تحليل عوامل مؤثر بر نوآوري و توسعةفناوري
اهداف نظام نوآوری و توسعه فناوری در هر صنعت از جمله صنعت برر ،بطرور الصصره ارارتنرد ازم هم ررا
نمودن فعالیت های نقش آفرینان مختلف به منظور به حرکت درآوردن موتورهای نوآوری و هماهنگسرازی
اهداف نقش آفرینان دولتی و سودمحور با اهداف کصن صنعت به نحوی که برآیند انواع فعالیتهای نوآورانه
صورت گرفته توسط نقش آفرینران مختلرف در الردمت ح رود اهرداف کرصن صرنعت برودج و نترای ایر
فعالیتهای نوآورانه (که ورود یا توسعه فناوریهای نوظهور یا توسعه و ارتقای فناوریهای موجود اسرت برا
برنامهریزیهای کوتاجمدت میانمدت و بلندمدت توسرعه و بهررجبررداری صرنعت در سرطور الررد و کرصن
هماهنگ باشند.
به منظور ایجاد چنی سیستمی ابتدا باید نظام نوآوری و توسعه فناوری صنعت بر ،به الروبی مرددسرازی
شود .در گذشته دو رویکرد در ن اج مددهای نوآوری به فرآیند توسرعه فنراوری وجرود داشرته اسرتم رانرش
فناوری و کشش بازار .تاکید رویکرد رانش فناوری بر فعالیتهای پژوهش و توسعه است و بازار را بره انروان
دریافتکنندج منفعل نتای فعالیتهای پژوهش و توسعه مین رد .در نقطه مقابل تأکید دیدگاج کشش برازار
بر ای است که بازار منرع فعاد اللق ایدجها برای هدایت و جهتدهی به فعالیتهای پژوهش و توسعه اسرت.
اما در هر دو دیدگاج توسعه فناوری به صورت یک فرآیند سادج الطی و مرحلهبهمرحله ن ریسته میشود.
به مرور زمان ای ن اج سادج و الطی به سمت مددهای پیوندی و تعراملی و نهایترا مرددهرای سیسرتمی و
یکپارچه سو ،پیدا کردج است .ای مدد بعنوان یک رویکرد سیسرتمی توسرعه فنراوری را بره صرورت یرک
فرآیند تعاملی میان نقش آفرینان مختلف ای نظام مین رد که با سازوکارهای بازالوردی و پیچیدج و روابط
بی نقش آفرینان در یک بستر نهادی مشخص شامل دانشها فناوریها ساالتارها سیاستها و قروانی و
مقررات شکل میگیرد.
از دیدگاج ای مدد یک نظام نوآوری باید شرایطی فراهم سازد و مسیر فعالیرتهرای نوآورانره را بره نحروی
جهتدهی نماید تا دانش الزم برای فناوریهای اولویتدار صرنعت برر ،در قالر پررو جهرای تحقیقراتی در
دانش اجها و مراکز تحقیقاتی توسعه یافته یا از روشهای اکتساب فناوری و انتقاد دانش فنی به کشور منتقل
شود ای دانش به الوبی منتشر شدج و در االتیار کارآفرینانی قرار گیرد که با بسی منابع الزم بتوانند آن را
ابتدا به مح ود اولیه و سپس به مح ود نهایی تردیل کردج و از طریق بازارهای شکلدادجشدج در ای نظام
به م رفکنندگان مح والت فناورانه ارضه نماینرد م ررفکننردگانی کره الرود بواسرطهی فعالیرتهرای
ترویجی و مشروایتبخشیهای صورت گرفته در ای نظام به سمت الرید ایر مح روالت در برازار رقرابتی
سو ،دادج میشوند .بنابرای سازوکار فو ،را میتوان در هفت کارکرد اصلی نظام نوآوری الصصه نمودم
 .1جهتدهی به مسیر (تعیی اولویتهای سیستم و هدایت منابع به سمت تحقق اولویتها

 .2توسعه دانش(تمامی فعالیتهای دربرگیرندجی یادگیری شامل توسعهی درونزای دانش توسعهی
برونزای دانش و قراردادهای تحقیقاتی
 .3انتشار دانش(تسهیم و به اشتراکگذاری دانش در میان بازی ران مختلف سیستم
 .4فعالیتهای کارآفرینی(تردیل دانش فنی موجود به کس وکارهای جدید شامل ایجاد فرصرتهرای
کاری جدید و نیز شناساندن فرصتهای کاری جدید
 .5تامی منابع (تأمی و هماهن ی ورودیهای الزم برای توسعهی نظام نوآوری شرامل ترامی منرابع
انسانی ،تامی منابع مالی تامی منابع مکمل تامی منابع مادی
 .6شکلدهی به بازار(رقابتپذیر ساالت فناوری نوظهور نسرت به فناوری موجود در بازار
 .7مشروایتبخشی(ایجاد مقرولیت اجتماای برای تکنولو ی جدید
نظام های نوآوری انواع مختلفی دارند .نظام نوآوری و توسعه فناوری صنعت بر ،یرک نظرام بخشری نروآوری
است که الود متشکل از چندی نظام نوآوری فناورانه میباشد که هر یک از ای نظامها ساز و کار فو ،را در
حوزج یک مجمواه از فناوریهای مشخص و مرترط محقق میسازند.
همانطور که پیشتر آمد نقش آفرینان یا نقشآفرینان مختلفی بطور مستقیم یرا ییرمسرتقیم در ایر نظرام
دالیل هستند که در مورد نظام نوآوری و توسعه فناوری صنعت بر ،میتوان به پژوهش اج نیرو و سایر مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی دانش اج شهید اراسپور و سایر دانش اجها شررکتهرای تولیدکننردج کراال و الردمات
شرکتهای مشاورج صنعتی توانیر و دفتر امور تحقیقات بر ،بانکها صندو،های مالی و حمایتی دولتری و
ییردولتی پارکهای الم و فناوری سانا سابا شرکتهای بر ،منطقهای شررکتهرای توزیرع برر ،ایرران
شرکت مدیریت تولید بر ،ایران شرکت مدیریت شرکه بر ،ایران و ییرج اشارج کرد (الزم به ذکر اسرت کره
موارد فو ،صرفا بعنوان مثاد ارایه شدج است و برشمردن تمرامی نقرش آفرینران مسرتقیم یرا ییرمسرتقیم
نیازمند مطالعات کامل در ای زمینه است .
ای نقش آفرینان هر یک به صورت مستقل از یکدی ر بخشی از کارکردهای ذکرشدج در سازوکار ای نظرام
را محقق میسازند کارکردهایی که هماهن ی آنها با یکدی ر پازد نظام نوآوری و توسعه فناوری صنعت بر،
را تکمیل کردج و بااث به حرکت درآوردن موتورهای نوآوری میشوند که نتای حرکت چرخدنردجهرای ایر
موتورها توسعهی فناوریهای نوظهور یا بهرود فناوریهای موجود صنعت بر ،کشور به نحوی هماهنرگ برا
برنامهریزیهای کوتاجمدت میانمدت و بلندمدت توسرعه و بهررجبررداری صرنعت در سرطور الررد و کرصن
میباشد.

بنابرای بطور الصصه نظام نوآوری و توسعه فناوری صنعت بر ،متشرکل از یرکسرری نقرش آفرینران یرا
نقشآفرینانی است که میتوانند با یکدی ر شرکههای همافزایی نیز تشکیل دادج و در چارچوب یرک محریط
نهادی به فعالیت و تعامل با یکدی ر پرداالته و هر یک بخشی از سازوکار نظام نوآوری و توسرعه فنراوری را
محقق میکنند تا نهایتا نظام نوآوری به اهدافی که پیشتر برشمردج شد دست یابد.
در ییاب ابزارهای شریهسازی سیاستگرذاران معمروال بایسرتی چنردی سراد منتظرر بماننرد ترا برازالورد
سیاستگذاریهای الود را از نهادهای زیرمجمواه دریافرت نماینرد و برر اسراب بازالوردهرای دریرافتی بره
فعالیتهای اصصحی بپردازند .ابزارهای شریهسازی کوتاجمدت میانمدت و بلندمدت ای امکان را در االتیار
سیاستگذاران قرار میدهند که نتای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای الود را در هر برهه دلخواج از زمان
مشاهدج نمودج و با شناسایی گلوگاجهایی که منجر به کند شدن مسیر پیشرفت به سمت چشرمانرداز آینردج
میشوند و نیز انحرافاتی که در ای مسیر ممک است پیش آید فعالیتهای اصصحی الزم را صرورت دهنرد.
ای زیرسیستم حاوی یک مدد شریهساز نظام نوآوری و توسعه فناوری است که زنجیرج کامل فعالیرتهرای
نوآوری و توسعه فناوری را که در نهادهای مختلف فعاد در صنعت بر ،باید صورت پذیرد (از توسعه و انتشار
دانش گرفته تا توسعه مح ود پایلوت و مح ود نهایی فناورانه شکلدهی بره برازار فنراوری و ییررج را در
حوزج فناوریهای اولویتدار مختلف تحت پوشش قرار میدهد .ایر مردد شرریهسراز مریتوانرد برر اسراب
سیاستهای نوآوری و توسعه فناوری گلوگاج های نظام نوآوری و توسعه فناوری صنعت برر ،را در ال رو
سیاستهای مختلف شناسایی کردج و فعالیتهای اصصحی الزم را در مورد ای سیاستها پیشنهاد دهد.

نمونه نتای مدد شریه سازی نظام نوآوری و توسعة فناوری صنعت بر ،بررای تردوی برنامره املیراتی
مربوط به ترکی

سیاستی بهینه سناریوی مقاومت که شامل برنامه املیاتی سهم نقرش آفرینران در پررو ج

های  R&Dمی باشد مطابق جدولی ارایه گردیدج است.


بودجه تحقیقات در ساد پایه  2۲۲میلیارد تومان با رشد ساالنه  3درصد



سهم پرو جهای اکتساب تکنولو ی پایلوت و تحقیقات به ترتی  2۲و  45و  35درصد



هزینه هر واحد ایجاد فرصتهای کاری جدید کس هر واحد دانرش اکتسراب تکنولرو ی
پایلوت و تحقیقات به ترتی  10۲۲ 15۲۲و  0۲۲و  2۲۲میلیون تومان.

