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علمی نشریه 

سال نهم، شماره 4، زمستان 1399
نوآوری مدیریت 

نوآوری صفحه 66-35مدیریت 

رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست گذاری فناوری و نوآوری:
مطالعه موردی برنامه های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ایران

میثم نریمانی1*، علی شجاعتی2

تاریخ دریافت: 1399/05/11     تاریخ پذیرش: 1400/03/03

چکیده
نقش سیاست های عمومی فراتر از اصالح عدم موفقیت بازار است و می تواند روندهای موجود در بازار را تسهیل و 
یا راهنمایی کند و همچنین با استفاده از نیروهای مختلف نقش خالق تری را ایفا نماید. این پژوهش به دنبال آن است 
تا پیاده سازی الگوهای سیاستی را به کمک اقتصاد تطوری مورد مطالعه و تبیین قرار دهد. ازآنجاکه رویکرد متعارف با 
چالش های جدی در خصوص نوع صورت بندی مفاهیم پایه توسعه دانش و نوآوری و همچنین تغییرات فناورانه مواجه شده 
است، این مقاله از رویکرد اقتصادی بدیل برای توضیح و توصیف سیاست گذاری فناوری و نوآوری استفاده نموده است. 
جهت نیل به این هدف، رویکرد اقتصادی تطوری به عنوان محور تحلیل و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان 
یکی از نهادهای فعال در سیاست های فناوری و نوآوری کشور موردبررسی قرارگرفته است. برای پاسخ به سؤال پژوهش، 
بررسی برنامه های معاونت علمی و فناوری از سال 1392 الی 1398 در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله، پژوهش 
مطالعه موردی کیفی با راهبرد تحلیل محتوا و مبتنی بر کدبندی و تحلیل داده های کیفی انجام شده است. براین اساس، 
الگوی پنج بخشی »رفتار رویه ای«، »تنوع«، »انتخاب«، »نوآوری« و »توارث« طراحی شده و هم برنامه های سیاستی و هم 
کارکردهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بر مبنای آن تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد در برنامه های 
سیاستی، ارتقای مقررات نوآوری و نیز بهبود رویه های دانشی عوامل خصوصًا در فضای عمومی کسب وکار شایسته توجه 
بیشتر است. به لحاظ کارکردی نیز، گسترش مقیاس و پشتیبانی سیاستی به عنوان کارکردهای اولویت دار در فعالیت های 

آینده معاونت باید موردتوجه قرار گیرد. 

واژگان کلیدي: اقتصاد تطوری، سیاست گذاری فناوری و نوآوری، الگوی سیاست گذاری، استعارات زیستی

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text
 1- عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران./ نویسنده مسئول مکاتبات         narimani@tsi.ir   2- دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Sticky Note
Marked set by 51462

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text

51462
Typewritten Text



36

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

1- مقدمه 
از دوران جنگ سرد و بدلیل اهمیت تحقیقات علمی در رقابت های نظامی، خصوصاً پس از پیدایش ماهواره 
روسی اسپوتنیک، نضج گیری مطالعات »اقتصاد پژوهش« با مبانی نئوکالسیک در آمریکا موردتوجه قرار 
گرفت. این رویکرد با نشان دادن نقض هر دو شرط بازار رقابت کامل و خصوصی بودن کاال )ماهیت 
غیررقابتی و استثناء ناپذیری دانش( در تحقیقات بنیادین، بر عملکرد غیربهینه بازار یا اصطالحاً »شکست 
بازار« در تولید دانش و لزوم دخالت دولت برای رساندن سرمایه گذاری در دانش به سطح بهینه اجتماعی تأکید 
کرد )Nelson, 1959(. چنین چارچوبی با تأکید بر ویژگی های خاص کاالی دانش همچون تقسیم ناپذیری1، 
ریسک باال در فرایند تولید، محدودیت در اختصاصی سازی، وابستگی ارزش و تقاضای آن به افشاسازی و 
هزینه های پایین انتشار آن مورد تأکید الگوی نئوکالسیکی قرار گرفت )Arrow, 1962(. لذا سیاست گذاری 
فناوری و نوآوری از منظر اقتصاد متعارف، به سیاست های مختلفی منجر می شود که محور آن ها، تقویت 
و تکمیل سازوکار بازار است )قاضی نوری و دیگران، 1393(. نوع مواجهه اقتصاد نئوکالسیک با دانش و 
با چالش های جدی در خصوص نوع صورت بندی  سیاست گذاری فناوری و نوآوری از سوی منتقدان 

مفاهیم پایه توسعه دانش و نوآوری مواجه شده است:
1. در نظریه رفتار نئوکالسیکی، تصمیم گیری اقتصادی بر مبنای بهینه سازی به شدت محدود )حداکثرسازی 
سود و مطلوبیت با قیود بودجه و تولید( است. این ساده سازی به نفع بهبود قابلیت محاسباتی مدل بوده، اما 

.)Fos ter, 2005( به سختی با رفتارهای پیچیده، تاریخی و نوآورانه همراهی می کند
2. فرض اقتصاد نئوکالسیک، معین بودن مجموعه گزینه ها و احتمال وقوع آن ها حداکثر با اطالعات نامتقارن 
یا ناکامل است. با این فرض اما نااطمینانی )معلوم نبودن گزینه ها و احتمال وقوع آن ها( که قرین نوآوری و 

.)Verspagen, 2005( توسعه فناوری های جدید است، موردتوجه اقتصاد نئوکالسیکی قرار نمی گیرد
3. نگاه ساعت گونه اقتصاد نئوکالسیکی به جهان به مثابه سیستمی بسته است که حالت آینده آن به شرط 
رفتار  مجموع  سیستم،  کلی  رفتار  رویکرد،  این  در  لذا  است.  پیش بینی  قابل  کنونی،  بودن حالت  معلوم 

اجزاست و رفتار اجزا، نتیجه را آدرس می دهد؛ بنابراین رویکرد اقتصاد متعارف برای تبیین مفهوم »بداعت« 
در سیستم هایی که کل با اجزاء معادل نیست و واجد ویژگی های پیش بینی ناپذیری2 و ساده سازی ناممکن3 و 

.)Fos ter et al., 2012( جدید بودن اصیل و حقیقی4 است، ناتوان است
به منظور ارائه الگویی که تفسیر بهتری از تغییرات فناورانه ارائه دهد و با پاسخ گویی به سؤاالت یکسان، 
مشکل قیاس ناپذیری5 پارادایمیک با اقتصاد نئوکالسیک را برطرف سازد، نظریه پردازی تطوری موردتوجه 
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.)Eparvier, 2005( اندیشمندان اقتصادی قرارگرفته است
اقتصاد تطوری به صورت عام، دغدغه ای برای توضیح »تغییر« و »توسعه« اقتصادی در تقابل با دیدگاه های 
تعادلی و ایستا است )نریمانی و دیگران، 1391(. به بیان دیگر مفهوم مورد توافق اقتصاددانان تطوری، مطالعه 
زایش پیوسته و هدایت شده تغییر اقتصادی است که درنهایت به تطابق جدیدی در سیستم اقتصادی منجر 
از  اقتصادی  این دغدغه عمومی پژوهشی، رویکردهای مطالعه تطور  می شود )Nelson, 2007(. علیرغم 
است نشده  حاصل  مفهوم  این  در خصوص  اجماعی  و  است  برخوردار  اندیشمندان  میان  باالیی   تنوع 
)Witt, 2004; 2008(. اقتصاددان پیشگام تحلیل پویایی های سرمایه داری مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی، 
جوزف شومپیتر است که دیدگاه وی حاصل ترکیب سه رویکرد پیش از خودش است. به بیان دیگر در نگاه 
شومپیتر، تحلیل پویایی های نظام سرمایه داری از منظر مارکس، نگرش تاریخی به فناوری، صنعت و نهادها از 
منظر مکتب تاریخی آلمان و نیز تحلیل اقتصادی به مثابه نتیجه تعامالت عوامل آزاد اقتصادی از منظر مکتب 
نئوکالسیک، به هم پیوند خورده است. توسعه اقتصادی از منظر او، جریانی از نوآوری های فنی و سازمانی 
است که از اختراع )تولید در فضای نظری( و انتشار نتایج آن )نوآوری و انجام در فضای عملی( پدید می آید 
و محور آن کارآفرینی است که هدف خود را در موضوعات اقتصادی جستجو می کند و تقلید رویه های او 

.)Schumpeter, 1934( توسط دیگران ماهیت وابستگی به مسیر و غیرپیوسته توسعه را شکل می دهد
در کنار شومپیتر و تأثیرگذار بر او، نظریه تطور اقتصادی مکتب اتریش است که توسط کارل منگر آغاز 
گردید و محور آن متمایزساختن منشأ عمل گرایانه از منشأ ارگانیک در ایجاد و توسعه نهادهایی همچون 
ارائه تحلیل ارگانیک در خصوص پدیده های اجتماعی توسط   .)Menger, 1985( است ... بازار و  پول، 
هایک، اقتصاددان متأخر مکتب اتریش، دنبال شد. از منظر هایک، نظم های خود انگیخته ای که از طریق تطور 
غیرهدایت شده6 و در طی فرایندی خودسازمانی7 بوجود می آیند و فاقد مؤسس یا برنامه ریزی متمرکزند، 
محور تحلیل قرار می گیرد )Hayek, 1978(. تطور از منظر هایک، مبتنی بر نوعی روش انتخاب است که 
طبیعی و ساختگی نیست، بلکه درواقع فرهنگی است و از راه »گزینش گردش های اجتماعی« و نه فردی 

.)Hayek, 1973( هدایت می شود
با توجه به تنوع رویکردهای تطوری و اینکه هریک از این رویکردها به نتایج سیاستی مختلفی منجر می شود، 
در این مقاله الگوی اقتصاد تطوری مبتنی بر استعارات زیستی متأثر از وبلن و سپس هاجسون موردتوجه 
قرار گرفته است. به بیان دیگر، علیرغم رویکردهای عام تطوری در آثار پیشگامانی همچون مارکس، مارشال، 
شومپیتر و هایک مبتنی بر توضیح توسعه اقتصادی در تعامل تغییر و نوآوری از یک سو و پایداری و روال های 
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دارد که در آن طراحی محورهای  نیز وجود  اقتصادی  به تطور  از سوی دیگر، رویکرد خاصی  رفتاری 
فرایندهای اقتصادی مبتنی بر تطور زیستی انجام می شود. شایان توجه است با توجه به تأکید شومپیتر بر 
عدم ارجاع مفهوم تطور به زیست شناسی، باید تورستین وبلن را در کشف و توسعه مقایسه زیست شناختی 
 .)Hodgson, 1998( اقتصادی دهه های 1970 و 1980 نسبت به شومپیتر، سلف شایسته تری محسوب کرد
وبلن با اقتباس اصل داروینی »انتخاب« و تأکید بر »علیت« تالش دارد تا با اتکا بر داروینیسم، تطور اقتصادی 
 .)Hodgson, 2004( مورد نظر خود را بر اساس نظریه توالی آشکارسازی »علیت انباشتی«8 استوار سازد
مدل های تطوری با رویکرد عّلی و باهدف تحلیل الگوهای مختلف رفتاری در مواجهه با نااطمینانی، بیش از 
نیم قرن پس از وبلن مسکوت ماند. از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، الگوهای مختلف تحلیل رفتار از منظر 
اقتصاد تطوری همچون تحلیل رفتار در مواجهه با نااطمینانی به مثابه رفتار رویه ای )پایبندی به یک قاعده 
رفتاری تا زمان اخذ نتایج رضایت بخش( )Nelson & Winter, 1982(، رفتار مبتنی بر ترکیب منطق، تخیل 

و اطالعات ناکامل )Loasby, 2001( و یا رفتار مبتنی بر تصویرسازی )Fos ter et al., 2012( ارائه شده اند.
تطور  در  تازگی«  و  »بداعت  فهم  برای  نااطمینانی  با  مواجهه  در  رفتار  تحلیل  الگوهای جدید  این  ارائه 
اقتصادی باعث شد منظر جدیدی بدیل اقتصاد نئوکالسیک برای تحلیل نوآوری و به تبع آن سیاست نوآوری 
موردتوجه قرار گیرد )van den Bergh et al., 2013(. اگرچه مدل سازی تطوری رشد اقتصادی از دهه 80 
و 90 میالدی به صورت جدی مطرح شد، لیکن زمینه های مختلف اقتصاد تطوری در حوزه هایی همچون 
نظریات جدید رشد درون زا، هوش مصنوعی و مدل سازی محاسباتی عامل محور، نظریه بازی های تطوری، 
الگوهای یادگیری و مباحث شناختی همچنان درحال توسعه است. هدف این مقاله، استخراج عقالنیت های 
اساسی رویکرد تطوری برای سیاست گذاری در عرصه فناوری و نوآوری بوده است و لذا تالش شده است 
از عموم مباحث اقتصاد تطوری، خرد مایه های پایه را استخراج نماید. بر این اساس، مفاهیمی همچون تازگی 
و ظهور، پیچیدگی و تأثیرات غیرخطی و نیز مفاهیم انطباق و توارث و ... به عنوان ریشه های اصلی تحلیل 
تطوری متمایز شده و بر مبنای آن داللت های سیاستی تحلیل شده اند. علی رغم پژوهش های نظری پراکنده 
در ایران در خصوص معرفت شناسی اقتصاد تطوری )سوزنچی و دیگران، 1396( و یا داللت های سیاستی 
در رویکرد تطوری )قاضی نوری و دیگران، 1391(، پژوهش های تجربی چندانی در خصوص الزامات و 
بایسته های عملیاتی و اجرایی سیاست گذاری فناوری و نوآوری با رویکرد تطوری مبتنی بر استعارات زیستی 
در ایران انجام نشده است. این مقاله به دنبال آن است تا پیاده سازی الگوهای سیاستی برخاسته از این رویکرد 
به اقتصاد تطوری را در قالب برنامه های اجرایی و کارکردهای سازمانی موردمطالعه و بررسی قرار دهد. 
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لذا در این مقاله تالش شده است به این سؤال پاسخ دهد که کارکردهای محوری سیاست گذاری فناوری 
و نوآوری با رویکرد تطوری در ایران چیست و تحقق آن ها چه الزامات و بایسته هایی دارد؟ سؤال تحقیق 
این است که رویکرد تطوری به سیاست گذاری فناوری و نوآوری چه تأثیرات و الزاماتی بر صورت بندی 
برنامه های حمایتی و توسعه ای دولت در سطح ملی دارد. بدین منظور، تحلیل برنامه های معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی در سطح ملی در حوزه فناوری و نوآوری از سال 

1392 الی 1398 در دستور کار قرارگرفته است. بنابر گزارش آنکتاد9، بازیگران متنوعی در نظام فناوری و 
نوآوری ایران نقش آفرینی می کنند که معاونت علمی و فناوری یکی از آن ها است:

 همان گونه که در شکل )1( مالحظه می شود، وزارتخانه ها و سازمان های متعددی در کنار معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور درگیر در سیاست فناوری و نوآوری ایران هستند که در این مقاله فقط به برنامه های 
حمایتی و کارکردهای معاونت علمی پرداخته شده است. هدف این مقاله تحلیل امر واقع و کارکردها 
و سیاست های جاری این معاونت از منظر یک رویکرد تطور اقتصادی است. در واقع مقاله با یک نگاه 
پسینی و نه پیشینی، تالش دارد با عینک اقتصاد تطوری، کارکردها و برنامه های حمایتی معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. لذا فارغ از اینکه کارگزاران و مدیران معاونت چه میزان با 

شکل )1(: تنوع بازیگران نظام فناوری و نوآوری ایران
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مبانی اقتصاد تطوری آشنا هستند و برنامه های حمایتی را بر مبنای چه رویکردی طراحی کرده اند، بررسی 
سیاست های معاونت)به عنوان بخشی از عموم سیاست های فناوری ملی(و تحلیل میزان همراهی و تضاد با 
اصول و محورهای سیاست گذاری فناوری و نوآوری از منظر تطورگرایی اقتصادی؛موضوعی است که در 
این مقاله به آن پرداخته شده است. از سوی دیگر، قرارگیری مفهوم "تغییر اقتصادی" یا "تطور اقتصادی" 
به عنوان محور تحلیل اقتصاد تطوری و توجه به روندهای نوآورانه و فناورانه به عنوان پیشران فرایند تغییر و 

تطور، رویکرد درس آموزی خصوصاً در عرصه سیاست گذاری فناوری و نوآوری است و به سیاست هایی 
منجر می شود که به عنوان نمونه از رویکرد تحلیلی شکست بازار و اقتصاد مرسوم منتج نمی شوند. لذا تحلیل 
سیاست های اجرایی از منظر مکاتب نظری می تواند در غنای بیشتر سیاست ها و احیاناً تکمیل و اصالح 
آن ها در جهت انسجام بخشی بیشتر مؤثر باشد. به همین جهت، در بخش دوم مبانی نظری اقتصاد تطوری 
مبتنی بر ادبیات نظری استخراج شده است تا بر مبنای آن پژوهش کیفی با راهبرد تحلیل محتوا و مبتنی بر 
داده های کیفی جمع آوری شده از اخبار و متون و گزارش های رسمی و غیررسمی و خصوصاً مصاحبه های 

نیمه ساختار یافته دنبال شود. روش تحقیق و نتایج آن در بخش های سوم و چهارم ارائه می شود.

2- مبانی نظری پژوهش
مقاله خود  نمونه، ویت)2008( در  به عنوان  دارد.  از رویکردهای تطوری وجود  متعددی  دسته بندی های 
اقتصاد تطوری را از منظر هستی شناختی و روش شناختی به چهار دسته تقسیم می کند )Witt, 2008( یا 
هاجسون)1998( بر اساس وجود یا عدم وجود چهار عامل، 16 حوزه اقتصاد تطوری را از هم متمایز می کند 
که برخی از آن ها هم خالی می ماند )Hodgson, 1998(. رادزیچی هم 8 مکتب محوری اقتصاد تطوری 
را از هم متمایز نموده است )Radzicki, 2003(. در همه این دسته بندی ها، جریان نئوداروینی در اقتصاد 
تطوری به معنای بکارگیری استعارات و همسان یابی میان بایولوژی و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. 
ویت و هاجسون، این جریان را به عنوان پیروان وبلن معرفی کرده و بخش زیادی از این جریان توسط 
خود هاجسون به عنوان داروینیسم تعمیم یافته توسعه پیدا کرده است )Hodgson & Knudsen, 2006(. خود 
رادزیچی هم در تشریح اقتصاد تطوری، جریان به کارگیری استعارات زیستی در تئوری تطوری را به عنوان 
یکی از رویکردهای اقتصاد تطوری معرفی می کند و مثال هایی از بکارگیری تئوری های زیست شناختی 
)تعادل نقطه ای، ...( در حوزه اقتصاد و مدیریت ذکر می کند )Tushman & Romanelli, 1985(. بکارگیری 
تطوری  اقتصاد  اندیشمندان  توسط  اجتماعی  علوم  در  زیستی  علوم  قواعد  و  داروینیسم  عمومی  تئوری 
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همچون نلسون )Nelson, 2007( نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از منظر زیست شناسی، تطور زیستی از راه سه سازوکار محوری »تنوع10 ژنوتیپ ها«، »انتخاب11 از میان 
می کند  عمل  است«  انتخاب شده  آن ها  فنوتیپ  که  ژنوتیپ هایی  »ماندگاری12  و  حاصله«  ژنوتیب های 
)Abatecola et al., 2016; Dosi & Nelson, 1994(. »تنوع« محور تطور زیستی است که در فرایند تطور 
هم کاهش می یابد )انتخاب طبیعی( و هم افزایش می یابد )نوآوری(. در واقع تطور زیستی، شامل ظهور و 

انتخاب گونه های ژنی است که در نهایت به تغییرات هدایت شده در یک جمعیت منجر می شود و نتیجه آن 
تعامل پویا میان عوامل سازگار با محیط است )Faber et al., 1991(. از قرن نوزدهم به این سو، تالش های 
بسیاری برای تعمیم استعارات زیستی به علوم اجتماعی و خصوصاً اقتصاد انجام شده تا اتحاد بنیادی میان 
علوم اجتماعی و علوم زیستی پدید آید )Rosenberg, 2012(. بر این اساس، دیدگاه های نئوداروینیستی 
مدعی شدند که همه فرایندهای تطوری خارج از محدوده زیست شناسی هم از همان مکانیسم های تطور 
زیستی پیروی می کنند )Hodgson, 2003(. به تبع آن اصول سه گانه »تنوع«، »انتخاب« و »توارث« به عنوان 
ساختار انتزاعی مشترک کلیه فرایندهای تطوری اعم از زیستی و اجتماعی معرفی شدند )داروینیسم عام( 
)Campbell, 1965(. بر این اساس، مدل های تحلیل تطوری اقتصاد، متفاوت و در مواردی در تقابل با 
رویکردهای عام تطوری مارکس و شومپیتر، با الهام از استعارات زیستی مطرح شدند که نمونه بارز آن 

.)Nelson & Winter, 1982( رویکرد اقتصاد تطوری نلسون و وینتر بود
علی رغم تشابه رویکرد تطوری نلسون و وینتر با الگوی شومپیتر در محوریت رقابت فناورانه به عنوان نیروی 
 )Fagerberg, 2002( محرکه سرمایه داری، تفاوت های اساسی میان کار آن ها با شومپیتر و مارکس وجود دارد

که اهم آن عبارتند از:
1. کاربرد استعارات زیستی در توضیح تطور )شومپیتر با کاربرد نظریات زیستی در اقتصاد مخالف بود(

2. عقالنیت محدود و رویه ای بنگاه ها )از نظر شومپیتر رفتار بنگاه ها عقالیی و سود محور بود(
3. رویکرد تدریج گرایانه )شومپیتر ناپیوستگی ها در تطور اقتصادی را مهم و انقالبی تلقی می کرد(

4. تنوع رفتارهای تصادفی )بهینه گرایی در تطور شومپیتر محور توجه بود(
رویکرد زیستی به تحلیل اقتصادی پس از کار نلسون و وینتر به صورت یکی از مکاتب مهم نظری ذیل 
اقتصاد تطوری مطرح شد. اصول مهم اقتصاد تطوری از این منظر مواردی همچون تنوع واحدهای فردی 
در یک جمعیت، ظهور دائم و پایدار بداعت و تازگی، انتخاب وابسته به میزان تطبیق، سازگاری محیطی و 
پایداری صفات واحدها در گذر زمان و رفتار فردی و جمعی عوامل مبتنی بر عقالنیت محدود و متناسب 



42

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

 Metcalfe, 2005; Silverberg & Verspagen, 2005; Dosi &( با اطالعات و شایستگی های ایشان است
Marengo, 2007; Dosi & Nelson, 1994(. جدول)1( ، معادل سازی استعارات زیستی و مفاهیم اقتصادی 

در رویکرد تطوری را نشان می دهد.

در واقع همان گونه که در زیست شناسی، »ژن « در هر ارگانیسم نگهدارنده سابقه و عامل بروز پایداری رفتاری 
 Nelson & Winter,( است، رویه های رفتاری مبتنی بر الگوهای شناختی عوامل، رفتار بنگاه ها را جهت می دهد
Dosi & Nelson, 1994 ;1982(. تنوع گونه ها و زیست بوم نیز جز الینفک جمعیتی است که تطور در آن 

رخ می دهد و بر این اساس نلسون و وینتر تأکید می کنند: »نظامی که تنوع راه حل های تجربه شده15 برای حل 
مشکالت اقتصادی را افزایش می دهد ]اقتصاد تطوری[ ممکن است بهتر از نظامی عمل کند که در آن یک 

.)Nelson & Winter, 2002( »]عقالنیت ناقص یکسان بنگاه ها را هدایت می کند ]اقتصاد نئوکالسیک
محور سوم مقوالت تطوری، سازوکار بقا است. بازار و رقابت در اقتصاد به مثابه سازوکار انتخاب طبیعی در 
زیست شناسی به عنوان الگوی تعیین برندگان عمل می کند و باعث می شود انطباق و سازگاری با محیط به عنوان 
شرط پایداری و بقاء موردتوجه قرار گیرد. باید توجه شود که ایده »بهینه گرایی تطور« هم در زیست شناسی و 

هم در اقتصاد منتقدین جدی دارد )Hodgson, 2003( و باعث می شود اقتصاد تطوری معادل بهتری باشد تا 
اقتصاد تکاملی. همچنین برای تبیین اهمیت سازوکار بقا یا اصطالحاً »قانون جنگل«، محوریت عالمت دهی 

.)Markey-Towler, 2016( قیمت« در رقابت بازاری و تأثیر آن بر بقای بنگاه ها موردتوجه قرار می گیرد«
چهارمین مقوله از مقوالت محوری تطور، محور یا پیشران تطور است. نوآوری و ظهور )عوامل، رویه ها، 
ارگانیسم ها عمل  در  ژنتیکی  اقتصادی همچون جهش  تطور  فرایند  پیشران  به عنوان  محصوالت جدید( 

جدول )1(: معادل سازی استعارات زیستی و اقتصادی در رویکرد تطوری

مقوالت مرتبطاقتصاد طوريياستعارات زیستمقوالت محوري تطور

عقالنیت محدود، رفتار رویه اي، توان شناختيالگوهاي شناختيژنوم ارگانیسمنظریه رفتار عوامل

شرایط محیط با جمعیت 
دیننااطمیناني بنیاومتنوع در زیست بمتنوع

بودن  عدم تقارن اطالعات، سیستم پیچیده، غیرخطي
ذاتي، عوامل متنوع

انطباق، سازگاري، تنازعبازار و رقابتانتخاب طبیعيمکانیسم بقاء

14مداومتازگي ، 13اقتصاديتغییرات فني، تازگي نوآوريجهش ژنتیکيتطور( پیشران)محور 

یادگیريتوارث صفاتماندگاري و انتقال خصایص
د و ظرفیت جذب، انتقال و انتشار فناوري، تقلی

(تاریخي)اکتساب، وابستگي به مسیر 
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جدول )2(: مقوالت محوری در سیاست گذاری فناوری و نوآوری از منظر اقتصاد تطوری

می کند. پیشرفت تطور اقتصادی با پیشرفت فنی از مسیر هم تکاملی فناوری و ساختار صنعتی و نهادهای 
 Nelson( موردتوجه اقتصاددانان تطوری قرار گرفته است )تأثیرگذار بر فناوری و نوآوری )نظام های نوآوری

.)& Winter, 2002

ظهور تازگی و بداعت در مقابله با نااطمینانی به شکل گیری نوعی از دانش مبتنی بر شهود می انجامد که 
باعث می شود رفتار و نظام اقتصادی بیش از آنکه بر اطالعات و منطق استوار باشد، بر تصویرسازی، تخیل و 
 Fos ter( آینده نگری متکی باشد و اهمیت دانش جمعی و آینده سازی را در تطور اقتصادی بیشتر نشان دهد

.)et al., 2012

درنهایت تقلید، اکتساب و یادگیری در اقتصاد به مثابه توارث صفات درماندگاری و انتقال خصایص در 
تطور عمل می کند؛ با این تفاوت مهم که وراثت صفات اکتسابی علی رغم زیست شناسی، در اقتصاد به شدت 
مورد تأکید است و بنگاه ها خودخواسته دست به تغییر در رفتار خود می زنند. این امر باعث می شود تطور 
 Hodgson,( اقتصادی اجتماعی بیشتر از اینکه فرایندی داروینی محسوب شود، فرایندی المارکی تلقی شود

.)2001; Nelson & Winter, 1982

به منظور دست یابی به چارچوب تحلیلی اقتصاد تطوری قابل بکارگیری در حوزه سیاست گذاری فناوری و 
نوآوری الزم است تأثیر هر یک از محورهای پنج گانه تطور از منظر مقوالت سیاست گذاری خصوصاً در 
حوزه فناوری و نوآوری استخراج شود. بر این مبنا، مقوالت محوری در سیاست گذاری فناوری و نوآوری 

از منظر اقتصاد تطوری بر اساس ادبیات نظری مرتبط به شرح جدول )2( جمع بندی شده است.

محورهاي 
تطور

مقوالت سیاست گذاري 
مقاالت مرتبطتطوري

رفتار 
رویه اي

بهبود رویه هاي دانشي 
عوامل

(Loasby, 2011) (Fagiolo et al., 2012)
(Nelson, 2016) (Becker et al., 2017)

تنوع
متنوع سازي عوامل و 

(Allen, 2015) (Bach et al., 2005) (Loasby, 2011)کارکردها

انتخاب
مقررات نوآوري و حذف 

رانت
(Malerba et al., 2008) (Sun et al., 2007)

(Markey, 2016) (Gomez, 2014)

(Nill, 2009) (Dosi, 2013) (Foster et al., 2012)تقویت و ارتقاي نوآوريبداعت

توارث
تسهیل جذب و انتشار 

فناوري
(dosi et al., 2010) (Jimenez, 2019) 

(Wong, 2015) (van den Bergh et al., 2013)
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نظربه فرض رفتاری عقالنیت محدود و رویه ای، بهبود رویه های دانشی عوامل از منظر ارتقای زیرساخت های 
اطالعاتی و خدماتی در سیاست گذاری تطوری حائز اهمیت است. همچنین به دلیل اهمیت تنوع بازیگران 
در فضای نااطمینانی، تنوع بخشی به بازیگران و کارکردهای آنان به بهبود تطور اقتصادی کمک می کند. با 
توجه به اهمیت محیط در انتخاب عوامل و بقای بنگاه ها، یکی از مأموریت های دولت از منظر اقتصاد تطوری 
ارتقاء مقررات نوآوری و حذف رانت از نظام اقتصادی است. همچنین دولت می تواند با انواع حمایت های 
پسینی و پیشینی نسبت به تقویت و ارتقاء نوآوری عوامل اقتصادی اقدام کند. در انتها نیز با بهبود کارکردهای 
عرضه، تقاضا و تبادل فناوری، دولت می تواند نسبت به تسهیل جذب و انتشار فناوری در عرصه اقتصادی 

پیش قدم باشد. موارد پنج گانه فوق در جدول )2( نشان داده شده است.
به منظور پاسخ گویی به سؤال مقاله در خصوص صورت بندی برنامه های سیاستی فناوری و نوآوری در 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ایران از منظر اقتصاد تطوری، محورهای پنج گانه سیاست گذاری 
تطوری استخراج شده از ادبیات نظری به شرح جدول )2( مبنا قرارگرفته است. بر این اساس، طرح تحقیق 
با محوریت سه گانه انتخاب، بداعت و توارث به مثابه فرایند تطور در نظر گرفته شده است و فروض رفتار 
رویه ای و تنوع به عنوان عوامل تأثیرگذار بر چرخه تطور موردتوجه قرار می گیرند. طرح تحقیق در شکل 

)2( نشان داده شده است.

شکل )2(: طرح تحقیق )الگوی سیاست گذاری فناوری و نوآوری بر مبنای رویکرد تطوری مورداستفاده در مقاله(

بر اساس معادل سازی استعارات زیستی و اقتصادی در رویکرد تطوری به شرح نشان داده شده در شکل 
)2(، در این مقاله تالش شده است مقوالت سیاست گذاری حوزه فناوری و نوآوری متناسب با محورهای 
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پنج گانه از منظر اقتصاد تطوری استخراج شود. بدین منظور، روش تحقیق مطالعه موردی با راهبرد پژوهش 
کیفی در دستور کار قرارگرفته است. در بخش سوم، روش انجام تحقیق ارائه می شود.

3- روش پژوهش
اتخاذ رویکرد تطوری در تحلیل سیاست های توسعه فناوری و نوآوری مستلزم اطالع از محتوای سیاست ها 
و نیز اهداف و مقاصد موردنظر تدوین کنندگان و مجریان آن سیاست ها می باشد. ازآنجاکه مطالعه پدیده های 
زمان حال در بستر واقعی شان به طوری که مرز پدیده و بستر آن به طور واضح و دقیق مشخص نیست مستلزم 
پژوهش مطالعه موردی کیفی است )ین، 1376(، همین راهبرد برای تحقیق حاضر انتخاب شده است. سؤال 
تحقیق این است که سیاست های فناوری و نوآوری در ایران چه نسبتی با کارکردهای محوری سیاست گذاری 
فناوری و نوآوری با رویکرد تطوری دارد؟ به عبارت دیگر از منظر رویکرد تطوری، سیاست گذاری فناوری 
و نوآوری در ایران با چه خألها، نقاط ضعف و قوتی همراه است. لذا در این مقاله تالش شده است تا 
مبتنی بر تئوری عمومی تطوری زیستی، سیاست های فناوری و نوآوری و کارکردهای معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور تحلیل شوند تا مشخص شود به چه میزان سیاست ها و کارکردهای معاونت با تطور 
اقتصادی و جریان تغییر در نظام اقتصادی ایران همراستا می باشد. نکته حائز اهمیت این است که اگرچه 
ممکن است در برخی سازوکارها همچون »انتخاب در سازوکار بازار« میان اقتصاد تطوری و اقتصاد متعارف 
هماهنگی مالحظه شود، لیکن بازار در مفهوم تطوری جریان اکتشاف تدریجی است و با رویکرد تعادل گرای 

نئوکالسیکی بسیار فاصله دارد.
 نظر به تمرکز این مقاله بر معاونت به عنوان یکی از بازیگران عرصه سیاست گذاری فناوری و نوآوری ایران، 

جمع آوری داده های کیفی در این خصوص از سه منظر در دستور کار قرارگرفته است:
1- بررسی وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در نظام قوانین و مقررات کشور

2- جمع آوری مصاحبه ها، گزارش ها و اسناد منتشرشده مرتبط با کارکردها و اقدامات این معاونت
3- مصاحبه های نیمه ساختاریافته مبتنی بر رهنمود مصاحبه

لذا در گام اول تالش شده است تا با کلیدواژه های مرتبط با عنوان»معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور« 
در سامانه اطالعات قوانین و مقررات و مصوبات نهادهای قانون گذار کشور، وظایف این معاونت در نظام 

قوانین و مقررات مصوب احصاء شود. نتایج گام اول در جدول )3(نشان داده شده است:
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جدول )3(: وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در نظام قوانین و مقررات کشور

مصوبات مرتبط با معاونت علمي و فناوري رئیس جمهور مرجع تصویب ردیف

سازي نقشه جامع علمي کشور مصوبه مسئولیت معاونت در اجرایي•
ها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه  سیاست)دار هاي اولویت هاي معاونت در حوزه توسعه فناوري مأموریت•

ضاي فناوري نانو در جمهوري اسالمي ایران، مصوبه تشکیل ستاد زیست فناوري، سند جامع توسعه هواف
 هاي شناختي، سند ملي گیاهان دارویي و طب سنتي، سند ملي علوم و کشور، سند راهبردي علوم و فناوري

(هاي بنیادي فناوري سلول
سند جامع روابط علمي بین المللي جمهوري اسالمي ایران•
هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار،  مصوبه تأسیس و فعالیت کانون)سایر مصوبات مرتبط با معاونت •

دي کشور ها و ضوابط ارتقاي مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوري، سند راهبر سیاست
(شور، اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ک(ص)در امور نخبگان، اساسنامه جایزه مصطفي

 شوراي عالي انقالب
فرهنگي

و ستاد راهبري ) 
اجراي نقشه جامع 

(علمي کشور

1

(51و  22، 1مواد )هاي توسعه کشور  قانون احکام دائمي برنامه•
ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکت•
(65و 64، 54، 53، 42، 31، 22مواد )قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ایران •
(43و  22، 16مواد ) 2-قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت•
(44و  43، 32، 21مواد )پذیر و ارتقا نظام مالي کشور قانون رفع موانع تولید رقابت•
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني •
کل کشور 99قانون بودجه سال •

مجلس شوراي 
اسالمي 2

مصوب هیئت وزیران( 2)هاي قوانین مورد اشاره در بخش  نامه آیین•
1404سند گسترش کاربرد فناوري نانو در افق •
مصوبه جذب اساتید برجسته ایراني غیر مقیم•
نامه تضمین معامالت دولتي آیین•
گذاري دارایي نامشهود نامه ارزش آیین•
بنیان تولید داخل بازارسازي محصوالت دانش•
نامه حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار آیین•
نگاري علم و فناوري  نامه طراحي و تدوین برنامه ملي آینده مصوبه تهیه شیوه•
 هاي علمي، تحقیقاتي و فناوري و اقتصاد، ستاد فرماندهي مصوبات مرتبط با عضویت معاونت در کمیسیون•

اقتصاد مقاومتي، کارگروه حمایت از تولید، کارگروه صادرات و سایر مصوبات مرتبط

هیئت وزیران 3

(دار هاي اولویت پیوست فناوري، پروژه)مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي •
(نگاري، هزینه کرد اعتبارات پژوهشي برنامه ملي آینده)مصوبات شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري •
(سازمان اداري و استخدامي کشور)اهداف و وظایف معاونت ابالغي رئیس جمهور •
(اساسنامه پارک پردیس)شوراي گسترش آموزش عالي •

هاي  شوراها و سازمان
درون دولت 4

در گام دوم نیز مستندسازی برنامه های سیاستی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در این پژوهش با 
استفاده از گزارشات، مصاحبه ها و اطالعات رسمی منتشرشده انجام شده است. لذا در کنار مصاحبه های 
عمومی مدیران و کارشناسان مربوطه در معاونت در وبگاه های مختلف خبری، مهم ترین داده های کیفی 
مرور  گزارش  رئیس جمهور16،  فناوری  و  علمی  معاونت  عملکرد  گزارش  تحقیق،  این  در  مورداستفاده 
زیست بوم  توسعه  همچون  آن  تخصصی  برنامه های  گزارشات  و  معاونت17  این  اقدامات  و  رویکردها 
کارآفرینی دانشگاه شریف18، گزارش توسعه شتاب دهنده های حوزه زیست فناوری19 و گزارش مربوط به 
توسعه کارخانه نوآوری آزادی20 بوده است. برای اجتناب از سوگیری تحقیق، گزارشات عملکرد با نظام 

قوانین و مقررات تطبیق داده شده و موارد مشترک، موردبررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
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جدول )4(: مصاحبه شوندگان و سابقه کاری مرتبط ایشان با سیاست گذاری فناوری و نوآوری

در گام سوم نیز به منظور نیل به صورت بندی کاملی از جزییات برنامه ها و خصوصاً مقاصد و نیات برنامه ریزان 
انجام مصاحبه های کیفی با دست اندرکاران و افراد مرتبط با طراحی و اجرای سیاست ها انجام شده است. 
لذا راهبرد پژوهش کیفی در این تحقیق بر مبنای جمع آوری داده های کیفی )قوانین و مقررات، گزارشات 
و متون سیاستی به همراه مصاحبه های کیفی و نیمه ساختاریافته( و تحلیل محتوای تماتیک داده ها انجام شده 
نشان  به شرح  تحقیق  نظری، طرح  ادبیات  در جمع بندی  اشاره شده  پنج گانه  محورهای  مبنای  بر  است. 

توارث  نوآوری و  انتخاب،  مبنای سه گانه  بر  اقتصادی  داده شده در شکل )2( طراحی شده است. تطور 
صورت بندی شده و فرایندهای تنوع و رفتار رویه ای آن را ارتقاء می دهند. رهنمود)پروتکل( مصاحبه بر 
مبنای طرح تحقیق تدوین شده و در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته از پرسش شوندگان پرسیده شده 
است. مصاحبه شوندگان از میان افراد دخیل در فرایندهای برنامه ریزی و سیاست گذاری در معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور یا باسابقه کاری مرتبط بیش از 5 سال انتخاب شده اند. معیار مهم در برگزیدن 
مصاحبه شوندگان، میزان دخیل بودن ایشان در فرایندهای طراحی و تدوین برنامه های معاونت بوده و بر این 
مبنا، از مجموع حدود 25 نفر افراد واجد شرایط پیش گفته شده، مصاحبه با 10 نفر انجام شده است. اطالعات 

مربوط به معرفی مصاحبه شوندگان در جدول)4( ارائه شده است.

تعداد 
سابقه کاري حوزه فعالیت سازمانيانمصاحبه شوندگ

مرتبط

ریزي، ارزیابي و نظارت سیاست گذاري، برنامه4

سال 6
سال 11
سال 15
سال 7

3
بنیان،  هاي دانش ارزیابي و حمایت از شرکت

سازي فناوري، توسعه صادرات تجاري

سال 17
سال 5
سال 10

3
ها، ارتقاي  تقویت سرمایه انساني، توسعه استارتاپ

ابزارهاي مالي

سال 10
سال 8
سال 6

داده های متنی در قالب قوانین و مقررات، مصاحبه های عمومی و گزارشات سیاستی نیز جمع آوری شده و به 
همراه متون مصاحبه های پژوهشی مبنای تحلیل محتوای تماتیک قرارگرفته است. مبنای تحقیق، سیاست ها 



48

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

و برنامه های حمایتی حوزه فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در طول 6 سال از 
سال 1392 الی 1398 بوده است. به منظور تحقیق روایی پژوهش تالش شده است مصاحبه ها با پروتکل 
یکسان و مبتنی بر طرح تحقیق طراحی و انجام شوند. همچنین برای بررسی پایایی تحقیق، نتایج در پانل 
دارای سابقه  نوآوری کشور و  فناوری و  فعال در عرصه سیاست گذاری  افراد  نفر  با حضور 5  خبرگان 
فعالیت یا همکاری با معاونت علمی و متفاوت از مصاحبه شوندگان مطرح و نتایج تحقیق با اختالف ناچیز 

راستی آزمایی گردید.

4- تجزیه و تحلیل یافته ها
با لحاظ نقش فناوری به مثابه رویه های دانشی عوامل در تطور اقتصادی و نیز نقش نوآوری به عنوان پیشران 
از  اعم  اقتصادی  تطور  ارکان  ارتقای  در  مهمی  نقش  نوآوری  و  فناوری  اقتصادی، سیاست گذاری  تطور 
متنوع سازی عوامل و کارکردها و نیز بهبود فرایند انتخاب و توارث ایفا می کند. بررسی سیاست های فناوری 
و  توسعه  برنامه های  اسناد  در  متعددی  قانونی  اگرچه مستندات  نشان می دهد  ایران در عمل  نوآوری  و 
سیاست های کالن ابالغی در حوزه فناوری و نوآوری وجود دارد، لیکن در عمل موارد مذکور چندان توفیق 
اجرا نیافته اند. لذا برای حفظ دقت علمی، حیطه ادعای مقاله به برنامه های معاونت علمی محدودشده است. 
از این منظر بررسی نقش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان یکی از بازیگران سیاست گذاری 
فناوری و نوآوری در ایران از منظر اقتصاد تطوری در این مقاله موردتوجه قرارگرفته است. معاونت علمی 
بهبود رابطه صنعت و دانشگاه  باهدف  با حکم رئیس جمهور و  فناوری رئیس جمهور در سال 1385  و 
تأسیس شد. علی رغم برخی موازی کاری های اولیه میان فعالیت های این معاونت و وظایف تصریح شده 
برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383، 
با تصویب اسناد قانونی جدیدی همچون نقشه جامع علمی کشور و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در سال 1389، مأموریت های جدیدی برای این سازمان معین گردید و چارچوب فعالیت آن در حوزه 
برنامه های  پژوهش در دو محور  یافته های  تثبیت شد.  به مرور  نوآوری کشور  فناوری و  سیاست گذاری 

سیاستی و کارکردهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تفکیک شده است.
در ادامه، در بخش اول مقوالت محوری مرتبط با نقش آفرینی و برنامه های سیاستی حمایتی معاونت در 
محورهای پنج گانه مورد اشاره در جدول)2( که از کدبندی داده های کیفی استخراج شده است تشریح می شود. 
در بخش دوم نیز مقوالت محوری مرتبط با تطور کارکردهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه 
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می شود.

4-1- برنامه های سیاستی از منظر اقتصاد تطوری
بر مبنای تحلیل محتوای داده های کیفی، 30 کد اولیه استخراج شد که با ترکیب آن ها مجموعاً 12مقوله 
فناوری  و  علمی  معاونت  سیاستی  برنامه های  بر  مبتنی  اقتصادی  تطور  سیاستی  محور   5 در  محوری 

رئیس جمهور استخراج شده است که در جدول )5( نشان داده شده اند.

برنامه هاي اجرایي سیاستيمقوالت اصليمحورهاي سیاستي

بهبود رویه هاي دانشي 
عوامل

زیرساخت هاي خدماتي
(صادراتي آمادگي افزایش و صادرات کریدور قالب در) صادرات با مرتبط دانشي رویه هاي ارتقاي

(بنگاهي تجاري سازي توانمندي بهبود و بازار تا ایده خدمات کریدور) تجاري سازي توانمندي افزایش

زیرساخت هاي دانشي

خصصيت اشتغال هايپلتفرم و نظام وظیفه تسهیالت قالب در بنگاه ها دانشي کلیدي عوامل ماندگاري و جذب

(راهبردي فناوري هاي آزمایشگاه هاي شبکه) آزمایشگاهي ظرفیت هاي دانشي اشتراک گذاري به

(فناوري ارزیابي و ارزش گذاري ارتقاي) جدید فناوري هاي در اطالعاتي عدم تقارن رفع و اطالعات ارتقاي

 اورفن شرکت هاي و مؤسسات با فناوري و علمي مشترک همکاري هاي در داخلي عوامل دانشي رویه هاي ارتقاي
(فناوري و علمي دیپلماسي) خارجي

متنوع سازي عوامل و 
کارکردها

تنوع کارکردي
(يصادرات پایگاه هاي تنوع با جدید کشورهاي بازار به ورود و اول بار صادرات از حمایت) صادرات توسعه

باال فروش مقیاس با دانش بنیان شرکت هاي در توسعه و تحقیق کارکرد توسعه و ایجاد از حمایت

تنوع بازیگران

(فرهنگي فناوري هاي عرصه فعالین و خالق اقتصاد زیست بوم سازي متنوع) خالق بنگاه هاي

(نوآوري هايکارخانه و کارآفریني رویدادهاي و نوآوري مراکز از حمایت با استارتاپي تنوع) شتاب دهنده

نخبگان شگرد و آنان با دانشي تبادالت تسهیل و غیرمقیم نخبگان بازگرداندن و انساني منابع تنوع بخشي

ريتقویت و ارتقاي نوآو

حمایت هاي پیشیني
(فناوري ستادهاي) اولویت دار فناوري هاي حوزه در خصوصاً نوآوري و جدید فناوري توسعه از حمایت 

(يفناور کالن طرح هاي) تقاضا سمت بکارگیري متقاضي و بهره بردار داراي نوآورانه طرح هاي مالي تأمین

حمایت هاي پسیني

(یاندانش بن قانون) نوآوري جایزه به عنوان گمرکي و ترجیحي مالي تأمین خدمات و مالیاتي معافیت اعطاي

(سرآمدان فدراسیون) فني و علمي سرآمد و دانشمندان به اعتباري و مالي مشوق هاي و گرنت اعطاي

 جایزه) پژوهشي دستاوردهاي تجاري سازي بابت پژوهشي و آموزشي مؤسسات به مالي مشوق هاي اعطاي
(تجاري سازي

ارتقاي مقررات نوآوري

 

مقررات خرید دولتي

ژوهشيپ اعتبارات و فناورانه اول بار ساخت با مرتبط خریدهاي در مناقصات قانون ذیل دولت خرید تسهیل

اجرایي دستگاه هاي در آن پذیرش و دانش بنیان و فناورانه فعالیت هاي ضمانت نامه هاي به هویت بخشي

خارجي فاینانس طرح هاي در خصوصاً اقتصاد شوراي در عضویت و ملي کالن طرح هاي فناوري پیوست

مقررات تنظیم گري
(سنتي تنظیم گران و کسب وکارها با تقابل در) جدید کسب وکارهاي مجوزهاي و فعالیت تسهیل

ملي امنیت ارتقاي و دانش بنیان کسب وکارهاي صیانتي مسائل با مرتبط مقررات بهبود

مقررات ترجیحي
بزرگ شهرهاي حومه به نزدیک حوزه و شهري پهنه هاي در فناور و دانش بنیان شرکت هاي استقرار مقررات

(ایشيز شرکت هاي) هیئت علمي اعضاي توسط دانش بنیان شرکت هاي توسعه و ایجاد براي ترجیحي مقررات

 تسهیل جذب و انتشار
فناوري

ارتقاي عرضه
(تپتن کانون و فکري دارایي بسته هاي) حقوقي ثبت قالب در عوامل فکري دارایي از صیانت ارتقاي

استاندارد انطباق گواهي قالب در فناورانه محصوالت کیفي شرایط و کارکردي بهره مندي تأیید

تسهیل تبادل

(تبادل هشبک و بازار فن) فناوري تبادل و به هم رساني ،(بروکري) کارگزاري و واسطه گري شبکه هاي توسعه

غیردولتي هماهنگي کانون هاي محوریت با بازار و صنعت دانشگاه، میان فناوري تبادل تسهیل

تهران نوآوري شبکه قالب در نوآوري و فناوري زیست بوم عوامل کلیه میان شبکه سازي

تقویت تقاضا
(ایران ختسا نمایشگاه) دانش بنیان محصوالت خرید یارانه ارائه با (دولتي خرید) دولتي تقاضاي به جهت دهي

داخلي صنعتي تماشین آال و تجهیزات خریداران مالي تقویت با پیچیده صنعتي ساخته شده ماشین هاي بازار توسعه

جدول )5(: مقوالت اصلی و برنامه های سیاستی مرتبط از منظر محورهای تطور اقتصادی
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در ادامه این بخش، مقوالت اصلی مرتبط با هر یک از محورهای سیاستی تشریح می شود.

4-1-1- بهبود در رویه های دانشی عوامل
شناخت پویایی های تطور اقتصادی مستلزم تحلیل چگونگی رفتار عوامل اقتصادی در مواجهه با نااطمینانی 
است )Fos ter & Metcalfe, 2012(. لذا، بهبود رویه های دانشی عوامل منجر به بهبود رفتار اقتصادی و ارتقای 
تطور اقتصادی می شود. بر این مبنا، سیاست های ارتقای زیرساخت های خدماتی و دانشی در برنامه های 
کارکردهای  برای  عوامل  دانشی  رویه های  ارتقای  زیرساخت های خدماتی،  در  شده اند.  احصاء  معاونت 
ویژه همچون صادرات و تجاری سازی هدف گیری شده است. بر این اساس، طیفی از خدمات مرتبط با 
این کارکردها به عوامل اقتصادی با نرخ ترجیحی و به صورت مشارکتی بر مبنای الگوهای ارزیابی آمادگی 
زیرساخت های  بهبود  طریق  از  دانشی  رویه های  ارتقای  به منظور  می شود.  ارائه  تجاری سازی  صادرات/ 
دانشی، چهار منبع دانش اعم از سرمایه انسانی، تجهیزات، فناوری و همکاری های خارجی از یکدیگر 
متمایز شده اند. در حوزه سرمایه انسانی، جذب و ماندگاری عوامل کلیدی و تخصصی بنگاه ها، در تجهیزات، 
ارتقای  با  مبادالت  شفاف سازی  فناوری،  حوزه  در  آزمایشگاهی،  زیرساخت های  تسهیم  و  شبکه سازی 
ارزیابی و ارزش گذاری فناوری و در حوزه همکاری های بین المللی، پروژه های مشترک همکاری فناورانه 
با شرکای خارجی باهدف ارتقای رویه های دانشی عوامل موردتوجه قرارگرفته است. مرور سیاست های 
بهبود رویه های دانشی عوامل نشان می دهد بخش مهمی از مسائل دانشی کسب وکارهای نوآور مرتبط با 
بهبود محیط کسب وکار همچون اخذ استانداردها و مجوزهای تخصصی؛ فرایندهای توسعه کسب وکار و 
حتی خروج از بازار که اتفاقاً مشترک میان کلیه کسب وکارها است، چندان موردتوجه قرار نگرفته است. 
همچنین سیاست هایی که در قالب خدمات به شرکت های دانش بنیان فروخته می شود، به دلیل برون زایی 
کمتر می تواند بر رویه های دانشی بنگاه ها اثر بگذارد مگر اینکه با تغییرات تدریجی درون بنگاه همراه شود.

4-1-2- متنوع سازی عوامل و کارکردها
یکی از عوامل مهم در ارتقای نوآوری در تطور اقتصادی، ارتقای نرخ تنوع در جمعیت زیست بوم است 
)Metcalfe, 1994(، لذا باید تالش شود هم در کارکردها و هم در ماهیت عوامل، گوناگونی و تنوع افزایش 
یابد. علی رغم شناسایی، هویت بخشی و حمایت از بازیگرانی تحت عنوان شرکت های دانش بنیان ذیل قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، عوامل جدیدی در قالب »شرکت های خالق« و »تیم های استارتاپی« با 
محوریت بازیگران جدیدی همچون »شتاب دهنده ها« و »مراکز نوآوری« در کنار بازیگران قدیمی تر همچون 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری توسط معاونت علمی و فناوری اعتباربخشی شده و به زیست بوم 
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منابع  افزودن  قالب  در  نیز تالش وسیعی  فردی  منظر عوامل  از  اضافه شدند.  نوآوری کشور  و  فناوری 
انسانی متخصص و تحصیل کرده ایرانی از خارج به داخل و در تعامل با خارج از کشور انجام شده است تا 
تنوع عوامل انسانی متخصص باتجربه کار و تحصیل در داخل و خارج کشور، نرخ تنوع و نوآوری را در 
جمعیت زیست بوم ملی ارتقا دهد. همچنین به دلیل کمبود بازیگران با کارکردهای صادراتی، حمایت از 
صادرات بار اول و نیز ایجاد پایگاه های صادراتی در کشورهای مقصد صادراتی بار اول به منظور تنوع بخشی 
در کارکردهای صادراتی بنگاه ها و کشورهای هدف صادراتی موردتوجه قرار گرفته است. موفقیت در این 
سیاست مستلزم واکاوی پروژه های ساخت بار اول از منظر شرکت های مجری و یا ارزیابی شرکت های 
صادرات برای بار اول و تداوم آن است که در این تحقیق انجام نشده است. در این میان، جای خالی 
راهبردهای گزینشی خصوصاً به صورت عمودی در قالب بنگاه یا رشته فعالیت در متنوع سازی زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشور بسیار خالی است. به بیان دیگر، راهبرد متنوع سازی فقط با گزینش های عمومی 
و حداکثر افقی دنبال شده است و راهبردهای انتخاب و تربیت برندگان به صورت عمودی و در رشته 

فعالیت های اولویت دار در سیاست گذاری دنبال نشده اند.

4-1-3- تقویت و ارتقای نوآوری
 ven den( فناوری به مثابه جهش ژنتیکی در زیست شناسی، محور ارتقای تطور اقتصادی محسوب می شود
Bergh, 2013(. بر این اساس، حمایت کارکردی از عوامل پیش از نوآوری )حمایت های پیشینی( و حمایت 

از عوامل نوآور )حمایت های پسینی( از یکدیگر متمایز شده اند. در حوزه حمایت های پیشینی، طرح های 
فناورانه و نوآورانه دارای تقاضای بالقوه به عنوان طرح های کالن نزدیک به بازار و با نوآوری تدریجی و 
نیز طرح های نوآورانه نیازمند تجاری سازی بافاصله بیشتر از بازار در قالب ستادهای توسعه فناوری های 
راهبردی شناسایی و حمایت می شدند. حمایت های پسینی از نوآوری به عنوان جایزه نوآوری از بنگاه ها، 
افراد و دانشگاه ها به صورت متمایز انجام می شود. از بنگاه های نوآور تحت قانون دانش بنیان حمایت های 
مالی و مالیاتی ترجیحی انجام می شود. از افراد نوآور، گرنت ها و حمایت های مالی ذیل فدراسیون سرآمدان 
علمی ایران انجام می شود و در انتها نیز متناسب با میزان تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها، 

جایزه تجاری سازی به آن ها اهداء می شود.
علی رغم سیاست های فراوان اتخاذشده در این بخش، هماهنگی و هم افزایی میان سیاست های معاونت 
و سایر دستگاه ها همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چندان برقرار نیست. همچنین توسعه نظام 
مالکیت فکری به عنوان زیرساخت نهادی اعتبار-بخشی به بسته های مالکیت باهدف معنی داری دادوستد 
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بازاری دانش، چه در بعد دانشگاهی و چه در بعد بنگاهی، مغفول واقع شده است. به عالوه، الزامات توسعه 
نوآوری های فناورانه خصوصاً در قالب شرکت های زایشی و سرریز از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 

نیازمند توجه بیشتری است.

4-1-4- مقررات نوآوری
اثرگذاری بر سازوکار بازار به عنوان مکانیسم انتخاب و بقا در جهت افزایش نرخ ماندگاری عوامل نوآور 
و دانش بنیان از مسیر مقررات نوآوری میسر است. بر این اساس مقررات خرید دولتی )باهدف بهره گیری 
از ظرفیت خرید دولتی در ارتقای توان فناورانه و نوآورانه ملی(، مقررات تنظیم گری و مقررات ترجیحی 
متمایز شده اند. در محور اول، خریدهای دولتی ذیل قانون مناقصات، خریدها با تضمین دولتی ذیل طرح های 
کالن فاینانس خارجی و نیز تقویت ابزار »ضمانت فناورانه« در خریدهای دولت و بخش عمومی دنبال شده 
است. همچنین هویت بخشی به پلتفرم ها و الگوهای نوین کسب و کار در تنظیم گری و نیز درج حمایت های 
ترجیحی همچون استقرار در نزدیکی و محدوده های شهری موردتوجه قرارگرفته است تا بقاء و پایداری 
عوامل نوآور و دانش بنیان در زیست بوم اقتصادی کشور از مسیر بهبود مقررات نوآوری تقویت شود. علیرغم 
فناوری و  بکارگیری  الزامات  و  استانداردها  قالب  در  نوآوری  برای  مقررات  نوآوری،  مقررات  به  توجه 
نوآوری چندان موردتوجه قرار نگرفته است. مسائلی که می تواند کشش بازار بالقوه باالیی برای فناوری های 

نوین بدنبال داشته باشد.

4-1-5- تسهیل جذب و انتشار فناوری
تسهیل جذب و انتشار فناوری از سه منظر ارتقای عرضه فناوری، تقویت نیازمندی و تقاضای فناورانه و نیز 
بهبود تبادالت فناورانه و نیز بهبود تبادالت و تعامالت میان عرضه و تقاضای فناوری مورد توجه قرار گرفته 
است. از عرضه فناوری با قالب هایی همچون تسهیل اخذ استانداردهای کیفی و گواهی انطباق کیفیت و نیز 
ارتقای نظام صیانت از دارایی های فکری حمایت می شود. اعطای یارانه خرید و خدمات مالی سمت تقاضا 
همچون اجاره به شرط تملیک)لیزینگ( و استنصاع)سفارش ساخت( نیز برای ارتقای تقاضای محصوالت 
تبادل همچون شبکه سازی، ساماندهی  ابزارهای تسهیل  بکار گرفته می شود. همچنین  دانش بنیان داخلی 
کانون های  همچون  چندجانبه  نهادسازی های  نیز  و  بهم رسانی  کارگزاری  و  بروکراسی  نظام  ارتقای  و 
هماهنگی دانش، صنعت و بازار در دستور کار معاونت قرارگرفته است. اگرچه در ابزارهای بکارگرفته 
شده در این حوزه هم پوشانی زیادی میان معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی مشاهده می شود، 
بین المللی؛ جذب  تقویت همکاری های  مستلزم  این بخش، خصوصاً  در  ثمررسیدن سیاست ها  به  لیکن 
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سرمایه گذاری های خارجی و تعامل مؤثر در زنجیره های ارزش جهانی است تا مقیاس تولید و رقابت پذیری 
کیفی به صورت کارآمد انجام شود. مسائلی که با تحریم های خارجی و دشواری تعامالت بین المللی، تحقق 

مؤثر تطور اقتصادی را به مخاطره انداخته است.

4-2- تطور کارکردهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
تحلیل برنامه های سیاستی معاونت از منظر اقتصاد تطوری در این پژوهش، منجر به تحلیل تطور کارکردهای 

خود سازمان معاونت به عنوان یکی از نهادهای نظام سیاست گذاری فناوری و نوآوری ایران شده است. 
به منظور اجتناب از تقدم نظریه بر واقعیت و جلوگیری از اعمال مستقیم نظریه بر رفتار یک بازیگر سیاستی، 
در کنار تحلیل برنامه های حمایتی معاونت علمی؛ خود معاونت به عنوان یک موجودیت سیاستی و بازیگری 
در کنار سایر بازیگران عرصه سیاست گذاری فناوری و نوآوری کشور موردتوجه قرارگرفته و رفتار آن ذیل 
نظام قانونی کشور و در تعامل با سایر بازیگرانی همچون وزارتخانه های بخشی، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و جایگاه آن در نظم قانونی کشور و در نسبت با سایر 
بازیگران تبیین شده است. بر این مبنا تأکید شده است که معاونت بازیگری در خأل نیست و در نسبت با 
سایر دستگاه ها و در نظام قانونی کشور به کنشگری می پردازد. بر این اساس، معاونت علمی به عنوان سازمان 
پیگیر »ایجاد تغییر« خود با تطور کارکردی مواجه است و الزم است نهاد متولی تغییر، تغییر در خود را نیز 
مدیریت کند. بر مبنای محورهای پنج گانه تطور که در این مقاله احصاء شده است )جدول )1((، مقوالت 
بر اساس تحلیل  فناوری رئیس جمهور که  تطوری استخراج شده در کارکردهای کالن معاونت علمی و 
محتوای مصاحبه ها و طراحی مقوالت محوری از 25 مقوله استخراج شده از کدبندی اولیه تهیه شده است، 

به شرح جدول)6(  نشان داده شده است. 
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 جدول )6(:مقوالت محوری در کارکردهای کالن معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بر اساس کدبندی
مقوالت استخراج شده از داده های کیفی

 ی محور   مقوالت ف یرد
 جمهور سیرئ ی و فناور   یمعاونت علم  یکارکردها

 ( هامصاحبه  هیاول  ی)مستخرج از کدبند 

1 
بخش  دیجد گران یباز و عوامل با ارتباط

 ( یرفتار یهاه ی)رو یخصوص

 ی استارتاپ و یاقتصاد یهاگروه به یبخشتیهو
 ی دولت یجابه  یبخش خصوص گرانیبه باز  یبخشت یاولو

 ی علمئت یه تیهو  یبجا یشرکت  تیبر توسعه هو تمرکز
 ی دانشگاه ی فناور توسعه یهاپروژه بر  یبنگاه توسعه و قی تحق رجحان

 مورد  به وابسته و مندنظام  ری غ ،ییاقتضا یهاتیحما

 )تنوع(  یرقابت و ییاجرا یهاپلتفرم  تنوع 2

 یتیحما  یهابرنامه  در  یکاری مواز و یپوشانهم 
 ی راهبرد یهااست یس یاجرا در یتخصص ینهادساز
 هات یمورأم  یسپاربرون  و یدولت بدنه حجم  کاهش
 ی فناور یستادها یلیتعط و ادغام جاد،یا در  باال تی قطع عدم و نوسان
 معاونت  به ینهاد ی وابستگ نیع  در هاپلتفرم  یکارکرد استقالل  یطراح

 ( ی)نوآور یریپذانعطاف و هابرنامه رییتغ 3

 هادر برنامه وخطاآزمون حذف و اضافه و انجام   ع یو تسر لیتسه
 ی برنامه محور یجابه الساعهخلق  ماتیو تصم یمحور شخص
 یتیحما یهابرنامه  اهداف به یدهجهت  در یریپذانعطاف

 دولت  تی نوآورانه و الزامات حما یکارهاوکسب  موضوع  بودن دیجد

 )انتخاب(  یاسیس یبانیپشت  و یقانون گاهیجا 4

 یی اجرا الت ی تشک توسعه در  یسازمان تیمحدود
 های کاری مواز یبرخ بروز و یسازمان یهات یمورأم در ابهام

 یی در نظام اجرا ءبقا مشکل و مصوب  لیتشک  قانون فقدان 
 نظام  یعال  سطوح در  معاونت از  یبانیپشت و یاسیس تیحما
 هاسازمان ریسا یهابرنامه   با معاونت عملکرد  از  یبخش یپوشانهم 

5 
  یهاروال  در هابرنامه  تداوم و  اسیمق  گسترش

 )توارث(  هادستگاه ریسا

 بزرگ  یهاشرکت  به انیبندانش  یهاشرکت  اتصال ضرورت 
 بالغ  عیصنا در  یفناور رسوخ  با مرتبط یهاچالش 
 ی بخش ییاجرا یهادستگاه در یفناور  و پژوهش حوزه ضعف
 یاقتصاد بزرگ گران یباز رفتار بر  ثرؤم یاستیس ی ابزارها به  یدسترس فقدان 
 رانت  عیتوز بر یمبتن  یسنت یهاروال از  یناش ی صنعت ی ریپذرقابت   چالش
 کوچک ی هاشرکت و  هااستارتاپ به معاونت  تیحما بودن محدود

 
4-2-1- تعامل با بازیگران جدید بخش خصوصی

از منظر رویه های رفتاری، معاونت علمی تالش نموده است تا در الگوی تعامل سیاست گذاران فناوری و 
نوآوری تغییر ایجاد کند. اگر در گذشته دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و حداکثر مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری مخاطب سیاست گذاران دانشگاهی فناوری و نوآوری بوده اند، با تصویب قانون دانش بنیان و 
بلوغ معاونت علمی، کارآفرینان و نوآوران در قالب بنگاه ها و استارتاپ ها مخاطب سیاست گذاری فناوری و 



ران
ر ای

ر د
هو

جم
س 

رئی
ی 

ور
فنا

 و 
می

 عل
ت

اون
 مع

ای
ه ه

نام
 بر

دی
ور

ه م
الع

مط
ی: 

ور
نوآ

 و 
ری

ناو
ی ف

ذار
ت گ

اس
سی

به 
ی 

ور
 تط

صاد
 اقت

رد
یک

رو

55

نوآوری کشور شدند. رویه رفتاری معاونت، تعامل با این عوامل جدید برای شناسایی بهتر موانع کسب وکار 
و تعریف بازیگران کلیدی تغییر در سطح ملی بوده است. در این میان اگرچه ارتباط معاونت با کارآفرینان و 
استارتاپ ها، مسائل این بازیگران را سریع تر در دستور کار سیاست گذاری ملی قرار می دهد، لیکن چانه زنی 
و البی بخش خصوصی در جهت دهی به حمایت ها در کنار فقدان شفافیت در حمایت های انجام شده، تهدید 

مهمی در تداوم رویه های رفتاری معاونت محسوب می شود.

4-2-2- تنوع نهادی
بروکراسی دولتی یکی از موانع جدی راهبری تطور اقتصادی از منظر سیاست گذاری فناوری و نوآوری 
است. بر این مبنا، طیف متنوعی از نهادهای مجری برنامه های حمایتی توسط معاونت پشتیبانی شده است. 
در کنار بدنه اصلی معاونت، پلتفرم سازی برای برنامه های ملی خارج از ساختار رسمی همچون کانون پتنت، 
بدنه های  ایجادشده است.   ... آزمایشگاهی، فدراسیون سرآمدان، فن بازار ملی، مرکز شتاب دهی و  شبکه 
سیاست گذاری متنوعی همچون ستادهای تخصصی در فناوری های راهبردی، کانون های هماهنگی، مرکز 
تعامالت بین المللی که در عین وابستگی به معاونت از استقالل کارکردی نسبی برخوردارند نیز توسعه یافته اند. 
علیرغم تأثیرات مهم نهادسازی در خصوص اجرای برنامه های نوآورانه و خالقانه و پذیرش درصدی از 
موازی کاری در مسیرهای جدید، توسعه غیرضرور و کمی این نهادها )به عنوان مثال فعالیت بیش از 60 کانون 
بدون کارکردهای عینی( می تواند باعث هدر رفت منابع و بروز موازی کاری های غیرسازنده باشد و باید از 

آن اجتناب شود.

4-2-3- انعطاف پذیری سیاست ها
بدلیل تغییر مشکالت کارآفرینان متناسب با دوره حیات بنگاه ها و نیز لزوم طراحی برنامه متناسب با امکانات 
امکان تغییر، نوآوری و  و توانمندی دولت، یکی از چالش های مهم سیاست گذاری فناوری و نوآوری، 
انعطاف پذیری در برنامه های سیاستی حمایتی دولتی است. آزمون وخطا در برنامه های سیاستی معاونت و 

بروز نوآوری در طراحی و اجرای برنامه ها مکرر توسط معاونت دنبال شده است. در دوره ای کارکردهای 
پژوهش و فناوری استانی و جشنواره علم تا عمل محور حمایت های منطقه ای معاونت بوده و در دوره بعد 
حمایت هایی منطقه ای با صندوق های پژوهش و فناوری و پارک های استانی جایگزین شده است. الگوی 
ناموفق تعاونی دانش بنیان رهاشده و یا بنگاه های خصوصی تخصصی ارزیاب، جایگزین کارگزاران ارزیابی 
دولتی همچون پارک ها و دانشگاه ها شده است. یا اینکه طرح های کالن از صرف »تأمین زیرساخت فنی« 
ملی در مراحل اولیه به طرح های »تقاضامحور« ارتقاءیافته است. کوتاه سخن این که علی رغم روال صلب 
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برنامه های  اجرای  در  تغییر  امکان  سیاستی حمایتی،  برنامه های  اجرای  و  تعریف  در  دولتی  دستگاه های 
حمایتی و نوآوری و انعطاف پذیری در طراحی برنامه های جدید، یکی از مزیت های مهم کارکردی معاونت 
بوده است. البته آسیب مهم این دوری از لختی، فقدان الگوی مشخص حمایت از شرکت ها و شخص 
پیشبرد سیاست گذاری  ناکارآمدی ها شده و  بروز برخی  باعث  برنامه محوری است که  به جای  محوری 

فناوری و نوآوری را با چالش مواجه می کند و باید از آن اجتناب شود.

4-2-4- جایگاه قانونی و پشتیبانی سیاسی
سازوکار انتخاب و بقاء در نظام سیاسی، ایجاد پشتیبانی سیاسی و برخورداری از جایگاه قانونی مستحکم 
است که معاونت علی رغم برخورداری از مورد اول، از آخری بی بهره بوده است. حمایت سطوح عالی نظام 
از ایجاد معاونت و قرارگیری آن در بدنه دولت در کنار سابقه رفتاری و عملکردی مسئولین عالی معاونت 
باعث شده است معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در کسب حمایت سیاست مداران ارشد به منظور 
ثبات اجرایی، تأمین مالی برنامه ها و مقاومت در برابر گروه های ذینفع موفق عمل کند و بتواند برنامه های 
سیاستی حرفه ای فناوری و نوآوری در سطح ملی را پیگیری نماید و این امر برای توفیق و تداوم سیاست 
فناوری بسیار حائز اهمیت است. لیکن از سوی دیگر، تشکیل معاونت با اختیار رئیس جمهور و بدون قانون 
تشکیل و مشخص نمودن دقیق مأموریت ها انجام شده است. اگرچه در برخی مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی و قوانین مجلس شورای اسالمی و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران )به شرح جدول شماره 3( 
وظایف و مأموریت هایی برای معاونت دیده شده است، لیکن همچنان یک قانون تشکیل با وظایف معین 
که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده باشد، برای معاونت وجود ندارد. این امر هم باعث ایجاد 
تفاوت برداشت از مأموریت معاونت و بروز برخی موازی کاری ها شده است و هم کوچک ماندن ساختار 
اجرایی و عدم تبدیل آن به یک سازمان رسمی در بروکراسی صلب دولتی را به دنبال داشته است؛ بنابراین 
معاونت فقدان جایگاه قانونی را به عوض بهره مندی از انعطاف پذیری ساختاری و مالی پذیرفته و خأل آن را 
با پشتیبانی سیاسی پرکرده است. راهبردی که اگرچه به ظاهر برای دوران نوپایی موفق بوده است، ولی تداوم 

آن در دوره بلوغ سازمانی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

4-2-5- گسترش مقیاس
انتقال و انتشار دستاوردهای ناشی از حمایت های عرضه فناوری و نوآوری مستلزم گسترش مقیاس برنامه ها 
به  علمی  معاونت  نفوذ  حیطه های  از  توسعه  و  بزرگ  بنگاه های  به  استارتا پ ها  و  کوچک  بنگاه های  از 
دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های سنتی متولی بخش های اقتصادی است. این امر یکی از نقاط ضعف 
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جدی در الگوی تطور اقتصادی در سیاست گذاری فناوری و نوآوری ایران با محوریت معاونت علمی و 
امکان  نوآوری های رخ داده  باعث می شود  اقتصادی  توارث در تطور  فقدان  فناوری رئیس جمهور است. 
تداوم، بازتولید و انتشار پیدا نکنند و به نسل های بعدی و بزرگ تر بنگاه ها منتقل نشوند. اگرچه در مواردی 
همچون تسهیل خرید بار اول دستگاه های اجرایی از شرکت های دانش بنیان و قرارگیری این شرکت ها 
در لیست تأمین وزارتخانه هایی همچون نفت و نیرو، توسعه کاربرد ضمانت های صندوق های پژوهش و 

فناوری معاونت توانسته است تا حدودی اتصال شرکت های دانش بنیان به صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی 
را دنبال کند، لیکن این موارد محدود است و باید تالش شود تا در مقیاس چندین هزار شرکت دانش بنیان 
تأییدشده محقق شود. معاونت اگرچه در حوزه عوامل کوچک فردی و بنگاهی نوآور به تناسب ابعاد کوچک 
سازمانی خودش، پرکار عمل کرده است، اما نتوانسته است آن چنان که باید در انتشار نوآوری به بنگاه های 
بزرگ و تغییر رفتار نوآورانه دستگاه ها و وزارت خانه های معظم اجرایی و مهم در تطور اقتصادی همچون 
نفت، نیرو، مخابرات، راه و ... موفق عمل کند. امری که چالش کنونی معاونت بوده و موفقیت نهایی این موج 

از تطور اقتصادی به گام پنجم آن یعنی توارث و انتشار و انتقال نوآوری و فناوری وابسته است.

5- جمع بندی
در این مقاله، مقوالت سیاستی از منظر اقتصاد تطوری در خصوص برنامه ها و کارکردهای معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور مبتنی بر تحلیل محتوای داده های کیفی استخراج شده است. جمع بندی یافته های 

تحقیق در قالب جدول )7( نشان داده شده است.
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 جدول )7(:ارزیابی مقوالت تطوری اصلی استخراج  شده درخصوص برنامه ها و کارکردهای
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

کارکردهابرنامه هاي سیاستيمحورهاي تطورردیف
ارزیابيمقوالت محوريارزیابيمقوالت محوري

رفتار رویه اي1
بهبود رویه هاي 

دانشي عوامل

پوشش زیرساخت هاي دانشي و 
خدماتي و ضعف در بهبود 

هاي مرتبط با فضاي  مؤلفه
کار و کسب

ل ارتباط نزدیک با عوام
و بازیگران بخش 

خصوصي

ها  ها و استارتاپ توجه به شرکت
ها و لزوم ایجاد  در کنار دانشگاه

هاي  شفافیت بیشتر در روال
حمایتي

تنوع2
متنوع سازي عوامل 

و کارکردها

سازي افقي و فقدان  توجه به متنوع
سازي عمودي در  پوشش متنوع

دار هاي اولویت حوزه

 تنوع پلتفرم هاي اجرایي
و رقابتي

سپاري باهدف ایجاد و  برون
م توسعه نهادهاي حمایتي و لزو

کاري و رشد  پرهیز از موازي
کمي غیر ضرور

بداعت3
تقویت و ارتقاي 

نوآوري

کار و  و توجه به نوآوري هاي کسب
هاي پسیني و  نیاز به توسعه حمایت

پیشیني از نوآوري فناورانه

ها و تغییر برنامه
پذیري انعطاف

-لزوم توجه هم زمان به انعطاف
در  پذیري و پایداري سیاستي

هاي حمایتي برنامه

انتخاب4
ارتقاي مقررات 

نوآوري

بخشي به مقررات نوآوري  اولویت
خصوصاً به صورت حمایتي و 
ضعف در توسعه مقررات براي 

نوآوري

جایگاه قانوني و 
پشتیباني سیاسي

ني و اهمیت تثبیت جایگاه قانو
هاي سازماني در دوران  مأموریت

رشد و بلوغ معاونت علمي

توارث5
تسهیل جذب و 

انتشار فناوري

پذیري و  لزوم افزایش رقابت
، سازي در ارتقاي عرضهالمللي بین

دلتقویت تقاضا و تسهیل تبا

داوم گسترش مقیاس و ت
هاي ها در روال برنامه

هاسایر دستگاه

ري لزوم تأثیرگذاري و بکارگی
هاي بخشي  ابزارهاي وزارتخانه

الغدر توسعه فناوري در صنایع ب

توجه به مقوالت نهایی استخراج شده و ارزیابی آن ها نشان می دهد موفقیت جریان سیاست گذاری فناوری و 
نوآوری در ایران به همکاری کلیه بازیگران و تمرکز بر اتصال سیاست فناوری و نوآوری به سیاست صنعتی 
وابسته است. به بیان دیگر، اگرچه موضوع مقاله رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست گذاری فناوری و نوآوری 
می باشد، لیکن محدود نمودن توجه این مقاله به یک سازمان دولتی نباید باعث صرف نظر نمودن از سایر 
فعالین عرصه سیاست گذاری فناوری و نوآوری ایران شود و از بسترها و زمینه های تاریخی و نهادی که 

باعث شکل گیری وضع موجود شده اند، غفلت شود. همچنین اتصال سیاست فناوری به سیاست صنعتی به 
معنای توسعه فناوری و نوآوری بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنایع بالغ و نوآوری در ساختار صنعتی کشور 
موضوعات مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بر اساس ارزیابی انجام شده از مقوالت محوری در 
جدول شماره 7، در این بخش، سه موضوع تقسیم کار ملی، توجه به سیاست صنعتی و ضرورت نوسازی 

بنگاه های تولیدی و صنعتی موردبحث و بررسی قرار گرفته اند.

5-1- تقسیم کار ملی با سایر بازیگران
تا پیش از تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی سابق( متولی اصلی توسعه علوم و فناوری های جدید بوده و وزارت صنعت، معدن و 
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تجارت،صمت )با نقش های تولید و تجارت به صورت تفکیکی یا ادغام شده( متولی توسعه تولید، صنعت و 
بازرگانی بوده اند. جدای از آموزش عالی؛ در حوزه پژوهش و فناوری عمده توجه وزارت علوم به افزایش 
منابع ورودی و بهبود زیرساخت های دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارک ها بوده و تالش نموده است در 
قالب الزام دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به هزینه کرد درصدی از منابع در 
حوزه پژوهش، قرارداد با دانشگاه ها را توسعه دهند. در دانشگاه ها نیز اساتید باسابقه و جاافتاده با بهره مندی 
از آزمایشگاه های دانشگاهی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی عمده محل انجام پروژه های تحقیقاتی بودند. 
عمده برنامه وزارت علوم در انتهای زنجیره نیز، توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بوده است. 
در انتهای زنجیره نیز وزارت صنعت متولی تولید، خصوصاً در واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس بوده و بر 
مقیاس تولید، ثبت سفارش، تخصیص ارز و سایر سهمیه های مرتبط با صنعتگران سنتی متمرکز بوده است. 
ایجاد معاونت علمی در ابتدا با همپوشانی گسترده با وظایف وزارت علوم و بعدتر با وزارت صمت همراه 
با تغییراتی در حیطه های تمرکز به تقسیم کار نسبی دست یافته اند. توجه معاونت به اساتید  اینکه  تا  بود 
جوان و فارغ التحصیالن دانشگاهی مشتاق کارآفرینی؛ شرکت های نوپا و استارتاپی و شرکت های کوچک 
و متوسط تولیدکننده محصوالت پیشرفته باعث شد طیفی از مخاطبان که به صورت تاریخی میان بازیگران 
سنتی موردتوجه وزارت علوم و وزارت صمت مغفول مانده بودند، در حاکمیت متولی و دستگاه مسئول 
پیدا کنند. این طیف نه رزومه علمی و سابقه تحقیقاتی اساتید جاافتاده دانشگاهی را داشتند تا از پشتیبانی 
وزارت علوم بهره مند شوند و نه تولید با مقیاس باال و اشتغال گسترده داشتند تا وزارت صمت به فکر توجه 
و حل مسائل ایشان باشد. تمرکز بر این طیف جدید و متمایزسازی آن و پیگیری مسائل ایشان در سطح 
حاکمیت و جهت دهی بخشی از منابع ملی به تقویت این طیف باعث تقسیم کار متمایزتری در سالیان پیش رو 
میان بازیگران پیش-گفته شده خواهد شد. البته که قضاوت در این خصوص به گذر زمان بیشتری نیاز دارد.

-2-5 تطور اقتصادی از منظر سیاست صنعتی
اتخاذ سیاست صنعتی باهدف تحقق تطور اقتصادی با پیشران نوآوری در کشور به لحاظ نظری و عملی با 
چالش همراه بوده است. طراحان"استراتژی توسعه صنعتی کشور" سیاست صنعتی مناسب را به سیاست های 
اقتصادی همچون بهبود متغیرهای اقتصاد کالن و فضای کسب وکار، توسعه تعامالت خارجی و جذب 
سرمایه گذاری مستقیم فروکاستند و در مقابل طرفداران سیاست فناوری بر لزوم فعال سازی هوشمندی 
فناوری از سوی دولت و بکارگیری مؤثر ابزارهای حمایتی در اولویت های بخشی، کارکردی، منطقه ای و 
ملی تأکید کردند)ایزدخواه و دیگران، 1392(. از منظر عملی نیز رویکرد وزارت علوم عموماً فشار علم بوده 
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و تالش دارد با افزایش سهم پژوهش های کاربردی و توسعه ای مشترک با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، 
توسعه صنعتی را تحریک نماید. ورود وزارت صمت به سیاست صنعتی نیز عماًل تسهیل کارخانه داری و 
افزایش تولید محصوالت نهایی است هرچند این هدف مستلزم واردات تجهیزات و ماشین آالت خط تولید 
از خارج و یا اخذ لیسانس ها و استانداردهای خارجی باشد. در این فضا و با توجه به اینکه عمده دستگاه های 
متولی بخش های اقتصادی نیز خود را متولی تأمین دانسته و موضوع تقویت توان داخلی و سیاست صنعتی 
اولویت اصلی ایشان نمی باشد، ارائه رویکردی به سیاست صنعتی از سوی نهاد جدیدی در نظام اجرایی 
مبتنی بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش و تمرکز بر بخش های با ارزش افزوده باالتر در این زنجیره می تواند 
مکمل رویکردهای جاری به سیاست صنعتی بوده و ایرادات طرفداران سیاست فناوری بر رویکردهای 
نئوکالسیکی و مبتنی بر مزیت نسبی به سیاست صنعتی را تا حدودی پاسخ دهد. در رویکرد اقتصاد تطوری، 
"نوآوری فناورانه" و "کارآفرینی فردی و سازمانی در قالب بنگاه" دو جزء مهم تطور اقتصادی هستند که 
در نگاه وزارت صمت بعد اول و در نگاه وزارت علوم بعد دوم کمرنگ شده است و بهم رسانی این دو 
بعد می تواند مسیر نوینی برای سیاست صنعتی کشور ترسیم کند. البته آسیب مهم ورود معاونت علمی به 
سیاست صنعتی، به مقیاس نرسیدن فعالیت های دانش بنیان و عدم تأثیرگذاری بر روند کالن تولید صنعتی در 
کشور است که ممکن است رویکرد اخیر به تطور اقتصادی و سیاست صنعتی را نیز مانند دیگر رویکردها 

ناکام نماید.

5-3- تطور اقتصادی به مثابه بیرون کردن بازندگان
توسعه اقتصادی از منظر نظریه اقتصاد تطوری، مستلزم توسعه بنگاه های جدید با فناوری های نوین و از 
فرایندی  فرایند تخریب خالقانه است که  الگوهای کسب وکار قدیمی در  با  بنگاه های سنتی  میان رفتن 
بسیار هزینه زا و دردناک خصوصاً از منظر اقتصادی و اجتماعی است)Nelson, 2008(. در این فرایند تغییر 
ساختاری، نه فقط بنگاه ها بلکه نظامات مالی، آموزشی، حقوقی و سایر نهادهای مرتبط با تطور اقتصادی نیز 
متناسب با تغییرات جدید متحول می شوند. در اقتصاد ایران، قدرت سیاسی و اجتماعی بنگاه های بزرگ 
و صنایع بالغ و قدیمی و نهادهای پشتیبان آن ها یکی از بزرگ ترین موانع تطور اقتصادی و عامل جذب 
رانت و مقاومت در برابر تغییر بوده است. بر این اساس و بدلیل قدرت بنگاه های سنتی و نهادهای مالی و 
حقوقی پشتیبان آن ها در نظم جاری تالش می شود مجموعه ای از بنگاه های نوین با نهادهای پشتیبان جدید 
به موازات الگوی قدیمی ایجاد شود و به مرور حجم گردش مالی و عملکرد اقتصادی الگوی جدید در برابر 
الگوی قدیمی تقویت شود. به بیان دیگر، توسعه زیست بوم کارآفرینی متشکل از اساتید جوان، فارغ التحصیالن 
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بنگاه های کوچک و متوسط  نیز  استارتاپی و  فناور و  نوپای  ایجاد کسب وکار نوین، شرکت های  مشتاق 
تولیدکننده محصوالت پیشرفته از یک سو و نیز حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای تأمین مالی، آموزشی، 
حقوقی و ... مرتبط با کسب وکارهای نوین همچون نهادهای تأمین مالی خطرپذیر، ارائه ضمانت فناوری های 
نوین، توسعه آموزش های کارآفرینی و توسعه کسب وکار، راهبردی است که می تواند به مثابه پاسخی به 
مقاومت کسب وکارها و نهادهای سنتی در برابر تغییر تلقی شود. درواقع ازآنجاکه معاونت فاقد قدرت الزم 
برای به رفتار درآوردن بازیگران قدیمی و حذف آن ها به نفع رفتارها و بازیگران جدید بوده است؛ تالش 
نموده است به موازات بازیگران قدیمی مجموعه ای از بازیگران و رفتارهای نوین را هویت بخشی نموده و 
با حمایت از ایشان هم مقیاس اقتصادی آنان را گسترش دهد و هم بازیگران قدیمی را به سمت رفتارهای 
نوین متمایل سازد. مسیری دشوار که در صورت موفقیت می تواند تجربه بومی تطور اقتصادی در ایران 
محسوب شود. البته که بهره مندی بی ضابطه بازیگران جدید از رانت های دولتی، خود می تواند به شکل گیری 
موجودیت های غیررقابتی و ناکارآمد جدیدی منجر شود که موفقیت این مسیر را با چالش مواجه می سازد.
در این مقاله رویکرد تطوری به سیاست گذاری فناوری و نوآوری از منظر مشابهت یابی استعارات زیستی 
با اقتصاد تطوری موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم تفاوت اقتصاد تطوری با تطور زیستی در سطوح 
انتخاب متنوع تطوراقتصادی )در برابر تطور تک سطحی ژنتیکی تطور زیستی(، امکان توارث مشخصات 
اکتسابی تطور اقتصادی )الگوی المارکی در برابر تطور داروینی زیست شناختی( و نیز امکان تأثیرگذاری 
آگاهانه بر سازوکار انتخاب آگاهانه در تطور اقتصادی )نسبت به تطور اتفاقی و تصادفی و به شدت وابسته 
به ویژگی های محیط زیست شناختی(، مشابهت یابی تطور زیستی و اقتصادی واجد درس آموزی های بسیاری 
در فهم فرایندهای عرصه های طبیعی و اجتماعی است. بر این مبنا، الگوهای پنج گانه تطوری در نسبت یابی 
تطور زیستی و اقتصادی در این مقاله مورداستفاده قرار گرفت و بر مبنای آن داللت های سیاستی عرصه 
در  الگو  این  تماتیک  تحلیل  احصاء گردید.  تطوری  اقتصاد  بر  مبتنی  نوآوری  و  فناوری  سیاست گذاری 
مورد-پژوهی تجربی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منجر به چارچوب دوسطحی مشتمل بر تحلیل 
برنامه های معاونت از منظر اقتصاد تطوری و نیز تحلیل تطور کارکردی معاونت علمی و فناوری منجر شده 
است. تحلیل تطوری در سطح برنامه های سیاستی معاونت در عرصه سیاست گذاری فناوری و نوآوری 
نشان می دهد معاونت در ارتقای مقررات نوآوری نیازمند تنوع بخشی سیاستی خصوصاً در حوزه مقررات 
برای نوآوری و مقررات محرک نوآوری است که تقریباً به آن توجهی نشده است. این در حالی است که در 
بهره گیری از بازار دولت برای ارتقای نوآوری سیاست های متنوعی اتخاذ شده است. در عرصه متنوع سازی 
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عوامل و کارکردها نیز اگرچه به ایجاد بازیگران جدید در زیست بوم توجه شده، ولی عموماً بازیگران افقی 
هدف گیری شده اند و چندان به بازی سازی عمودی در چارچوب زنجیره های ارزش اولویت دار ملی پرداخته 
نشده است و جای آن در برنامه های معاونت خالی است. در بعد بهبود رویه های دانشی عوامل نیز اگرچه 
زیرساخت های خدماتی و دانشی متعددی توسط معاونت دنبال شده است لیکن عمده مشکالت بنگاه ها 
در رویه های رفتاری مستلزم شفافیت اطالعاتی در قالب سامانه های ملی، آگاهی از روال های اخذ مجوز و 
تأییدیه ها و تسهیل مسیرهای غیررانتی دسترسی به تأمین مالی متناسب برای بنگاه هاست. اموری که میان 

بنگاه های دانش بنیان و غیر آن مشترک بوده بیشتر به فضای عمومی کسب وکار در کشور مرتبط است.
در حوزه تقویت و ارتقای نوآوری، رویکرد معاونت حمایت از شکل گیری زیست بوم نوآوری و استارتاپ ها 
بوده و به دنبال تحرک بخش در بازیگران این حوزه بوده است اما تحرک بخشی به نوآوری های فناورانه 
دشوارتر بوده و مستلزم ارتقای نظام مالکیت فکری در سطح بنگاه، ارتقای شرکت های زایشی از دانشگاه ها و 
مؤسسات پژوهشی و تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی عرصه نوآوری است که نیازمند توجه بیشتری است.
در حوزه تسهیل جذب و انتشار فناوری اما همچنان مسئله توسعه فناوری در بنگاه های بزرگ، تحریم های 
انتقال  بستر  به مثابه  بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی  فناورانه  فقدان همکاری های  و  خارجی 
فناوری چالش های مهمی است که به هدف رسیدن ابزارهای سیاستی معاونت در حمایت از عرضه به تقاضا 

و تبادل فناوری را با چالش مواجه ساخته است.
از منظر تحلیل کارکردی نیز معاونت تالش نموده است به عنوان بازیگر ایجادکننده »تغییر«، نقش آفرینی در 
فرایند تطور اقتصادی را هدف گیری نماید. اگرچه کارکردهایی همچون تعامل با کارآفرینان و فناوران کشور 
به همراه انعطاف پذیری در طراحی و اجرای برنامه های سیاستی در مسیر هدف فوق می توانند مؤثر باشند 
لیکن، همین عوامل می توانند به عنوان مانعی برای ارتقای عملکردی و توسعه مقیاس برنامه های معاونت و 
تثبیت جایگاه آن به عنوان یک سازمان رسمی با مأموریت قانونی مشخص عمل نمایند. به هرتقدیر، مطالعه در 
خصوص ساختار سازمانی و راهبردهای عملیاتی سازمان های متولی تغییر، بحث مجزایی است که بامطالعه 
موردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ایران می تواند موضوع پژوهش های جدیدی قرار گیرد. 
همچنین پیشنهاد می شود مطالعات مشابهی با رویکرد تطوری در خصوص سایر بازیگران نظام فناوری و 
نوآوری کشور انجام شود و برنامه ها و کارکردهای ایشان از منظر اقتصاد تطوری موردبررسی قرار گیرد. 
به نظر می رسد تحلیل رفتار بازیگران عرصه فناوری و نوآوری کشور از منظر اقتصاد تطوری می تواند به 

درس آموزی و نتایج مفیدی منجر شود.
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