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ش زيست فناورى ايران با استفاده از مدل يابى معادالت ساختارى
مدل سازى شكل گيرى نظام نوآورى فناورانه  در بخ
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چكيده
ارتباطات، و اطالعات فناورى و زيستفناورى نانوفناورى، مانند نوظهور فناورىهاى روزافزون اهميت به توجه با
نظام كاركردى رويكرد از استفاده با ايران زيستفناورى بخش رشد و شكلگيرى نحوه شد سعى تحقيق اين در
دادهها»1  و تاريخى فن «نگاشت از بهرهگيرى با منظور اين گيرد. براى قرار تحليل و بررسى مورد فناورانه، نوآورى
آن، در شده انجام فعاليتهاى و اسناد محتواى تحليل و بررسى و فناورى زيست بخش فعاالن از برخى با مصاحبه
تحقيق، نظرى مبانى و تحليل اين نتايج اساس شد. بر انجام كشور در آن تاريخى شكلگيرى نحوه بر كيفى تحليل
تاثيرگذارى مسير براى بر  15 فرضيه مشتمل بخش اين در نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى براى اوليهاى مدل
زيست بخش خبرگان از شده آورى جمع بر 103 پرسشنامه تحليلى انجام با ادامه، گرديد. در طراحى كاركردها
بر مختلف كاركردهاى تاثيرگذارى مسير و مدل عاملى، تحليل روش به مدل سازههاى آزمون از پس فناورى،

شد. استخراج ساختارى مدليابى كمك با يكديگر
هدايت قانونمندسازى، و نهادينهسازى كاركردهاى شكلگيرى در دولت نقش كه داد نشان تحقيق اين نتايج
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ايران در فناورى زيست نوآورى نظام كاركردهاى بقيه شكلگيرى باعث كه بوده كليدى نقشى نوآورى، و تحقيقات
تقاضا طرف تقويت مسير دو شكلگيرى باعث اوليه، بازارى و دانشى پتانسيلهاى و ظرفيتها وجود است. البته شده
ظرفيتهاى و دولت حمايت شكلگيرى عنوان «موتور تحت شكلگيرى مسير لذا،  اين و است شده عرضه طرف و

گرديد. بازارى» نامگذارى و دانشى

ساختاري معادالت مدل زيستفناوري، بخش شكلگيري، فاز فناورانه، نوآوري كليدى:  نظام واژگان

1- مقدمه
در بنيان2 دانش اقتصاد ارزيابى و تحليل براى مفهومى ابزار يك عنوان به نوآورى ملى نظام چارچوب امروزه
به منجر كه است ارتباطاتى و عناصر كننده تبيين چارچوب، اين زيرا مىگيرد، قرار استفاده مورد ملى سطح

شوند [2] [1].  مى ملى سطح در دانش از بهرهبردارى و انتشار خلق،
ويژه توجه همچنين و كشورها توسعه برنامههاى در نوظهور فناورىهاى روزافزون تاثيرگذارى روند به توجه با
ويژهاى اهميت آنها توسعه و سياستگذارى ابعاد به توجه فناورىها، اين توسعه زمينه در كشور سياستگذاران
جمهورى رياست فناورى و علمى معاونت سوى از نوظهور فناورىهاى توسعه ملى ستادهاى است. تشكيل يافته
مانند نوظهور فناوريهاي از برخي تعيين و سو يك از نوظهور فناورى حوزههاى به كالن بودجههاى تخصيص و
نوظهور فناورىهاى اين توسعه زمينههاى كشور، علمى جامع نقشه در ملي اولويتهاي عنوان به زيستفناوري

دهه 1370  اواسط در دولت سوى از اساسى اقدامات اولين نيز، فناورى زيست زمينه است. در نموده فراهم را
است.  بوده همراه بسيار نشيب و فراز با دوران اين طول در كه گرفت شكل

يافتهاند:  چندان دو اهميت دليل، چند به موضوع ادبيات در فناوري نوظهور حوزههاي روي بر تحقيق
فناورانه و بخشى منطقهاى، ابعاد در ويژه به نوآورى نظام ابعاد و مفهوم به افزون روز 1- توجه

نظام رويكرد از استفاده با جديد فناورى هاى حوزه توسعه و شكلگيرى نحوه زمينه در اخير 2- مطالعات
و ... هواپيماسازى فوالد، ماشينسازى، اطالعات، فناورى نو، انرژىهاى زمينه در ويژه به نوآورى

نوآورى نظامهاى توسعه و شكلگيرى لزوم كه جديد هاى فناورى ظهور و فناورى تغييرات سريع 3- روند
است.  نموده چندان دو را نوظهور

و  فناورانه علمى توسعه در اكنون و ... هم نو هاى انرژى ، فناورى زيست و نانو مانند نوظهور هاى فناورى
بسيارى رشد اخير، سالهاى طول در آنها جايگاه و نقش و گرفتهاند پيش در را رشدى به رو مسير كشورها
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است. موضوع اين مؤيد حوزهها اين در شده ثبت امتيازهاى حق و مقاالت تعداد روند است. بررسى داشته
نظامهاى اين جايگاه و وضعيت به نگاهى با كه مىشود باعث پيشرو، چالشهاي و تالشها اين مجموعه
مهمترين بتوان شكلگيرى، فاز در نظام اين كاركردهاى يا اجزا تحليل با و آنها عمر چرخه منظر از نوآورى
بهتر چه هر شكلگيرى راستاى داد. در ارائه آنها براى راهكارهايى و كرد شناسايى را موجود محركهاى و موانع

گيرد.  قرار ويژه توجه مورد بايد كه است مسائلى از آنها، كليدى موضوعات بر تمركز و شناسايى نظامها، اين
است.  ايران فناوري زيست بخش در نوظهور نوآورى نظام شكلگيرى مدل تبيين تحقيق، اين اصلي هدف
در نوظهور فناورانه نوآورى نظام شكلگيرى فاز بر تاثيرگذار اصلي كاركردهاي تا شد تالش منظور اين براى

گردد.   تحليل آنها شكلگيري نحوه و مسير و شود شناسايي ايران
و فناورانه نوآورى نظام كاركردى رويكرد با مرتبط مدلهاى و نظرى مبانى بررسى از پس حاضر تحقيق در
اين با آشنا خبرگان با مصاحبه طريق از اوليه مفهومى مدل يك نظام، اين مختلف كاركردهاى شكلگيرى نحوه
شكلگيرى براى آنها زيرمجموعه مولفههاى مدل) و اصلى (ابعاد اساس، 7 كاركرد اين گرديد. بر تدوين بخش
كيفى تحقيق روش از همزمان گيرى بهره با ادامه، شد. در شناسايى ايران در فناورى زيست بخش نوآورى نظام
منظور اين شود. براى تبيين تاريخى تحليل يك مبناى بر بخش اين شكلگيرى مدل گرديد تالش كمى، و
بررسى و كشور در بخش اين فعاالن از برخى با مصاحبه ” و ها3 داده تاريخى ” نگاشت فن از گيرى بهره با ابتدا
كاركردهاى شكلگيرى مسير از كيفى تحليل يك آن، در شده انجام فعاليتهاى و اسناد محتواى تحليل و
براى تاثيرگذارى تحقيق، 15 مسير نظرى مبانى و كيفى تحليل نتايج اساس شد. بر ارائه فناورانه نوآورى نظام
مدل سازههاى تاييد از پس و پيمايش نتايج از بهرهگيرى با بعد گام گرديد. در شناسايى مختلف كاركردهاى
از استفاده با يكديگر بر مختلف كاركردهاى تاثيرگذارى نحوه و مسير تاييدى، عاملى تحليل روش از استفاده با

شد.  ترسيم ساختارى معادالت مدل

تحقيق نظرى مبانى 2- بررسى
” كاركردى4 ”  رويكرد و فناورانه نوآورى نظام مفهوم  -1-2

توسعه نوآورى نظام مفهوم با ارتباط در مختلفى رويكردهاى يكم و بيست قرن اوايل دهه 1980 تا اواخر از
ملي از: نظام عبارتند آنها اصلي پردازان نظريه همچنين و ها ديدگاه اين ترين مهم از شدهاند [3]. برخى داده
5 فناورانه نظام نوآوري [10] ؛ اى منطقه نظام نوآوري [9] [8] [7]؛ بخشي نظام نوآوري [6] [5] [4] [2] ؛
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يادگيرى [13].  ملى نظام نوآوري [12] [11] ؛
بخش رشد و شكلگيرى نحوه تحليل به اقدام فناورانه نظامهاى رويكرد از استفاده با دارد سعى تحقيق اين
از پويايى از: ” شبكه عبارتند فناورانه نمايد. نظامهاى ايران در نوظهور فناورى يك عنوان به فناورى زيست
در و تعاملند در يكديگر با خاص نهادى چارچوب يك تحت و صنعتى و اقتصادى زمينه يك در كه بازيگران
بر نوآورى، نظام رويكردهاى ديگر مانند رويكرد اين درگيرند[11].” فناورى از بهرهبردارى و انتشار خلق،
نهادهاى آنها؛ ميان شبكههاى بازيگران؛ و از: شركتها عبارتند كه دارد تاكيد نظام اين اساسى بعد سه شناخت

تاثيرگذار [17] [16] [15] [14] [11].
چگونه و هستند چه نوآورى نظام تشكيلدهنده عناصر كه است اين نوآورى نظام با مرتبط اساسى موضوع اما
تحليل راههاى از يكى مىكند، عنوان نيز ادكوئيست كه داد. همانطور قرار تحليل و ارزيابى مورد را آنها مىتوان
شناخت بر مبتنى واقع در كه باشد آن فعاليتهاى يا كاركردها بررسى مىتواند نوآورى نظام هر شناخت و
استفاده براى دليل سه است [18]. حداقل دانش از بهرهبردارى و انتشار خلق، يعنى نوآورى اصلى فرآيندهاى
بتوان تا مىكند فراهم امكانى رويكرد اين اينكه، دارد: اول وجود نوآورى نظام تحليل در كاركردى رويكرد از
اينكه، دوم كرد؛ مقايسه يكديگر با را هستند مختلفى نهادى ساختار داراى كه مختلف نوآورى نظامهاى عملكرد
به نوآورى ابعاد تحليل و ترسيم براى نظاممندى روش بتوان تا مىكند فراهم را امكان اين كاركردى رويكرد
كه دارد را قابليت اين كاركردى رويكرد اينكه، سوم مىدهد؛ افزايش را نوآورى نظام تحليلى توان كه گرفت كار

ارائه  كند [19].  را اهداف اين تحقق براى الزم سياستى ابزارهاى همچنين و سياستى اهداف از روشنى مجموعه
از نوظهور نوآورى نظامهاى تحليل براى موضوع ادبيات در اينكه به توجه با همچنين و فوق داليل به توجه با
گرفته [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29]  قرار استفاده مورد گسترده طور به كاركردى رويكرد
نيز تحقيق اين در ،[14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

است.  شده استفاده كاركردى رويكرد از
و شكلگيرى نحوه با رابطه در همكارانشان و برگك و جاكوبسون مطالعات مطالعات، اين از دسته يكه
شيلى، در ماهى پرورش آلمان، در خورشيدى سلولهاى نو، انرژىهاى فناورانه نوآورى نظامهاى در تحول
در خانه IT در خدمات و بيولوژيك انرژىهاى برزيل، در هواپيماسازى و فوالد كرهجنوبى، در ماشينسازى
اين مطالعه براى كليدى گرفتن 5 و 7 بعد درنظر با كاركردى رويكردهاى از سالهاى 2000 تا 2008 كه فاصله
برگك و كردهاند[38] [37] [28] [27] [23] [22] [21] [17] [16] [15] [14]. جاكوبسون نظامها  استفاده
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نوظهور فناورانه نوآوري نظام براي اصلي بر 7 كاركرد مبتنى چارچوبي سالهاى 2005 تا 2008، فاصله در
نوآوري؛ 3.  و تحقيقات مسير بر دانش؛ 2. تاثيرگذاري انتشار و از: 1. توسعه عبارتند كاركردها كه ارائه  دادهاند
منابع؛ 7.  تخصيص و نهادينهسازي؛ 6. تامين و بازار؛ 5. قانونمندشدن كارآفرينانه؛ 4. شكلگيري فعاليتهاي
كه است شده ارائه نوآوري نظام براي تحليلي مدل يك رويكرد، اين مثبت. در بيروني صرفههاي شكلگيري

ميكند [17] [16].  روشن را كاركرد هر كليدي مولفههاي
در تحول و شكلگيرى نحوه با رابطه در همكارانشان و نگرو هكرت، تحقيقات مطالعات، اين دوم دسته
سالهاى 2007 تا فاصله و ... در آلمان و نروژ هلند، كشورهاى در انرژى بخش در فناورانه نوآورى نظامهاى
كردهاند نظامها  استفاده اين مطالعه براى كليدى گرفتن 7 بعد درنظر با كاركردى رويكرد از كه 2009 است
و برگك رويكرد به زيادى شباهتهاى رويكرد [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [20] [19]. اين
تجديدپذير و نو انرژىهاى با مرتبط فناورىهاى گسترش و شكلگيرى نحوه تحليل در ويژه به و دارد كارلسون
در را نوظهور نوآورى نظام شكلگيرى كليدى مولفههاى رويكرد، اين است.  گرفته قرار استفاده مورد بسيار

مىبيند: زير كاركردهاى 7 گانه
تحقيقات؛ 5.  هدايت شبكهها؛ 4.  طريق از دانش انتشار دانش؛ 3.  توسعه كارآفرينانه؛ 2.  فعاليتهاى  .1 
مقاومتها [20]  كردن خنثى و نهادينهسازى منابع؛ 7. قانونمندسازى، تخصيص و بازار؛ 6. تامين شكلگيرى

 .[19]

فناورانه نوآورى نظام در يكديگر بر كاركردها تاثيرگذارى هاى مدل  -2-2
كاركردها كه است اين گيرد، قرار توجه مورد بايد فناورانه نوآورى نظام كاركردى رويكرد در كه مهمى موضوع

شود.  ديگر كاركردهاى شكلگيرى به منجر مىتواند كاركرد هر شكلگيرى و مىگذارند تاثير يكديگر بر
و مىگذارند تاثير يكديگر بر نظام مختلف كاركردهاى فناورانه، نوآورى نظام يك شكلگيرى مسير در بنابراين،
شكلگيرى به منجر مىتواند تاثيرات اين هستند [20] [19]. بنابراين، زيادى بسيار منفى و مثبت روابط داراى
تخريب فرآيند طريق از را فناورانه نوآورى نظام يك توسعه مسير كه گردد مختلفى منفى و مثبت چرخههاى
عنوان «موتورهاى تحت كتابى در  (2009) سوروس   .[39] مىدهند  شكل نوظهور سيستم يك در خالقانه
فناورانه نوآورى نظام چند شكلگيرى نحوه بررسى با اوست، دكتراى نامه پايان از منتج پايدار» كه نوآورى
ارائه را نوظهور نوآورى نظامهاى شكلگيرى محرك موتور تجديدپذير، 4 نوع و نو هاى انرژى حوزه در نوظهور
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طول در يكديگر بر آنها تاثيرگذارى نحوه و مختلف كاركردهاى شكلگيرى تأخر و تقدم نشاندهنده كه مىكند
از: عبارتند شكلگيرى مسير يا است. اين 4 موتور زمان

شكلگيرى سپس و ابتدا در تحقيقات هدايت كاركرد با معموال مسير فناورى: اين و علم فشار 1- موتور
به منجر نهايت در و گيرد مى شكل دانش انتشار و دانش توسعه كاركردهاى ادامه در و منابع تامين كاركرد

شود؛ مى نيز كارآفرينانه فعاليت كاركرد شكلگيرى
بر مبتنى سپس و ابتدا در كارآفرينى كاركرد شكلگيرى اساس بر تاريخى، مسير كارآفرينى: اين 2- موتور

مىگيرد. شكل كاركردها ديگر
مىتوان و مىگيرند شكل فناورانه نوآورى نظام كاركردهاى كليه مسير اين سيستم: در ساخت  3- موتور
فناورى و علم فشار موتورهاى از تركيبى معموال موتور مىشود. اين ساخته نوآورى كامل سيستم يك كه گفت

است؛ كارآفرينى و
شروع حمايتى نهادى ساختارهاى طريق از مناسب نسبتا بازار يك ايجاد با ابتدا در موتور بازار: اين  4- موتور

مىشود [36]. 
نو، انرژىهاى حوزه در نوظهور فناورانه نوآورى در 6 نظام فوق موتورهاى 4 گانه تحليل اساس بر سوروس
ابتدايى مراحل در كه مىدهد نشان تحليل اين است.  نموده ترسيم را مختلف موتورهاى شكلگيرى مسير
نوظهور نوآورى نظامهاى شكلگيرى عوامل مهمترين عنوان به كارآفرينى و فناورى و علم فشار موتورهاى
نظامهاى يافتهتر سازمان و قوىتر شكلگيرى در بازار و سيستم ساخت موتورهاى زمان طول در ولى بودهاند

نمودهاند. ايفا بيشترى نقش نوظهور نوآورى
و شكلگيرى نحوه بادى، انرژى نوظهور فناورانه نوآورى نظام تحليل با  (2007) همكارانش  و آلكميد
قرار تحليل تا 2003 مورد سالهاى 1973  فاصله در تاريخى در 5 دوره را مختلف كاركردهاى تاثيرگذارى
مختلف زمانى دورههاى در مختلف كاركردهاى تاثيرگذارى و اهميت مىدهد نشان تحليل دادهاند[40]. اين
تحقيقات هدايت كاركرد نوآورى، نظام يك شكلگيرى اوليه فازهاى در كه صورتى به باشد، متفاوت مىتواند
كارآفرينانه، فعاليتهاى مانند كاركردهايى و مىدهد دست از را خود اهميت تدريج به ولى است مهم بسيار

مىيابند [40].  اهميت دانش خلق و منابع تامين بازار، شكلگيرى
انجام CO2 نگهدارى و جذب فناورانه نوآورى نظام روى همكاران (2009) بر و آلفين كه ديگرى تحقيق در
گرفته قرار تحليل سالهاى 1992 تا 2008 مورد فاصله در تاريخى در 4 دوره نوظهور نوآورى نظام اين دادهاند،
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و نقش نوآورى، نظام اين شكلگيرى سوم تا اول دورههاى در آنها، مطالعات نتايج اساس است [33] [34]. بر
اهميت البىها شكلگيرى و نهادينهسازى كاركرد تدريج به ولى بوده، مهم بسيار تحقيقات هدايت كاركرد اهميت
داشتهاند. بر متقابل تاثيرات يكديگر بر شده  و اهميت داراى كاركردها همه آخر، دوره در نهايت است. در يافته

دارد.  نوآورى نظام شكلگيرى در اى هسته و كليدى نقشى كارآفرينى كاركرد آنها، مطالعه اساس

فناورانه) نوآورى نظام هاى فعاليت و تحقيق (كاركردها مفهومى مدل 3- استخراج
نيمه مصاحبههاى طريق از تحقيق نظرى مبانى از شده استخراج مولفههاى و ابعاد ابتدا حاضر، تحقيق در
كه كشور فناورى زيست بخش و نوآورى نظام مفهوم با آشنا فعاالن و دانشگاهى خبرگان از با 5 نفر ساختاريافته
كه پرسشنامهاى از استفاده با مولفهها و ابعاد اين سپس و اصالح بودند، قبولى قابل اجرايى و دانشگاهى سابقه داراى
و تحقيقاتى سياستگذارى، عرصههاى فعاالن ميان از خبرگان گرديد. اين نهايى شد، دريافت خبرگان از از 32 نفر
نظام كاركردهاى همان كه مدل ابعاد 7 گانه اساس، اين شدند. بر انتخاب هدفمند صورت به صنعت و دانشگاهى
ايجاد مدل شاخصهاى و مولفهها در تغييراتى ولى گرفتند، قرار تاييد مورد باشند، مى نوظهور فناورانه نوآورى
ها) آنها مولفههاى (فعاليت و ابعاد (كاركردها) 7 گانه گرديد. اين آنها از برخى تركيب يا حذف به منجر كه شد

شدهاند.  داده جدول (1) نشان در

ايران در فناورى بخشزيست فناورانه نوآورى نظام شكلگيرى مسير 4- تحليل
با فناورى زيست بخش نوآورى نظام فعاليتهاى و كاركردها از كدام هر شكلگيرى نحوه تاريخى، مسير

دربرگيرنده 39  جدول شدهاند. اين داده پيوست (1) نشان جدول در تاريخى دادههاى نگاشت روش از استفاده
و موجود مطالعات و اسناد تحليل از بوده  و تاثيرگذار بخش اين شكلگيرى مسير در كه است كليدى فعاليت

است.  شده استخراج بخش خبرگان از با 5 نفر مصاحبه
كه است تاريخى دوره دو وجود نشاندهنده ايران، در فناورى زيست بخش شكلگيرى تاريخى مسير تحليل
دوم دوره در تاريخى، دوره يك اقدامات و فعاليتها از بخشى تاريخى، دوره دو اين ميان گسست وجود علت به
و گسست علت به اول دوره فعاليتهاى و اثرات عمال و شدهاند تكرار فناورى زيست رشد و شكلگيرى تاريخى

است.  شده اختالل دچار حوزه، اين سياستى و مديريتى تغييرات و سياستها پيگيرى عدم
حاشيهاى بازار يك وجود تاثير تحت شدت به ايران، در فناورى زيست شكلگيرى تاريخى اول دوره
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مفهومى مدل هاى مولفه و جدول (1) ابعاد

قرن يك از بيش كه بوده داروسازى و پزشكى كشاورزى، بخشهاى در بالقوه پايه دانشى توانمندىهاى و بالقوه
هدايت و قانونمندسازى و نهادينهسازى كاركردهاى شكلگيرى با بالقوه، زمينههاى اين است. البته داشته وجود
تدوين به مىتوان ويژه طور به زمينه، اين در فعاليتها مهمترين است. از يافته بروز امكان نوآورى و تحقيقات
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نمود دهه 80 اشاره اوايل دهه 70 و اواخر در فناورى زيست عالى شوراى تشكيل و فناورى زيست ملى سند
كمكم كه است سبب همين كردهاند. به تقويت آنرا بخش، اين براى نياز مورد منابع تامين و تخصيص با كه
فعاليتهاى حتى و مثبت بيرونى صرفههاى شكلگيرى و دانش انتشار و توسعه خلق، مانند كاركردهايى رشد
عدم و عالى شوراى نقش شدن كمرنگ با آن، از كرد. پس دهه 80 مشاهده اواسط در مىتوان را كارآفرينى
دانش تجارىسازى و خلق و نهادسازى زمينه در ركود دوره يك تقريبا فناورى، زيست ملى سند پيادهسازى
و دولتى تحقيقاتى مراكز از برخى سوى از گسسته صورت به فعاليتهايى صرفا دوره اين مىشود. در مشاهده
مىتوان كه شده انجام رويان پژوهشكده در همچنين و داروسازى و پزشكى كشاورزى، بخشهاى در دولتى نيمه

است.  دهه 80 بوده اواسط در بخش اين خروجىهاى مهمترين گفت
زيست توسعه ويژه ستاد شكلگيرى با ويژه به دهه 80، اواخر در مىرسد نظر به ركود، دوره اين از پس
مشاهده اساس، اين است. بر گرفته شكل ايران در فناورى زيست بخش شكلگيرى تاريخى دوم دوره فناورى،
C، D، M كاركردهاى سپس و ابتدا در R I، G و كاركردهاى مجدد شكلگيرى با جديدى چرخه كه مىشود
حوزه، اين براى بزرگ بالقوه بازار و پايه دانشى ظرفيتهاى به توجه است. با تقويت و شكلگيرى حال در E و
توسعه براى شرايط كه داشت اميد مىتوان حوزه، اين سياستهاى يكپارچگى و استحكام و تدوام صورت در

باشد. فراهم فناورى زيست بخش
زيست بخش نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى توالى كه مىدهد نشان دادهها تاريخى نگاشت بندى جمع

مىكند. جدول (2) پيروى صورت به منطقى سير يك از ايران در فناورى

ايران در فناورى بخشزيست نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى جدول (2) توالى

  
  

70  80  
    

80  
) I(          

  ) G(        
) R(        

) C(        
) D(        

) M(          
) E(        
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بر مبتنى فناورى زيست بخش نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى مدل تحليل و تجزيه  -5
پيمايش

تحقيق آمارى نمونه و جامعه تعيين و دادهها آورى روشجمع  -1-5
تدوين تحقيق، مفهومى مدل در شده ارائه مولفههاى و كاركردها اساس بر پرسشنامهاى مرحله، اولين در
تاثيرگذارى مسير تحليل و مدل آزمون براى موردنياز دادههاى به دستيابى منظور به نهايى گرديد. پرسشنامه
شده، 63 پرسش تهيه پرسشنامه گرفت. در قرار استفاده مورد ايران در فناورى زيست نوآورى نظام كاركردهاى
محتوايى، يا صورى روايى تحقق منظور شد. به گنجانده نوآورى نظام كاركردهاى 7 گانه وضعيت سنجش براى
براى 32 پرسش كرومباخ آلفاى ضريب پايايى، سنجش شد. براى رسانده زمينه اين خبرگان تاييد به پرسشنامه
نشان كه آمد با 0/955 بدست برابر پرسشنامه كل براى ضريب اين گرديد. مقدار محاسبه شده، تكميل نامه
از 0/7 بود. بيشتر نيز مدل، مولفههاى و ابعاد همه براى آلفا ضريب است. ضمنا پرسشنامه باالى پايايى دهنده
و پژوهشگران كارآفرينان، و فناورى (مديران زيست بخش در فعال خبرگان كليه تحقيق، اين آمارى جامعه
حداقل 3 سال داراى و ارشد كارشناسى مدرك حداقل دولتى) با هاى بخش مديران و گذاران سياست اساتيد،
تعيين منظور به تحقيق، آمارى جامعه خبرگان عملياتى تعريف از هستند. پس بخش با مرتبط سابقهكارى
وجود عدم مرحله اين در اساسى مشكالت از شود. يكى برآورد آمارى جامعه حجم بود الزم آمارى نمونه ميزان
طريق از شده انجام پيگيرىهاى بود. با زمينه اين در آمارى جامعه برآورد براى دقيقى منبع يا اطالعاتى بانك
اطالعاتى بانك بررسى از آمد. پس دست به حوزه اين فعاالن از اطالعاتى بانك يك كشور، فناورى زيست ستاد
تعيين گرديد. براى برآورد حدود 468 نفر شرايط، واجد افراد تعداد آمارى، جامعه ويژگىهاى با آن تطبيق و
مجاز خطاى آلفاى 0/05، گرفتن نظر در شد. با استفاده نسبى طبقهاى تصادفى نمونهگيرى روش از نمونه اندازه

گرديد.  محاسبه با 91 نمونه برابر نمونه تعداد اّوليه 0/294، اجراى حسب بر مطالعه مورد متغير واريانس 0/1 و
شد. آورى جمع قبول قابل تحقيق، 103 پرسشنامه اين براى شده انجام گيرى نمونه در

شدند.  تاييد مدل مولفههاى و ابعاد تاييدى، عاملى تحليل از بهرهگيرى با و شده جمعآورى دادههاى اساس بر
از استفاده بـا تأييدي عاملي تحليل از گيري، اندازه الگوي برازش و تحقيق ابزار اي سازه روايى بررسي بـراي

شد. استفاده Maximum Likelihood روش و ليزرل افزار نـرم

مدل از استفاده با فناورى زيست بخش فناورانه نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى مدل  -2-5 30
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مفهومى مدل در فناورى بخشزيست فناورانه نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى شكل (1)  مسيرهاى
ساختارى) معادالت مدل از استفاده با ها فرضيه آزمون از (قبل

ساختارى معادالت
نظام مختلف كاركردهاى شكلگيرى فرآيند روى بر شده انجام كيفى تحليل و موضوع ادبيات به توجه با
نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى زمينه در فرضيهها از مجموعهاى حاضر)، مقاله چهارم بخش نوآورى (در
اساس بر فرضيهها است. اين ارائه قابل يكديگر بر كاركردها اين تاثيرگذارى نحوه و ايران در فناورى زيست
مىباشند.  يكديگر بر كاركردها تاثيرگذارى بالقوه دهنده 15 مسير شكل (1) نشان در شده ارائه مفهومى مدل
تاثيرگذارى مسيرهاى از فقط 6 فرضيه ليزرل، افزار نرم از استفاده با ساختارى معادالت مدل اجراى از پس

نتايج و شده داده نشان  (2) شكل  در ساختارى معادالت مدل نهايى نتيجه گرفت.  قرار تاييد مورد فوق،
است ذكر به الزم است.  آمده جدول (3)  در شده، تاييد هاى فرضيه براى ساختارى معادالت مدل تحليل  
با ساختارى معادالت مدل فرضيات اساس بر از 1/96 بود كمتر آنها براى معنادارى آزمون كه مسيرهايى كه

گرديدند. حذف نهايى مدل از و شدند رد احتمال ٪95
است (جدول نهايى مدل مناسب برازش دهنده نشان نيز ساختارى معادالت نهايى مدل برازش شاخصهاى

.((4)
نوآورى نظام شكلگيرى در كليدى مسير سه عملى صورت به ساختارى، معادالت نهايى مدل اساس بر

است:  رديابى قابل فناورى 31زيست
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اين واقع است. در D بر Cتاثير نهايت در و C G، G بر I بر كاركرد تاثير صورت به ترتيب به اول مسير
به عمده طور به و است دانش انتشار و توسعه خلق، با مرتبط فعاليتهاى شكلگيرى نحوه دهنده نشان مسير

مىگردد.  بر دولت سوى از تحقيقاتى و دانشگاهى بخشهاى تقويت نحوه
اين واقع است. در E بر M تاثير نهايت در و M بر G و G بر I كاركرد تاثير صورت به ترتيب به دوم مسير
به عمده طور به و است كارآفرينى و بازار شكلگيرى با مرتبط فعاليتهاى شكلگيرى نحوه نشاندهنده مسير

نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى مسير ساختارى معادالت نهايى شكل (2) مدل
ايران در فناورى بخشزيست

مىگردد. بر دولت سوى از صنعت بخش و تقاضا طرف تقويت نحوه
از منابع تخصيص و تامين مسير نشاندهنده واقع در و مىشود تكميل R بر I كاركرد تاثير با سوم مسير

است.  دولت نهادينهسازى طريق
مطالعات از حاصل نتايج و تبيين گانه سه مسيرهاى اين شكلگيرى از حاصل تحليلهاى بعد، بخش در 32
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ساختارى معادالت مدل از استفاده با شده تاييد شكلگيرى مسيرهاى جدول (3)  نتايج

فناورانه نوآورى نظام كاركردهاى تاثيرگذارى نهايى مدل برازش هاى جدول (4) شاخص
ايران در فناورى بخشزيست

  R2  T  

1  ") I("") R(" .  0 82  0 74  10 42  
2  ") I("") G(" .  0 87  0 75  7 28  
3  ") G("") C(" .  0 78  0 6  5 41  
4  ") G("") M(" .  0 79  0 84  3 88  

5  ") C("")D("
 .  

0 8  0 64  5 17  

6  ") M("") E(" .  0 94  0 89  3 89  

NNFI NFI  CFI RMSEA 2/ df

0,95 0,9 0,95 0,068 1,47

است شده ارائه كمى و كيفى
گيرى نتيجه و بندى 6- جمع

شد.. براى استخراج ايران در زيستفناورى بخش نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى مدل تحقيق، اين در
كيفى تحليل يك پايه بر سپس و گرديد استخراج موجود هاى مدل و مفاهيم ابتدا مدل، اين آمدن دست به
شد. در استخراج يكديگر بر كاركردها تاثيرگذارى بالقوه مسيرهاى دادهها، تاريخى نگاشت روش بر مبتنى و
بخش نوآورى نظام كاركردهاى تاثيرگذارى اصلى مسيرهاى پيمايشى، و كمى تحقيق يك اساس بر ادامه،

گرديد.  استخراج زيستفناورى
در كه شد مشخص بخش اين فناورانه نوآورى نظام كاركردهاى ميان تاثيرگذارى رابطه  6 كلى،  طور به
در مسير سه ميان معنادارى رابطه آمده، بدست نهايى مدل اساس بر گرديد.  نمايان تاثيرگذارى مسير  3
تقويت با مرتبط فعاليتهاى ديگر، عبارت نشد. به مشاهده فناورى زيست نوآورى نظام كاركردهاى شكلگيرى
اين و ندارند معنادارى ارتباط دوم مسير در تقاضا طرف تقويت با مرتبط فعاليتهاى با اول مسير در عرضه طرف
اين در عرضه طرف و تقاضا طرف با مرتبط كاركردهاى شكلگيرى وجود با كه است موضوع اين نشاندهنده

كند.  ايجاد بخش دو اين ميان مناسبى و معنادار رابطه كه است نتوانسته هنوز دولت 33نظام،
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دولت نقش كه دريافت مىتوان راحتى به تحقيق، اين در شده انجام كمى و كيفى هاى تحليل اساس، بر
و بوده كليدى نقشى نوآورى، و تحقيقات هدايت و قانونمندسازى و نهادينهسازى كاركردهاى شكلگيرى در
وجود بخش، اين در است. البته شده ايران در فناورى زيست نوآورى نظام كاركردهاى بقيه شكلگيرى باعث
عرضه طرف و تقاضا طرف تقويت مسير دو شكلگيرى باعث اوليه، بازارى و دانشى پتانسيلهاى و ظرفيتها
شكلگيرى عنوان «موتور تحت را شكلگيرى مسير اين تحقيق، اين پژوهشگران اساس، اين است. بر گرديده

نمودند.  بازارى» نامگذارى و دانشى ظرفيتهاى و دولت حمايت
ظرفيتهاى اينكه با داشت؛ توجه كليدى نكته يك به بايد ايران در فناورى زيست بخش شكلگيرى مسير در
رويكرد يك نبود علت به اما دارد، وجود نيز اكنون و است داشته وجود بخش اين در بالقوهاى بازارى و دانشى
همواره بخش اين شكلگيرى مسير نوآورى، نظام كاركردهاى شكلگيرى مسير و فعاليتها زمينه در يكپارچه
همچنين و مديريتى ثبات وجود عدم تواند مى موضوع اين داليل مهمترين از است. يكى بوده روبرو مشكالتى با
بخش اين توسعه برنامههاى و سياستها است، شده باعث كه باشد ثبات با و قدرتمند متولى نهاد يك وجود عدم

نباشد.  برخوردار زمان طول در الزم يكپارچگى از و نشود دنبال هدفمند صورت به
وجود علت به كه نشان  مىدهد بخش، اين نظامهاىنوآورى كاركردهاى شكلگيرى مسير بررسى حال هر به
و ظهور زمينههاى نمىتوان دولت، فعال نقش وجود بدون مطمئنا نوظهور، حوزه اين در بازارى شكستهاى
فناورى حوزه اين در دانشى و بازارى زمينههاى و شرايط وجود البته نمود.  فراهم را بخش اين شكلگيرى
بر نمايد. عالوه فراهم بخش اين سريعتر توسعه براى را زمينه و باشد دولت فعاليتهاى كننده تقويت مىتواند
شكلگيرى مسير كه دارد وجود اساسى ضعفهاى تقاضا و عرضه بخشهاى ميان تعامالت ايجاد زمينه در اين،
ايجاد براى الزم نهادى زمينههاى و سياستها تدوين است. بنابراين، كرده اختالل دچار را نوظهور بخش اين
مىباشد. نوظهور فناورى بخشهاى اينگونه تقويت و شكلگيرى كليدى نكات از تقاضا و عرضه ميان تعامالت
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