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The National Innovation System is a systemic approach to innovation and includes elements and connections that interact with each other to produce, disseminate, and use
new and useful economic knowledge and operate within the borders of a country. The
approach of the National Innovation System, which includes various institutions and
functions involved in the scientific and technological development of countries, is one
of the appropriate approaches to analyze the state of science and technology and innovation to provide comprehensive policies and strategies to strengthen innovation. The
purpose of this study is to extract the main features of the Iranian national innovation
system, which is achieved by using the systematic combination of research approach.
The results show that weaknesses in policy-making, monitoring and evaluation systems
from policy-making to implementation, governance of the National Innovation System
facilitate and direct research and innovative activities, research and development, entrepreneurship, manpower development, technology dissemination, facilitation, guidance,
and financing activities research and development, and the gap between the actors of
the National Innovation System are among the negative features of the Iranian National
Innovation System. The positive features of this system also include quantitative development (academic development, human resource development, developmental and
applied research, and young and talented researchers).
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مقاله پژوهشی
استخراج ویژگیهای اصلی نظام ملی نوآوری ایران از طریق ترکیب نظاممند
تحقیقات
آرش موسوی* ،1حسن احمدی

2

 .1استادیار ،گروه سیاست علم ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران ،ایران.
 .2دکتری ،پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 08 :دی 1398

تاریخ پذیرش 30:فروردین 1399

تاریخانتشار ۱۲:اردیبهشت1399

کلیدواژهها:

نظام ملی نوآوری،
رویکرد سیستمی،
کارکرد ،سیاست علم
و فناوری ،نظام ملی
نوآوری ایران

نظام ملی نوآوری نوعی رویکرد سیستمی به نوآوری است و دربرگیرنده عناصر و ارتباطاتی است که در
جهت تولید ،انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند از نظر اقتصادی با یکدیگر در تعاملاند و در درون
مرزهای یک کشور عمل میکنند .رویکرد نظام ملی نوآوری که نهادها و کارکردهای مختلف دخیل در
توسعه علمی و فناورانه کشورها را دربر دارد ،یکی از رویکردهای مناسب برای تحلیل وضعیت علم ،فناوری
و نوآوری و ارائه سیاستها و راهکارهای همهجانبه برای تقویت نوآوری در کشور است .هدف پژوهش حاضر
استخراج ویژگیهای اصلی نظام ملی نوآوری ایران است که برای دستیابی به آن از رویکرد ترکیب نظاممند
تحقیقات استفاده میشود .نتایج نشان میدهد که ضعف در سیاستگذاری ،سیستم نظارت و ارزیابی از
سیاستگذاری تا اجرا ،حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور ،تسهیل و جهتدهی تحقیقات و فعالیتهای
نوآوری ،تحقیق و توسعه ،کارآفرینی ،توسعه نیروی انسانی ،انتشار فناوری ،تسهیل ،هدایت و تأمین مالی
فعالیتهای تحقیق و توسعه و شکاف در بین بازیگران نظام ملی نوآوری ،ازجمله ویژگیهای منفی نظام
کمی (توسعه دانشگاهی ،توسعه نیروی
ملی نوآوری ایران است .ویژگیهای مثبت این نظام نیز شامل توسعه ّ
انسانی ،تحقیقات توسعهای و کاربردی و پژوهشگران جوان و مستعد) است.

*نویسنده مسئول:
دکتر حسن احمدی
نشانی :تهران ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،گروه سیاست علم.
پست الکترونیکیh.ahmadi@nrisp.ac.ir :
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مقدمه
در سیر تکامل سیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری رویکردهای مختلفی تجربه شده است که
تکاملیافتهترین آنها ،نظام ملی نوآوری است.
نوآوری منبعی کلیدی برای رشد اقتصاد ملی و
مزیت رقابتی بینالمللی است (لو ،کوه و هانگ،
2014؛ حمیدی و بنابدلجالی .)2013 ،مفهوم نظام
ملی نوآوری 1را اولین بار فریمن ( )1987با تحلیل
تاریخی و با استفاده از تئوریهای جدید نوآوری در
بررسی سیستم نوآوری ژاپن به کار برد .بعدها به طور
جامعتر لوندوال ( ،)2007 ،1988نلسون (،)1988
ادکوییست ( ،)2002 ،1997نیوسی ( )2000برگک
( ،)2008هکرت و همکاران ( )2009این مفهوم را
توسعه دادند .نظام ملی نوآوری دربرگیرنده نهادهایی
است که در فرایندی تعاملی عملکرد نوآورانه یک
کشور را تعیین میکنند .از دیدگاه صاحبنظران
مطرح این حوزه ،نظام نوآوری هر کشور دربرگیرنده
نهادهایی است که در فرایندی تعاملی تولید ،انتشار
و بهرهبرداری از دانش و فناوری و درنهایت توسعه
نوآوری را در مرزهای ملی دنبال میکند (انصاری و
طبیبی .)1392 ،مفهوم نظام ملی نوآوری 2در طول
سه دهه گذشته ،توجه زیادی را به خود جلب کرده
است .تحقیقات گذشته در مورد نظام ملی نوآوری
عمدتاً بر گسترش فناوری و عملکرد صنعتی تأکید
دارند .اصول نظام ملی نوآوری منجر به بحث گسترده
در مورد سیاستهای فناوری ،اتحادهای استراتژیک،
انتقال فناوری ،سرمایهگذاری مشترک ،ادغام و خرید
و حتی مهارتهای استعدادی میشود (لیو.)2018 ،
امروزه بسیاری از محققان هنگام تجزیه و تحلیل
روند کسب دانش جدید (در درجه اول در مورد
1. National Innovation System
2. National Innovation System
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چگونگی تغییر جهان) و نوآوریها از رویکرد سیستم
توسعهیافته فریمن1987 ،؛ لوندوال،1988 ،1992 ،
2003 ،1999؛ نلسون ( )1988که به عنوان نظام
ملی نوآوری شناخته میشود ،استفاده میکنند
(الکساندر و مگی پرواز .)2015 ،نظام ملی نوآوری
نوعی رویکرد سیستمی به نوآوری است و دربرگیرنده
عناصر و ارتباطاتی است که در جهت تولید ،انتشار و
استفاده از دانش جدید و سودمند از نظر اقتصادی ،با
یکدیگر در تعاملاند و درون مرزهای یک کشور عمل
میکنند (انصاری و طبیبی .)1392 ،دیدگاه سیستم
نوآوری چارچوبی تحلیلی برای مطالعه تغییرات
فناوری به عنوان یک فرایند پیچیده از اقدامات و
تعامالت بین مجموعهای متفاوت از بازیگران درگیر
در تولید ،مبادله و استفاده از دانش فراهم میکند
(هرمانس و همکاران.)2019 ،
به طور کلی ،رویکرد نظام ملی نوآوری ریشه
در دو نظریه اقتصاد دارد که عبارتاند از نظریه
اقتصادی تکاملی و نظریه اقتصادی نهایی .از زمان
آدام اسمیت 3اکثر اقتصاددانان به نقش دانش به
4
طور عام و خاص توجه داشتهاند ،اما شومپیتر
برای اولین بار به نوآوری و توسعه فناوری توجه
و رابطه آن را با توسعه اقتصادی به طور علمی
تجزیه و تحلیل کرد .اندیشه و دیدگاه وی در این
زمینه پایه بسیاری از مکاتب فکری نوظهور در
مدیریت و اقتصاد است .بر اساس دیدگاه شومپیر،
نوآوری غالباً به مثابه معرفی محصوالت جدید
یا بهبودیافته فنون تولید ،ساختارهای سازمانی
و همچنین کاشف بازارهای جدید و استفاده از
عوامل نهادی جدید تعریف میشود .بهطورخالصه،
گرچه آدام اسمیت به اهمیت انقالب صنعتی واقف
3. Smit
4. shompiter
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بود ،ولی نتوانست نیروهای عظیم فناوری و نوآوری
را درک کند و صرفاً در حد بیان تقسیم کار باقی
ماند؛ اما شومپیتر تالش کرد تصویری یکپارچه و
جامع ارائه دهد که در آن سرمایهداری تحت تأثیر
نیروهای کارآفرینی از درون تغییر خواهند کرد و
در ادامه با ظهور بنگاههای بزرگ ،نوآوری به یک
روال درون واحدهای تحقیق و توسعه بنگاههای
بزرگ تبدیل خواهد شد (شومپیتر.)1939 ،
نظام نوآوری را میتوان شامل تمامی نهادها
و ساختارهای اقتصادی دانست که بر سرعت و
جهتگیری تغییرات فناورانه در جامعه اثر دارد.
مفهوم نظام ملی نوآوری یکی از مهمترین رویکردهای
نوآوری است که با توسعه اقتصاد دانشی و افزایش
رقابت در عرصه علم و فناوری ،اهمیت بسیار زیادی
یافته است .مطالعه نظام ملی نوآوری توجهات را به
ارتباطات و شبکه تعامالت در کل سیستم معطوف
میدارد (نوروزی ،طباطبائیان و قاضی نوری.)1395 ،
نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوب مفهومی اصلی
برای تجزیه و تحلیل تغییرات فناوری محبوبیتی را
به دست آورده است و مبنایی ضروری از توسعه
اقتصادی طوالنیمدت یک ملت محسوب میشود
(کایال .)2008
در رابطه با نظام ملی نوآوری پژوهشهایی
محدود در ایران انجام شده که به برخی از آنها
بهطورخالصه اشاره میشود؛ قاضی نوری و همکاران
( )1397در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی روابط
میاننهادی در نظام ملی نوآوری ایران» به این
نتیجه دست یافتهاند که هیچ یک از نهادهای
بررسیشده به صورت همزمان از کارایی و اثربخشی
در ارتباط با دیگر نهادهای نظام نوآوری برخوردار
نیستند .سلطانی و همکاران ( )1396در پژوهش
خود با عنوان «مروری بر چالشهای نظام ملی

نوآوری ایران و ارائه سیاستها و راهکارهایی برای
بهبود آن» به این نتیجه رسیدهاند که چالشهای
نظام ملی نوآوری شامل سیاستگذاری و راهبردی،
تسهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهای تحقیق و
توسعه ،انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه ،توسعه و
ارتقای منابع انسانی ،انتقال و انتشار فناوری ،ارتقای
کارآفرینی مبتنی بر فناوری و تولید کاالها و ارائه
خدمات نوآورانه است .بداقی ( )1389در پژوهش
خود تحت عنوان «نظام ملی نوآوری به عنوان
چارچوبی برای تحیل نوآوری» به این نتیجه دست
یافته است که برایند و محصول نظام ملی نوآوری
در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای ویژگی
آرام و بطنی است و اصلیترین بازیگر در این نظام،
به طور کلی ،عمده مؤسسات تحقیقاتی دولتی،
دانشگاهها ،وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ دولتی
است که تقریباً مالکیت همه آنها دولتی است و
بخش خصوصی و بنگاههای خصوصی سهم و نقش
چندانی در ظرفیت نظام ملی نوآوری ندارند .برخی
اجزای نظام ملی نوآوری ایران بهخوبی باهم ارتباط
و تعامل نداشته و در برخی موارد حلقه واسطهای
وجود ندارد .نتیجه این نظام این است که رفتار
اختراعات و ابداعات در ایران در مقایسه با کشورهای
دیگر بسیار ضعیف عمل می کنند.
نوروزی و همکاران ( )1395در پژوهش خود با
عنوان «ارزیابی تأثیر کارکردهای نهادهای میانجی
در رفع ضعفهای نظام ملی نوآوری ایران» به این
نتیجه رسیدهاند که کارکردهای دسته حمایتی و
بسترسازی از حیث تعداد ،بیشترین تأثیرگذاری را
در رفع ضعفها دارد؛ همچنین بیشترین تأثیرات
کارکردها به صورت تأثیر کارکردهای حمایتی و
بسترسازی بر تسهیل تحقیق و توسعه و نوآوری ،تأثیر
کارکردهای تأمین مالی بر رفع ضعفهای تحقیق و
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توسعه و کارآفرینی ،تأثیر کارکردهای واسطهگری بر
رفع ضعفهای انتشار فناوری و نهایتاً تأثیر کارکرد
مشاوره بر رفع ضعفهای کارآفرینی و انتشار فناوری
است .هداوند و همکاران ( )1395در پژوهش خود
با عنوان «تحلیل فرایند سیاستگذاری در نظام ملی
نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی»
به این نتیجه دست یافتهاند که مهمترین عارضههای
موجود در فرایند سیاستگذاری نظام ملی نوآوری
ایران مربوط به سیستم نظارت و ارزیابی است.
در میان پژوهشهای مطالعهشده در خارج از کشور
میتوان به پژوهش مارتین ( )2016با عنوان «بیست
چالش در مطالعات نوآوری» اشاره کرد .او در این
پژوهش به این نتیجه دست رسیده است که مطالعات
نوآوری با بیست چالش به قرار زیر روبهروست .1 :از
نوآوری قابلمشاهده تا نوآوری تاریک  .2از نوآوری
در تولید گرفته تا نوآوری در خدمات  .3از «کارهای
خانگی زنان» گرفته تا آزادسازی «زنان خانهدار» با
نوآوری  .4از سیستمهای نوآوری ملی و منطقهای
گرفته تا جهانی  .5از نوآوری برای بهرهوری اقتصادی
گرفته تا نوآوری برای پایداری (نوآوری سبز)  .6از
نوآوری برای رشد اقتصادی گرفته تا نوآوری برای
توسعه پایدار  .7از نوآوری مخاطرهآمیز گرفته تا
نوآوری با مسئولیت اجتماعی  .8از نوآوری برای ایجاد
ثروت گرفته تا نوآوری برای بهزیستی  .9از «نابرابری
در حال رشد» تا «عدالت برای همه»  .10از دولت به
عنوان رفعکننده نارساییها به دولت کارآفرین  .11از
سیاست مبتنی بر ایمان (و شواهد مبتنی بر سیاست)
گرفته تا سیاست مبتنی بر شواهد  .12متعادل کردن
تنشهای ذاتی بین مالکیت معنوی و منبع آزاد
 .13متعادل کردن تنشهای ذاتی بین اکتشاف و
بهرهبرداری  .14متعادل کردن تنشهای ذاتی بین
نوآوری بسته و باز  .15متعادل کردن تنشهای
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ذاتی بین رقابت و همکاری  .16لرزیدن حبابهای
دانشگاهی  .17جلوگیری از قفل شناختی نوآوران
 .18شناسایی دالیل بروز آخرین بحران اقتصادی .19
کمک به تولید یک الگوی جدید برای اقتصاد .20
حفظ یکپارچگی تحقیق ،حس اخالق و همکار بودن.
با توجه به پراکندگیهای موجود در پژوهشهای
حوزه نظام ملی نوآوری ما در این پژوهش به دنبال
آن هستیم که جمعبندی و ترکیبی از این پژوهشها
داشته باشیم تا نقاط قوت و ضعف نظام ملی نوآوری
را استخراج کنیم .ساختار مقاله در این پژوهش در دو
مرحله خواهد بود که در مرحله اول نقاط ضعف نظام
ملی نوآوری و در مرحله دوم نقاط قوت یا ویژگیهای
مثبت این نظام استخراج خواهد شد و درنهایت به
جمعبندی این دو مرحله خواهیم پرداخت.

 .1ادبیات موضوع
 .1-1تعریف نوآوری و نظام نوآوری

ویکهام ( )2001در تعریفی نوآوری را به فرصت
شغلی مربوط میسازد و اظهار میدارد که فرصت
شغلی راهی است برای انجام کارهای متفاوتتر و
بهتر .وی به نوآوری به عنوان فرصت شغلی 5نگاه
میکند؛ به عالوه نوآوری میتواند در قالب تکنیکهای
تولید جدید ،راههای نوین تولید محصول و خدمت به
مشتری ،ابزار جدید اطالعرسانی به مشتری ،راههای
جدید مدیریت ارتباط سازمانی و غیره گنجانده شود.
در تقسیمبندی دیگر ،زرافشان ( )2007به دو
رویکرد نوآوری اشاره میکند؛ در رویکرد سنتی،
نوآوری پدیدهای است که اتفاق میافتد بدون اینکه
برنامه خاصی را دنبال کند و درواقع ،تیری است در
5. Job oppottunity
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تاریکی که ممکن است به هدف بخورد یا نخورد.
در رویکرد دوم ،که نسل جدید محققان در حوزه
نوآوری آن را دنبال میکنند ،نوآوری برای ایجاد
تغییر و تحول مورد انتظار است.
بهصورتکلی میتوان نوآوری را تبدیل یک ایده
یا خالقیت به محصوالت ،خدمات اجتماعی یا
فرایندهای (صنعتی و تجاری) جدید یا بهبودیافته
دانست که قابلفروش باشد؛ بنابراین شامل همه
گامهای عملی ،فناورانه ،تجاری و مالی است که برای
توسعه و بازاریابی موفقیتآمیز نوآوری در خدمات
اجتماعی الزم است .شروع نظریه نوآوری را به ژوزف
شومپیتر نسبت میدهند و این نظریه تا انتهای دهه
 1970حالت حاشیهای داشت و درواقع ،شومپیتر
اولین اقتصاددانی است که به اهمیت اقتصادی
نوآوری اشاره کرده است .او در تحقیقات خود در
مورد نوآوری از پنج نوع نوآوری یاد کرده است که
عبارتاند از:
 نوآوری در زمینه معرفی محصول جدید یا تغییرکیفیت محصول موجود؛
 نوآوری فرایند در یک صنعت مشخص؛ نوآوری در ایجاد بازاری جدید؛ نوآوری در منابع جدید تأمین مواد اولیه و دیگردادهها؛
 نوآوری در زمینه تغییر سازماندهی صنعتی؛دانشمندان علم مدیریت فناوری دو نوآوری اول از
پنج نوع نوآوری شومپیتر را نوآوری فناوری مینامند.
خالقیت علمی در نوآوری فناوری اهمیت بسیاری
دارد .نوآوری فناورانه از طریق ایجاد ،انتشار و استفاده
از دانش ،پیشران اصلی رشد اقتصادی است .این نوع
نوآوری شامل خلق محصوالت و فرایندهای جدید و

تغییرات عمده فناوری در این دو بخش است .این
تغییرات در صورتی نوآوری تلقی میشود که در بازار
عرضه شده (نوآوری محصول )6یا در فرایند تولید
به کار رفته باشد (نوآوری فرایند)؛ بنابراین نوآوری
مجموعهای است که شامل فعالیتهای بازرگانی،
مالی ،سازمانی ،فناوری و علمی است (اسدی و
همکاران.)1396 ،
مفهوم نظام ملی نوآوری یکی از مهمترین
رویکردهای نوآوری است که با توسعه اقتصاد دانشی
و افزایش رقابت در عرصه علم و فناوری اهمیت
بسیار زیادی یافته است (نوروزی و همکاران.)1395 ،
مفهوم نظام ملی نوآوری و نظامهای نوآوری پس از
ظهور در سال  1987قبول عام یافت و متخصصان
زیادی در گسترش مفاهیم نظری و ابزارهای آن
تالش کردند .این مفهوم یکی از رویکردهای جدید
مطرح برای سیاستگذری علم ،فناوری و شناسایی
اولویتهای فناوری و نوآوری است که گستره
وسیعی از تحلیلها و مباحث را منعکس میکند؛
همچنین مفهوم جدید ،دامنه وسیعی از دینامیسم،
کوششهای نوآوری و جنبههای جدید فرمولبندی
قابلیتهای نوآوری را تبیین میکند .مفهوم
نظامهای نوآوری بر پویایی نوآوری و تغییر اقتصادی
تأکید دارد و به عنوان رویکردی سیستمی شناخته
میشود .رویکرد سیستمی اذعان دارد که نوآوری
نمیتواند صرفاً بر حسب تصمیمگیریهای مستقل
در سطح بنگاه درک شود ،بلکه نوآوری شامل
تعاملهای پیچیده میان بنگاه و محیط آن است.
پیوندهای متقابل بنگاهی بیشتر از روابط بازاریابی
برای نوآوری اهمیت دارد؛ زیرا این تعامالت اغلب
شامل روابط مداوم شبهتعاونی است که یادگیری و
ایجاد فناوری را شکل میدهد؛ البته عوامل جامعتری
6. Product innovation
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مانند بافتهای اجتماعی و فرهنگی ،چارچوبهای
نهادی و سازمانی ،زیرساختهای رفتار بنگاهها را
شکل میدهد (حیدری.)1386 ،
بر اساس نگرش سیستمی ،نظام نوآوری به این
صورت تعریف میشود :نوآوری و توسعه فناوری
نتیجه مجموعه پیچیدهای از روابط میان عناصر
فعال در نظامی است که آن را نظام نوآوری مینامند
(کایال .)2008 ،نظامهای نوآوری سیستمهای
اجتماعی هستند که بر عاملها و عملهای اجتماعی
بنا شدهاند .آنها شامل مجموعه عادات ،تجربهها و
قوانینی هستند که نقشآفرینان اجتماعی در آنها
شرکت میکنند .سیستمهای اجتماعی در طبیعت
خود پویا و پذیرای تعامل بیرونی هستند .این
سیستمها گاهی وابسته به مسیر میشوند .این حالت
هنگامی روی میدهد که یک سیستم تحت تأثیر
عوامل بیرونی غیرقابلبرگشت قرار گرفته یا منطق
حاکم بر سیستم یک منطقه خاص ،برگرفته از باورها
و سایر مالحظات محلی باشد .از دیدگاه نظام ملی
نوآوری سیستمهای نوآوری بهطور قوی به تاریخ
اقتصادی اجتماعی محلی مشروط هستند (حیدری،
.)1386

تعاملسازمانهایگوناگوندرفرایندهاییادگیری
که زیربنای توسعه و گسترش نوآوریهاست ،اهمیت
ویژهای دارد .سازمانها بهشدت از هدفها تأثیر
میگیرند؛ بهعبارتدیگر ،سازمانها درون یک محیط
عرفی توسعه مییابند .سازمانها فعالیتها را انجام
میدهند و عرفها چارچوب انگیزشی برای این
فعالیتها را فراهم میکنند .کارکرد یا فعالیتهای
اصلی در تمام نظامهای نوآوری مشابه است ،اما این
کارکردها و فعالیتها را ممکن است سازمانهای
متفاوت و در بستر عرفی مختلف انجام دهند.
نقش عرفها در رابطه با کارکردها تأثیرگذاری بر
نحوه انجام کارکردها توسط سازمانهاست (رادفر و
خمسه.)1387 ،
هر نظام ملی نوآوری بایستی کارکردها و
فعالیتهای زیر را برای توسعه نوآوری ملی انجام دهد:

 .2-1اجزای اصلی نظام ملی نوآوری

 -سیاستگذاری کلی؛

اجزای اصلی نظام ملی نوآوری عبارتاند از:
سازمانها و عرفها.

 -تأمین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری؛

سازمانها ساختاری رسمی با هدف مشخص
هستند که به صورت آگاهانه به وجود آمدهاند.
سازمانها بازیگران نظام ملی نوآوری محسوب
میشوند که ازجمله آنها میتوان به شرکتها،
دانشگاهها ،سازمانهای سرمایهگذار و سازمانهای
دولتی اشاره کرد.
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عرف به عادات مشترک و رسوم معمول و قواعد
و قوانینی اطالق میشود که روابط و تعامالت میان
افراد و گروهها و سازمانها را تنظیم میکند .از
هدفهای مهم نظام ملی نوآوری میتوان به قوانین،
پتنتها و فرمهای مؤثر بر روابط بین دانشگاهها و
صنایع اشاره کرد.

 انجام تحقیقات و مهندسی معکوس؛ ارتقای کارآفرینی فناوری؛ توسعه منابع انسانی؛ انتشار فناوری؛ -تولید کاال و خدمات (منطقی و دیگران.)1388 ،
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 .3-1مروری بر وضع موجود نظام ملی نوآوری
ایران

سوم توسعه بایستی متولی هماهنگی اینگونه امور
در کشور باشد.

از آنجا که احتماالً اغلب خوانندگان مقاله حاضر
با ساختار و ویژگیهای نهادها و سازمانهای
تشکیلدهنده نظام ملی نوآوری در ایران آشنایی
کافی دارند ،در این قسمت تنها به مرور اجمالی
اسامی بازیگران مؤثر در عرصه نوآوری کشور اکتفا
میشود.

 .6-1نهادهای موجود در سطح تسهیل تحقیقات
و فناوری

 .4-1نهادهای موجود در سطح سیاستهای کلی

در این سطح ،مجمع تشخیص مصلحت نظام با
تصویب سیاستهای کالن در عرصه علم و فناوری،
مجلس شورای اسالمی با وضع قوانین مرتبط و
هیئت وزیران با تصویب آییننامههای مربوطه فعالیت
میکنند؛ ضمن اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی
نیز از مؤثرترین نهادها محسوب میشود و البته تعداد
زیادی شورای عالی وجود دارد که تصمیمات هر یک
میتواند بر موضوع نوآوری در حوزه ذیربط آن شورا
اثرگذار باشد.
 .5-1نهادهای موجود در سطح تدوین و هماهنگی
سیاستهای فناوری و نوآوری

در این سطح هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای
اجرایی در حوزه مربوط به خود ،سیاستهای
نوآورانه را اعالم و سیاستهای کالن سطح باالتر
را اجرا میکنند که بهویژه میتوان به وزارتخانههای
دفاع ،صنایع و معادن ،جهاد کشاورزی و غیره اشاره
کرد؛ اما دو بازیگر محوری این سطح عبارتاند از:
سازمان مدیریت و برنامهریزی (سابق) که برنامهها
و تخصیص منابع کشور را انجام میدهد و وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری که مطابق قانون برنامه

در این سطح سازمانهای حمایتی متعددی فعال
هستند که برخی از آنها عبارتاند از :صندوقها
و طرحهای مالی و اعتباری (عمدتاً زیر نظر وزارت
صنعت و معادن) ،مرکز صنایع نوین ،واحدهای
سرمایهگذاری بانکها ،انکوباتورها (مراکز رشد)،
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و غیره (قاضی
نوری و قاضی نوری.)1387 ،
 .7-1سه جزء اصلی نظام ملی نوآوری

سه جزء اصلی نظام ملی نوآوری شامل دانشگاه،
دولت و صنعت است که هر یک اهداف ،سازوکار و
کارکردهای مربوط به خود را دارند .تعامل اجزای این
سیستم با یکدیگر عاملی بسیار مهم در عملکرد نظام
ملی نوآوری به عنوان یک کل است .اینکه چگونه
این سه جزء به عنوان عناصر یک سیستم جمعی
خلق ،جذب ،انتشار و درنهایت ،کاربرد و بهرهبرداری
از دانش با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،موضوعی
مهم در تحلیل عملکرد نوآوری در هر کشور است.
نظام ملی نوآوری شبکهای از تعامالت و یک سیستم
به عنوان یک کل است .هر سیستم به وسیله اجزای
آن ،ارتباطات متقابل و تعامالت میان اجزا توصیف
میشود .وقتی در یک نظام ملی نوآوری همه چیز
ایدئال باشد ،پتانسیل نوآوری درنهایت به ارزش
افزوده محصوالت صنعتی تبدیل میشود.
 .1-7-1صنعت
به دالیل مختلف ،بنگاهها خود بهتنهایی تمام
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مطالعات انجام شده
نوروزی و همکاران ()1395

سلطانی و همکاران ()1396

کلرکس و لوئیس ()2009

حاج حسینی و همکاران ()1390

هداوند و همکاران ()1395

●

●

مرادی پور و همکاران ()1396

فقدان شورای واحد فرابخشی
مسئول سیاستگذاری و هماهنگی
که تمامی نهادها آن را قبول داشته
باشند و قدرت اعمال سیاست و
هماهنگی را دارا باشد.

●

●

●

حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور

سیستم نظارت و ارزیابی از
سیاستگذاری تا اجرا

اثربخش نبودن چارچوبهای
قانونی و تنظیمی بر پیشرانهای
نوآوری
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باقری نژاد و همکاران ()1396

●

●

عبدی و فاتحی ()1391

فقدان استراژی کلی در
سیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری جهت همسویی فعالیتهای
بازیگران مختلف نظام نوآوری

انصاری و طبیبی ()1392

ضعف و مشکالت نظام ملی
نوآوری ایران

●

●

کمبود نهادهای تخصصی برای
ارزیابی سیاستها

●

عدم فرایند نظارت و ارزیابی در
نظام ملی نوآوری ایران

●

عدم شکلگیری تعامل افقی
و عمودی مناسب در سرتاسر
کارکردهای حمرانی نظام ملی
نوآوری

●

سبک دستوری و سلسلهمراتبی
نظام ملی نوآوری ایران

●

عدم کارایی و اثربخشی نهادهای
نظام ملی نوآوری

●
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●

قاضی نوری و همکاران ()1397

سیاستگذاری

ویژگیهای منفی نظام ملی نوآوری

جدول  .1ویژگیهای منفی نظام ملی نوآوری

مطالعات انجام شده
نوروزی و همکاران ()1395

سهم ناچیز تحقیق و توسعه از تولید
ناخالص داخلی کشور

●

فقدان نظامبخشی و تقسیم کار
میان مراکز متولی پژوهش و
پراکندهکاری و دوبارهکاری

●

فقدان نهاد متولی ارزیابی و نظارت
بر فعالیتهای تحقیق و توسعه و
فعالیتهای نوآوری

●

سلطانی و همکاران ()1396

کمبود سهم بخش خصوصی در
تحقیق و توسعه

●

کلرکس و لوئیس ()2009

ضعف همکاریهای بینالمللی در
زمینه تحقیق و توسعه

●

حاج حسینی و همکاران ()1390

کمبود واحدهای تحقیق و توسعه
تخصصی

●

هداوند و همکاران ()1395

اتکاء بیشازحد منابع مالی بخش
پژوهش و فناوری در منابع دولتی

●

مرادی پور و همکاران ()1396

مشخص نبودن اولویتهای اصلی
در جهتدهی به فعالیتهای
پژوهشی و فناورانه

●

باقری نژاد و همکاران ()1396

فقدان زیرساختهای قانونی،
فرهنگی و ساختاری موردنیاز برای
حمایت از مالکیت فکری

●

عبدی و فاتحی ()1391

پیچیدگی قوانین و مقررات حاکم بر
پژوهش و فناوری

●

انصاری و طبیبی ()1392

ضعف و مشکالت نظام ملی
نوآوری ایران

قاضی نوری و همکاران ()1397

تحقیق و توسعه

تسهیل و جهتدهی تحقیقات و فعالیتهای
نوآوری

ویژگیهای منفی نظام ملی نوآوری
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نوروزی و همکاران ()1395

عدم تناسببخشی از اهداف و
محتوای نظام آموزشی و پرورشی با
نیازهای ملی (بهویژه نبود چشمانداز
تربیت نیروهای متخصص
فناوریهای نوین)

●

ضعف نیروی انسانی در حوزه علوم
انسانی و دانش مدیریتی

●

مهاجرت مغزها

●

سلطانی و همکاران ()1396

کمبود سرمایهگذاری خطرپذیر

●

کلرکس و لوئیس ()2009

کمبود تنوع در محصول و خدمات

●

حاج حسینی و همکاران ()1390

●

هداوند و همکاران ()1395

عدم تسلط بخش علمی و
دانشگاهی و مدیران مراکز
تحقیقاتی به روشهای
تجاریسازی فناوری

مرادی پور و همکاران ()1396

واردات و عدم صرفه اقتصادی در
تجاریسازی محصوالت فناورانه

●

باقری نژاد و همکاران ()1396

تأکید بیشازحد نظام آموزشی
به انتقال دانش به جای ایجاد
زمینههای ابداع و نوآوری

●

عبدی و فاتحی ()1391

ضعف و مشکالت نظام ملی
نوآوری ایران

انصاری و طبیبی ()1392
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مطالعات انجام شده
نوروزی و همکاران ()1395

سلطانی و همکاران ()1396

کلرکس و لوئیس ()2009

عدم شبکههای علمی ،صنعتی و
فناورانه

●

حاج حسینی و همکاران ()1390

●

هداوند و همکاران ()1395

فقدان سازوکارهای تسهیلکننده
انتشار فناوری (حمایت از حقوق
مالکیت فکری و قوانین و نهادهای
انتشار فناوری)

مرادی پور و همکاران ()1396

●

باقری نژاد و همکاران ()1396

عدم آشنایی مسئوالن و
متخصصان با اهمیت و مفهوم
انتشار فناوری (حمایت از حقوق
مالکیت فکری و قوانین و نهادهای
انتشار فناوری)

عبدی و فاتحی ()1391

عدم برقراری ارتباط مناسب میان
نهادهای مسئول تحقیقات در
کشور

●

انصاری و طبیبی ()1392

ضعف و مشکالت نظام ملی
نوآوری ایران

قاضی نوری و همکاران ()1397

تسهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهای تحقیق و توسعه

انتشار فناوری
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●

مشخص نبودن وضع مطلوب
تأمین مالی فناوری
خألهایی در نظام تأمین مالی

●

تطابق پایین تخصیص بودجهها
با نیازهای برنامهریزی و هدایت
نوآوری
نداشتن تعامل مناسب با نهادهای
مالی و بینالمللی

●

●

●
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مطالعات انجام شده
نوروزی و همکاران ()1395

سلطانی و همکاران ()1396

کلرکس و لوئیس ()2009

حاج حسینی و همکاران ()1390

هداوند و همکاران ()1395

مرادی پور و همکاران ()1396

باقری نژاد و همکاران ()1396

عبدی و فاتحی ()1391

ارتباط ضعیف صنعت ،دانشگاه و
مراکز تحقیقاتی

●

شکاف اطالعاتی

●

●

شکاف شناختی

●

●

شکاف مدیریتی

●

●

شکاف سیستمی

●

●

فرایند خلق دانش را به عهده نمیگیرند ،بلکه
سعی میکنند تا در تعامل با مؤسسات تولید دانش
و همینطور در تعامل با بنگاههای دیگر از منافع
خلق دانش و کاربرد آن استفاده کنند .ازیکسوی،
بار مالی انجام تمام فعالیت تحقیق و توسعه در داخل
بنگاه سنگین است و ازسویدیگر ،ساختار سازمانی
آزمایشگاههای بزرگ خیلی انعطافپذیر نیست.
این عوامل باعث میشود بنگاهها در برابر تغییرات
در شرایط متغیر بازار سکون سازمانی داشته و
انعطافپذیری خود را از دست بدهند .افزونبراین،
بنگاهها عالقه زیادی به پژوهشهای پایهای ندارند.
این نوع پژوهشها باید در دانشگاهها و مؤسسات
پژوهش عمومی انجام شود تا در بلندمدت ،زیربنای
دانش بومی در یک کشور تضعیف نشود؛ به همین
دلیل هم دولتها و هم خود بنگاهها سعی در
برونسپاری فعالیتهای تحقیق و توسعه به صورت
همکاری با دیگر بنگاهها ،دانشگاهها و گروههای
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انصاری و طبیبی ()1392

ضعف و مشکالت نظام ملی
نوآوری ایران

قاضی نوری و همکاران ()1397

شکاف در بین بازیگران نظام ملی
نوآوری

ویژگیهای منفی نظام ملی نوآوری
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علمی دارند .سه دلیل اصلی وجود بنگاهها را میتوان
به صورت زیر طبقهبندی کرد :تخصیص منابع،
بهرهبرداری از منابع و فرصتهای بهرهبردارینشده
با وارد شدن به فعالیتهای جدید و سرعت دادن به
یادگیری و خلق توانمندیهای جدید.
 .2-7-1دانشگاهها و دیگر مؤسسات خلق
دانش
دانشگاهها و مؤسسات خلق دانش در نظام ملی
نوآوری وظیفه تأمین نیروی انسانی ،خلق دانش و
فناوری موردنیاز بنگاهها را بر عهده دارند .دانشگاهها
با انجام پژوهشهای پایهای باعث افزایش و تقویت
زیربنای دانش بومی میشوند .تضعیف پایه دانش
بومی در بلندمدت باعث کاهش توانمندی بنگاههای
کشور در برابر رقبا خواهد شد .بخش خصوصی
تمایل زیادی به انجام پژوهشهای پایهای ندارد ،زیرا
این نوع پژوهشها بسیار دیربازده هستند؛ بنابراین
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فعالیت اصلی دانشگاهها ایجاد پایه دانش بومی از
طریق توجه بیشتر به پژوهشهای پایهای است.
مؤسسات پژوهشی با مالکیت خصوصی و عمومی از
نتایج این پژوهشها استفاده میکنند و آنها را در
توسعه علوم کاربردی به عنوان قلمرو اولیه صنعت به
کار میگیرند.
اساس و پایه مؤسسات پژوهشی ،بهویژه با مالکیت
و مدیریت دولتی ،پشتیانی و تکمیل پژوهشهای
صنعتی از طریق هدایت برنامههای کاربردیتر
نسبت به پژوهشهای بنیادی در دانشگاههاست .این
مؤسسات با دنبال کردن این پژوهشها اوالً تقاضا
برای دانش بنیادی را که در دانشگاهها ایجاد میشود،
افزایش میدهند ،ثانیاً با مشارکت و همکاری با
صنعت و بخش خصوصی نتایج این پژوهشها را
کاربردی میکنند.
 .3-7-1دولت
دولت نقش بسیار مهمی در نحوه عملکرد نظام
ملی نوآوری دارد .دولت از طریق انتقال منابع مالی
بخش عمومی به سمت پژوهشها در دانشگاهها
و مؤسسات پژوهشی ،ایجاد انگیزش از طریق
مالیاتها و یارانهها و ایجاد زیرساختهای مناسب،
نقش محوری در هدایت اجزای نظام ملی نوآوری
برای تعامل سازنده با یکدیگر بازی میکند .دولت
از طریق سیستم انگیزش مالیاتی ،ایجاد محیط
مالی مناسب ،ایجاد بانکهای اطالعاتی با تحقیق
و توسعه ،سیاستهای مرتبط با تحریکپذیری
بازار کار ،سیاستهای تسهیلکننده ،تجاری کردن
نتایج پژوهشها و ارتقای آزمایشگاههای پژوهشی از
طریق ایجاد انگیزشهای مالی و مالیاتی میتواند به
حمایت از فعالیتهای پژوهشی بپردازد؛ همچنین
دولت میتواند با ایجاد قوانین و نرمهای موردنیاز

برای حمایت از نوآوری نظیر قانون حمایت از
مالکیتهای معنوی ،فعاالن نوآوری را به سمت
توسعه فعالیتهای نوآورانه هدایت کند.
دولت میتواند با تخصیص مناسب بودجههای
عمومی به انجام پژوهشهای پایهای در دانشگاهها
و مؤسسات پژوهش عمومی کمک کند و از این
طریق باعث ارتقای دانش عمومی و درنهایت تداوم
نوآوری در بلندمدت شود .دولت میتواند با ایجاد
نهادهای واسط ،واحدهای مشترک بین دانشگاه
و صنعت و مراکز ارائه خدمات فناوری ،توسعه
بنگاههای خدماتی مستقل از طریق انگیزشها و
تشویقهای مالی به انتشار دانش و افزایش همکاری
بین صنعت و دانشگاه کمک کند .دولت میتواند با
فراهم کردن آموزش مجدد نیروی کار باعث افزایش
تحریکپذیری شغلی نیروی کار شود.
ژستهای دولت در تعامل با دیگر اجزای نظام
ملی نوآوری باید به گونهای باشد که درنهایت بتواند
به انباشت قابلیتهای فناوری در درون بنگاهها کمک
کند ،نه اینکه سعی داشته باشد که این قابلیتها
برای بنگاهها شکل بگیرند؛ زیرا در نظریههای جدید
به بنگاهها به شکل الگوریتمهای ساده بهینهکننده
تابع تولید و سود نگاه نمیشود ،بلکه بنگاهها را
سازمانهای یادگیرندهای میدانند که کارایی آنها
به عملکرد و استراتژی خود بنگاه و همچنین عملکرد
دیگر اجزای نظام ملی نوآوری بستگی دارد (بداقی،
)1389؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نظام ملی
نوآوری به تولید ،انتشار و بهرهبرداری از علم و فناوری
در درون مرزهای ملی کمک میکند.
در رابطه با نظام ملی نوآوری تحقیقات متعددی
انجام شده است ،اما با توجه به پراکندگی این
تحقیقات در این پژوهش بر آن شدیم تا به جمعبندی
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 نقاط قوت یا مثبت نظام ملی نوآوری ایرانکداماند؟

روش با گستردگي زيادي استفاده میکنند و روش
محبوبي در ميان اهل علم است؛ درعينحال هميشه
از مرور روايي تحقيقات به خاطر درگير شدن ذهنيت
و سوگيريهاي نظري مرورگر در فرايند بازخواني
و درنتيجه فاصله گرفتن از عينيت و نيز به خاطر
شفاف نبودن معيارهاي انتخاب منابع انتقاد شده
است.

و ترکیب آنها بپردازیم؛ ازاینرو برای دستیابی به
اهداف پژوهش سؤاالت زیر مطرح است:

 .2روششناسی پژوهش

 .2-2روش تحليل مرتبه دوم

رويكرد روششناسانه ما در تحقيق حاضر تحت
تركيب نظاممن ِد تحقيقات 7قرار ميگيرد.
عنوان كلي
ِ
تركيب نظاممند تحقيقات عنواني است براي بستهاي
از روشهاي همخانواده كه همگي با هدف استخراج
تطبيقي
بازخواني
و تأليف مدلهاي تركيبي از طريق
ِ
ِ
مجموعهاي از پژوهشهاي انفرادي صورت ميگيرد.
روشهاي تركيب تحقيقات عموماً نوعي مطالعه
مرتبه دوم 8را سامان ميدهند كه از طريق كنار هم
قرار دادن و بازخواني تحقيقات خاص و يكه و استقرا
كردن الگوهاي مشترك و تكرارشونده در آنها به
مدلهاي منسجم و مألوفي در باب پديدار تحت
مطالعه دست مييابند .سوري و كالرك ()1999
مهمترين و شناختهشدهترين راهبردهاي تركيب
تحقيقات را به شرح زير طبقهبندي کردهاند:

تحليل مرتبه دوم را كه نخستين بار گلس
( )1976به محافل علمي معرفي کرد ،روشي است
كمي استفاده
كه براي جمعبندي و تفسير تحقيقات ّ
میشود .اين روش نسبت به روش مرور روايي از
عينيت و دقت بسيار باالتري برخوردار است؛ البته
این روش تحليل شامل كاستيهايي هم هست و
ميتواند در پارهاي از موارد به تعميم افراطي منجر
شود؛ عالوهبراين ،تحليل مرتبه دوم ممكن است
نتايج حاصل از تحقيقات ضعيف را زير چتر خود
بگيرد و شامل شود .شكل اوليه و اصلي اين روش
كمي است و بنابراين تحقيقات
متمركز بر تحقيقات ّ
كيفي از تيررس آن خارج ميمانند؛ بااینحال در
سالهاي اخير بازتعريفي از روش تحليل مرتبه
دوم صورت گرفته است كه كاربرد آن را براي
بازخواني پژوهشهاي كيفي نيز ممكن ميسازد
(سندلوفسكي2004 ،؛ تيموالك.)2009 ،
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 .1-2روش مرور روايي تحقيقات

9

116

مرور روايي تحقيقات كه اغلب در نگارش
مداخل موضوعي براي كتب مرجع علمي استفاده
میشود ،روشي است با انعطافپذيري باال و تا حد
ضمني فرد
زيادي متكي است بر تجربه انباشته و
ِ
مروركننده .محققان حوزههاي گوناگون دانش از اين

روش تركيب بهترين يافتهها را سالوين ()1986
صورتبندي و ارائه کرده است .در اين روش ،بهترين
منابع موجود در قلمرو مورد مطالعه هدف بازخواني

7. Systematic Research Synthesis
8. Meta-study
9. Narrative Review

10. Meta-Analysis
11. Best-evidence Synthesis

 .3-2روش تركيب بهترين يافتهها

11
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قرار ميگيرند .معيارهاي انتخاب منابع در اين روش
صراحت مييابند و بهدقت توصيف و توجيه ميشوند.
در اين روش ،تحقيقات كيفي در كنار تحقيقات
كمي مالحظه میشوند و بدينترتيب ،دقت موجود
ّ
در روش تحليل مرتبه دوم با انعطافپذيري موجود
در روش روايي كنار هم قرار ميگيرند .نقدي كه به
روش تركيب بهترين يافتهها وارد است ،اين است كه
قائلين به اين روش هنوز پيشنهاد روشني براي مرور
نظاممند تحقيقات كيفي ارائه نكردهاند.
 .4-2روش تركيب تفسيري تحقيقات كيفي

12

در اين روش تالش بر اين است تا استقالل
و تماميت پژوهشهاي انفرادي حفظ شود و
درعينحال از روشهاي استقرايي و تفسيري براي
تلفيق محتاطانه آن تحقيقات استفاده شود .برخي از
تكنيكهاي استفادهشده در اين روش تحقيقاتي از
قرار زير است:
 ترجمه متقابل تحقيقات و استعارههاي آنها؛ تركيب ابطالي 13و تركيب خطوط استدالل(براي تفصيل مراجعه كنيد به سوري و كالرك،
.)1999
14

هدف اصلي در اين روش تحقيقاتي استخراج يا
استقراي يك نظريه پيشبينيكننده نيست؛ هدف
اصلي در اينجا دستيابي به «درك عميقتر» است.
چهار روش مذكور در سطور فوق هريك نقاط
قوت و ضعف مربوط به خود را دارند .يك رويكرد
روششناختي تأليفي با در نظر گرفتن ماهيت
يافتههاي موجود و در دست مطالعه ميتواند با
12. Synthesis of Qualitative Research
13. Refutational Synthesis
14. Lines of Argument Synthesis

ابتناء بر يكي از روشهاي فوق سر و سامان يابد و
درعينحال از نقاط قوت موجود در فقرات ديگر نيز
بهره برد .نكته مهمي كه بايد بدان توجه داشت اين
كمي و كيفي در علوم اجتماعي
است كه روشهاي ّ
رقيب يكديگر نيستند ،بلكه تكميلكننده يكديگرند
(سوري و كالرك.)1999 ،
رويكرد روششناختي استفادهشده در تحقيق
حاضر همانگونه كه پيش از اين گفته شد ،تحت
عنوان تركيب نظاممند تحقيقات قرار ميگيرد.

 .3یافتههای پژوهش
در این قسمت برای پاسخ به سؤاالت پژوهش
از ترکیب نظاممند تحقیقات استفاده شد .برای
دستیابی به نقاط قوت و ضعف نظام ملی نوآوری
ایران پژوهشهای پراکندهای که در رابطه با نظام
ملی نوآوری ایران انجام شده ،گردآوری و با توجه به
سؤاالت پژوهش تحلیل شد .معیار انتخاب پژوهشها
هم مرتبط بودن با نظام ملی نوآوری بوده است.
ویژگیهای منفی نظام ملی نوآوری ایران کداماند؟
طبق جدول شماره  1ویژگیهای منفی نظام ملی
نوآوری شامل ضعف در حوزههای سیاستگذاری،
سیستم نظارت و ارزیابی از سیاستگذاری تا
اجرا ،حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور ،تسهیل و
جهتدهی تحقیقات و فعالیتهای نوآوری ،تحقیق
و توسعه ،کارآفرینی ،توسعه نیروی انسانی ،انتشار
فناوری ،تسهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهای
تحقیق و توسعه و شکاف در بین بازیگران نظام ملی
نوآوری است.
 .1-3سیاستگذاری

مسائل و چالشهایی که کشور در حوزه
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سیاستگذاری طبق جدول شماره  1با آن مواجه
است و بیشتر پژوهشها به آنها اشاره داشتهاند،
عبارتاند از :فقدان استراتژی کلی در سیاستگذاری
علم ،فناوری و نوآوری برای همسویی فعالیتهای
بازیگران مختلف نظام نوآوری ،فقدان شورای واحد
فرابخشی مسئول سیاستگذاری و هماهنگی که
تمامی نهادها آن را قبول داشته و قدرت اعمال
سیاست و هماهنگی را دارا باشد و درنهایت اثربخش
نبودن چارچوبهای قانونی و تنظیمی بر پیشرانهای
نوآوری؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عوامل
سیاستگذاری از مهمترین نقطهضعفهای نظام
ملی نوآوری است و باید توجه جدی برای رفع آن
لحاظ شود.
 .2-3سیستم نظارت و ارزیابی از سیاستگذاری
تا اجرا

سیستم نظارت و ارزیابی سیستمی یکپارچه است
که گزارشهای ملی و بخشی از اجرای سیاستها
را که صحیح ،مربوط و در دسترساند ،جمعآوری
کرده و در اختیار کسانی که به آنها احتیاج دارند،
از سیاستگذاران ،مدیران ،مجریان و سایر افرار قرار
میدهد؛ لذا وجود چنین سیستم یکپارچهای با ارائه
بازخوردهای مفید و بههنگام میتواند نقش مؤثری
در بهبود و اصالح فرایند سیاستگذاری اعمال کند.
در فرایند سیاستگذاری نظام ملی نوآوری ایران
کمبود نهادهای تخصصی برای ارزیابی سیاستها
باعث شده است که نهادهای سیاستگذار در سطوح
مختلف اقدام به ارزیابی سیاستها کنند و امکان ارائه
تحلیلی دقیق و یکپارچه فراهم نشود .فقدان فرایند
ارزیابی باعث شده است که اغلب سیاستگذاریهای
کشور بدون توجه به امکانات موجود و اغلب بر پایه
آمال و آرزوها شکل بگیرند؛ بنابراین با توجه به نتایج
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پژوهش میتوان گفت ضعف در سیستم نظارت و
ارزیابی ازجمله مهمترین مسائل در پژوهشهای
پیشین بود.
 .3-3حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور

مهمترین نهادها در نظام ملی نوآوری ایران
عبارتاند از :نهاد رهبری ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،مجلس شورای
اسالمی ،شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
(عتف) ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونتهای
مربوط ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری ،وزارت صنایع و معادن و دیگر
وزارتخانهها.
نقشهای هر کدام از نهادهای فوق در فرآیند
سیاستگذاری شامل تدوین سیاستها و اولویتها،
طراحی و پیادهسازی برنامهها و ارزیابی و یادگیری
تبیین شدهاند .این نقشها در برگیرنده کارکردهای
مورد انتظار در حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور
است که نیازمند برقراری ارتباطات افقی و عمودی
الزم برای شکلگیری این کارکردهاست .درمجموع
استنباط میشود که تعامالت افقی و عمودی در
سراسر کارکردهای حکمرانی نظام ملی نوآوری
کشور بهخوبی شکل نگرفته است.
یافتههای حاصل نشان میدهد که سبک دستوری
بر حکمرانی نظام نوآوری کشور حاکم است .با توجه
به این رویکرد ،اغلب سیاستگذاریهای نوآوری
کشور به صورت دستوری و از باال به پایین و بدون
درگیر کردن گسترده ذینفعان شکل میگیرد و از
طرف دیگر ،به علت فراگیر نبودن سیاستهای دولت
و همچنین عدم پیادهسازی مناسب سیاستهای
تأثیرگذار توسط دولت ،هنوز حکمرانی نظام نوآوری
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کشور از یکپارچگی مناسبی برخوردار نیست.
پژوهشهای انجام شده هم بر سبک دستوری
حکمرانی نظام نوآوری کشور تأکید داشتند که یکی
از نقاط ضعفهای نظام ملی نوآوری ایران است.
 .4-3تسهیل و جهتدهی تحقیقات و فعالیتهای
نوآوری

فقدان زیرساختهای قانونی ،فرهنگی و
ساختاری مورد نیاز برای حمایت از مالکیت فکری،
مشخص نبودن اولویتهای اصلی در جهتدهی به
فعالیتهای پژوهشی و فناورانه و اتکاء بیشازحد
منابع مالی بخش پژوهش و فناوری در منابع دولتی،
ازجمله ضعفهای مربوط در نظام ملی نوآوری در
حوزه تسهیل و جهتدهی تحقیقات و فعالیتهای
نوآوری است که تحقیقات انجام شده نیز بر این امر
تأکید داشتهاند.
 .5-3تحقیق و توسعه

کمبود واحدهای تحقیق و توسعه تخصصی ،ضعف
همکاریهای بینالمللی در زمینه تحقیق و توسعه،
کمبود سهم بخش خصوصی در تحقیق و توسعه،
سهم ناچیز تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
کشور ،فقدان نظامبخشی و تقسیم کار میان مراکز
متولی پژوهش و پراکندهکاری و دوبارهکاری و فقدان
نهاد متولی ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای تحقیق و
توسعه و فعالیتهای نوآوری ،ازجمله مسائل مربوط
به حوزه تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری است
که پژوهشها نیز از ضعف نظام ملی نوآوری در مقوله
تحقیق و توسعه حکایت دارد.
 .6-3کارآفرینی

تأکید بیشازحد نظام آموزشی به انتقال دانش به

جای ایجاد زمینههای ابداع و نوآوری ،واردات و عدم
صرفه اقتصادی در تجاریسازی محصوالت فناورانه،
عدم تسلط بخش علمی و دانشگاهی و مدیران مراکز
تحقیقاتی به روشهای تجاریسازی فناوری ،کمبود
تنوع در محصول و خدمات و کمبود سرمایهگذاری
خطرپذیر ،از جمله مسائل مربوط به حوزه کارآفرینی
در نظام ملی نوآوری است که پژوهشهای پیشین
نیز به این نکته اشاره داشتهاند.
 .7-3توسعه نیروی انسانی

وجود سرمایههای انسانی کارآمد و ماهر یکی از
عوامل کلیدی و مؤثر در موفقیت و رشد اقتصادهای
دانشمحور محسوب میشود .وجود محققان و
تکنسینهای آموزشدیده عالوه بر اینکه برای
بهرهبرداری از دانش و فناوری تولیدشده ضروری
است ،محرک و عاملی مهم در فرایند تولید دانش
تلقی میشود .در واقع ،عدم تناسببخشی اهداف و
محتوای نظام آموزشی و پرورشی با نیازهای ملی
(بهویژه نبود چشمانداز تربیت نیروهای متخصص
فناوریهای نوین) ،ضعف نیروی انسانی در حوزه
علوم انسانی و دانش مدیریتی و مهاجرت مغزها،
ازجمله مسائل مربوط به توسعه نیروی انسانی در
نظام ملی نوآوری است؛ بنابراین میتوان گفت که
بیشتر پژوهشها عدم استفاده بهینه از سرمایه
انسانی را یکی از نقاط ضعف نظام ملی نوآوری
قلمداد کردهاند.
 .8-3انتشار فناوری

با توجه به مطالعات انجام شده ،عدم برقراری
ارتباط مناسب میان نهادهای مسئول تحقیقات در
کشور ،عدم آشنایی مسئوالن و متخصصان با اهمیت
و مفهوم انتشار فناوری (حمایت از حقوق مالکیت
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فکری و قوانین و نهادهای انتشار فناوری) ،فقدان
سازوکارهای تسهیلکننده انتشار فناوری (حمایت
از حقوق مالکیت فکری و قوانین و نهادهای انتشار
فناوری) و عدم شبکههای علمی ،صنعتی و فناورانه
ازجمله مسائل مربوط به انتشار فناوری در نظام ملی
نوآوری است که پژوهشهای پیشین نیز این مقوله
را نقطه ضعف نظام ملی نوآوری دانستهاند.
در واقع ،سیاستها و راهبردهای توسعه صنعتی
موفق مبتنی بر انتقال فناوری هستند و نه صرفاً
توسعه درونزای فناوری.
استفاده از روشهای مختلف انتقال و انتشار
فناوری ،مسیر دستیابی به فناوریهای نو را کوتاهتر
میکند؛ ازاینرو ،بایستی سرمایهگذاری مشترک با
شرکتهای بزرگ و توانمند خارجی به منظور تقویت
پتانسیل بنگاههای داخلی و تلفیق پتانسیل بنگاههای
خدماتی و تولیدی داخلی با شریک خارجی به منظور
ایجاد تنوع در محصول و تولید را مدنظر داشت.
 .9-3تسهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهای
تحقیق و توسعه

در زمینه تأمین مالی فناوری نیز مشکالت و
کاستیهایی در کشور مشاهده میشود؛ ازجمله
مشخص نبودن وضع مطلوب تأمین مالی فناوری،
خألهایی در نظام تأمین مالی ،تطابق پایین تخصیص
بودجهها با نیازهای برنامهریزی و هدایت نوآوری و
نداشتن تعامل مناسب با نهادهای مالی و بینالمللی.
نتیجه پژوهشهای گذشته نیز بر این مسائل مربوط
به انتشار فناوری در نظام ملی نوآوری تأکید داشتهاند.
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 .10-3شکاف در میان بازیگران نظام ملی نوآوری

در نگاه سیستمی به نوآوری همکاری میان
انواع مختلف بازیگران ،همانند کلیدی در موفقیت
نوآوری است .به دلیل وجود شکافهای متعددی
که مانع این همکاری اثربخش میشود ،ادبیات
سیاستگذاری علم ،فناوی و نوآوری دائماً به نیاز
برای سازمانهای میانجی برای بر عهده گرفتن
نقش پلزنی و واسطهگری اشاره میکند .در یک
دستهبندی کلی ،این شکافها طبق نتایج تحقیقات
پیشین به چهار نوع تقسیم شدهاند:
 شکاف شناختی :بازیگران نظام نوآوری بازیگرانیبا پسزمینهها ،ارزشها ،هنجارها و انگیزههای
متفاوت هستند که این تفاوت ممکن است مانع از
ارتباط اثربخش میان این بازیگران شود.
 شکاف اطالعاتی :بازیگران نظام نوآوری ممکناست اطالعات کافی از ماهیت ،نوع و نحوه همکاری
با یکدیگر نداشته باشند؛ درواقع نوعی عدم تقارن در
اطالعات میان بازیگران وجود دارد.
 شکاف مدیریتی :بازیگران ممکن است قادر بهاکتساب یا پیادهسازی موفق دانش و فناوریهای نو
نباشند.
 شکاف سیستمی که مربوط به تناسب نوآوریهابا سیستمهای بزرگتر بوده و به سبب مسائلی مانند
وابستگی به مسیر و طراحی غالب ایجاد میشود.
درواقع ،این شکافها نشاندهنده این است که
بازیگران نظام ملی نوآوری از انسجام و هماهنگی
الزم برای رسیدن به اهداف این نظام برخوردار
نیستند و این عوامل موجب کندی موتور نظام ملی
نوآوری میشود.
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جدول  .2ویژگیهای مثبت نظام ملی نوآوری
مطالعات انجام شده
تقوی ()1386

هداوند و همکاران
()1395

انصاری و طیبی
()1395

حقی و صباحی
()1393

کریمی ()1396

نوروزی و
همکاران ()1395

ویژگیهای مثبت
نظام ملی نوآوری

نقاط قوت نظام ملی نوآوری
ایران

توسعه دانشگاهی
توسعه کمّی

توسعه نیروی انسانی
تحقیقات توسعه و کاربردی
پژوهشگران جوان و مستعد

 .11-3ویژگیهای مثبت نظام ملی نوآوری ایران
 .1-11-3توسعه نیروی انسانی

کارکرد توسعه و ارتقای منابع انسانی ،پرورش
نیروی انسانی ماهر و توانمند را در پی دارد .بر اساس
گزارش «شاخص سرمایه انسانی» مجمع جهانی
اقتصاد در  2015میالدی ،ایران از نظر تربیت تعداد
نیروی مهندسی پس از روسیه و آمریکا در جایگاه
سوم جهان جای دارد و تحقیقات داخلی نیز حاکی از
توسعه نیروی انسانی در داخل کشور است.
 .2-11-3گسترش دانشگاه

دانشگاه نهادی آموزشی و پژوهشی است که
یکی از مهمترین و مؤثرترین بازیگران نظام ملی
نوآوری هر کشوری محسوب میشود و تأثیر بسزایی
در عملکرد نوآورانه کشور دارد .دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی با آموزش مهارتهای علمی و عملی
به نیروی انسانی ،عالوه بر تأمین نیروی کار کارآمد
موردنیاز سایر بازیگران نظام باعث انتشار دانش
انباشتشده محققان و اساتید دانشگاه میشوند.

عالوهبراین ،دانشگاهها فعالیت و کارکردهایی در
خصوص تولید و انتقال دانش نیز دارند .درواقع،
پژوهشهای پیشین نشان دادند که آموزش عالی در
سالهای اخیر توسعه قابل مالحظهای داشته است.
 .3-11-3پژوهشگران جوان و مستعد

حمایت ،تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران
جوان و مستعد و برنامهریزی و ایجاد شرایط و امکانات
الزم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیتهای علمی
و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکالت واقعی و
نیازهای تخصصی جامعه ،ازجمله مواردی هستند که
در پژوهشهای پیشین از آنها یاد شده و بر استفاده
از این پتانسیلهای باارزش تأکید کردهاند.
 .4-11-3تحقیقات توسعهای و کاربردی

بیشتر کشورها دارای مؤسسات پژوهش و فناوری
مستقل و غیروابسته به شرکتها هستند که توسط
دولت ،بخش خصوصی یا هر دو تأمین مالی میشوند.
چنین مؤسساتی بر اساس این فرض تأسیس شدهاند
که میتوانند یا باید بتوانند بخش مهمی از زیرساخت
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علم و فناوری را یا آنچه به عنوان نظام ملی نوآوری
شناخته شده است ،تشکیل دهند؛ آنها معموالً از هر
دو دسته معلومات صنعتی و علمی ملی و بینالمللی
بهره میگیرند تا بتوانند از صنعت حمایت کنند.
درواقع ،پژوهشهای پیشین نشان دادند که تحقیقات
توسعهای و کاربردی در داخل کشور توسعه زیادی
یافته است و از این مقولهها میتوان در جهت بهبود
نظام نوآوری در کشور بهره برد (جدول شماره .)2

 .4بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر استخراج ویژگیهای اصلی
نظام ملی نوآوری ایران از طریق ترکیب نظاممند
تحقیقات بود .در تبیین یافتههای این پژوهش
میتوان گفت که عارضهیابی اولین گام در راه
بهبود و اصالح یک نظام به شمار میآید؛ لذا کشف
عارضههای موجود در نظام ملی نوآوری قدمی مهم
در راستای اصالح و بهبود این نظام به شمار میرود.
اگر ما نظام ملی نوآوری را یک خودرو در نظر
بگیریم ،با توجه به یافتههای تحقیق میتوان گفت
که چرخهای این نظام ضعفهایی دارد که مانع از
حرکت آن به سوی اهدافش میشود .این ضعفها
شامل ضعف در حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور،
تسهیل و جهتدهی به تحقیقات و فعالیتهای
نوآوری ،شکاف در بین بازیگران نظام ملی نوآوری،
عدم توسعه نیروی انسانی و ضعف در سیاستگذاری
وکارآفرینی است؛ ازاینرو میتوان گفت که نظام ملی
نوآوری کارآمد نیازمند رفع ضعفهای چرخهای
خودرو برای دستیابی به اهداف است؛ همچنین
سوخترسانی این خودرو ضعیف است و قادر به
حرکت کردن برای دستیابی به اهداف نیست.
این ضعف همان عدم تسهیل ،هدایت و تأمین مالی
فعالیتهای تحقیق و توسعه و انتشار فناوری در نظام
ملی نوآوری است .درنتیجه میتوان گفت که باید به
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نظام ملی نوآوری همانند خودرو سالم توجه شود و
الزم است که همه سیستمهای این نظام به صورت
همسو در جهت رسیدن به اهداف خود توانمند شوند.
این خودرو دارای رانندگان جوان ،مستعد و
ماهری نیز هست که فقط کافی است زمینههای الزم
بهرهبرداری از آنها برای رسیدن به اهداف فراهم
شود؛ یعنی باید نقاط ضعف خودرو را برطرف کرد
تا این افراد بتوانند از حداکثر توان خود در جهت
موفقیت نظام ملی نوآوری استفاده کنند.
با توجه به نتایج پژوهش ،بهخصوص ویژگیهای
منفی نظام ملی نوآوری پیشنهادهایی به شرح ذیل
ارائه میشود:
 سیاستگذاری :استراژی کلی در سیاستگذاریعلم ،فناوری و نوآوری برای همسویی فعالیتهای
بازیگران مختلف نظام نوآوری تدوین شود.
شورای واحد فرابخشی مسئول سیاستگذاری و
هماهنگی باید ایجاد شود که تمامی نهادها آن را قبول
داشته و قدرت اعمال سیاست و هماهنگی را دارا باشد.
 سیستم نظارت و ارزیابی از سیاستگذاری تااجرا :سیستمی یکپارچهای باید تشکیل شود که
گزارشهای ملی و بخشی از اجرای سیاستها را
که صحیح ،مربوط و در دسترساند ،جمعآوری
کرده و در اختیار کسانی که به آنها احتیاج دارند،
ازجمله سیاستگذاران ،مدیران ،مجریان و سایر
افراد قرار دهد .برای ارزیابی سیاستها الزم است
نهادهای تخصصی ایجاد شود که در سطوح مختلف
سیاستها را ارزیابی کنند و امکان ارائه تحلیلی دقیق
و یکپارچه فراهم شود.
 حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور :ارتباطاتافقی و عمودی بین مهمترین نهادها در نظام ملی
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نوآوری ایران فراهم شود .سیاستهای دولت در
حکمرانی نظام نوآوری کشور باید فراگیر باشد و همه
منافع ذینفعان را نیز دربرگیرد.
 تسهیل و جهتدهی تحقیقات و فعالیتهاینوآوری:زیرساختهای قانونی ،فرهنگی و ساختاری
مورد نیاز برای حمایت از مالکیت فکری نوآوران
فراهم شود .اولویتهای اصلی در جهتدهی به
فعالیتهای پژوهشی و فناورانه مشخص شود.
 تحقیق و توسعه :زمینههای الزم برای مشارکتبخش خصوصی در تحقیق و توسعه فراهم شود.

 شکاف در بین بازیگران نظام ملی نوآوری:بستری برای ایجاد تقسیم کار منطقی و الگوی تعامل
آنها با یکدیگر فراهم شود که از این طریق تداخل
وظایف یا جزیرهای عمل کردن این نهادها به حداقل
کاهش مییابد .بازیگران نظام ملی نوآوری از انسجام
و هماهنگی الزم در جهت رسیدن به اهداف این
نظام برخوردار شوند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

واحدهای تحقیق و توسعه تخصصی در سطح
کشور گسترش یابد.

تمامی اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت
شده است.

 کارآفرینی :زمینههای ابداع و نوآوری برایفعالیتهای نوآوری در سطح کشور فراهم شود.
مدیران مراکز تحقیقاتی به روشهای تجاریسازی
فناوری مسلط شوند.

حامي مالي

 توسعه نیروی انسانی :محققان و تکنسینهایآموزشدیده برای بهرهبرداری از دانش و فناوری
تولیدشده فراهم شود .از سرمایه انسانی که یکی از نقاط
قوت نظام ملی نوآوری است ،استفاده بهینه شود.
 انتشار فناوری :ارتباط مناسب میان نهادهایمسئول تحقیقات در کشور فراهم شود .سازوکارهای
تسهیلکننده انتشار فناوری (حمایت از حقوق مالکیت
فکری و قوانین و نهادهای انتشار فناوری) فراهم شود.

این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

تمامــی نویســندگان در نــگارش ایــن مقالــه بــه
یــک انــدازه مشــارکت داشــتند.
تعارض منافع

در اين مقاله هيچگونه تعارض منافعي وجود ندارد.

 تسهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهایتحقیق و توسعه :ضمانت فعالیتهای نوآورانه از
طریق فعالیتهای تأمین مالی و حمایتی فراهم
شود که در کشورهای در حال توسعه کمتر به آن
توجه میشود .بودجهها متناسب با نیازها و هدایت
فعالیتهای نوآوری تخصیص داده شود.
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سیاستگذاری عمومی.۱۹۸-۱۸۵ ،)۳۲(۷ ،

منابع فارسی

اسدی ،ر ،.رزقی شیرسوار ،ه ،.سادات موسوی ،س ،.و عالی
فرجا ،س .)1396( .ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه
مدیریت شهری در کالنشهر تهران و ارائه مدل مناسب.
نگرش های نو در جغرافیای انسانی.246-223 ،)۳(۹ ،
انصاری ،ر ،.و طیبی ،ح .ر .)1392( .بررسی و تبیین سازمان
های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران-مورد
مطالعه :جهاد دانشگاهی .پارک های علم و فناوری و مراکز
رشد.۲۱-۱۳ ،)۳۷(۱۰ ،
باقری نژاد ،ج ،.کسرایی ،ا .ر ،.و فرشاد ،ه .)۱۳۹۵( .شناسایی و
تحلیل مشکالت سیستمی در نظام نوآوری ملی .نوآوری و
ارزش آفرینی.۲۴-۱ ،)۱۰(۵ ،

بداقی ،غ .ر .)1389( .نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی
برای تحلیل نوآوری .ارائه شده در چهارمین کنفرانش
مدیریت تکنولوژی ،تهران ،ایران ۱۷-۱۸ ،آبان .۱۳۸۹

تقوی ،م ،.و پاکزاد ،م .)1386( .نقش و کارکرد دانشگاه ها در
نظام ملی نوآوری .مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی،
.38-19 ،)۴(۱۱
حاجی حسینی ،ح ،.محمدی ،م ،.عباسی ،ف ،.و الیاسی ،م.
( .)1390تحلیل حکمران نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه
سیاستگذاری نوآوری .سیاست علم و فناوری48- ،)۱(۴ ،
.33
حقی ،س .ر ،.و صباحی ،ا .)1393( .بررسی تعامالت دانشگاه،
صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری
کشور(مورد مطالعه :استان خراسان رضوی) .نوآوری و ارزش
آفرینی.۲۴-۱۳ ،)۶(۳ ،
حیدری ،ح .)1386( .نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی

برای تحلیل نوآوری :رویکرد نظری .پژوهش های اقتصادی
ایران.163-129 ،)۳۳(۹ ،

عبدی ،ن ،.و فاتحی ،ب .)1391( .تحلیلی بر نظام ملی نوآوری
در ایران .ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و
مدیریت نوآوری ،تهران ،ایران ۷-۸ ،خرداد .1391

قاضی نوری ،س .س ،.افشاری فرد ،م ،.الهی ،ش ،.و سلطانی،
ب .)1397( .ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری
ایران :مطالعه  8موردی .سیاستگذاری عمومی.۳۵-۹ ،)۱(۴ ،
قاضی نوری ،س .س ،.و قاضی نوری ،س .س.)1387( .
استخراج راهکارهای اصالح نظام ملی نوآوری ایران با
تکیه بر مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب .سیاست علم
و فناوری.80-64 ،)۱(۱ ،
کریمی ،م .)1396( .بررسی نقش مراکز علم و فناوری در
توسعه صنعت نفت با تمرکز بر ادبیات نظام ملی نوآوری.
اکتشاف و تولید نفت و گاز.12-9 ،)۱۴۷(۶۹ ،
مرادی پور ،ح ،.حاجیانی ،ا ،.و خلیفه سلطانی ،ح.)1396( .
رهیافتی به پیامدهای سیاستگذاری علم و فناوری در ایران
بر اساس تحلیل اسناد باالدستی .پژوهش در نظام های
آموزشی.178-151 ،)۳۷(۱۱ ،
منطقی ،م.؛ حسنی ،ع ،.و بوشهری ،ع .)1388( .شناسایی
چالش های سیاستگذاری در نظام ملی نوآوری ایران.
فصلنامه سیاست علم و فناوری.101-78 ،)3(2 ،
نوروزی ،ع ،.طباطبائیان ،س .ح ،.و قاضی نوری ،س .س.
( .)1395ارزیابی تاثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع
ضعف های نظام ملی نوآوری ایران .سیاست علم و فناوری،
.26-15 ،)۱(۸
هداوند ،م ،.فاتح راد ،م ،.و طباطبائیان ،س .ح .)1395( .تحلیل
فرایند سیاستگذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده
از چارچوب نگاشت نهادی .سیاست های راهبردی و کالن،
18-1. ،)۶۱(۴

رادفر ،ر ،.و خمسه ،ع .)1387( .نقش دولت ،دانشگاه و صنعت
در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران .پارک های
علم و فناوری و مراکز رشد.34-29 ،)۱۵(۴ ،
سلطانی ،ب ،.حاجی حسینی ،ح ،.آراستی ،م .ر ،.قاضی نوری،
س.س ،.رضوی ،م .ر ،.شفیعا ،م .ع ،.و دیگران.)1396( .
مروری بر چالش های نظام ملی نوآوری ایران و ارائه
سیاست ها و راهکارهایی برای بهبود آن .مطالعات راهبردی
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