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 بسمه تعالی

 مجموعه مقاالت منتخب در

 سیاست گذاری فناوری های نوظهور

 

 انتخاب مقاالت و ویرایش:

 علی محمد سلطانی

 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری

 با همکاری یاسر خوشنویس، رضا اسدی فرد

 

 معرفی 

ست ،هاهای نوظهور عموماً با نگاه ویژة دولتفناوری صاد بازار ميو نظارت گذاری سيا شورهای با اقت شوند. حتي در ك

ست سيا شاهد  سرمایهآزاد نيز  سازمانگذاری ویژة دولت در این فناوریگذاری و  ا یو  OECDالمللي مانندهای بينها هستيم. 

  كنند.ها تصویب ميها و مقررات را در بدو ظهور و یا در زمان رشد این فناوریاروپا نيز معموالً سياستاتحادیه 

در كشووور ما نيز بسوويار مورد توره قرار گرفته اسووت. در نقشووه رامش علمي كشووور،  سوواگ گذشووته 15این موضووود در  

ری، رمهواند؛ معاونت علمي و فناوری ریاسووتعنوان اولویت معرفي شوودههای نوظهور زیسووتي، نانو، شووناختي و ... بهفناوری

اید گذاری هستند. همچنين نبریزی و سياستنيز مشغوگ مطالعات و برنامهها وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و سایر سازمان

سي سبتاً خوبي در  شور تجربيات ن شد كه در ك ستمنکر  ادی، های نرفته زیها ورود دارد؛ اگرچه هنوز راهگذاری این حوزها

 پيش رو داریم.

صاحب صان  ص سي تجربيات نظری و عملي متخ سطح رهان در این ميان برر شور ما كه در آغاز این راه نظر در  برای ك

  .بزرگ قرار دارد، الهام بخش و الگوساز خواهد بود

گذاری سووياسووت»ای با عنوان هسووته« پژوهشووکده مطالعات فناوری»همزمان با سووالهای آغازین تاسوويس  1393در سوواگ 

ست« های نوظهورفناوری سيا صلي آن الگوی بومي و ایراني  شکيل گردید كه دغدغه ا ضای ایگذارت ن ی در فناوری بود. اع

هسووته كه تجربه سووياسووت گذاری و برنامه ریزی در فناوری نانو را داشووتند، به منظور رفش كمبود منابش نظری و تجربي در این 

صميم گرفتند تا با انتخاب مطالب شار آنها بنمایند. حوزه ت شور اقدام به تررمه و انت شرایط ك سب با  تالش نابراین ب مفيد و منا
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ستهشد ست چندتا با انتخاب  ا سيا ستهای نوظهور كه ميگذاری فناوریمقاله در زمينة  سيا شتوانند برای   مانورگذاران ك

در این گری نظيمو تگذاری ای به شکل یك كتاب به زبان فارسي تهيه شود تا ابعاد قابل مالحظه سياستمفيد باشند، مجموعه

ستی مخاطبان داخلي آن براتحقيق های ها و متدولوژیفناوری سيا شنگذاران شامل محققان و  شود. رو سي حدتر  ود با برر

شدند، نهایتا  60 شدند.  9مقاله كه در مرحله اوگ برگزیده  در مقاالت این كتاب عناوین و اطالعات مقاله برای تررمه انتخاب 

  آمده است. 1ردوگ 
 : مقاالت منتخب ترجمه شده1جدول 

 سال مجله/کتاب سمت )گان( نویسنده عنوان مقاله ردیف

های نوظهورچیستی فناوری 1  
What Is an Emerging Technology? 

 دنیل روتولو
Daniele Rotolo 

محقق در دانشگاه ساسکس انگلستان و موسسه فناوری 

 جورجیا در آمریکا
 مجله

Research 

Policy 
 دایانا هیکس 2015

Diana Hicks 
 در موسسه فناوری جورجیا در آمریکامحقق 

 بن ر. مارتین
Ben R. Martin 

 محقق در دانشگاه ساسکس  و کمبریج انگلستان

2 
 انتخاب ابزارهای سیاست نوآوری

The choice of innovation policy 

instruments 

 سوزان براس
Susana Borras 

 ،وکار کپنهاگوکار و سیاست، دانشکده کسبگروه کسب

 مجله دانمارک
Technological 

Forecasting & 

Social Change 

2013 
 چارلز ادکوییست
Charles Edquist 

مرکز نوآوری، تحقیقات و شایستگی در اقتصاد یادگیرنده 

(CIRCLEدانشگاه لوند، سوئد ،) 

3 

ها: عبور از بومزیست درایجاد ارزش 

های دانش بوممیان زیستبزرگ شکاف 

 وکارو کسب

Bart Clarysse 
، کالج سلطنتی لندن، مدرسه هاشرکتمرکز تحقیقاتی  بارت کلریس

، انگلستانوکارکسب  
 مجله

Research 

Policy 
2014 

Mike Wright 

 مایک رایت

 یوهان برونیل
Johan Bruneel  وکارکسبمدیریت اقتصاد و نت، دانشکده گدانشگاه ،

 آرتی ماهاجان بلژیک
Aarti Mahajan 

4 

ابزارهای سیاستی طرف تقاضای شهری 

 عمرهای و مدیریت راهبردی چرخه

 فناوری
Municipal demand-side policy 

tools and the strategic management 

of technology life cycles 

 بوید کوهن 
Boyd Cohen 

 مجله (، شیلیDesarrolloهر دو: دانشگاه دسارولو )
Technovation 

2014 
 خوزه ارنستو آموروس

 Jose Ernesto Amorós 

5 

های برتر: درون جعبه سیاه فناوری

های کارآفرینیِ فناورینقدی بر سیاست  
Inside the high-tech black box: A 

critique of technology 

entrepreneurship policy 

  راس براون
Ross Brown 

آندروز، انگلستاندانشکده مدیریت، دانشگاه سنت   
 مجله

Technovation 
2014 

 کالین میسون
Colin Mason 

وکار آدام اسمیت، دانشگاه گالسکو، کسب دانشکده

 انگلستان
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 در مقامای نهادهای مالی توسعه

 هاییداللتابزارهای سیاست فناوری: 

برای نوآوری و کارآفرینی در 

 اقتصادهای نوظهور
Developmental financial 

institutions as technology policy 

instruments: implications for 

innovation and entrepreneurship in 

emerging economies 

 جرارد جورج

Gerard George,  

 دانشکده مدیریت و منابع انسانی، مرکز کارآفرینی

مدیسون آمریکا-، دانشگاه ویسکانسینتوینر  مجله 
Research 

Policy 
2003 

  گانش ن. پرابو

Ganesh N. Prabhu 
 مؤسسه هندی مدیریت بنگلور، هند
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های نوآوری فراگیر در ساختن نظام

هایی کشورهای در حال توسعه: چالش

 هایپیش روی تحقیقات در زمینه نظام

 نوآوری

Building Inclusive Innovation 

Systems in Developing Countries 

Challenges for IS research 

 آلتنبرگ تیلمان

Tilman Altenburg 
 

 Sustainable Economic and Socialبخش  سیرئ

Development  آلمان ۀتوسع مؤسسهدر (German 

Institute of Development )یو مطالعات شتریب و است 

در حال  یدر کشورها یبخش خصوص ۀتوسع ۀنیدر زم

 توسعه است.

 کتاب
Handbook of 

Innovation  

systems and 

developing 

countries 

2009 

8 
 فناوری نانو بدون دولت؟حکمرانی 

Governing nanotechnology 

without government? 

Diana M Bowman,  
  باومن دکتر دایانا

در مرکز )در زمان نگارش مقاله( دکترا پسامحقق 

دانشکده حقوق دانشگاه موناش  دری گرمطالعات تنظیم

 استرالیا
 مجله

Science and 

Public Policy 
2008 

 گرام هاج 

Graeme A Hodge 

 در یگراستاد حقوق و رئیس مرکز مطالعات تنظیم

  دانشکده حقوق دانشگاه موناش استرالیا.

9 

The role of innovation award 
programmes in the US 

نوآوری در  هایهای پاداشنقش برنامه

 آمریکا

 8و  7منتخب نوشتارهای های )بخش

 کتاب(

 و. وسنردابلیچارلز 

Charles W. Wessner 

Director, Program on Technology, Innovation and 

Entrepreneurship, US National Academies, 

Washington, DC, USA. 
 کتاب

The Innovation 
Imperative 

National 

Innovation 

Strategies in the 

Global 

Economy 

2009 
 . استنلییمارک ج

Marc G. Stanley 

Director, Technology Innovation Program, NIST, 

Gaithersburg, MD, USA. 

. کارنسیکریستوفر جِ  

Christopher J. 
Currens 

Associate Director, Building and Fire Research 

Laboratory, National Institute of Standards and 

Technology (NIST), Gaithersburg, MD, USA. 

های تحقیق متنوع هسوووتند. از منظر روش تحقیق، برای محققان و دانشوووجویان مقاالت دارای موضووووعات و روش

ی گذاری فناوراندرکاران سیاستگذاری و مدیریت فناوری و نوآوری الهام بخش هستند و مطالب مفیدی برای دستسایت

شور دارند.  ست برخی مطالب مقاالت دارای نظرات موافقدر ک شد اما در این کتاب هدف نقد مقاالت  ممکن ا و مخالف با

 در زیر تعدادی از مطالب مهم برخی مقاالت آمده است.دنبال نشده است. 

  چیستی فناوری نوظهورمقاله 

 ( هدف: مفهوم سازیConceptualization ظهور فناوری و ارائه چارچوبی برای عملیاتی سازی )

(Operationalization نحوه تشخیص فناوری نو ظهور ) 

 ارائه تعریفی جامع بر اساس تعداد زیادی از تحقیقات قبلی 

https://www.die-gdi.de/en/research/sustainable-economic-and-social-development/
https://www.die-gdi.de/en/research/sustainable-economic-and-social-development/
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  رشد نسبتا سریع ) -1 :سنجیبر اساس روشهای علم ویژگیهای فناوری های نوظهوراستخراجRelatively Fast 

Growth )2- بدیع ریشه( ایRadical Novelty) 3- ( انسجامCoherence )4- سته تاثیرات برج

(Prominent Impact )5- ( عدم قطعیتUncertainty) 

 ذکر شواهد و روشهای عملیاتی برای سنجش ویژگیهای باال 

  گاهی اثر یک موضوع بسیار بزرگ است در حالی که از لحاظ فنی و علمی پیچیده نیست. مانند موبایل هوشمند

 ویژگی فناوری نوظهور نیست.سازی قطعات موجود بود. بنابراین علم محور بودن، که یکپارچه

  انتخاب ابزارهای سیاست نوآوریمقاله 

  بحث درباره انواع مختلف ابزارهای سیاست نوآوری 

  تدوین سیاست نوآوریدر هدفمندی و مسئله گرایی 

 ( معرفی آمیزه سیاست ها و آمیزه ابزارهاPolicy Mix, Instrument Mix) 

 شود:سه مرحله انجام میو در  تدوین سیاست نوآوری استکننده در انتخاب ابزارها یک تصمیم تعیین 

ترین گزینه ای از ابزارهای ممکن مناسباول، انتخاب اولیه ابزارهای خاصی که در میان طیف گسترده •

 باشند. 

 ابزارها با توجه به سیاقی که قرار است در آن عمل کنند.« سازیسفارشی»دوم، طراحی خاص یا  •

 شده. دادهاز ابزارهای سیاستی مختلف و مکمل برای پرداختن به مشکل تشخیصای سوم، طراحی مجموعه •

 ابزارهای نرم، ابزارهای اقتصادی و مالیگری، سه نوع اصلی ابزارها: ابزارهای تنظیم 

 شوند خوانده می« موعظه»و « هویج»و « چماق»گانه ابزارهای سیاستی معموالً این انواع سه 

  نانو بدون دولتحکمرانی و تنظیم گری در فناوری 

 گری نرم )غیر سخت(رفتارهای تنظیم 

 گری داوطلبانه شرکتهای تولیدکننده پیشتازتنظیم 

  بررسی تجربه دو شرکتBASF  وDupont گری داوطلبانه و به عنوان تولیدکنندگام مواد نانو برای تنظیم

 غیردولتی

  وکار های دانش و کسببوممیان زیستبزرگ ها: عبور از شکاف بومزیست درایجاد ارزش مقاله 

 بوم دانش خیلی شبیه وضعیت ایران است: حضور بخش خصوصی در نتایج این مقاله در بررسی شرایط یک زیست

 ایبه صورت کامال کمرنگ و حاشیه ینوآور

 به طور کامل خصوصی است. ارتباط رسد که این شبکه تقریبا های مالی به این نتیجه میبا نگاشت شبکه حمایت

 های دولتی صرفا با دانشگاهها و مراکز تحقیقات دولتی است.صندوق
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 الی کار، بازیگران موبوم کسبکند که برای تبدیل یک شبکه دانش به یک زیستای را تا حدی اثبات میفرضیه

درواقع نهادهای مالی خصوصی، نقش مهمی در تسهیل گذار از  بیشترین نقش را دارند.بخش خصوصی 

 وکار دارند.بوم کسبهای دانش به زیستبومزیست

 بوم دانش، همکاری با شرکای مرکزی )که اغلب موسسات پژوهشی هستند( تاثیری بر نرخ بقای شرکتها در زیست

 ندارد.

 ت بوم بررسی شده است.خروجی زیس بوم دانش، شاخص پتنت نوپاها به عنواندر زیست 

  ابزارهای سیاستی طرف تقاضای شهریمقاله 

  ،شود.یشتر به نوآوری منجر میبدر بلندمدت، خرید دولتی نسبت به یارانه تحقیق و توسعه 

  اشاره به مجموعه استانداردهایLEED ی و طراحی زیستدر صنعت ساختمان برای پیشتازی در مدیریت انرژ 

 اند.ها با این استانداردها، تقاضاهای خوبی برای نوآوری ایجاد کردهشهرداری محیطی ساختمانها؛

 شود.محیطی اعمال میاستانداردهای داوطلبانه در مدیریت شهری کاربرد زیادی دارد که با مشوقهای زیست 

  های نوآوری فراگیر در کشورهای در حال توسعهساختن نظاممقاله  

 یافتهتوسعه نسبت به کشورهای توسعهکشورهای درحالهای نوآوری در تفاوت نظام 

 های پیچیده دارند.کشورهای در حال توسعه ظرفیت محدودی برای طراحی، اجرا و رصد سیاست 

 های این دو نوع کشورهاست نه به این معنا که نوآوری در کشورهای در حال ها از جمله تفاوتگذاریاولویت

 وری است.دین معنی که در کشورهای در حال توسعه هدف از نوآوری، بهرهتوسعه نباید اولویت باشد بلکه ب

 ًییهاینوآورشود.  متمرکز آنها اشاعه و ریفراگ یهایبر نوآور دیبا ینوآور استیس ر،یفق یدر کشورها خصوصا 

جیده توسعه فناوری برطبقه فقرا باید سن تأثیرات سود برسانند. شتریب واشتغالِ درآمد ثیح از فقرا به که رندیفراگ

تواند باعث ضرر فروشی آنالین میتواند باعث گرانی غذا و یا کسب و کارهای خردهشود؛ مثال سوخت زیستی، می

 های سنتی شود.مغازه

 5 های صنعتی کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها:شاخص تفاوت در ساختار بخش 

 هابخشتنوع کم در  .1

 درگیرنشدن بخش خصوصی در نوآوری .2

 .شودهای کمتر کارآمد نمیرقابت مبتنی بر کارآمدی لزوما باعث خروج شرکت: غیررسمی بودن .3

  پایین بودن سطح تخصصی شدن و تعامل میان شرکتها .4
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های زنجیره ورود کنند، شوند به سایر بخشها، شرکتها مجبور میبه دلیل ناقص بودن زنجیره •

 رفی به دلیل مشکالت حقوقی، همکاری میان شرکتها دارای ریسک است.از ط

شوند اما های قابل مالحظه در کشورهای در حال توسعه ایجاد میشرکتهای دارای نوآوری •

نوعا منفک و منزوی باقی می مانند و فاقد ارتباطات با شرکتهای مکمل باالدست و پایین 

 هستند. دست در زنجیره ارزش

وری باال های با بهرهتوسعه یافته، سرمایه خارجی سهم باالیی در سرمایه ثابت بخش در کشورهای .5

 شود.ه دلیل ضعف شرکتهای داخلی، این نقش دیده نمیاما در کشورهای در حال توسعه، ب دارند

 در کشورهای در حال توسعه باعث ایجاد رانت می شوند نه نوآوری. )کمبود ساختارهای  ساختارهای تشویقی

 کارآمد و پاسخگو(

 انند )مبازار  هیپا ینهادها عملکرد بودبه یبه سو یانیخرد و م سطح در ینشیگز مداخالت از دیبا هااستیس تمرکز

 . ابدی انتقالاستاندارد( 

  به سیاست های ترویج رقابتاشاره 

  مالی توسعه ای هاینهادمقاله (DFI: Developmental Financial Institutions) 

  با اشاره به تجربیات هند در فناوری  عه فناوری و نوآوریسایجاد نهادهای مالی تخصصی خصوصی در توضرورت

 اطالعات

 .نهاد مالی توسعه ای پل ارتباطی میان ظرفیت نوآورانه ملی و ظرفیت جذب شرکتی است 

  اگرDFI ها حائز شرایط سه گانه زیر باشند، نقش مهم کاتالیزور برای توسعه صنعتی دارند: 

 دارای گروه نخبگان اهل تشخیص -1 

 توانایی نظارت و تصحیح پروژه در حین اجرا -2 

 دارای توان ارتقاء پویا مانند خلق بازارهای جدید و یا فراهم کردن سرمایه -3 

  از جمله خدماتDFI .ها تسهیل فرایندهای داخلی شرکتها و فرایندهای بین نهادی شرکتهاست 

 DFI دهند.های شرکتها انجام میالی، بررسی های خود را با عمق بیشتر روی طرحها فراتر از یک نهاد م 

 DFI.ها منبع اصلی تامین مالی برای صنعت هند هستند 
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  های برتردرون جعبه سیاه فناوریمقاله 

 ( شرکتهای جدید فناوری محورNTBF: New Technology Based Firms در کشورهای پیشرفته )15 

دهند اما تقریبا همه دولتها بیشترین سرمایه گذاری را روی کوچک و متوسط را تشکیل میدرصد تعداد شرکتهای 

 .این شرکتها دارند که منطبق بر دیدگاه خطی نوآوری است

 دهد که شرکتهای با رشد باال مقایسه حمایت های دولت اسکاتلند )مطالعه موردی( با آمار رشد شرکتها نشان می

 مورد حمایت قرار گرفته اند.کمتر  OECDبر اساس تعریف 

  در اهمیت نقش شرکتهای زایشی دانشگاهها مبالغه شده است؛ رشد فروش شرکتهای برخاسته از صنعت

(Company Spin-outs( بسیار بیشتر از شرکتهای برخاسته از دانشگاهه )University Spi-outs.است ) 

  الش می کشد و رفتار دولتها را نقد می کند؛ واقعیت های تثبیت شده در مورد این شرکتها را به چمقاله

 ناهمخوانی سیاست های دولتی با ماهیت این شرکتها را مثال می زند. 

 خصوصی  های مستقیم بالعوض، تاثیر کمی بر تحقیقات دارد؛ زیرا با آمدن خود باعث کنار رفتن سرمایهحمایت

 رخ رشد باال بشوند.می شوند و عموما توانسته اند باعث شکل گیری شرکتهای با ن

 .اشاره به نوعی مشوق مالیاتی در هلند که موثرتر از معافیت های مالیاتی تحقیق و توسعه است 

  نوآوری در آمریکا هایهای پاداشنقش برنامهنوشتار 

  تشریح برنامه هایATP  وSBIR با سابقه طوالنی در آمریکا 
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