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ارائهی چارچوب سیاستگذاری فناوریهای نوین با استفاده از شناسایی عوامل موثر بر
توسعهی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب

چکیده
مهمترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شده است .نظام نوآوری فناورانه ،بهعنوان مهمترین رویکرد در سیاستگذاری فناوری،
توسعهی بسیار قابلتوجهی یافته است .بنابراین ضروری است تا با استفاده از شناسایی عوامل اصلی موثر بر نظام نوآوری فناورانه
چارچوبی برای سیاستگذاری توسعهی فناوریهای نوین ارائه شود .در این مقاله بهمنظور یکپارچهسازی و تجمیع مطالعات
پیشین از روش فراترکیب استفاده شد .با استفاده از روش کتابخانهای ،اطالعات جمع آوری شد .جامعهی آماری این تحقیق 280
مقاله ثبتشده با کلیدواژهی نظام نوآوری فناورانه در پایگاه اسکوپوس تا پایان سال  2018میالدی است .در پایان ،از یافتههای
 52مقاله در چارچوب نهایی استفاده شد .بهمنظور ارزیابی کیفیت تحقیقات مورد استفاده از روش برنامهی مهارتهای ارزشیابی
حیاتی استفاده شد .همچنین با استفاده از شاخص کاپا ،پایایی تحقیق تائید شد .با توجه به اینکه چارچوب ،با بهرهگیری از اجزاء
و عوامل چارچوبهای ارائهشدهی پیشین توسعه یافته است ،روایی محتوایی برقرار است .بهعالوه ،چارچوب توسط پنج نفر از
خبرگان حوزهی نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و محتوای آن را مورد تائید قرار دادهاند .چارچوب جامع نظام نوآوری فناورانه با 10
بعد اصلی و  102زیرکارکرد مطرح شد .عوامل اصلی مورد اشاره در این چارچوب عبارتند از :توسعه ،تبادل و انتشار دانش،
فعالیتهای کارآفرینانه ،جهتدهی به تحقیقات ،شکلگیری بازار ،بسیج منابع ،مشروعیت بخشی ،سیاستگذاری و ایجاد
هماهنگی ،ایجاد ساختار (شبکه و نهادهای واسط) ،تضعیف رژیم حاکم و بهرهبرداری از رژیم حاکم .همچنین توجه به محیط و
استفاده از نگاه اقتضایی در واکنش به فرصتها و تهدیدهای محیط عالوهبر توجه به توانمندیهای نظام نوآوری فناورانه بهعنوان
عنصر مکمل چارچوب مطرح شد .توسعهی فناوریهای نوین موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند توجه به همهی
پویاییهای موجود در نظامهای نوآوری است .نگاه تکبعدی به توسعهی فناوری و پرداختن صرف به مواردی مانند خلق دانش و
تحقیق و توسعه ،منجربه توسعهی فناوری نخواهد شد .بنابراین بهمنظور سیاستگذاری فناوریهای نوین در کشور ،توجه نظاممند
به همهی عوامل شناساییشده در این تحقیق ،امری ضروری است.
واژههای کلیدی :نظام نوآوری فناورانه ،مطالعات نوآوری ،مداخالت سیاستی ،فراترکیب.
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توسعهی اقتصادی کشورها با توسعهی فناوریهای پیشرفته گره خورده است .از همینرو ،سیاستگذاری این فناوریها به یکیاز

 -1مقدمه
پیشرفت گستردهی علم و فناوری سبب تغییرات بزرگی در جوامع شده است .ظهور فناوریهای جدید که مسیرهای جدیدی را در حل
مسائل باز مینمایند به یکیاز واقعیات جامعهی امروزی تبدیل شده است .بنابراین دولتها تمایل دارند تا ازطریق سیاستگذاری از
این فناوریها بهرهمند شوند .نظام نوآوری فناورانه ،بهعنوان یکیاز حوزههای مطالعاتی در حوزهی مطالعات نوآوری که بهدنبال
سیاستگذاری فناوریهای نوین است ،در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و مورد توجه محققین قرار گرفته است .مداخلهی
سیاستی بهمنظور توسعهی فناوریهای نوین یکیاز مهمترین دستاوردهای این رویکرد بوده است .خصوصا ،در یک دههی گذشته
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چارچوب های تحلیلی کارکردی و ساختاری در نظام نوآوری فناورانه بهعنوان رویکردهای غالب در تحلیل یک فناوری و ارائهی
پیشنهادات سیاستی مورد توجه قرار گرفته است .در اولین گامها هکرت 1و همکاران ( )2007و نگرو 2و همکاران ( )2007و سپس

برگک 3و همکاران ( )2008از رویکرد کارکردی در نظام نوآوری فناورانه استفاده نمودند که پساز آنها استفاده از این چارچوب تحلیلی
بسیار مورد توجه واقع شد و مورد استفاده قرار گرفت .در این مدت ،محققین در مطالعات خود کارکردهای نظام نوآوری فناورانه را
بهلحاظ تعدادی و محتوایی غنا بخشیدهاند و کارکردها و زیرکارکردهای متعددی را که بر شکلگیری و توسعهی یک فناوری اثرگذار
میباشند ،بسط و توسعه دادهاند .همچنین تحلیلهای مبتنیبر ساختار و تحلیلهای مبتنیبر ارتباط میان ساختار ،فرآیندها و زمینه،
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 5شماره ( ،)1بهار  ،1399صفحه13-27 :

فرصتهای جدید مداخالت سیاستی را برای دولتها فراهم کرده است .همانگونه که در مطالعهای بیان شد تحلیلهای مبتنیبر نظام
نوآوری ،ابزاری است که امکان شناسایی فرصتهای مداخله در سطح سیستمی را فراهم میکند (جاکوبسون 4و برگک.)2011 ،
با بررسی تحقیقات مختلف مشاهده میشود که موارد متعددی بهعنوان کارکردهای اصلی نظام نوآوری فناورانه مطرح شده است که در
ذیل آنها زیرکارکردهای متعددی مطرح شدهاند .مواردی مانند توسعهی دانش ،انتشار دانش ،فعالیتهای کارآفرینانه ،جهتدهی به
تحقیقات ،شکلگیری بازار ،مشروعیت بخشی و بسیج منابع که توسط هکرت و همکاران ( )2007مطرح شده است ،در بیشتر
مطالعات مورد استفاده قرار گرفتهاند .اما کارکردهای متعددی در سایر مطالعات مورد بررسی قرار گرفتهاند که نیازمند تنقیح و
یکپارچهسازی هستند .برای مثال در تحقیقات مختلفی به نقش ارتباطات بینالمللی بر عملکرد نظام نوآوری فناورانه ،اشاره شده است.
برای نمونه ،در مطالعهای به نقش همکاریهای علمی بینالمللی بر توسعهی نظام نوآوری فناورانه پرداخته شد (بینز و تروفر.)2012 ،
ازسوی دیگر در تحقیقات نظام نوآوری فناورانه ،عموما از پرداختن دقیق به همهی فعالیتهای ذیل کارکردها غفلت شده است و در
تحقیقاتی که تمرکز خود را برروی یک کارکرد قرار دادهاند فعالیتهای ذیل آن کارکرد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتهاند .بنابراین
ضروری است تا با استفاده از شناسایی عوامل اصلی موثر بر نظام نوآوری فناورانه چارچوبی برای سیاستگذاری توسعهی فناوریهای
نوین ارائه شود .در ادامه این تحقیق استفاده از روشهای تصمیمگیری (کلینی و همکاران )1395 ،بهمنظور مقایسهی کارکردها و
زیرکارکردها با یکدیگر و همچنین تعیین اثرپذیری و اثرگذاری (اکبریان و نجفی )1398 ،کارکردها بر یکدیگر میتواند به تصمیمگیران
کمک کند تا با توجه به محدودیت منابع که در توسعهی فناوریها وجود دارد ،بتوانند گزینههای سیاستی مناسب را انتخاب نموده و یک
ترکیب سیاستی اثربخش را انتخاب نمایند.
 -1-1پیشینهی پژوهش

نظام نوآوری فناورانه بهعنوان یکیاز زیرشاخههای رویکرد نظامهای نوآوری مطرح شد .اولین دیدگاهی که در این رویکرد مطرح شد
نظام ملی نوآوری بود .نظامهای ملی نوآوری نقش محوری دولت را بهعنوان عامل هماهنگکننده برجسته میسازند .جذابیت ویژهی
این رویکرد برای سیاستگذاران در بازشناسی لزوم وجود سیاستهای مکمل ،توجه به ضعفهای موجود در سیستم و درعینحال تبیین
جایگاه ملی اغلب این نهادها بود (سوئیتی 5و همکاران.)2010 ،
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پساز آن رویکردهای دیگری همچون نظامبخشی نوآوری و نظام منطقهای نوآوری نیز مطرح شدند (کوک1992 ،1؛ مالربا.)2002 ،2
جاکوبسون و برگک ( )2011با بررسی مطالعات پیشین بیان میدارند که دیدگاه نظام نوآوری در اواسط دههی  80با هدف پاسخ به
نارساییهای موجود در اقتصاد نئوکالسیک و اشاعهی نئولیبرالیزم در بحث هایی که پیرامون سیاست صنعتی در اروپا مطرح بود شکل
گرفت (جاکوبسون و برگک.)2011،
کارلسون و استنکویتز )1991( 3نظامهای فناورانه را چنین تعریف نمودهاند« :شبکه ای پویا از عوامل که در یک ناحیهی
اقتصادی/صنعتی تحت زیرساختهای نهادی خاص با یکدیگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداری از فناوری سهیم هستند
(کارلسون و استنکویتز.» )1991 ،
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دو چارچوب تحلیل عمده در نظام نوآوری فناورانه وجود دارد که به بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعهی نظام نوآوری فناورانه
میپردازند .یکی چارچوب تحلیلی ساختاری و دیگری چارچوب تحلیل کارکردی .توسعهی دانش ،انتشار دانش ،فعالیتهای
کارآفرینانه ،جهتدهی به تحقیقات ،شکلگیری بازار ،مشروعیتبخشی و بسیج منابع که توسط هکرت و همکاران ( )2007مطرح
شدهاند را میتوان مهمترین عوامل شناختهشدهی اثرگذار بر توسعهی نظام نوآوری فناورانه دانست .اما ،سایر محققین مواردی مانند
سیاسی و اجتماعی سطح باالتر (اندریاسن و سواکول ،)2015 ،4توسعهی سرمایهی اجتماعی (پرز ویکو ،)2014 ،ایجاد ظرفیت

انطباقی (ادسند ،)2017 ،5انتظارات و انتخابهای فناوری و واسطهگری عالیق و البیگری (دوالد و آخترنبوش )2016 ،6را نیز اضافه
نمودهاند.
یک نظام نوآوری فناورانه ترکیبی از بازیگران ،شبکهها و نهادها و تکنولوژی میباشد .توجه ناکافی به تحلیل شبکهها و نهادها در رویکرد
کارکردی از انتقاداتی است که به این رویکرد وارد شده است (کوئنن و دیازلوپز .)2010 ،7از همینرو از موضوعات مهمی که در

توسعهی این رویکرد در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه واقع شده است موضوع شبکهها میباشد .همچنین توجه به مرحلهای که
فناوری در آن قرار دارد از دیگرموضوعاتی است که در سالهای اخیر به آن پرداخته شده است .برای مثال ،چرخهی عمر چهار مرحلهای
برای فناوریها ذکر میگردد که بسته به مرحلهی فناوری (شکلگیری ،رشد ،بلوغ و افول) بررسی موارد متفاوتی باید مدنظر قرار داده
شود (مارکارد .)2018 ،هالی )2018( 8نیز با طرح مفهوم چرخهی توسعهی نظام نوآوری فناورانه بیان میدارد که تکامل ساختاری
منجربه ایجاد نقاط قوت و ضعف جدیدی در کارکردها میشود و بنابراین در هر مرحله از این چرخه نیازمند ترکیب سیاستی اصالح
شدهای میباشیم .بنابراین هر چه فناوری به سمت بلوغ خود پیش رود و تنشهای ساختاری بیشتری با محیط پیرامونی خود ایجاد کند
نیازمند بررسی مواردی خاص خواهیم بود و باید ترکیب سیاستی مخصوص به همان مرحله را طراحی نمائیم (هالی.)2018 ،
با توجه به این نکته که مداخلهی سیاستی یکیاز مهمترین اهداف رویکرد نظام نوآوری فناورانه است باید دقت و وضوح کارکردهای
مطرح شدهی را باال برد تا بتوان نقاط ضعف و قدرت سیستم را بهطور دقیق شناسایی کرد و براساس آنها برای سیاستگذاری اقدام
نمود .برخی از محققین ،معتقدند که در هنگام تحلیل یک نظام نوآوری فناورانه باید همزمان به دو جنبهی کارکردی و ساختاری سیستم
توجه نمود و بهمنظور ترکیب نمودن آنها با یکدیگر پیشنهاداتی ارائه نمودهاند و تالش کردهاند تا هر کارکرد سیستم را ازطریق

شکستهای سیستمی به یک نارسایی ساختاری مرتبط نمایند (کریچبائوم 9و همکاران .)2018 ،براساس مطالعهای بهمنظور درک دقیق
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ارائهی چارچوب سیاستگذاری فناوریهای نوین با استفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعهی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب

توسعهی اثرات خارجی مثبت و ساخت محصوالت (برگک و همکاران ،)2008 ،تبادل دانش (ویزور و همکاران ،)2013 ،تاثیرات

یک نظام نوآوری فناورانه باید یک تحلیل ترکیبی از ساختار و کارکردهای آن انجام داد تا ازطریق شناسایی شکستهای سیستمی بتوان
برای توسعهی آن چارهجویی نمود (کاراناسیوس و پارکر2018 ،1؛ وبر و روهراچر2012 ، 2؛ وولتوئیس 3و همکاران.)2005 ،
از موضوعاتی که در تکمیل دیدگاه نظام نوآوری فناورانه در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است ،تاثیرات ارتباط یک نظام نوآوری
فناورانه با بیرون از مرزهای خود بوده است .همچنین این موضوع بهعنوان یکیاز انتقادهای موجود در ادبیات به این حوزهی مطالعاتی
ذکر گردید (مارکارد و همکاران .)2015 ،بهمنظور توسعهی یک فناوری باید عالوه بر برخی کارکردها در درون سیستم به انجام برخی
کارکردها در خارج از سیستم و در درون سایر نظامهای نوآوری فناورانه و یا رژیم حاکم پرداخت (میلن و فارال2013 ،؛ کیویما و کرن،4
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 .)2016در بخشی از مطالعات ،رژیم حاکم بهعنوان بخشی از زمینه در تقابل با نظام نوآوری فناورانه دیده شده است و تالش برای
ازبینبردن نظام حاکم بهعنوان بخشیاز کارکردهای سیستم دیده شده است ،اما در برخیدیگر از مطالعات امکان استفاده از ظرفیتهای
رژیم حاکم برای توسعهی نظام نوآوری فناورانه دیده شده است .برای مثال ،در مطالعهای شرایطی که در ذیل آن یک بخش میتواند
تاثیرات مثبتی بر توسعهی نظام نوآوری فناورانه بگذارد مطرح شد و برخی کارکردها و سیاستهای حمایتی برای این منظور را بیان کردهاند
(ماکیتی و همکاران .)2018 ،در رابطهبا مواجهه با عوامل زمینهای بهنوعی نیاز به مدیریت اقتضایی توسط بازیگران مختلف نظام نوآوری
فناورانه است تا بتوانند با استفاده از فرصتهای موجود در زمینه و تبدیل تهدیدها به فرصت حداکثر بهرهبرداری را برای توسعهی فناوری

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 5شماره ( ،)1بهار  ،1399صفحه13-27 :

نمایند.
محققان با انتقاد از عدم توجه کافی به تاثیرات بینالمللی بر عملکرد نظام نوآوری فناورانه بیان میدارند که عواملی همچون سرمایه،
بازیگران و ارتباطات دانش و فناوری بهراحتی از سطح مرزهای ملی فراتر میروند (ویزورک و همکاران .)2015 ،همچنین در رابطهبا
تاثیر فعالیتهای بینالمللی بر جهتدهی به تحقیقات تاکید گردید (چانگ .)2018 ،همچنین به تاثیرات زمینهی بینالمللی بر جهش
فناوری یک نظام نوآوری فناورانه در مرزهای ملی اشاره شد (بینز و همکاران .)2012 ،از همینرو ارتباطات بینالمللی بهعنوان یک
موضوع مهم و تاثیرگذار بر عملکرد کلی سیستم دیده شده و در تحلیلها مورد توجه و مقایسه قرار گرفته است.
همچنین باید توجه داشت که این حوزهی مطالعاتی ارتباط نزدیکی با حوزهی مطالعاتی گذار دارد و بهعلت وجود همپوشانیهای
قابلتوجه میان این دو حوزه ،محققان متعددی تالش کردهاند تا این حوزه را با زیرشاخههای ادبیات گذار شامل :دیدگاه چندسطحی،
مدیریت استراتژیک بازار گوشه ،مدیریت گذار ،یکپارچه نموده و در مطالعات خود مورد استفاده قرار دهند (مارکارد و تروفر2008 ،؛
میلن و فارال2013 ،؛ والریو و راون2016 ،؛ پانتی و همکاران2018 ،؛ الس و همکاران2019 ،؛ اندرسن و گالبرندسن .)2020 ،بنابراین
ضروری است تا با بررسی و یکپارچهسازی مطالعات صورتگرفته در این حوزه ،یک چارچوب جامع برای فراهمسازی امکان مداخالت
سیاستی توسط دولتها ایجاد نمود.

 -2روش پژوهش
افزایش روزافزون مطالعات و پژوهشهای علمی در حوزههای مختلف علمی سبب شده است تا موضوع تجمیع ،یکپارچهسازی و
ترکیب مطالعات گذشته با شیوهی نظاممند و علمی در موضوعات مختلف و ایجاد دانش عمیقتر از مطالعات پیشین ،روند روبهرشدی
داشته باشد .در یک دههی گذشته ،محققان در رشتههای علمی مختلف ،تمایل رو به افزایشی به ترکیب تحقیقات کیفی 5نشان دادهاند

(سندلوسکی و باروسو.)2006 ،6

فراترکیب روشی کیفی برای ایجاد دانش و تفسیر نتایج از مطالعات پیشین است .فراترکیب عبارتست از تجمیع و یکپارچهسازی
مجموعهای از مطالعات با هدف کشف عناصر اصلی و ترجمهی نتایج به یک محصول نهایی ،بهگونهای که نتایج اولیه به یک مفهومسازی
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جدید تبدیل میشوند (اسکریبر 1و همکاران.)1997 ،فراترکیب به ما کمک میکند تا بتوانیم دانش را از مطالعات منفرد ،استخراج نموده
و آنها را متراکم و انباشته کنیم (بک .)2002 ،2فراترکیب دادهها و نتایج تحقیقات کیفی را در یک موضوع خاص بررسی میکند و با

ترجمهی آنها ،تفسیری عمیقتر از آنها را ارائه میکند .ترجمهها تنها به بررسی تفسیرهای فردی نمیپردازند ،بلکه تفاوتهای میان
مطالعات مختلف را نمایان کرده و محققان را در درک اینکه چطور مطالعات مختلف با یکدیگر مرتبط هستند ،یاری میرسانند.
فراترکیب صرفا ،مرور یکپارچهی مطالعات کیفی در یک موضوع مشخص نیست .همچنین فراترکیب ،تحلیل ثانویهی دادههای اولیه از
میان مطالعات منتخب نمیباشد .بلکه این روش ،تحلیل یافتههای این مطالعات میباشد .از همینرو ،فراترکیب ،تفسیر محقق از
تفاسیر ارائهشده از دادههای اولیه توسط نویسندگان اصلی مقاالت است (زیمر .)2006 ،3بنابراین هدف یک مطالعهی فراترکیب،

بیشتر جنبهی تفسیری دارد تا جنبهی قیاسی ،درنتیجه فراترکیب بهدنبال درک و تشریح پدیدهها میباشد (والش و داونی.)2005 ،4
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فراترکیب سودمندی یافتههای مطالعات مختلف را افزایش داده و دید جامعتری را نسبت به یک پدیده ایجاد میکند (زیمر.)2006 ،
تمرکز فراترکیب بر تفسیر و خلق دانش جدید است (اری 5و همکاران.)2015 ،
نوبلیت و هیر )1998( 6نیز یک رویکرد  7مرحلهای برای انجام یک تحقیق فراترکیب ارائه کردهاند .این مراحل عبارتند از :شروع
یکدیگر ،ترکیب ترجمهها و بیان نتایج ترکیب (نوبلیت و هیر .)1998 ،این  7گام را میتوان در  3مرحلهی اصلی طبقهبندی کرد که
عبارتند از :انتخاب مطالعات ،ترکیب ترجمهها و ارائهی نتایج ترکیب (یحیی پور 7و همکاران.)2015 ،
مرحلهی اول را میتوان در  4گام خالصه نمود .گام نخست صورتبندی سوال پژوهش است .در این تحقیق سوال پژوهش عبارتست
از :عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه ی یک فناوری نوین در نظام نوآوری فناورانه چه هستند؟ و دارای چه طبقهبندیای میباشند؟
همچنین تعیین جامعهی آماری و بازهی زمانی نیز در این گام صورت میپذیرد .برای تعیین جامعهی آماری ،مقاالت و کتب نمایهشده
در پایگاه نمایهسازی اسکوپوس مدنظر قرارگرفت .همچنین مقاالت و کتب نمایهشده بین سالهای  1998تا  2018نیز بهعنوان بازهی
زمانی مدنظر قرار گرفت .درگام دوم باید مطالعات مرتبط با سواالت تحقیق شناسایی گردند .برای این منظور باید کلیدواژهی مناسب
برای جستجو تعیین گردد .کلیدواژهی موردنظر برای جستجو «نظام نوآوری فناورانه» میباشد .بهمنظور استخراج مطالعات مرتبط در
این حوزه به پایگاه نمایهسازی اسکوپوس مراجعه شد .پساز جستجوی کلیدواژهی نظام نوآوری فناورانه در این پایگاه از ابتدای سال
 1998تا انتهای سال  2018میالدی تعداد  280عنوان مستند یافت شد .در گام سوم باید معیارهای ورود تعیین شوند تا مطالعاتی که
باید بررسی گردند شناسایی شوند .معیارهای ورود عباتند از :زبان انگلیسی ،دارا بودن یافتههای کیفی ،انتشار در بازهی زمانی 1998
تا  2018و تاکید بر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعهی فناوریهای نوین .بنابراین از تعداد  280مقاله و کتاب منتشرشده در طی
سالهای بررسی 13 ،مورد که به زبانهایی غیر از زبان انگلیسی نوشته شده بودند از لیست بررسی حذف شدند .پساز بررسی عنوان
مقاالت و چکیدهی  267مقالهی باقیمانده با توجه به معیارهای شمول و موضوع ،سوال و هدف پژوهش 123 ،مقاله حذف شد و 144
مقاله برای بررسی محتوی کامل مقاله درنظر گرفته شد .با بررسی محتوی مقاالت 84 ،مقاله ،ویژگیهای الزم برای استفاده در
چارچوب نهایی را نداشته و از روند مطالعه حذف شدند و  61مقاله دارای ویژگیهای الزم برای بررسی عمیقتر و استفاده در فراترکیب
شناسایی شد .مقاالتی که در این مرحله حذف شدند در حوزهی کارکردها و مداخالت سیاستی مرتبط با آنها ،دانشافزایی جدیدی
نداشتند و تنها از این رویکرد در یک فناوری خاص یا کشور خاص برای تحقیق استفاده نموده بودند .همچنین ،مقاالتی که محتوی
مشابه داشتند از ادامهی تحقیق کنار گذاشته شدند.در گام چهارم ،کیفیت مقاالت مورد ارزشیابی انتقادی قرار میگیرد .برای این منظور
از روش «برنامه مهارتهای ارزشیابی حیاتی  »8استفاده شد .این ابزار با طرح سواالتی بر سه مقولهی استحکام ،اعتبار و ارتباط متون
تمرکز میکند .برای این منظور با طرح  10معیار در رابطهبا هر مقاله شامل :وضوح اهداف و اهمیت پژوهش ،تناسب و تطابق روش
پژوهش ،تناسب و تطابق طرح پژوهش ،تناسب روش انتخاب مشارکتکنندگان ،تناسب روش جمعآوری دادهها ،رابطهی پژوهشگر
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ارائهی چارچوب سیاستگذاری فناوریهای نوین با استفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعهی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب

پژوهش ،تعیین مطالعات مرتبط با سوال پژوهش ،مطالعهی تحقیقات ،تعیین چگونگی مرتبطبودن مطالعات ،ترجمهی مطالعات به

و مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،دقت تجزیه و تحلیل ،بیان روشنیافتهها و ارزش پژوهش ،کیفیت کلی مقاله را ارزیابی میکند
(دنزین .)2009 ،برای این منظور به هریک از این معیارهای دهگانه برای هر مقاله عددی بین  1تا  5داده میشود و درنهایت مقاالتی که
در مجموع معیارهای دهگانه عددی باالتر از  40دریافت کنند با کیفیت عالی و باالتر از  ،30با کیفیت خوب ،ارزیابی میشوند .در این
تحقیق از میان  61مقالهی نهایی ،کیفیت  52مقاله با کیفیت عالی و خوب ارزیابی گردید و  9مقاله از روند تحقیق حذف شد.
در مرحلهی دوم ،عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعهی فناوری در یک نظام نوآوری فناورانه از متون استخراج شد .سپس با استفاده از روش
کدگذاری باز برای تحلیل کیفی داده ها و ترکیب تفسیرها اقدام شد .کدگذاری باز به گام اول کدگذاری دادهها در روش گروندد تئوری
18

شباهت زیادی دارد .در این روش ،به هریک از دادههای خام استخراجشده از مقاالت ،یک کد اختصاص داده میشود .سپس کدهای
مشابه شناساییشده و کدهای با محتوی مشترک با یکدیگر ادغام میشوند و یک کد مشترک به آنها داده میشود .به این کدها مفهوم نیز
گفته میشود .در گام بعد روابط میان کدها شناسایی میگردد و کدهای مرتبط در ذیل ،در یک دسته بندی کلی قرار میگیرند و به آنها
نیز کدهایی اختصاص مییابد (یحییپور و همکاران .)2015 ،در این مرحله درنهایت  102کد غیریکسان شناسایی شدند که در جدول
 1قابل مشاهده میباشند .در مرحلهی آخر نیز بهمنظور ارائهی نتایج ،عواملی که با یکدیگر بهلحاظ مفهومی شباهت داشتند در دستههای
یکسانی قرار داده شدند که درنهایت  10دستهی کلی مطرح شد که در جدول  1قابل مشاهده است .همچنین با توجه به این که چارچوب

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 5شماره ( ،)1بهار  ،1399صفحه13-27 :

با بهرهگیری از اجزاء و عوامل چارچوبهای ارائه شدهی پیشین توسعه یافته است ،روایی محتوایی برقرار است .بهعالوه ،چارچوب
توسط  5نفر از اساتید حوزهی نوآوری مورد بررسی قرارگرفته و محتوای آن را مورد تائید قرار دادهاند.
از آنجایی که در مراحل طراحی چارچوب ،معیارهای مطالعات پیشین بهعنوان کد درنظرگرفته شد و با درنظرگرفتن مشابهتهای
معنایی بین کدها ،اقدام به ادغام آنان و ایجاد مفاهیم (ابعاد) شده است ،بنابراین برای سنجش پایایی از شاخص کاپا استفاده شده
است .برای این منظور از شخص دیگری -از خبرگان حوزه ی نوآوری -بدون آگاهی از شیوهی ادغام کدها و مفاهیم ساختهشده در این
مقاله ،خواسته شد تا به دستهبندی کدها در قالب مفاهیم اقدام نماید .سپس مفاهیم مطرحشده در این تحقیق با مفاهیم ارائه شده
توسط این فرد مقایسه شده است .درنهایت با توجه به تعداد مفاهیم ساختهشدهی مشابه و متفاوت ،شاخص کاپا محاسبه شده است.
در این تحقیق  10مفهوم و محقق دیگر  9مفهوم ایجاد کرده است که از این تعداد 8 ،مفهوم مشترک هستند .بنابراین مقدار شاخص
کاپا برابر  0.71میباشد که در محدودهی معتبر قرار دارد.

 -3یافتههای پژوهش
در این مقاله به تمامی کارکردها و فعالیتهای استخراجشده از مقاالت ،کد اختصاص داده شد و مواردی که با یکدیگر همپوشانی داشتند
و به مفاهیم یکسانی اشاره میکردند با یکدیگر ادغام شدند ،که درنتیجهی آن 10 ،کارکرد اصلی و  102زیرکارکرد یا فعالیت شناسایی
شدند .کلیهی این موارد در جدول زیر قابل مشاهده میباشند.

جدول  -1عوامل اصلی توسعهی فناوری در نظام نوآوری فناورانه.
توسعه ،تبادل و
انتشار دانش

یادگیری از طریق جستجو (حمایت از تحقیق و توسعه) (هکرت و همکاران2007 ،؛ واسر 1و همکاران2013 ،؛ کیویما
و ویرکاماکی2014 ،2؛ بلوم 3و همکاران.)2015 ،
یادگیری از طریق عمل (هکرت و همکاران2007 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ کیویما و ویرکاماکی2014 ،؛ کیویما،
2014؛ بلوم و همکاران2015 ،؛ لوکارینن 4و همکاران.)2018 ،
یادگیری ازطریق استفاده (هکرت و همکاران2007 ،؛ کیویما و ویرکاماکی2014 ،؛ کیویما2014 ،؛ بلوم و همکاران،
2015؛ لوکارینن و همکاران.)2018 ،
یادگیری ازطریق تعامل (برگزاری کنفرانس ،ورکشاپ ،سمینار ،نشست در سطح ملی و بینالمللی) (هکرت و همکاران،
2007؛ ویزورک و هکرت2012 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ کورساتی2014 ،5؛ بلوم و همکاران2015 ،؛ اندریاسن و
سواکول ،2015 ،تیباگو2018 ،6؛ سامبو و الکساندر.)2018 ،7
8
انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک در سطح ملی و بینالمللی (واسر و همکاران2013 ،؛ گوسنس و همکاران2015 ،؛
بنتو و فونتس ،9ب2015؛ ویزورک و همکاران2015 ،؛ سامبو و الکساندر2018 ،؛ گاندنبرگر و استراوچ.)2018 ،10

افزایش دانش عموم جامعه در رابطهبا فناوری (تیباگو2018 ،؛ پانتی و همکاران2018 ،؛ کریچبائوم و همکاران،
.)2018
برگزاری دورههای تحصیلی آ کادمیک و کارورزی (ویزورک و هکرت2012 ،؛ کیویما2014 ،؛ پانتی و همکاران2018 ،؛
تیباگو2018 ،؛ لوکارینن و همکاران.)2018 ،
برگزاری نمایشگاهها (میلن و فارال2013 ،؛ تیباگو.)2018 ،
ترجمهی فناوری به نیازمندیهای صنایع (پانتی و همکاران2018 ،؛ سامبو و الکساندر.)2018 ،
ایجاد ظرفیت انطباقی بهمنظور جذب فناوریهای جدید (ادسند.)2017 ،
انتشار بهترین تجربیات (میلن و فارال.)2013 ،
آموزش مجدد نیروی انسانی (ماکیتی 12و همکاران.)2018 ،
بهرهگیری از جابجایی نیروی کار متخصص در سطح بین المللی (گوسنس و همکاران.)2015 ،
13
اعطای جوایز به دستاوردهای علمی و فناورانه (ویزورک و هکرت2012 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ بینز و همکاران،
2016؛ تیباگو.)2018 ،
ورود بازیگران جدید (واسر و همکاران2013 ،؛ اندریاسن و سواکول2015 ،؛ تیباگو2018 ،؛ ماکیتی و همکاران،
.)2018
ایجاد مشاغل جدید (کیویما2014 ،؛ کورساتی2014 ،؛ لوکارینن و همکاران2018 ،؛ ماکیتی و همکاران.)2018 ،
تنوع فعالیتهای بازیگران موجود (اندریاسن و سواکول.)2015 ،
تنوع کاربردهای صورت گرفته از فناوری (کبده و میتسوفوجی2017 ،؛ سامبو و الکساندر2018 ،؛ پانتی و همکاران،
.)2018
14
اندازهی شرکتها (واسر و همکاران2013 ،؛ نورمن و هنسون .)2018 ،
فعالیتهای صادراتی (واسر و همکاران2013 ،؛ نورمن و هنسون.)2018 ،
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انجام پیمایشهای بازار (کبده و میتسوفوجی2017 ،11؛ تیباگو.)2018 ،
انجام مطالعات امکانسنجی (کبده و میتسوفوجی2017 ،؛ تیباگو.)2018 ،
توسعهی فناوریهای مکمل (برگک و همکاران2015 ،؛ تیباگو2018 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
انجام مطالعات مربوط به ارزیابی اثرات (کبده و میتسوفوجی2017 ،؛ تیباگو2018 ،؛ لوکارینن و همکاران.)2018 ،
آزمایش عملکرد (تیباگو.)2018 ،
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 5شماره ( ،)1بهار  ،1399صفحه13-27 :

نمونه سازی ،پروژههای پایلوت و پروژههای نمایشی اثباتی (ویزروک و هکرت2012 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ کیویما
و ویرکاماکی2014 ،؛ اشمیت و دابور2014 ،؛ سامبو و الکساندر2018 ،؛ تیباگو.)2018 ،
انتقال فناوری بین المللی (ویزورک و هکرت2012 ،؛ بنتو و فونتس ،الف ،ب 2015؛ هانگ و همکاران2016 ،؛ ادسند،
2017؛ گاندربرگر و استراوس.)2018 ،
پیمان استراتژیک با شرکتهای خارجی(بنتو و فونتس ،ب.)2015
توسعهی زنجیرهی ارزش (بنتو و فونتس ،ب.)2015
ارتقا در قیمت یا عملکرد (پالم2015 ،1؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
تعیین اهداف کوتاهمدت و بلندمدت (میلن و فارال2013 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ اندریاسن و سواکول،2015 ،
نصیری 2و همکاران ،2015 ،لوکارینن و همکاران2018 ،؛ تیباگو2018 ،؛ سامبو و الکساندر.)2018 ،
تبیین انتظارات و تصویر از آینده با مشارکت ذینفعان (واسر و همکاران2013 ،؛ میلن و فارال2013 ،؛ اندریاسن و
سواکول2015 ،؛ پالنکو 3همکاران2016 ،؛ تیباگو2018 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
اظهارات افراد تاثیرگذار جامعه (واسر و همکاران2013 ،؛ بلوم و همکاران2015 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
تشریح نیازها و نیازمندیهای توسعهی فناوری (کیویما2014 ،؛ لوکارینن و همکاران.)2018 ،
طراحی استراتژی و تدوین نقشه راه (کیویما2014 ،؛ کیویما و ویرکاماکی2014 ،؛ موزیولیک 4و همکاران2018 ،؛
لوکارینن و همکاران.)2018 ،
انجام مطالعات آیندهنگاری در رابطهبا فناوری و رژیم حاکم (ویزروک و هکرت2012 ،؛ کیویما و ویرکاماکی2014 ،؛
پانتی و همکاران.)2018 ،
برگزاری مسابقات (واسر و همکاران.)2013 ،
مشوقهای مالیاتی (واسر و همکاران2013 ،؛ تیباگو2018 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
خریدهای عمومی (کیویما و ویرکاماکی2014 ،؛ تیباگو2018 ،؛ سامبو و الکساندر2018 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
تدوین استاندارد و اعتبارسنجی (گوسنس و همکاران2015 ،؛ پالم2015 ،؛ پالنکو و همکاران2016 ،؛ دوالد و
آخترنبوش2016 ،؛ تیباگو2018 ،؛ سامبو و الکساندر2018 ،؛ لوکارینن و همکاران2018 ،؛ موزیولیک و همکاران،
.)2018
اندازهی بازار (واسر و همکاران2013 ،؛ سامبو و الکساندر.)2018 ،
سهم واردات (واسر و همکاران.)2013 ،
سرمایهگذاری در کسبوکارهای جدید (کیویما2014 ،؛ لوکارینن و همکاران2018 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
اعطای جوایز مانند جوایز صادراتی (ویزورک و هکرت2012 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ بینز و همکاران2016 ،؛
تیباگو.)2018 ،
معاهدات و توافقنامههای بینالمللی (گوسنس و همکاران2015 ،؛ چانگ.)2018 ،
منابع مالی -وام در سطح ملی و بینالمللی (ویزور و همکاران2013 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ اشمیت و دابور،
2014؛ اندریاسن و سواکول2015 ،؛ ادسند ،2017 ،پانتی و همکاران2018 ،؛ تیباگو.)2018 ،
سرمایه خطرپذیر در سطح ملی و بینالمللی (اندریاسن و سواکول.)2015 ،
گرنت (اشمیت و دابور2014 ،؛ پانتی و همکاران2018 ،؛ تیباگو.)2018 ،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (واسر و همکاران2013 ،؛ اشمیت و دابور.)2014 ،
ایجاد مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی بهمنظور سرمایهگذاری مشترک (سامبو و الکساندر.)2018 ،
یارانهها (واسر و همکاران2013 ،؛ کیویما و ویرکاماکی2014 ،؛ تیباگو.)2018 ،
منابع طبیعی و فیزیکی (واسر و همکاران2013 ،؛ بلوم و همکاران.)2015 ،
زیرساختها (شامل پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و زیرساختهای آزمایشگاهی) (ویزورک و همکاران2013 ،؛
جانسما 5و همکاران2017 ،؛ ماکیتی و همکاران2018 ،؛ تیباگو.)2018 ،
نیروی انسانی (ویزور و همکاران2013 ،؛ واسر و همکاران2013 ،؛ اندریاسن و سواکول.)2015 ،
انتقال موقت متخصصان به موقعیتهای جدید (پانتی و همکاران.)2018 ،
استخدام مشاور و نیروهای فنی (تیباگو.)2018 ،
پوشش ریسکها توسط بخش عمومی (پانتی و همکاران.)2018 ،
فشار عمومی بر شرکتها بهمنظور دنبالنمودن فعالیت در حوزهی موردنظر (پانتی و همکاران.)2018 ،
وجود تسهیالت مرتبط با تست محصوالت ،با قابلیت دسترسی برای همهی بازیگران (موزیولیک و همکاران.)2018 ،
مشروعیت بخشی به فناوری در دولت (آتریج و ویتز.)2017 ،6
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مشروعیت بخشی به فناوری درمیان مصرفکنندگان (آتریج و ویتز.)2017 ،
بحثهای سیاسی در پارلمان (اندریاسن و سواکول.)2015 ،
بحثهای سیاسی در رسانهها (اندریاسن و سواکول.)2015 ،
تبلیغ فناوری در رسانهها (بینز و همکاران2016 ،؛ جانسما و همکاران2017 ،؛ تیباگو2018 ،؛ پانتی و همکاران،
.)2018
استفاده از سلبریتیها در تبلیغ فناوری (بینز و همکاران.)2016 ،
تورهای مطالعاتی و حمایت از بازدید از پروژهها (بینز و همکاران2016 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
البیگری و فشار سیاسی برای بکارگیری فناوری (سورس و هکرت2012 ،؛ اندریاسن و سواکول2015 ،؛ سامبو و
الکساندر.)2018 ،
داوری و حکمیت مبتنیبر بیطرفی و اعتماد (کیویما2014 ،؛ لوکارینن و همکاران.)2018 ،
منسجمکردن فعاالن اجتماعی ،رسانهها و سازمانهای غیر دولتی حامی فناوری (سامبو و الکساندر.)2018 ،
درگیرکردن فناوری در نیازهای روزمرهی زندگی مردم (بینز و همکاران.)2016 ،
و
توسعهی سرمایه اجتماعی (ایجاد اعتماد و حس همبستگی میان بازیگران کلیدی)(پرز ویکو2014 ،؛
همکاران ،2016 ،اندرسون 2و همکاران.)2017 ،
ایجاد یک مرکز فرماندهی برای ایجاد سیستم و هماهنگی (موزیولیک و همکاران2012 ،؛ موزیولیک و همکاران،
.)2018
سیاستگذاری مشارکتی با ذینفعان (میلن و فارال2013 ،؛ کورساتی2014 ،؛ رایکارت 3و همکاران.)2017 ،
درگیرکردن جوامع محلی در سیاستگذاری (کورساتی.)2014 ،
تدوین مقررات مناسب و اصالح مقررات موجود (میلن و فارال2013 ،؛ کیویما2014 ،؛ کیویما و ویرکاماکی2014 ،؛
نصیری و همکاران2015 ،؛ لوکارینن و همکاران2018 ،؛ پانتی و همکاران2018 ،؛ تیباگو.)2018 ،
همراستایی و یکپارچگی در سیاستها و قوانین در سطوح مختلف (وبر و روهراچر2012 ،؛ ویزور و همکاران2013 ،؛
بنتو و فونتس ،الف 2015؛ پالم2015 ،؛ سامبو و الکساندر2018 ،؛ کاراناسیوس و پارکر.)2018 ،
ایجاد هماهنگی میان بازیگران بخش عمومی (اندرسون و همکاران.)2017 ،
4
وجود رابطهی تعاملی میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (راندلی و روچی 2017 ،؛ پانتی و همکاران.)2018 ،
نظمدهی و همراستاسازی عالیق و منافع (کیویما2014 ،؛ نصیری و همکاران2015 ،؛ لوکارینن و همکاران.)2018 ،
رعایت اصول سیاستگذاری خوب شامل :جامعیت ،انعطاف پذیری ،استقالل از فشارهای سیاسی کوتاهمدت ،ماموریت
گرایی ،محصوربودن در شبکههای سیاستی ،استقالل از عالیق و تمایالت بخش خصوصی ،صالحیت ،اعتبار ،پایداری و
پاسخگویی (هالی.)2018 ،
رصد مستمر وضعیت فناوری متناسب با شرایط زمینهای و بهروزرسانی نقشهی راه (ویزورک و هکرت2012 ،؛
موزیولیک و همکاران.)2012 ،
طراحی ،مدیریت و ارزیابی پروژه (کیویما2014 ،؛ لوکارینن و همکاران.)2018 ،
رتبه بندی و درجه بندی ساالنه شرکتها و محصوالت و اعطای جایزه به برترینها (موزیولیک و همکاران.)2012 ،
نظارت بر دولت بهمنظور استفادهی حداکثری بخشهای عمومی از فناوری (موزیولیک و همکاران.)2012 ،
شفافسازی همهی فعالیتهای درحال انجام در حوزه (پالنکو و همکاران.)2016 ،
ایجاد نهادهای واسط ،شرکتها و سازمانهای تسهیلگر مانند شرکتهای ارائهدهندهی مشاورهی فنی و حقوقی
(موزیولیک و همکاران2012 ،؛ ارستاویک2014 ،؛ پالم2015 ،؛ پالنکو و همکاران2016 ،؛ پانتی و همکاران2018 ،؛
کیویما و همکاران.)2018 ،
ایجاد شبکهی متخصصین فناوری (موزیولیک و همکاران2012 ،؛ بینز و همکاران.)2016 ،
ایجاد شبکهای از سیاستگذاران ،شرکتها و سازمانهای مرتبط با فناوری (موزیولیک و مارکارد2011 ،؛ موزیولیک و
همکاران2012 ،؛ بینز و همکاران.)2016 ،
ایجاد شبکهی سیاستگذاران حامی فناوری (موزیولیک و همکاران.)2012 ،
ایجاد نهاد واسط تخصصی در حوزهی بازاریابی و بازاریابی مشترک (موزیولیک و همکاران2012 ،؛ پالنکو و همکاران،
.)2016
ایجاد نهاد تخصصی به منظور رصد مستمر نظام نوآوری فناورانه و ایجاد بانکهای اطالعاتی تخصصی (موزیولیک و
همکاران.)2012 ،
شبکهسازی زیرساختهای آزمایشگاهی (موزیولیک و همکاران2012 ،؛ موزیولیک و همکاران.)2018 ،
راه اندازی فن بازار به منظور برقراری ارتباط بین عرضه و تقاضا (موزیولیک و همکاران.)2012 ،
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تاکید بر مشکالت و دشواریهای فناوری موجود در پاسخ به نیازهای جدید (پانتی و همکاران.)2018 ،
تصویرسازی منفی از وضعیت موجود و تبیین نقاط ضعف و تناقضات درونی رژیم حاکم (میلن و فارال2013 ،؛ بینز و
همکاران.)2016 ،
کاهش حمایت از رژیم موجود (مانند حذف معافیتها و یارانهها) (راون و والریو2020 ،؛ ماکیتی و همکاران.)2018 ،
افزایش مالیات (کیویما و کرن.)2016 ،
محدودیت واردات (کیویما و کرن.)2016 ،
ممنوعیت فناوری (کیویما و کرن.)2016 ،
رسوخ فناوری در صنعت مستقر (دوالد و آخترنبوش2016 ،؛ هنسن و کوئنن2017 ،1؛ هنسون.)2018 ،
استفاده از منابع و بازیگران رژیم حاکم برای توسعهی فناوری (هنسن و کوئنن2017 ،؛ ماکیتی و همکاران.)2018 ،
دادن حمایت به رژیم حاکم ،مشروط به توسعه و یا استفاده از فناوری جدید (معافیت ،یارانه) (هنسن و کوئنن،
2017؛ هنسون.)2018 ،

در ادامه به توضیح مختصر هریک ازاین کارکردهای دهگانه میپردازیم.
 -3-1توسعه ،تبادل و انتشار دانش
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 5شماره ( ،)1بهار  ،1399صفحه13-27 :

دانش ،نقشی کلیدی در هر نظام نوآوری فناورانه دارد .خلق دانش را میتوان محور اصلی هر نظام نوآوری فناورانه در هنگام شکلگیری
دانست .پساز خلق دانش ،انتشار آن در کل سیستم بهمنظور بهرهبرداری حداکثری از آن بسیارمهم خواهد بود و به بلوغ سیستم کمک
خواهدکرد .تبادل دانش خصوصا در سطح بینالمللی امکان سرعتبخشیدن به توسعهی فناوری را فراهم میآورد و با توجه به
درهمتنیدگی هرچه بیشتر اقتصادها ،امکان جبران عقبماندگی در فناوریها را میسر میسازد .این کارکرد در میان سایر کارکردها دامنهی
بیشتری دارد و با جامعهی مخاطب بسیار بیشتری مواجه است .همچنین گسترهی فعالیتهایی که در ذیل این کارکرد باید صورت
پذیرد بیشاز سایر کارکردها است .با توسعهی هرچه بیشتر فناوری و بلوغ آن جایگاه ،این کارکرد بهعنوان محور توسعهی فناوری کاهش
مییابد و سایر کارکردها نقش موثرتری خواهند داشت.
 -3-2فعالیتهای کارآفرینانه

این کارکرد به بررسی حرکت یک نظام نوآوری فناورانه بهسوی پیادهسازی فناوری میپردازد و موفقیتها در شکلگیری شرکتها،
محصوالت و کاربردهای جدید را مدنظر قرار میدهد .هرچه فعالیتهای کارآفرینانه بیشتر و موفقتر باشند امکان شکلگیری بازار و
موفقیت فناوری به تبع آن بیشتر خواهد بود و مشروعیت فناوری در جامعه بیشتر خواهد شد.
 -3-3جهتدهی به تحقیقات

این کارکرد به مجموعه اقداماتی که یک دیدگاه مشترک از آیندهی فناوری و توسعهی آن را در میان آحاد جامعه ایجاد مینمایند ،میپردازد.
هرچند حضور دولت و تعیین اهداف فناورانه نقش مهمی در این زمینه ایفا میکند ،اما از نقش مصرفکنندگان و صاحبان فناوری نباید
غفلت نمود .با توجه به محدودیت منابع در هر سیستم ،این کارکرد جهت اصلی تحقیقات و حرکت سیستم در مسیر توسعهی خود را
تحتتاثیر قرار میدهد و مسیر حرکت را برای بازیگران مختلف مشخص میکند.
 -3-4شکلگیری بازار

تمرکز اصلی این کارکرد ایجاد تقاضا برای فناوری تولیدشده است .درهمین راستا تالش میشود تا با اقدامات مختلف رقابتپذیری این
فناوری درمقایسه با سایر فناوریها باال رفته و جذابیت مصرف آن افزایش یابد .هنگامیکه فناوری از مرحلهی کودکی خود خارج میشود
این کارکرد ،مهمترین کارکرد در توسعهی فناوری خواهد بود و تا زمان افول فناوری بیشترین نقش را برعهده خواهد داشت.

1

Hansen & Coenen

 -3-5بسیج منابع

محدودیت منابع ،مانع اصلی در عدم توفیق فناوری است .هرچه منابع بیشتری را بتوان به یک فناوی اختصاص داد احتمال موفقیت
آن بیشتر خواهد بود .این کارکرد بهعنوان توانمندساز عمل میکند و پیادهسازی مناسب سایر کارکردها نیز وابسته به این کارکرد است.
صورتهای مختلفی از منابع وجود دارند که در این کارکرد باید مورد توجه قرارگیرند .نقش دولت بهعنوان فراهمکننده و یا تسهیلکنندهی
دسترسی به بسیاری از منابع کلیدی است .با توسعهی هرچه بیشتر فناوری ،نقش بخش خصوصی در تامین منابع مختلف بیشتر
میشود ،اما کماکان نیاز به حضور موثر دولت در بسیج منابع خواهد بود.
 -3-6مشروعیت بخشی
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وجود حامیان قدرتمند برای یک فناوری در درون دولت ،بخش خصوصی و جامعه ،نقش مهمی در توسعهی یک فناوری دارد .از
آنجایی که یک فناوری نوظهور ممکن است منافع گروههای ذینفوذ فعلی را به خطر اندازد معموال مخالفتهایی با آن در بخشهای
مختلف شکل میگیرد .لذا این کارکرد به تحکیم پایههای این فناوری در جامعه و در میان گروههای ذینفوذ میپردازد .هرچه مشروعیت
رفتوبرگشتی داشته و درصورت موفق عملکردن سایر کارکردها ،این کارکرد تقویت شده و به تقویت سایر کارکردها میانجامد.
 -3-7سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی

از موضوعات مهم مطرحشده در نظام نوآوری فناورانه ،موضوع ایجاد همراستایی است .این موضوع را میتوان در ذیل سرفصل کلی
سیاستگذاری در یک نظام نوآوری درنظر گرفت .مهمترین موضوع در این کارکرد ،ایجاد یک ساختار سیاستی چابک و منعطف
بهمنظور راهبری کل بازیگران در توسعهی یک فناوری است .با توجه به نقش مهم دولت در سیاستگذاری یک فناوری ،سیاستگذاری
مشارکتی با ذینفعان ضروری است .در این کارکرد تالش میشود تا با ایجاد هماهنگی در بخشهای مختلف و میان بازیگران مختلف،
نیروهای موجود در توسعهی فناوری را همافزا نمود و با مشارکت فعال همهی بازیگران مسیر توسعهی فناوری را بهطور مستمر بهبود
بخشید.
 -3-8ایجاد ساختار (شبکه و نهادهای واسط)

عالوهبر سیاستگذاری ،بهمنظور وجود بستر مناسب برای عملکرد کارکردها ،فعالیتهای متعددی باید توسط خود دولت یا با مدیریت
مستقیم او صورت بپذیرد تا سایر بازیگران بتوانند کارویژههای خود را به خوبی بهانجام رسانده و در ارتقای عملکرد کلی سیستم
نقشآفرینی کنند .درهمین راستا میتوان به موضوع کارکردهای واسطهای اشاره نمود .بهعنوان یکیاز موضوعات بسیارمهم در شکلگیری
و توسعهی نظام نوآوری فناورانه میتوان به نهادهای واسط ،خصوصا نهادهای واسط دولتی اشاره کرد .این نهادها ازطریق ایجاد
همراستایی میان بازیگران مختلف نظام نوآوری شامل :سیاستگذاران ،کارآفرینان ،سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان نقش
مهمی در توسعهی یک نظام نوآوری فناورانه ایفا می کنند .با تاکید بر نقش مهم نهادهای واسط در امر کارگزاری و واسطهگری ،آنها
عامل مهمی در ایجاد اعتماد و توسعهی یک فناوری میباشند .بنابراین شکلگیری و وجود نهادهای واسطی که با ارائهی خدمات
تخصصی خود به فناوران زمینهساز رشد و حضور موفق آنها در بازار میشوند ،یکیاز مهمترین ارکان پیشرفت فناوریهای نوظهور
است .تجربهی توسعهی فناوریهای نوظهور در کشورهای مختلف نشان میدهد که بدون وجود این نهادهای واسط عمال توسعهی
فناوری اتفاق نخواهد افتاد .شکلگیری این ساختارها بهصورت طبیعی زمانبر بوده و یا در بسیاری موارد توجیه اقتصادی ندارند .لذا
یکیاز وظایف مرکز سیاستگذاری و راهبری فناوری در دولت که در کارکرد پیشین مورد اشاره قرار گرفت ،حمایت از شکلگیری چنین
نهادها و انجام چنین کارکردهای واسطهای است.
 -3-9تضعیف رژیم حاکم

همان طور که در کارکرد مشروعیت بخشی اشاره شد ،معموال رژیم حاکم سعی در مقابله با فناوری نوظهور دارد ،از همینرو کارکرد
مشروعیت بخشی بهمنظور ایجاد ائتالفهای حمایتی برای فناوری نوظهور دیده شده است .اما در بسیاری موارد این موضوع به تنهایی

ارائهی چارچوب سیاستگذاری فناوریهای نوین با استفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعهی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب

یک فناوری در جامعه بیشتر شود امکان بسیج منابع بیشتر برای توسعهی آن بیشتر میشود .این کارکرد با سایر کارکردها یک حالت

کافی نیست و ضروری است تا از رژیم حاکم مشروعیتزدایی شده و حمایتها از آن کاسته شود .همچنین با قراردادن فشار بر روی
رژ یم حاکم ازطریق مالیاتها ،محدودیت واردات یا محدودیت استفاده از فناوری ،آنها را به تغییر وادار نمود .به عبارتدیگر این کارکرد
بهجای تحکیم و توسعهی فناوری نوظهور به تضعیف فناوریهای قدیمی و رژیم حاکم در خارج از مرزهای نظام نوآوری فناورانه
میپردازد.
 -3-10بهرهبرداری از رژیم حاکم
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هرچند در بیشتر موارد رژیم حاکم تمایل به تغییر ندارد اما با اینوجود میتوان ظرفیتهای بسیار مناسبی در رژیم حاکم برای توسعهی
فناوری نوظهور یافت .بنابراین در کنار تضعیف رژیم موجود باید ظرفیتهای آن را برای توسعهی فناوری جدید اهرم نمود و از آن استفاده
کرد .مواردی مانند درگیرکردن رژیم حاکم در توسعهی فناوری جدید ،استفاده از زیرساختها و منابع آن در این امر و بهرهگیری از
فناوری جدید در رفع مشکالت رژیم حاکم میتواند به توسعهی نظام نوآوری فناورانه سرعت بخشد.

 -4نتیجهگیری
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 5شماره ( ،)1بهار  ،1399صفحه13-27 :

در این مقاله به بررسی دانشافزائیهای صورتگرفته در حوزه ی مطالعاتی نظام نوآوری فناورانه از منظر قابلیت ارائهی پیشنهادها و
مداخالت سیاستی پرداختیم و تالش شد تا با توسعهی نگاه کارکردی بهعنوان محور تالشهای یک دههی گذشته و بهرهگیری از دیدگاه
ساختاری و ارتباطات متقابل نظام نوآوری فناورانه و زمینهی پیرامون آن دیدگاه ،جامعهای را در این زمینه شکل دهیم .از میان  280سند
علمی در پایگاه اسکوپوس تا پایان سال  2018مبتنیبر کلیدواژهی نظام نوآوری فناورانه 52 ،مقاله متناسب با اهداف مقاله شناسایی
شدند که دانشافزائیهای آنها در چارچوب نهایی مورد استفاده قرارگرفتند .مبتنیبر مطالعات صورت گرفته 6 ،کارکرد اصلی که در
مطالعات مختلف به کرات مورد استفاده قرارگرفتهاند در چارچوب نهایی نیز استفاده شد که عبارتند از :توسعه ،تبادل و انتشار دانش،
فعالیتهای کارآفرینانه،جهتدهی به تحقیقات ،بسیج منابع ،شکلگیری بازار و مشروعیت بخشی .همچنین  4کارکرد سیاستگذاری
و ایجاد هماهنگی ،ایجاد ساختار (شبکه و نهادهای واسط) ،تضعیف رژیم حاکم و بهرهبرداری از رژیم حاکم نیز برمبنای سنتز سایر
دانشافزائیهای صورتگرفته در این حوزه و توسعهی کارکردها بهفراتر از مرزهای مرسوم در مطالعات ،و نیز توجه به نهادهای واسط و
کارکردهای واسطهای به چارچوب اضافه شدند .درنهایت نیز توجه به زمینهی وسیعتر نظام نوآوری فناورانه که بر جهت کلی سیستم اثر
میگذارند ،بهعنوان یک رویکرد واکنشی و اقتضایی بهمنظور بهرهگیری از فرصتها و مقابله با تهدیدها در چارچوب مدنظر قرار گرفت.
بهرهگیری از این چارچوب میتواند نقایص سیاستگذاری فناوریهای نوین در کشور را بهطور قابلمالحظهای مرتفع نماید .در
سیاستگذاری فناوریهای نوین در کشور عموما دیدگاه خطی ،به توسعهی فناوری غالب بوده و عمدهی تالشها در بخش خلق دانش
و تحقیق و توسعه صرف میشود .اما این چارچوب با ارائهی مجموعهای از عوامل که منجربه توسعهی فناوری میشوند ،امکان
سیاستگذاری دقیقتر و همهجانبه را فراهم مینماید .همچنین با توجه به جامعیت این چارچوب در سطح زیرکارکردها این امکان را
فراهم مینماید که سیاستگذاران بتوانند در سطح فعالیتهای عملیاتی برای توسعهی فناوری برنامهریزی نمایند.
البته با توجه به توسعهی قابل توجه زیرکارکردها و فعالیتها در این چارچوب ،باید توجه داشت که موارد مطرحشده الزاما برای همهی
تحقیقات مورد نیاز نیستند .برخی از این موارد وابسته به کشور مورد بررسی هستند که بسته به سطح توسعهیافتگی آن ممکن است برخی
موارد از مطالعه حذف شوند .همچنین برخی از فناوریها نیز ویژگیهای خاصی دارند که در بررسی آنها شاید نیاز به بررسی همهی
موارد ذکرشده در این چارچوب نباشد .همچنین برخی از این موارد متناسب با وضعیت فناوری (شکلگیری ،رشد ،بلوغ و افول) بایستی
مورد توجه قرارگیرند .توجه به مفاهیم چرخهی عمر فناوری و چرخهی توسعهی نظام نوآوری فناورانه به سیاستگذار کمک میکند تا با
درنظرگرفتن تکامل ساختاری که منجربه ایجاد نقاط قوت و ضعف جدیدی در کارکردها میشود به ارائهی ترکیب سیاستی اصالحشدهی
متناسب با هرمرحله از این چرخه بپردازد .بنابراین هرچه فناوری بالغتر شود و تنشهای ساختاری بیشتری با محیط پیرامونی خود ایجاد
کند باید ترکیب سیاستی مناسب همان مرحله ،طراحی شود .بنابراین استفاده از روشهای تصمیمگیری بهمنظور مقایسهی کارکردها و
زیرکارکردها با یکدیگر و همچنین تعیین اثرپذیری و اثرگذاری کارکردها بر یکدیگر میتواند به تصمیمگیران کمک کند تا با توجه به
محدودیت منابع که در توسعهی فناوریها وجود دارد ،بتوانند گزینههای سیاستی مناسب را انتخاب نموده و یک ترکیب سیاستی اثربخش
را انتخاب نمایند .لذا سیاستگذاران باید در هر دورهی سیاستگذاری با شناسایی کارکردهای اثرگذار و تمرکز ویژهی سیاستی بر آنها،
از خاصیت نقطهی اهرمی بهره جویند .تمرکز بر کارکردهای اثرگذار منجربه ارتقای عملکرد سایر کارکردها با یک تاخیر زمانی خواهد

 بهمنظور ارائهی ترکیب سیاستی مناسب نیز با. برای شناسایی کارکردهای اثرگذار میتوان از روشهای همچون دیماتل استفاده کرد.شد
 در این. میتوان اقدام به سیاستگذاری کرد،در نظرگرفتن اثرپذیر یا اثرگذاری کارکرد و نیز عملکرد سیستم در برآورده نمودن کارکرد
 نیازمند مداخلهی جدی سیاستگذاری،راستا در کارکردهای اثرگذار درصورتی که عملکرد سیستم کمتر از مقدار مطلوب میباشد
 درصورتی که منابع کافی وجود داشته باشد میتوان اقدام به، در کارکردهای تاثیرپذیر نیز در حالت وجود ضعف عملکرد.می باشیم
 این چارچوب برای فناوریهای مختلف، بنابراین پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی با استفاده از این ابزارها.مداخلهی سیاستی نمود
.مورد استفاده قرارگیرد
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