاریخ و  جغرافیایی بازیگران، دولت، قابلیت
 نیو بنابراکنند  فرهنگ کشورها نقش مهمی را ایفاء می

 يبه مرزها دیصحبت نمود که مق ينوآور هیتوان از نظر یم
  .است ينوآور یمل نظامکه همان ، دکشور باش کی یمل
  نلسون چاردیر 1-3- 3

به عنوان یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان  نلسونریچارد 
 در رانظام ملی نوآوري  اصطالح 1988 سال درحوزه نوآوري 
و  کرد استفادهي آمریکا فناور و علمنظام  به مطالعات مربوط

هاي  شده در بنگاه وتوسعه انجام اعتقاد داشت تحقیق
او ]. 19[داري مدرن است  خصوصی، قلب تپنده موتور سرمایه

که نقش مهمی در تبیین نظریه تکاملی و ارتباط آن با تغییرات 
هاي ملی  نظام 1993در کتاب خود در سال ] 1[فنی دارد 

کشور را با یکدیگر  15نوآوري و نقش نهادهاي ملی در 
که رد کنلسون در مقدمه کتاب صراحتاً اعالم . مقایسه نمود

 يحاصل کار وبلکه  نبودهاین کتاب یک پژوهش نظري 
نظام  دهد یم اننشکه  است یتجرب مطالعه کی شتریب

متفاوت  اریبس گریکدیکشورها با  نیوتوسعه در ا تحقیق
 ي درنوآور یهاي مل تفاوت نظام تواند یتفاوت م نیهستند و ا

به عنوان مثال، او نشان داد که . را تبیین نمایدکشورها  نیا
آمریکا توسط یک آژانس مرکزي وتوسعه در  نظام تحقیق
بر خالف ژاپن که وزارت صنعت و تجارت (شود  هدایت نمی

هاي نهادي که  چارچوب هکبل) این نقش را بر عهده داشتآن 
با کمک همکاري  اند یافته توسعهتکاملی  فرآینددر یک 
ها، نقشی  اي میان بخش خصوصی و دانشگاه وتوسعه تحقیق

تفاوت این . ندنک آمریکا ایفاء میکلیدي در نظام ملی نوآوري 
 یقابل توجه زانیبه متواند  می ينوآور يها در نظام

و  یاسیو س ياقتصاد طیشرا يها کننده تفاوت نعکسم
  .نیز باشدکشورها  يها تیاولو

که  شدهموضوع اشاره  نیبه امزبور کتاب ی انیدر فصل پا
در هر کشور، ما را به مطالعه بر  ينوآور يمطالعه بر رو

نظام آموزش  مانند مختلف يکشورها نیب نهادياختالف 
 يها رساختیز ،یمال نظام ،یوتوسعه صنعت و تحقیق یعال

به  .دارد وامیآنها  يو تجار پولی يها استیو س یمومع
ی خصوصهاي  انسازمان یاز نظر نلسون، تعامل مگر یعبارت د
 يو اقتصاد يساختار نهاد کیدرون ي به قدر، یو دولت

مشخص  اریچند مع انتخاب کهاست ان یدر جریده چیپ
ی نظام مل سهیو مقاي رگی زهاندا يشمول و استاندارد برا جهان
نظام از نگاه او . کند میدشوار  را گریکدیکشورها با ي نوآور
دولت و بخش ان یمده یچیکار پم یتقسن یهمي نوآور یمل

وابسته به  اریکه بسشود  تعریف میدانش  دیتول ردی خصوص
نظام مخصوص خود هر کشور  نتیجه است و در یمل ينهادها

  .را خواهد داشت
  چارلز ادکوئیست 1-4- 3

 1990پس از معرفی مفهوم نظام ملی نوآوري در اوایل دهه 
هاي بیشتري براي مشخص کردن طبیعت آن به عنوان  تالش

کار . انجام شدیک رویکرد تحقیقاتی و چارچوب سیاستی 
شده در این خصوص توسط چارلز ادکوئیست  اصلی انجام

ترین  ادکوئیست در سوئد به عنوان اصلی. صورت گرفت
او در اوایل دهه . شود محقق نظام ملی نوآوري شناخته می

هاي ملی نوآوري کشورهاي  با کمک الندوال نظام 1990
 بر خالف نظر فریمن،. سوئد و دانمارك را مقایسه کرد

اي  نظام ملی نوآوري را مجموعه پیچیده که الندوال و نلسون
در طول  گرفتند که از تعامالت بازیگران و نهادها در نظر می

به صورت آگاهانه و از گیرد و  میشکل  یخیتار فرآیند کی
 1995ادکوئیست در سال  شود نمی یشده طراح نییتع شیپ

ي کارکردها، یستمیسي ها لیبا استفاده از تحل کردتالش 
ء نماید تا بتواند آن را به احصا رای نظام ملی نوآوري اصل
او  .]20[ اي تحلیل کند مند و با یک نگاه برنامه نظام یصورت

عقیده داشت که مطالعات نوآوري و نظام ملی نوآوري 
. تواند یک پایه علمی براي سیاست نوآوري را فراهم آورد می

هاي نوآوري  نظامدر خصوص توسعه مفهوم  ويهاي  تالش
 15به کمک محققانی از  1997ادامه داشت تا اینکه در سال 

. ]21[را تدوین نمود "هاي نوآوري نظام"کشور مختلف کتاب 
در فصل اول کتاب، ادکوئیست ضمن مرور تعاریف مختلف 

اي  شده درجه کند که تعاریف ارائه نظام ملی نوآوري، بیان می
براي توسعه این رویکردها باید از ابهام را به همراه دارند و 

او معتقد بود که مبتنی بر . عناصر مهم نظام مشخص شوند
کننده و ضروري  توان تمام عناصر تعیین رویکرد کارکردي می



  هاي علم، فناوري و نوآوري

سبک متمایز و غالب در نظام ملی نوآوري تحت عنوان 
 2"نوآورينوآوري و یادگیري از طریق علم، فناوري و 

 3"یادگیري از طریق انجام، استفاده و تعامل
اولی بر نهادهایی که ه ک ]21[مورد توجه قرار گرفت 

کند که  ارتقاء نظام علم و فناوري را به همراه دارد تمرکز می
و  شود یاد می 4رویکرد محدودبه عنوان از آن 
تري از تعامالت میان نهادها مانند نظام  دومی گستره وسیع

شود  را شامل می... و آموزشی، بازار نیروي کار، نظام مالی 
توان با تفاوت دیدگاه  ها را می این تفاوت. )

  .در مورد دانش و نوآوري مرتبط دانست
STI  

ها و  این رویکرد به نظام ملی نوآوري بر تعامل میان بنگاه
نهادهاي تحقیقاتی تمرکز دارد و شاید بتوان آن را نسخه 

پردازانی مانند  نظریه .دانست 6"هاي ملی علم
گیري  نلسون اعتقاد داشتند انتشار دانش فناورانه براي شکل

است و یادگیري تجربی یک اثر  بنیان ضروري
مانند تولید (ها  هاي معمول بنگاه جانبی و ناخواسته از فعالیت
  .]11[شود  محسوب می
 یمل يها بر همان نظاماین رویکرد تمرکز 

که نلسون در کتاب خود به آن اشاره  وتوسعه است
همیت بودن آن نیست و ا این رویکرد به معناي کم

نظام ملی  ی ازقطعاً نظام تحقیقاتی در همه کشورها بخش مهم

                                                 
2- Sience, Technology and Innovation (STI) 
3- Learning by doing, using and interacting (DUI)
4- Narrow 
5- Broad 
6- The national systems of science 

  
 ملی نوآوري
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این . نظام که بر تغییرات فنی تأثیرگذار هستند را تعریف نمود
ح ملی وهاي نوآورانه در سط از فعالیت

گذاري در  ي براي درك پویایی نوآوري و سیاست
  .هاي نوآوري را به همراه داشت

رسد که ایجاد یک نظریه معقول از تمام عوامل 
 بر منتقدان. ضروري اثرگذار بر نوآوري خیلی واقعی نباشد

گذاشتن  به علت کنار، ییکرد کارکردگرا
شده و یی گرا لیتقلي خطادچار 

 ها دولتیعنی  .به تصویر بکشد
 را محقق نظامک ي یکارکردهامه 
 گرفته شکلي نوآورنظام که  ست
هاي نوآوري در سطح کشور  فعالیت

پیچیده، چندمنظوره، ناهمگن و همیشه در حال 
. تغییر است که حتی تعاریف جامعی از آنها وجود ندارد

تواند با نظریه تکاملی که  همچنین این رویکرد به سختی می
  ].22[ عدم قطعیت را در ذات خود دارد سازگار باشد

 3ي در شکل نوآوری ملنظام به 

هاي  دو رویکرد اصلی به نظام ملی نوآوري و سیاست

با گذر زمان، رویکرد نظام ملی نوآوري در درجه اول به 
گذاري توسعه داده شد و دو  عنوان چارچوبی براي سیاست

                                        
1- Causal 

سبک متمایز و غالب در نظام ملی نوآوري تحت عنوان 
نوآوري و یادگیري از طریق علم، فناوري و "

(STI)  یادگیري از طریق انجام، استفاده و تعامل"و
(DUI)  مورد توجه قرار گرفت

ارتقاء نظام علم و فناوري را به همراه دارد تمرکز می
از آن در برخی منابع 

دومی گستره وسیع
آموزشی، بازار نیروي کار، نظام مالی 

)5رویکرد گسترده(
در مورد دانش و نوآوري مرتبط دانست

STIرویکرد  2-1- 3

این رویکرد به نظام ملی نوآوري بر تعامل میان بنگاه
نهادهاي تحقیقاتی تمرکز دارد و شاید بتوان آن را نسخه 

هاي ملی علم نظام"بهبودیافته 
نلسون اعتقاد داشتند انتشار دانش فناورانه براي شکل

بنیان ضروري اقتصاد دانش
جانبی و ناخواسته از فعالیت

محسوب می) و بازاریابی
تمرکز به عبارت دیگر، 

وتوسعه است تحقیق
این رویکرد به معناي کم. کرده بود

قطعاً نظام تحقیقاتی در همه کشورها بخش مهم

Learning by doing, using and interacting (DUI) 

ملی نوآوري  هاي متفاوت به نظام ي از بینشا خالصه) 3شکل 

نظام که بر تغییرات فنی تأثیرگذار هستند را تعریف نمود
ی از فعالیت 1اقدام یک توضیح علّ

ي براي درك پویایی نوآوري و سیاستا و پایه
هاي نوآوري را به همراه داشت نظام

رسد که ایجاد یک نظریه معقول از تمام عوامل  به نظر می
ضروري اثرگذار بر نوآوري خیلی واقعی نباشد

کرد کارکردگرایکه رو بودند نظر نیا
دچار ، ينوآور نظریهفهم و 

به تصویر بکشدرا  نظامک یت یتواند کل ینم
مه ه تا تالش کنندحتی اگر 

ستینی معن بدان نیا باز سازند
فعالیت. کند یم کاری خوب به و

پیچیده، چندمنظوره، ناهمگن و همیشه در حال اي  مجموعه
تغییر است که حتی تعاریف جامعی از آنها وجود ندارد

همچنین این رویکرد به سختی می
عدم قطعیت را در ذات خود دارد سازگار باشد

به فوق  متفاوتبینش  چهار 
  .شده است ارائه

دو رویکرد اصلی به نظام ملی نوآوري و سیاست 2- 3
  مرتبط با آن

با گذر زمان، رویکرد نظام ملی نوآوري در درجه اول به 
عنوان چارچوبی براي سیاست
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وتوسعه  هاي تحقیق حتی فریمن آزمایشگاه. خواهد بود
هاي خصوصی در آلمان و آمریکا را به عنوان یکی از  بنگاه

گیري رهبري این کشورها در فناوري،  دالیل اصلی شکل
تحقیقات . ه استکردپذیري و سطح درآمد معرفی  رقابت

خصوصی و دولتی نقش مهمی را در پیشتازي کشورها در 
براي کشورهاي با درآمد کم و . کنند ها ایفاء می توسعه فناوري

شرط الزم براي  پیش ،متوسط ، توسعه یک نظام تحقیقاتی
شده در خارج و  هاي جدید توسعه داده جذب فناوري

. شود سوب میسازي آنها با شرایط ملی خود نیز مح بومی
، به کره جنوبیبرخی اقتصادهاي موفق آسیا مانند ژاپن و 

اند و الگوهاي  گذاري کرده شدت در علم و فناوري سرمایه
هاي دانش عمومی و  را در تعامل میان زیرساخت يجدید

  .اند بخش بنگاهی توسعه داده
  DUIرویکرد  2-2- 3

کننده و  این رویکرد همانند نگاه الندوال، بر تعامل مصرف
رویکرد . هاي یادگیري تعاملی تمرکز داردفرآیندتولیدکننده و 

 1ریشه در نظام ملی تولیدداراي گسترده، نظام نوآوري را 
کنندگان،  بر این اساس، تعامل تولیدکنندگان و مصرف. داند می

همکاري متخصصین و محققان علمی و نظام سازمانی درون 
ویکرد، به جاي دسترسی و راین  .ها حیاتی خواهند بود بنگاه

در داخل یا میان استفاده از دانش فناورانه، یادگیري تعاملی 
کننده یادگیري تجربی  هاي تقویت و فعالیتمرزهاي سازمانی 

گذاري نوآوري در  را به عنوان یک عنصر اساسی در سیاست
 فرآیندیادگیري تعاملی به عنوان یک  ].16[گیرد  نظر می

و شکل و محتواي تعامل انسانی،  شدهه اجتماعی در نظر گرفت
زمینه تجربی و آموزشی مدیران، محققان، مهندسان و  پس

بنابراین رویکرد گسترده به نظام . سازد کارمندان را منعکس می
هاي ملی است که منابع انسانی  نوآوري شامل نهادها و سازمان

 ،برخی از این نهادها. دهند هاي یادگیري را شکل میفرآیندو 
رسمی هستند و به طور مستقیم ایجاد مهارت و ارتقاء 

 ي نیزنهادهاي دیگر و گیرند شایستگی افراد را هدف می
هاي یادگیري مبتنی بر تجربه و  غیررسمی هستند و چارچوب

ها شامل الگوهاي  هاي ملت ویژگی. دهند انجام را تشکیل می
 هاي جامعه مدنی، پویایی بازار کار و خانوادگی، فعالیت

هاي نوآوري فرآیندبر  نیز هاي سازمانی در محیط کار یادگیري

                                                 
1- The national production system 

عملکرد نوآوري در سطح . گذارند و یادگیري تعاملی تأثیر می
هاي یادگیري فرآینددهنده تفاوت در نحوه کار و  ملی نشان
هاي موجود در نهادها و  گیرتر از تفاوت چشم آنهااست و 

نظام نوآوري  علمی هستند که به صورت محدود به هاي نظام
  .نگرد می
مقایسه دو رویکرد و منطق شکست بازار در برابر  2-3- 3

  شکست سیستم
به نظام ملی  DUIو  STI هايهاي مهمی میان رویکرد تفاوت

اندازهاي مختلف نظري و  نوآوري وجود دارد که چشم
اي از  خالصه 1جدول . سازد سیاستی را منعکس می

  .دهد نشان می هاي میان این دو رویکرد را تفاوت

  به نظام ملی نوآوري DUIو  STI هايتفاوت رویکرد) 1جدول 
  DUIرویکرد   STIرویکرد   

هسته 
  اصلی

  نظام ملی علم

ترین  دانش به عنوان مهم
منبع و یادگیري به عنوان 

ترین فرآیند در  مهم
  اقتصاد

 محققان
  اصلی

و ادکوئیست  ]11[نلسون 
]21[  

و الندوال  ]9[فریمن 
]16[  

  تمرکز

یادگیري مبتنی بر علم،  -
  فناوري و نوآوري

ها  پژوهشگران، دانشگاه -
  هاي تحقیقاتی و سازمان

  اي ریشههاي  نوآوري -

یادگیري مبتنی بر  -
  تجربه، استفاده و تعامالت

تولیدکنندگان و  -
  کنندگان و رقبا مصرف

  هاي تدریجی نوآوري -

پیامدهاي 
  سیاستی

هاي  ارتقاء یادگیري -
مبتنی بر علم و دانش 

  آشکار
افزایش  -
هاي  گذاري سرمایه
  وتوسعه تحقیق

حمایت از تحقیقات  -
  بنیادین

 حقوق حمایت از رژیم -
  مالکیت فکري

گسترش یادگیري مبتنی  -
  بر تجربه و دانش ضمنی

توسعه شرایط  -
چارچوبی براي بهبود 
یادگیري میان مرزهاي 

سازمانی و ایجاد 
 هاي دانش و شبکه

  ایش ظرفیت جذبافز
توجه به اثرات نهادي  -

  بر یادگیري
  

به یادگیري مبتنی بر علم و دانش صریح و  STIرویکرد 
کند  تمرکز می بر علم، فناوري و نوآوريآشکار توجه دارد و 

یادگیري مبتنی بر تجربه، بر  DUIدر حالی که رویکرد 
و بر دانش ضمنی و ترکیبی تمرکز استفاده و تعامل توجه دارد 

. اولی مبتنی بر علم است و دومی مبتنی بر تجربه. دارد
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هاي جستجو، پژوهش و اکتشاف تأکید فرآیندرویکرد اول به 
شود که در  هاي یادگیري میفرآینددارد اما رویکرد دوم شامل 

. دهد ها رخ می ها و میان بنگاه ه بنگا روالهاي معمول و  فعالیت
اي به  س نوع اثرگذاري نوآوري، رویکرد اول توجه ویژهبر اسا
هاي در حال ظهور دارد در  و فناوري اي ریشههاي  نوآوري

حالی که رویکرد دوم اگر چه به انتشار و استفاده از 
هاي تدریجی  نوآوري ،هاي جدید توجه دارد اما بیشتر فناوري

  .گیرد را دربرمی
توجیه شکست بازار در تفاوت دیگر میان این دو رویکرد، 

نظران حوزه  بسیاري از صاحب. سیاست نوآوري است
این ) یا به صورت کلی اقتصاددان تکاملی(هاي نوآوري  نظام

کنند زیرا اعتقاد دارند با اقتصاد  توجیه را محکوم می
. دارد بسیارينئوکالسیک و دیدگاه خطی در نوآوري شباهت 

 دوم یاز جنگ جهان پس هیاول يها سالایده شکست بازار به 
 کایدر آمری قاتیتالش تحق کی هجینت درگردد جایی که  بازمی

 نیتر مهم دیدخلق دانش ج، ياقتصاد نوآوراختراع و  رامونیپ
که در  شد یحال گفته م نیبا ا. شد یمعرف يمنبع نوآور

به طور  یدانش نیچن ياقتصاد يموارد دستاوردها ياریبس
به . ابدی یاند اختصاص نم که آن را خلق کرده يکامل به افراد

وتوسعه به بخش  عبارت دیگر، بازگشت منافع تحقیق
توانست از  خصوصی کمتر از میزان منفعتی بود که جامعه می

و  است یعموم يکاال کیدانش  چرا که .آن بهره ببرد
 را انیها و مشتر بنگاه ریسا يبرا 1"زیسرر"در دانش،  شرفتیپ

به راحتی توسط دیگران و در نتیجه  خواهد داشتبه همراه 
 که شود یامر موجب م نیا. ]23[ قابل استفاده خواهد بود

ه یسرما و بخش خصوصی کاهش یابد و ها بنگاه هاي انگیزه
 کیجامعه به عنوان  يکه برا دیرا به خلق دانش جد یچندان
 کی "شکست بازار" این .است اختصاص ندهند دیکل مف

مداخله و البته است  ينوآور يشده برا مانع بالقوه شناخته
ي و کاهش عدم قطعیت گذار هیسرما شیبا هدف افزا یاستیس

 نیا ].24[ کند یم قیرا تصد وتوسعه بخش تحقیقدر  موجود
ي گذار خاص از سه نوع ابزار سیاست طوراستدالل به 

 قاتیکه از تحق ییابزارهااول، . کند یم تیحما نوآوري
 يها که فرصت ییاز آنجا. کنند یم تیحما نیادیبن

 اریقرار دارند و بس ندهیدر آ نیادیبن قاتیتحق يساز يتجار

                                                 
1- Spillover 

 يبرا يا زهیانگ یخصوص يها بنگاه ،نامطمئن هستند
ها  دولت نیبنابرا .ندارند نیادیبن قاتیدر تحق يگذار هیسرما
 يکنند برا حمایت ندهیآ انیبن دانش يها يآنکه از نوآور يبرا
 يها سازمان گریها و د در دانشگاه دیبا، عمومی دانش دیتول
از  یمال تیحما دوم،. دکنن يگذار هیسرما یعموم یقاتیتحق

 میرژ تیتقو ،سوم. است یخصوص يها وتوسعه بنگاه تحقیق
محافظت  شکست بازار تیماهچرا که  يفکر تیحقوق مالک

  .شود نیز شامل میآن را از  يبردار از دانش و بهره یقانون
 رامونیپضعف نظري شکست بازار به خاطر  منطق اما

به عنوان نمونه . تمورد انتقاد قرار گرف ينوآور يهافرآیند
. شود نمیاین رویکرد تمایزي میان اطالعات و دانش قائل 

مانند کتابچه راهنماي کاربر و  دسترسی به برخی اطالعات
است  کامالً متفاوت ؛کند شناخت اینکه فناوري چگونه کار می

بدیهی است که دومی  البته .عمل بر اساس این شناخت با
بنابراین در حالی که ممکن است دسترسی به . دشوارتر است

پردازان  اطالعات آسان باشد اما بر خالف تصور نظریه
از این رو، . شکست بازار، دسترسی به دانش الزاماً آسان نیست

حل یک مسئله اقتصادي مربوط  آنچه که به راه "همه"دانستن 
 دیتمرکز شد ،انتقاد دیگر]. 25[شود غیرممکن خواهد بود  می
 که است ينوآور فرآیند هیشکست بازار به مراحل اول کردیرو
 نیا. دارد رتیاحرازشده مغا یو شواهد تجرب ها نظریهبا 

و شومپتر است  ينوآور هیبا نظر ریتمرکز به طور آشکار مغا
 .گیرد وتوسعه را نادیده می تحقیق فرآیندعدم قطعیت ذاتی در 

 گریو د ااروپ هیجامعه اتحاد ينوآور شیمایکه از پ يریتصو
 عیصنا اغلبکه  دهد ینشان م د،یآ یم به دستشواهد موجود 

 ينوآور فرآیندي ها بخش گریها نگران تعامل با د بنگاه و
و  انیبه خصوص با مشتر(ی تبادل دانش نیآنها چن. یستندن
عملکرد نوآورانه خود  نفکیبه عنوان جزء ال را )نکنندگا نیتأم

  ].26[ند و به آن واقف هستند ریگ یدر نظر م
شکست بازار همچنان به عنوان  هیخردماکه  یدر حال نیبنابرا
 یهیبه خصوص به عنوان توجي گذار سیاست يبرا یمنطق
اما  شود یمطرح م یعموم نیادیبن قاتیتحق یمال نیتأم يبرا
 استیتر س گسترده يساز ادهیو پ یو طراح هیتوج يبرا

از این جهت، رویکرد نظام . رسد یمنبه نظر  یکاف ينوآور
ملی نوآوري که بر تعامل همه نهادهاي موجود در سیستم 

رویکرد سیستمی، مفهوم شکست . آید تأکید دارد به کار می
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و ابزارهاي سیستمی را به عنوان پایه جدید براي  1سیستمی
عدم وجود تعامل و . ]27[کند  سیاست نوآوري پیشنهاد می

ارتباط میان نهادها یک نمونه از شکست سیستمی است و 
یک مثال از ابزار  ،ایجاد بستري براي یادگیري و آزمایش

هایی که از ایده شکست بازار نشأت  سیاست. سیستمی است
به نظام ملی نوآوري  STIقرابت زیادي با رویکرد  گیرند می
شکست سیستمی با هاي مبتنی بر نگاه  د و سیاستندار

در ي کشورهااگر چه . همخوانی بیشتري دارند DUIرویکرد 
 به که کنند استفاده اول از مدل دارند لیتما توسعه حال
دو مدل به ن یاز اک ی چیه اما استی ابیارزقابل ی سادگ
نظام  و دشو منجر توسعه و فرارسیتواند به  ینمیی تنها
   .کند میاستفاده ي ریادگی نوع مدل دو هر از مطلوبي نوآور

  
  گذاري، نظام ملی نوآوري و رشد اقتصادي سیاست -4
 يدیجد يها دهیمؤثر بر آن پد يها استیو س ينوآورچه  اگر

در  يبه نقش نوآور محققانو  انگذار وجه سیاستاما ت نیستند
اساسی  يها حل چالشو  کشورها بلندمدتي اقتصادرشد 
 .استروز به روز در حال افزایش  ها مانند تغییرات اقلیم، ملت
توسعه و  درمهمی  نقش يگذار که سیاست دگاهید نیا

و اصطالح به طور کامل پذیرفته شده دارد  ياز نوآور تیحما
منظر،  نیاز ا .شود براي آن به کار گرفته می ينوآور استیس

در پاسخ به  دیجد يها حل راه یبه عنوان معرف ينوآور
 طیبرخاسته از مح يها فرصت ایها  چالش و مشکالت
 هجیکه نتاین نوآوري . شود یم دهیفهم ياقتصاد و یاجتماع

 است دمنابع موجوو  ها ییدانش، توانااز  "يدیجد باتیترک"
 ياقتصاد يها تیفعال یدر تمام رییتغ یبه عنوان منبع اصل ]2[

در  یخصوصی و عمومهاي  در بخش ا و تغییر فناورانهکشوره
  .شود ینظر گرفته م

 يها حل بر خلق راهزمان  به صورت همباید ي نوآور استیس
تمرکز داشته باشد و و انتشار آنها  يبردار بهرهو  دیجد

نوآوري را  فرآیندبازخوردهاي یادگیري میان مراحل مختلف 
به  سیاست نوآوري ایسؤال وجود دارد که آ نیا. گیرددر نظر 

اثرگذار  يوآورن فرآیندبر  به طور مستقیمکه  ییها استیس
 يکه در ابتدا برا ییها استیس ای دشو میمحدود هستند 
 ریتأث بر عملکرد نوآوري اما اند شده طراحی يگریمقاصد د

                                                 
1- Systemic Failure 

  ؟گیرد نیز دربرمی اراند  داشته بسزایی
سه را به  ينوآور استیس توان ها می نوع اثر سیاستبر اساس 

که  2محور تیمأمور يها استیساول،  :دسته کلی تقسیم نمود
حل  يبرا دیجد يها حل راهراهکارها و  هارائ هاهدف اصلی آن

 يشنهادیحل پ از آنجا که راه. تاس ویژه و خاص يها چالش
 سیاستی موفق خواهد بود کهدر عمل مؤثر واقع شود  باید

در  ي رانوآور فرآیندتمام مراحل  ،يساز ادهیو پ یهنگام طراح
هاي مهم مانند اینترنت که  بسیاري از نوآوري .گیردنظر 
دستاورد چنین  اند ثیرات اقتصادي فراوانی داشتهتأ

هایی که امروزه براي حل  اند و سیاست هایی بوده سیاست
نیز شوند  چالش گرم شدن زمین و تغییرات اقلیم طراحی می

که  3محور اختراع يها استیسدوم،  .در این دسته قرار دارند
مرحله  يکه رو یمعن نیبه ا .دارند يتر دودتمرکز مح

امکان و  کنند یتمرکز م گیري ایده و شکل وتوسعه تحقیق
بازار قرار  اریاز اختراع و انتشار آن را در اخت يبردار بهره
ها در گذشته معموالً به عنوان بخشی  سیاست اینگونه .دهند یم

 دش وتوسعه یا سیاست علم در نظر گرفته می از سیاست تحقیق
بندي  اما امروزه اغلب به عنوان سیاست نوآوري دسته

پس از جنگ  آمریکاهاي علم و فناوري  پیشرفت. شوند می
سوم،  .ها بوده است جهانی دوم، مرهون این سیاست

 مانند ستمیسهاي  بر مشخصه که 4ورمح ستمیس يها استیس
 گرانیباز يها تیقابل بهبود امختلف آن ی اجزاءتعامالت میان 
 استفاده ازبه اخیر  مفهوم سعهتو. کند یتمرکز م اثرگذار در آن

 گذاري و کاربرد آن در سیاست "ينوآور ینظام مل" کردیرو
هاي  بر نوع سوم یعنی سیاست مقالهاین ]. 28[منجر شد 

  .محور تمرکز کرده است سیستم
  ينوآور هاي استیس و ينوآور ملی نظام 1- 4

موفق به  يها يآورکه نو نشان داده ی متعدديتجرب قاتیتحق
که تقاضا  ی ودانش، مهارت، منابع مال رینظ يعوامل متعدد

 یبستگ شوند یارائه م ينوآور یمل يها نظامون در عمدتاً
پیشینه ها در  ها و فعالیتفرآیندمفاهیم کارکردها،  .دارند
هاي نوآوري براي تدارك این عوامل مختلف در کنار  نظام

 همانطور که اشاره شد .گیرند یکدیگر مورد استفاده قرار می
فراهم نکند  یعوامل را به اندازه کاف نیا نظام نوآورياگر 

                                                 
2- Mission-oriented policies 
3- Invention-oriented policies 
4- System-oriented policies 
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را مختل  ينوآور تیکه فعال "ستمیشکست س"از  توان یم
 ينوآور ینظام مل کردیرو ن،یابنابر .گفتسخن  کند یم

تنها به  گذاري خود در سیاستها  دولت کهکند  پیشنهاد می
 ياجرا قیاز طر ياز نوآور حمایتو  اي پایهدانش  یمال نیتأم

 نیشکست بازار چن کردیکه رو چنان( يفکر تیحقوق مالک
و  ییبه شناساو  نشوندمحدود ) کرد یم شنهادیرا پ يزیچ

درك  نیچن. بپردازند یستمیس هاي و چالش اصالح مشکالت
 نگاه دولت درکه  کند یم جابیا ينوآور استیاز س يمند نظام

مختلف  يها بخش انیثر مؤم یبه هماهنگ يگذار سیاست
جامع و  یدگاهید یمال نیتأم و مانند خلق دانش، مهارت

  ].27[باشد نگر  کل
از ) به آن اشاره شد مکه در بخش دو(وابستگی به مسیر 

بهبود سیاست نوآوري را با تواند  میموضوعاتی است که 
این موضوع تنها به فناوري مربوط نیست . مشکل مواجه سازد

ارتباط هاي اجتماعی، سیاسی و نهادي نیز فرآیندتواند به  و می
هاي ملی نوآوري معموالً از طریق تعامل میان  نظام. پیدا کند

، نظام سیاسی و نظام )ها ع غالب و بنگاهصنای(نظام اقتصادي 
کشورها به لحاظ اقتصادي . یابند نهادي یک کشور تکامل می

گذاران، رنگ  هاي دانشی هنگام تعامل با سیاست و زیرساخت
گیرند و اختالفات تاریخی  و بوي ملی متمایزي به خود می

هاي سیاسی و نهادي کشورها نیز به این  موجود در نظام
 که نشان داد 1فاگربرگ به عنوان مثال. زنند می موضوع دامن

دیرتر از بقیه به عنوان کشورهاي صنعتی در نروژ و فنالند 
توسعه  ریآنها نسبتاً د یدانشگاه يها نظام. اروپا ظهور کردند

کشورها  نیا يدر توسعه اقتصادنیز  يو نقش محدود افتندی
که خارج  يقدرتمند یعلم يها در عوض انجمن. ایفاء کردند

را  ينظام اقتصاد يازهاین بودند افتهیتوسعه  یاز نظام دانشگاه
در مقابل . همچنان ادامه داردالبته موضوع  نیاو  پوشش دادند
 کیبه عنوان  تر یطوالن یخیسوئد با تار ،آنها یگیدر همسا

توسعه  شیقرن پ کخود را ی یکشور مستقل، نظام دانشگاه
 اش ينوآور یمل ظامندر را  مهمینقش  همچنان کهبود  داده

صصی کشور به بنابراین چنانچه الگوي تخ .]28[کند  میایفاء 
هاي  وابستگی به مسیر در نظام خوبی شکل گرفته باشد

  .سیاسی و نهادي الزاماً یک مشکل به حساب نخواهد آمد
 اي ریشهوجود دارد که در زمان تغییرات نیز این امکان 

                                                 
1- Fagerberg 

ها  وظیفه سیاست حالت در این. رخ دهد 2شدگی فناورانه، قفل
شود و اهمیت بکارگیري مفاهیم نظام نوآوري در  تر می پیچیده

به این ترتیب، . شود تر می هاي جدید نمایان توسعه فناوري
هاي نوآوري با دربرگرفتن طیف  رویکرد گسترده به نظام

هاي  هاي صنعتی تا سیاست از سیاست(ها  وسیعی از سیاست
هاي آموزشی و  ایجاد مهارت، شایستگی و سیاستمربوط به 
از آنجا که تمرکز این . تواند مؤثر واقع شود می) بازار کار

رویکرد بر ارتباط میان نوآوري و عملکرد کالن ملی است 
هاي تدریجی و  ، به نوآورياي ریشههاي  عالوه بر نوآوري

  .ها نیز توجه دارد انتشار و استفاده مؤثر از نوآوري
  ي بر نظام ملی نوآورينوآور هاي استیس ریثأت 2- 4

و مقایسه  ينوآور هاي سیاست تأثیربه میزان  گذاران سیاست
 1980از اواخر دهه . آن با سطح مورد انتظار بسیار توجه دارند

مداخالت  ریتأث یابیارز يبرا متعددي يها به بعد، تالش
 باهمواره ها  تالش اینگونهصورت گرفت اما  ينوآور استیس

اثرات  یابیکه ارز یدر حال. اند بودهمواجه  یمشکالت
از  تیحمامانند ارزیابی اثرات ( ينوآور استیمدت س کوتاه
اثرات بلندمدت  یابیارز امااست  ریپذ امکان )وتوسعه تحقیق

رشد بر هاي نوآوري  استیس ریتأثمانند ( ينوآور استیس
آنچه . برانگیز است چالش اریبس )و مشاغل يور بهره ،اقتصادي

 سازد یرا دشوار م ينوآور استیاثرات بلندمدت س یابیارز
و  یاجتماع راتیو تأث ينوآورمیان  وجود وقفه زمانی

و اثرات  کنش برهم با توجه به نیهمچن. استآن  ياقتصاد
هاي مختلف نظام ملی  هاي گوناگون در بخش سیاست متقابل
همواره آنها هر یک از  هاناثرات جداگمتمایز کردن  ،نوآوري

  .]29[دشوار بوده است 
نشان  یدر سطح مل ينوآور استیس ریتأث رامونیپ شواهد

انتقال و  اهمیت فراوان دارد محور سیستم دگاهیکه د دهند یم
بدون  گرید ینظام به نظام مل کیاز  یاستیعمل س یکیمکان

البته  .خواهد بودساز  چالش ي و نهاديا نهیتوجه به عوامل زم
همواره یکی از نقدهاي اصلی به رویکرد نظام ملی نوآوري 

گیري  اندازه برايهاي فراوان  رغم تالش این بوده که علی
هاي نوآوري و عملکرد نوآورانه کشورها، هنوز شکافی  فعالیت
میان توسعه نظري و تجزیه و تحلیل تجربی نظام ملی عمیق 

  .نوآوري وجود دارد

                                                 
2- Lock-in 
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  نظام ملی نوآوريقالب ي در نوآور استیس یحکمران 3- 4
بر عهده  ينوآور استیطور مرسوم س بهاز منظر حکمرانی، 

 يبه نوآور انگذار اما از آنجا که توجه سیاست ها است دولت
 افزایش یافته در بسیاري از کشورهابر آن  مؤثري ها استیو س

هاي  فعالیتاز  تیحما براي يا ژهیو یدولت يها سازمان
مانند  ها سازمان نیاز ا ياریبس. اند شده ي تشکیلنوآور

 يها مجدد بخش یسازمانده جهیاغلب در نت سوئددر  1نووایو
این  .اند به وجود آمدهصنعت  ای علم، پژوهش یحام یولتد

هاي نظام ملی نوآوري کشورها،  ها با توجه ویژگی نوع سازمان
 يبرا. کنند هاي خاص خود را تعریف می ساختار و اولویت

 يها از توسعه پروژه آمریکا 2يکه دارپا یمثال در حال
بخش مرتبط با  شرفتهیو پ سکیپرر يو نوآور یقاتیتحق

 ينوآور يها از آژانس ياریبس کند یم تیحما کایآمر دفاعی
 نانیها و کارآفروکار کسباز  ودخ يها اروپا در رأس برنامه

 .کنند یم تیحما يساز اشکال مختلف شبکه و کوچک
ها  این سازمانگذار و  سیاستبخش  انیکار م میتقس نیهمچن

هر . متفاوت است گریکشور به کشور د کیها از  آژانسیا 
 ينوآور استیس يریگ دولت در شکل دیچند مشارکت شد

استقالل در سطح  اگر به فقدان اما ایناست  یارکاتفاق مب
 يها استیس يریگ به شکلشود خود ها منجر  آژانس

مورد  هاي سطح نوآوري در فعالیتی شده و منته زیگر سکیر
جزئی قطعیت چرا که عدم (را کاهش خواهد داد  حمایت
  ].30) [است ينوآور يها پروژه ذاتی از

ها رنگ و بوي  چالش هر چهي، نوآور استیس یدر حکمران
 استیس ییتوانا و ضروري زندگی را به خود بگیرند اجتماعی
 یردولتیغ گرانیباز سازي ایجاد تعامالت و همراه در ينوآور

بنابراین در  .شود بیشتر می ها استیس يساز ادهیپو  یدر طراح
طراحی یک سیاست نوآوري جامع، هماهنگی میان سهم هر 

 گذاري و اهمیت دادن به منافع سیاست فرآیندبازیگر در 
اهمیت  اي که مکمل یکدیگر باشند به گونه انذینفعمختلف 

تعارض  لیبه دل یهماهنگ نیبه ا یابیدست. کند فراوانی پیدا می
هاي  بخشمقرر در  يها و روال ها وهیشنهادها، با ساختارها، 

هاي مختلفی را به همراه  چالشمختلف نظام ملی نوآوري 
 نیکه اکنون در چند ينوآور يشوراها سیتأس .خواهد داشت

                                                 
1- Vinnova 
2- DARPA 

ند از جمله راهکارهاي توا می وجود داردمانند فنالند کشور 
ي محسوب نوآور استیدر س شتریب یبه هماهنگ یابیدست
در بخش  مربوطه گذاري سیاست ندگانینما ،شوراها. شود
ها و وکار کسب ،یعموم یقاتیتحق يها ، سازماندولت
 رامونیبحث و گفتگو پ يرا برا نهاد مردم يها سازمان

  ].31[ورند آ یگرد هم م ينوآور استیس يرهنمودها
وتوسعه و ارتباط آن با  در خصوص حکمرانی نظام تحقیق

ها  دانشگاهاین موضوع اهمیت دارد که سیاست نوآوري، 
بشر  يرو شیرا پ یعیبد اریبس یپژوهش يها توانند حوزه یم

این  توانند ینمبه جز در مواردي اندك اما آنها  باز کنند
 يالزم برا يچرا که توانمند برسانندرا به ثمر  پیشرفت دانشی

 اقتصاد نوآوري یخیمرور تجربه تار. ستندیرا دارا ن ينوآور
دو قرن گذشته در  طی ها يتوانمند نیکه ا دهد ینشان م
ها به  با دانشگاه سهیدر مقا ها بنگاه .اند ها انباشت شده بنگاه
توجه  به همراه دارداقتصادي فناورانه که سود  واقعی مسائل
و  عیتوز د،یبا تول را وتوسعه تحقیق يها تیو فعال کنند می

 يها واحدها بنگاهاز این رو،  .سازند یکپارچه میفروش 
و به تأمین منابع مالی آن  کنند می جادیوتوسعه خود را ا تحقیق

 يموارد باعث توسعه فناور یعلم در برخ .ورزند مبادرت می
 يرویپ يعلم از فناور زین يدر موارد متعدد اماشود  یم
 یوتوسعه بخش خصوص تحقیق ،یصنعت يدر کشورها .کند یم

 لیوتوسعه کل کشور را تشک و صنعت حدود دو سوم تحقیق
هر کشور یافتگی  درجه توسعه ايبر ینشانگر خوبکه  دهد یم

وتوسعه، ارتباط با  تحقیق يالگوالبته بدیهی است که . است
 یکدیگرمختلف با  عیدر صنا ينوآورهمچنین ها و  دانشگاه
 در خطامنجر به  ها تفاوت نیعدم لحاظ ا که است متفاوت
 يبر نوآور یها مبتن بخش یبرخ. شود می يگذار سیاست

شاکله  ،فرآیند ينوآور ،عیصنا یبرخدر  امامحصول هستند 
  .هستند هر دو مهم یدهد و در برخ یرقابت را شکل م یاساس

  
نظام ملی نوآوري در بستر کشورهاي در حال  -5

 توسعه
در ي ریادگیمشکالت ،  شدن دانش یجهان مانندمفاهیمی 

و  نحوه تغییر و تطبیق نهادها در این کشورها، هاي پیرو بنگاه
از جمله  آنها دري گذار سیاست خاصي هافرآیندت ینها در

مواردي هستند که کاربرد نظام ملی نوآوري در کشورهاي در 
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 امنظروند مطالعات  .اند حال توسعه را با مشکل مواجه ساخته
نلسون کرد یتوسعه با رو حال دري در کشورهاي نوآوری مل

و متوسط را  پائیني که کشورهاي با درآمد در همان کتاب و
ره دربا تر گسترده قاتیتحق. ]11[د شروع ش گرفت نیز دربرمی

توسعه  در حالي کشورهاي مفهوم برا نیا بودن يکاربرد
در اواخر نه یزمن یدر امقاالت  نیسال زمان برد و اولن یچند
ي کشورها تجربهبر متمرکز عمدتاً که افت یانتشار  90هه د
  ].32[ است ایآس شرقي کشورهای برخا ین یالتي کایآمر
، مذکور اي که وجود دارد این است که اغلب تحقیقات نکته

نکرده  مفهوم نیاتوسعه  شگامانیکرد پیبه رو منسجمیتوجه 
ی مطالعات برنامهیک کرد  تالش ]33[ی وتیو ،رو نیا از .بودند

توسعه به  حال دري دهد که مطابق آن، کشورهاشنهاد یپرا 
ی مل نظاماز  ينوآوری مل نظاماستفاده از مفهوم ي جا
ی این اصل مسئله از نگاه اورا یاستفاده کنند ز 1يریادگی

 ي و جذبریادگکشورها به جاي نوآوري در تراز جهانی، ی
 دیدگاه  از. استشرفته یپي کشورهادر افته ی توسعهي ها يفناور
از  پس و چهي فناور از جذب قبل چه، فناورانهي ریادگی، يو
 ای و بنگاه استي جذب فناوري براي گذار هیسرما حاصل، آن

 داده بهبود فعاالنه راي فناورکند  یتالش مده آن رنیگ سازمان
ی ملي ها نگاه به نظام نوعاین  ،یوتیو نظر از .کندی و بوم
  .دشو یمي فناور فرارسی به منجري نوآور
ي نظام کتاب راهنما،  2009و همکارانش در سال  الندوال
]. 22[د کردن  منتشررا  توسعه در حالي کشورها دري نوآور
 راي نوآوری ملنظام  آنها نظر اند که از آورده کتاب نیا در
 به شواهد بری مبتنی منسجمنظریه که  شرط نیبا اتوان  یم

از . برد کار به ت کندیآن را حماکشورها  نیاز ادست آمده 
 حال در ده ویچیپي ا مجموعهي نوآوری ملنظام  آنها، نظر
 وان آنها یم ها، تعامالت سازمان دیبا تنها که نه است رییتغ

ی اجتماع-ياقتصادي ساختارها بلکه ردیبگ نظر در را نهادها
ه نظام مطالع ازی هدف اصل لذا .لحاظ کند همرا  جوامع نیا
کردن  دایپ دیبا توسعه حال دري کشورها دري نوآوری مل

کشور را در ي اقتصاد عملکرد بتواند که باشدي نهاد مجموعه
نقش نهادها در عدم البته توجه به . ]32[ دهد بهبودی سطح مل
نیز توسعه  در حالي کشورهاي برای ماندگ عقبو توسعه 

ي نهاد از منظري اقتصادي بدکارکردي ها شهیراهمیت دارد و 

                                                 
1- National Learning System (NLS) 

 به ن نگرشیا الندوال، دگاهید از. باید مورد بررسی قرار گیرد
من یفریه اولخه نس به يادیزار یبس قرابتي نوآوری ملنظام 
ي نوآوری ملنظام  دل را در توسعه و فرارسی مسئله که دارد

 رشیاخ مطالعات در 2 یکرد، لین رویا رویپ. کرد یم جستجو
 ان کندیب کوشیدهوان یتا و کره جنوبی فرارسیدرباره تجربه 

ن یاي نوآوری ملنظام در سطح ي فناور و دانشمؤلفه  که
 يا یژگیوچه ی بخش وی سطح بنگاه در نیهمچن و کشورها
برنامه  بنابراین]. 34[ ده استیانجام آنها به فرارسی که داشته
حال توسعه  دري کشورهاي براي نوآوری مل ی نظامقاتیتحق
کرده که دا یسوق پ عوامل فرارسیافتن یسمت بیشتر به  اکنون
 مسائل درنیز  گریدی برخ وي نهاد مسائل درآنها  ازی برخ
  .شود یم جستجوي فناور و به دانش ناظر

در موضوع مهمی که با مطالب فوق ارتباط دارد این است که 
هاي  ها و سازمان یافته، ارتباط با شرکت کشورهاي کمتر توسعه

اي از  شود زیرا آنها حجم عمده بسیار حائز اهمیت میخارجی 
ی در الملل نیعد بباهمیت  کنند و دانش و فناوري را وارد می

در اینجا . سازند هاي نوآوري را منعکس می پایداري سیاست
هاي اخیر مطالعات  شود که در سال موضوعی مطرح می

متنوعی را به خود اختصاص داده و آن ارتباط نظام ملی 
زنجیره ارزش ]. 35[است  3و زنجیره ارزش جهانی وآورين

کند  یک بخش یا صنعت خاص تمرکز می برجهانی اگر چه 
به . گیرد اما در چارچوب اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار می

عمده و اثرات  يها يها و نوآور چالش بسیاري از ،عبارت بهتر
 اغلبدارند در حالی که  یفرامل یتیمربوط به آنها ماه

سازماندهی  یسطوح مل در ينوآور یعموم يها استیس
براي ایجاد این  4المللی مفهوم مشارکت بین .شوند یم

المللی خلق  هاي بینفرآیندسازوکارها که موجب مشارکت در 
ها سازوکاراین . ابدی یمشود اهمیت  و انتشار دانش می

نیروي کار ماهر یا پژوهشگران،  جابجاییتواند شامل  می
هاي مشترك  گذاري افزایش تعامل با مهاجرین، افزایش سرمایه

هاي  به این ترتیب نقش شرکت. دولتی باشد و همکاري بین
هاي ملی نوآوري  در اتصال نظامآنها چندملیتی و شعب تابعه 

بنابراین، . گیرد هاي جهانی دانش مورد توجه قرار می به شبکه
هاي ملی نوآوري  با اتخاذ سیاست در حال توسعهکشورهاي 

                                                 
2- Lee 
3- Global Value Chain (GVC) 
4- International Involvment 
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توانند  می هاي تولیدي، براي توسعه نوآوري و افزایش ظرفیت
و در راستاي ارتقاء  دهشمند  زنجیره ارزش جهانی نیز بهرهاز 

  .نظام ملی نوآوري خود قدم بردارند
به علت وابستگی متقابل توجه به این موضوع مهم است که 

تواند  به یکدیگر، کپی یک نهاد واحد نمینهادهاي یک نظام 
همان نتایج مطلوب را در نظام ملی کشورهاي در حال توسعه 

هاي ملی نوآوري  مقایسه نظام]. 36[به همراه داشته باشد 
ها شود  ممکن است باعث تقویت نهادها و طراحی سیاست

اما هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر  )یادگیري از طریق مقایسه(
در یک نظام دیگر  کند در یک نظام به خوبی عمل میسیاستی 

 ازي ا شبکه راستا، نیدر هم .نیز به همان اندازه مفید باشد
شکل  2002که در سال  1ی به نام گلوبلیکسالملل نیب محققان
نقش ره درباپردازند و  به کنکاش این موضوعات می گرفت
مانع ا ی یحامي و مجموعه نهادهاي نوآوري ها نظام، ينوآور
  .دنکن میبحث  مختلفي کشورها  دري نوآور

  
  نظام ملی نوآوريه ینظرهاي  چالش -6

هاي رویکرد نظام  ها و چالش تحقیقات متنوعی پیرامون کاستی
در . گذاري نوآوري انجام شده است ملی نوآوري در سیاست

به سه مطلب اصلی در این خصوص پرداخته  مقاله پیش رو
  .شود می
  نوآوري و نظریه سیستمنظام ملی  1- 6

. کلمه نظام یا سیستم است مطلب اول، در مورد بکارگیري
به طور جامع با  اند هاي مختص به سیستم نتوانسته نظریه

مفهوم نظام ملی نوآوري پیوند زده شوند و به تعدادي از 
به صورت . اند عوامل و ارتباط میان آنها تنزل داده شده

تعریف محدودیت سیستم یا تر، هیچ معیاري براي  دقیق
ها یا عناصر ضروري آن مشخص نشده و  زیرسیستم

طیف بسیار  ،توضیحات موجود مخصوصاً در رویکرد گسترده
هاي  وسیعی از انواع عوامل مختلف مانند نهادها، ویژگی

اجتماعی، الگوهاي فرهنگی، سازوکارها و الگوهاي تعامالت 
ي با مقایسه عالئم و رویکرد نظام ملی نوآور. شود را شامل می

ها،  هاي اصلی تفاوت توجه به ریشه کمبعضاً ها و  نشانه
کند اما معیارهایی را معرفی  مشکالت سیستمی را معرفی می

البته . کند تا مشکالت اساسی و ضروري مشخص شوند نمی
                                                 
1- GLOBELICS 

نگر به  سادهبا یک رویکرد نکته را مدنظر داشت که  نیا دیبا
 کیبه  ينوآور يها هیمرتبط با نظر دهیچیدادن مباحث پ لیتقل

گرفتار نشویم و اینکه یک نفر یا یک  ستمیس ینگاه مهندس
 مجموعه به صورت مرکزي نظام را طراحی کند و براي

هاي  انجام دهد هیچ جایگاهی در نظریهکار  میتقس نیریسا
  .اي نظام ملی نوآوري ندارد پایه

  نظام ملی نوآوري و پویایی آن 2- 6
در سال  و همکاران 2همان نقدي است که هکرتنکته دوم، 

و  4، برگک3از دانشگاه اوتریخت هلند و جکوبسون 2007
همکاران در دانشگاه چالمرز سوئد به رویکرد نظام نوآوري 

آنها ]. 38و37[نمودند  وارددر درك تغییرات فنی و پویایی آن 
پویایی نظام نوآوري وجود  هتوجه کافی بکه عقیده داشتند 

و  برد د و این نظام به عبارتی از جبرگرایی نهادي رنج میندار
 مسئلهبه  نهادگراي کردهایروزه اندا به البته از سوي دیگر نیز

 ریتصوتواند  پردازد و نمی میننقش آنها کردن  شفاف و هادهان
آنها بر این اساس تمرکز  .دهداز نهاد ارائه  جامع و دقیقی

و  ردهک معطوف انهفناور نظام نوآوري خود را بر کارکردهاي
نفوذ ، 5دانش توسعه: هفت کارکرد اصلی آن را تعریف نمودند

 يریگ شکل، 8ینیکارآفر يها تیفعال، 7جستجو تیهدا ،6دانش
ی قانون يهاسازوکار جادیاو  10منابع ، تأمین9بازار يریگ شکل

 به کارکرد هر عملکرد و تحقق]. 38[ 11بخشی یا مشروعیت
 مهم عوامل از دو هر کارکردها، میان تعاملی پویایی همراه
 الگوهاي. شوند می محسوب نوآوري نظام بازدهی بهبود
 تقویت به منجر توانند می نیز کارکردها میان مناسب تعاملی
 ناسازگار تعامالت که حالی در شود سیستم یک در پویایی
 اگر چهبر این اساس ]. 39[شود  آن فروپاشی باعث تواند می

ي جدات رییتغو کارکردها منجر به  نهادهامطابق نظر فریمن، 
 چگونه نهادها نکهیا اما شوند کشورها می فرارسیفناورانه و 

در حال شده و  تیتثب يها نظامو  شوند یمي فناورسعه تو مانع
بحث و  هنوز محل چگونه با یکدیگر در تعامل هستند ظهور
  .است گفتگو

                                                 
2- Hekkert 
3- Jacobsson 
4- Bergek 
5- Knowledge development 
6- Knowledge diffusion 
7- Guidance of the search 
8- Entrepreneurial activities 
9- Market formation 
10- Resource mobilization 
11- Creation of legitimacy 
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  اقتصاد جهانی شدننظام ملی نوآوري در چارچوب  3- 6
که به اهمیت نوآوري در توسعه  هایی پژوهشدر میان 
عمده مباحث به سطح ملی مربوط  اند پرداختهاقتصادي 

کامالً واضح است که تعامالت مربوط به نوآوري، . شود می
شود و  عوامل موجود در کشورهاي مختلف را نیز شامل می

در حال گسترش نیز اي  این نوع تعامالت به طور فزاینده
کننده  تواند گمراه بنابراین نادیده گرفتن این تعامالت می. است
به این ترتیب، چالش اصلی در این خصوص این است . باشد

 جهانی شدنکه آیا رویکرد نظام ملی نوآوري با توجه به 
  ؟اقتصاد همچنان مفید خواهد بود یا خیر

هاي متفاوتی براي نشان دادن اهمیت تحلیل در  استدالل
استدالل اول این است که تا  .بیان شده است سطوح ملی
ی سیاسی به طور عمده در سطح ملی حکمرانزمانی که 

شود  متمرکز باشد نیاز به یک چارچوب تحلیلی احساس می
هاي ملی را با هدف رشد، توسعه و  تا بتواند سیاست

استدالل دیگر بر پایه تحقیقات  .پذیري ایجاد نماید رقابت
حتی  ند اقتصادهاي کشورها وده میتجربی است که نشان 

اقتصادهاي بزرگ، از لحاظ تخصص، نهادها و شیوه نوآوري 
این واقعیت که همگرایی کم و بسیار . متفاوت هستند

نظام ملی  کهشود  باعث می اي در این ابعاد وجود دارد آهسته
استدالل سوم به  .به عنوان واحد تحلیلی در نظر گرفته شود

سازي انواع  نظام ملی نوآوري و محلیرویکرد گسترده به 
اقتصاد که  جهانی شدن. مختلف دانش و یادگیري اشاره دارد

هاي  گیري معمول معامالت مالی را ندارد و شامل جریان تنظیم
نقش تاریخی نهادها  شود المللی دانش، سرمایه و افراد می بین

درك عمیق این . کشد هاي ملی را به چالش می و سازمان
. ی ضروري استحکمرانها براي نهادهاي ملی و  چالش
هاي جدید حکمرانی جهانی ممکن است در آینده از  شیوه

هاي حکمرانی  ها به عنوان چارچوب نقش فعلی دولت
هاي ملی  و تمرکزهاي فعلی بر نظام رفتهسیاستی فراتر 

هاي  بحران( را منسوخ کنند اما تحوالت جاري نوآوري
  .نداردسو  آننشانی از حرکت به .) ..و  سازي اروپا یکپارچه

  
  نظام ملی نوآوري ایران يمطالعه مورد -7

کاربرد  DUIو  STIدر این بخش با استفاده از دو رویکرد 
بحث مورد مطالب فوق در خصوص نظام ملی نوآوري ایران 

. شود و پیشنهادهایی براي بهبود آن ارائه می گیرد قرار می
که در بخش قبل به آن (تحلیل کارکردي نظام ملی نوآوري 

  .نیست این مقالهموضوع البته ) اشاره شد
  STI کردیاز منظر رو رانیا ينوآور ینظام مل 1- 7

به  يرو چیبه ه یتوسعه علم همانطور که توضیح داده شد
در  يگرید ادیز اریو عوامل بس ستین یکاف ينوآور معناي
 هاي در انقالب مسئله نیشاهد ا. دارندنقش  ينوآور تیموفق

 یعلمبا توان  فناورانه چهارم و پنجم وجود دارد که بریتانیا
به مراتب کمتر و  یکم و ژاپن با توان علم ينوآور یباال ول
به نظام  STIرویکرد اما . عمل کردندبه مراتب باالتر  ينوآور

و به تبع فهم درست از نقش علم ملی نوآوري نشان داد که 
تواند در  وتوسعه کشورها تا چه میزان می آن نظام تحقیق

  .دهاي نوآوري حیاتی باش سیاست
ابتدا  ازکه آنها  دهد نشان می ایدر دن شرویپ يها دانشگاهتجربه 
 يا و توسعه يکاربرد قاتیورود به عرصه تحق اهمیتمتوجه 
خود را گسترش و به  ینه تنها منابع مال قیطر نیو از ا هشد
ند کرد دایورود پ ییها بلکه به حوزه جامعه پاسخ داده يازهاین

در حوزه  دیجد هاي شنگر جادیدانش و ا دیکه باعث تول
ها  هو تحول دانشگا رییروند تغ امروزه. اند شده يبشر تمعرف

ایران نیز نام و سو در حرکت است و در  سمت نیز به این
در  .شود دانشگاه کارآفرین در این خصوص زیاد شنیده می

 کشور یدر تجربه علمموجود  ه مشکالتعمداین راستا، 
ها و محدودیت بودجه  ضعف مالی دانشگاه: عبارتند از

ها که تأثیر چندانی در رشد  رویه دانشگاه رشد بی ها، دولت
هاي  شاخصعلمی ندارند، توجه افراطی به رشد کمی در 

به  دهی تکه قادر به جه یفیضع هاي يگذار سیاستمختلف و 
 به اتاین موضوع. ستیدر کشور ن یدانشگاه قاتیتحق

 یعال يشورا همچنینو علوم، تحقیقات و فناوري وزارت 
نقش  رییوجود، تغ نیا با. گردد یبازم یانقالب فرهنگ

از  توانند یم ،یاجتماع ينهادها نیها نشان داده که ا دانشگاه
. مختلف برخوردار باشند يدر بروز کارکردها یفراوان تیظرف

هاي ایران به صورت خود به خودي به سوي این  دانشگاه
اي  مأموریت سوق پیدا نخواهند کرد و رویکرد منفعالنه نتیجه

دانشگاهی که این مهم را درك . به همراه نخواهد داشت
نوع و فراوانی که دارد هاي مت ظرفیت کند باید با بکارگیري می

هاي خود  گیري از درون به سمت تغییر ساختارها و جهت
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هاي متنوع  حرکت کرده و تحوالت شگرف را با ایفاء نقش
هاي برتر کشور اقداماتی را در این  برخی دانشگاه. ایجاد کند

  .اند خصوص شروع کرده
براي بخش باید دو اصل گذاري  بر این اساس از منظر سیاست

 نظامسوق دادن اول، . کشور مورد توجه قرار گیرندعلمی 
و  یقاتیتحق ،یخودمختار علم هاي نظامبه سمت  یدانشگاه

رکت به سمت ی و دوم، حعلم آزاداندیشیبر  ینقادانه مبتن
و ی در توسعه محل ینیآفر جامعه و نقش يازهایبرآوردن ن

این . يو اقتصاد یاجتماع يازهاین ي و به صورت کلیا منطقه
وتوسعه خصوصی همراه شود  هاي تحقیق اتفاق اگر با سازمان

اشاره دارد که وتوسعه  تحقیق یمل يها نظامبه همان مفهوم 
بنابراین در این . استنلسون در کتاب خود به آن اشاره کرده 

حالت، حکمرانی از نوع متمرکز به سمت عدم تمرکز حرکت 
  .کند می

وتوسعه در  توسعه نظام تحقیقاین است که اما نکته اصلی 
هاي دیگر نظام نوآوري نظیر  کشور و ایجاد ارتباط با بخش

 هایی مواجه است هاي خصوصی با چالش صنعت و بنگاه
اگر چه سهم ایران در بر مقاله  کیمت یعلم يها استیس .]40[

 1000از حدود ( داده افزایش را و مقاالت ساالنه تولید علم
 )2018مقاله در سال  50000بیش از به  1997مقاله در سال 

تولید  بر هماي  ی داشته و اثر ویژهپائیناما خروجی نوآوري 
 ارتقاءسیاست افراطی . است نگذاردهناخالص داخلی کشور 

علمی دانشجویان و اساتید دانشگاه مشروط به انتشار مقاالت 
گرفتن سرمایه انسانی  ادیدهدر مجالت علمی، مصداق بارز ن

 .بزرگ در تحصیالت عالی و تحقیقاتی کشور است

وتوسعه  هایی در نظام تأمین مالی تحقیقخالءهمچنین وجود 
المللی،  ها و عدم تعامل مناسب با نهادهاي مالی بین فناوري

دهد و بر همکاري  اي را نشان می هاي توسعه اهمیت صندوق
الب یک نظام تأمین مالی ها در ق و هماهنگی این صندوق

وتوسعه از تولید ناخالص  اکنون سهم تحقیق. جامع تأکید دارد
داخلی کشور کمتر از یک درصد است که نسبت به کشورهاي 

 موضوع دیگر این است که. پیشرفته فاصله زیادي دارد
و  يانرژو  بهداشت، دفاع متولیی بخش یوزارتهاي  دستگاه
محور توسعه  تیمورأم يها سازمانخود را  کشوردر  هار آننظائ
در این در حالی است که . دانند نمی ي در حوزه خودفناور
ا و نهادهاي ه سازمان نیبر عهده ا يدیکل فهیوظ نیا آمریکا

 به ينوآور همچنین. اي مرتبط با آنها است وتوسعه تحقیق
 يدیتول عیصنا ای) شرفتهیپ يفناور ای( انیبن دانش يها تیفعال

 مانندجامعه  يها بخش یدر تمام تواند یمو  شود یمحدود نم
در قالب  ای یخالق و بخش عموم عیصنا ،یخدمات عیصنا
از  نیبنابرا. عمل کند رییتغ يرویبه عنوان ن یماعاجت ينوآور

بخش خاص  کیبه  دینبا ينوآور استیسمنظر نظام نوآوري، 
 و سطوح ها بخش انیمبلکه باید  ابدیاختصاص  از دولت
 ،ان نظامگریتمام باز انیم یهماهنگتا  شود عیتوز آنمختلف 

و انتشار آنها را ي نوآور ریکه مس یردولتیغ گرانیاز جمله باز
  .یابدتوسعه  دهند یقرار م ریتحت تأث

  DUI کردیاز منظر رو رانیا ينوآور ینظام مل 2- 7
خصوص  در تجربیاتگذشت زمان و انباشت مطالعات و با 

ه تجرب سمت بهی اصل بحث توسعه، حال دري کشورها
و  مطالعات. رفت شیکشورها پ نیاه وسعتو  فرارسی
نوع  که چه کرد ن سمت حرکتیا بهی قاتیتحقي ها برنامه
 به منجر تواند یدرون آن مي و نهادهاي نوآوری ملنظام 
 مورد توجهی و دانشي نهادیه زاو از مسئله نیا و شود فرارسی

  .قرار گرفت
به جاي دسترسی و ) مبتنی بر نگاه الندوال( DUIدر رویکرد 

هایی که  استفاده از دانش فناورانه، یادگیري سازمانی و فعالیت
کنند به عنوان یک عنصر اساسی  یادگیري تجربی را تقویت می

بر این اساس، . دوش گذاري نوآوري در نظر گرفته می سیاست
ل چالش مهمی که در ایران وجود دارد این است که به دلی

هاي گوناگون، نفوذ مهارت به صورت کامل  وجود محدودیت
به صورت کامل نیز دهد و در نتیجه توسعه فناوري  رخ نمی

 نیروي انسانی رخ ندهد جابجاییاگر . شود حاصل نمی
یادگیري که الندوال اهمیت آن را در نظام ملی نشان داد به 

اگر هم بنگاهی بخواهد . صورت کامل شکل نخواهد گرفت
آغاز کند رسیدن به از صفر را اي  سعه فناوري در زمینهتو

زمان  شود چرا که هم کار دشواري می ،هاي روز فناوري
هاي خارجی نیز در آن زمینه در حال توسعه فناوري  بنگاه

  .خود هستند
مطابق این رویکرد، نقش انواع نهادهاي حاکم بر نظام نوآوري 

نوآوري بسیار مهم هاي  ایران در افزایش یا کاهش فعالیت
قوانین و حفظ حقوق مالکیت تأثیر مستقیمی بر . شود می

این بحث در غالب . ها براي نوآوري دارد افزایش انگیزه بنگاه
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ولی این موضوع ابعاد بسیار  شود ثبت اختراع مطرح می
به عنوان مثال نهاد قضایی کشور باید از . تري دارد گسترده

بتواند حقوق  کهگیرد لحاظ ابعاد فنی در سطحی قرار 
همچنین . هاي نوآور را پیگیري نماید کارآفرینان و بنگاه

موضوع نهاد مالیاتی که به طور کامل به وزارت اقتصاد و 
خود به طور کامل دارایی و دولت مربوط است اساساً نتوانسته 

را با پیشرفت و توسعه فناوري اطالعات تطبیق دهد و به یکی 
یا . یاري از کارآفرینان تبدیل شده استاز عوامل نارضایتی بس

ها  قانون کار و بیمه که به نحوي باعث کاهش انگیزه بنگاه
براي نوآوري شده و استخدام نیروي انسانی جدید را به یک 

دیگر هم گمرك . جدي براي آنها تبدیل کرده است مسئله
ها عمل  نهادي است که در جهت کاهش انگیزه نوآوري بنگاه

هاي پیشرفته در  عنوان مثال بسیاري از فناوريبه . کند می
لیست گمرك وجود ندارند و اگر شرکتی براي توسعه فناوري 

 صد وارد کردن آنها را داشته باشدخود و ایجاد نوآوري ق
شود تا  طوالنی در گمرك متوقف می یمدت زمانمحصول 

در برابر قاچاق همچنین اگر گمرك نتواند . تعیین تکلیف شود
انگیزه تولید و نوآوري بنگاه کاهش پیدا  انجام دهداقدامی 

هایی جهت  البته با توسعه فناوري اطالعات گام. کند می
  .اصالح برداشته شده است

در مجموع و به صورت خالصه، این نهادها براي سوق دادن 
اند و هر کدام  ها به نوآوري و خلق ثروت جدید بنا نشده بنگاه

ص خود هستند و از این رو، نظام به نوعی به دنبال منافع خا
به جاي یک . ملی نوآوري ایران به درستی شکل نگرفته است

ها هستند که هر  اي از نهادها و سازمان نظام منسجم، مجموعه
نه منافع نظام ملی، سوق و  کدام نظام را به سمت منافع خود

از نظر رویکرد گسترده، دولت باید تمرکز  بنابراین. دهند می
میان  ی شبکه ارتباطات پیچیده و متقابلده د را شکلاصلی خو

. کنندگان نظام ملی نوآوري قرار دهد تولیدکنندگان و مصرف
این است که این تدوین راهکارها  اساسی در اولین نکته
بدون مشارکت صنعت و کارآفرینان  ها ها و برنامه سیاست

در تولید چه آن کسی که . شوند نمیواقعی اقتصاد تبیین 
 تواند بفروشد یکند و محصولش را نم میفعالیت  آالت ینماش

کند و  آالت تولیدکننده استفاده می چه آن کسی که از ماشین
در کنار بایست  میهمه  کند گذاري می چه دولتی که قانون

  .یکدیگر تعامالت در نظام ملی نوآوري را شکل دهند

ها  لویتبه معناي نهادینه شدن اوگذاري  اولویتموضوع دیگر، 
وتوسعه  در نظام تحقیق. در نهادهاي نظام ملی نوآوري است

هاي معین باید  هاي مختلف مبتنی بر شاخص کشور، حوزه
هاي مختلف  بندي شوند و تخصیص منابع در سال اولویت
در این موضوع به نوعی . انجام شود بندي این اولویتمطابق 

ضرورت شود و  دیده میبنیان نیز  شهاي دان قانون شرکت
یا . نماید ها را منعکس می حمایت ءتشخص اولویت در اعطا

به عنوان مثال نقشه جامع علمی کشور اگر چه سعی کرده 
دار را مشخص کند اما تقریباً همه  اولویتهاي  فناوري
حتی . هاي فناوري را به عنوان اولویت مطرح کرده است حوزه

هاي نظام فرآیندکه نقش مهمی در گفتمان ملی  گیري در شکل
از منظر دیگر این  .باید احصاء شوندها  این اولویت ملی دارد
تواند  بندي در نهادهاي دیگر مانند نهاد مالیاتی نیز می اولویت

ها و تعیین نقش  پس از تعیین اولویتتجلی پیدا کند و 
ابزارهاي  به عنوانمالیاتی هوشمند  هاي معافیت ،گذاران سرمایه

ه بر اساس ک یعنی به شرکتی( شوندبه کار گرفته سیاستی 
و  شدهداده معافیت مالیاتی  ندک یت میمصوب، فعال يتهایاول
  .)دشون ءاعطا ر آن،یغبه 

نکته دیگر همانگونه که در بخش قبل اشاره شد این است که 
 در بهبود نظام ملی نوآوري کشور، بسیار مهمالزامات یکی از 

صرف تکیه بر تقاضاي داخلی  .توجه به بازارهاي جهانی است
تجربه همه کشورهاي دنیا خواهد بود و  ی راهبردياشتباه

 .شود مواجه میشکست با قطعاً که این نگاه  مؤید آن است
را  به بازارهاي جهانی توجه داشته باشیم و خودهنگامی که 

کارآفرینان نقش اساسی  المللی ببینیم در فضاي رقابت بین
توانند به کنشگر اصلی حوزه  میو  خود را پیدا خواهند کرد
 کرد جستجودر این صورت باید . دصنعت کشور تبدیل شون

قابلیت و توانمندي رقابت در دنیا وجود ها  که در کدام حوزه
 یراهبرد توسعه صنعت ،ي مانند ایرانکشوردر نتیجه، اگر  .دارد
باید میان بهبود  نداشته باشدتوسعه بلندمدت الزامات با  یقیدق

در مشارکت مندي از  بهره باکارکردهاي نظام ملی نوآوري 
ارتباط معناداري را تعریف کند تا بهبود  زنجیره ارزش جهانی

  .آفرینی دومی را به همراه داشته باشد اولی، ارزش
رغم تمرکز کشور ایران بر تولید  بر اساس مطالب فوق، علی

هاي  خروجیاین امر ، )و به طور کلی بخش علمی(مقاالت 
به طور کلی نظام ملی . نوآوري را به همراه نداشته است
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 شدهغافل  DUIو از  یافتهسوق  STIنوآوري ایران به سمت 
شود  حوزه نانو در کشور که بسیار پیشرو نشان داده می. است

اگر چه از لحاظ علمی و مقاالت . تأییدي بر این موضوع است
موفق عمل کرده اما نتوانسته بخش قابل توجهی  اختراعو ثبت 

در مقابل، . از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد
دارو در  هاي زیست فناوري و به طور خاص بنگاه حوزه زیست

ایران ظرفیت مهمی هستند که بر توانمندي تولید و توانمندي 
و  داشتهزمان توجه  هم طورتولید به  فرآیندنوآوري در 

با . ]41[اي را پدید آورده است  فرصت فرارسی فناورانه ویژه
در آنها  هایی که در نظر گرفتن رویکرد تعاملی، ورود به حوزه

وجود دارد و ه فراوان کرد نیروي انسانی جوان و تحصیل
در (شکاف زیادي با دنیا وجود ندارد در آنها هایی که  حوزه

ها در دنیا در تسلط دیگران بازار آنکه هایی  مقایسه با حوزه
. یافتافزایش خواهد  نیزهاي فناورانه  احتمال پیشرفت )است

 ندهیسرعت فزا یو بررس لیتحل البته باید توجه داشت که
و  یطیمح راتیینوظهور و سرعت تغ يها يفناور تحوالت

این . باید در نظر گرفته شود نیز راتییتغ این ریاز تأث یآگاه
با مشارکت بخش واقعی صنعتی و اقتصادي اگر  رویکرد
تواند  می شودانجام  دار هاي اولویت و با تأکید بر حوزه کشور

  .به همراه داشته باشدنیز تغییر ساختار صنعتی کشور را 
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