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Abstract: 
Government supportive policies play a significant role in technological learning and 

catching up in developing countries. In the last two decades, a number of laws have been 

passed in Iran that has targeted technology development and filling of the technological gap 

with leading countries. The present study employed a qualitative approach and documentary 

analysis method to compare the existing policies in the above-mentioned laws and policies in 

the successful experiences of technological catch-up in developing countries. Findings of the 

research indicate that: Firstly, the diversity of policies in these laws is similar to the policies 

that affect technological learning and catch-up in developing countries; secondly, as in the 

experiences of other developing countries, non-financial policies are far apart from financial 

policies; and thirdly, similar to the experience of developing countries, in Iran, the balance 

sheet is on the side of the supply side policies, and the demand side policies have been 

received less attention. Despite the presence of numerous and various laws and policies, 

Iran's failure in technological learning and catch-up can be attributed to the horizontal and 

non sector-specific nature of policy tools, as well as the challenges that emerge at the policy 

implementation stage. 
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 1399 پاییز

از  یبانیپشت یبرا یرانا یقانون یتظرف یلتحل

با  یقیتطب یا فناورانه: مطالعه یو فرارس یادگیری

 المللی ینتجارب موفق ب
 

 (14/7/1399 تاریخ پذیرش:     24/4/1399)تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی     

  
مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی  بخشاستادیار   1مصطفی صفدری رنجبر

 .دانشگاه تهران، قم، ایران

مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی استادیار گروه تأمین  2پریسا علیزاده

 .کشور، تهران، ایران

دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی،  3مهدی الیاسی

 .تهران، ایران

 1چكیده
بازی   انه در کشورهای در حال توسعههای حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و فرارسی فناور سیاست

شکاف فناورانه با  کاهشاند که توسعه فناوری و  کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده می

 بررسیاند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به  کشورهای پیشرو را هدف گرفته

موفق فرارسی فناورانه در کشورهای در حال  سیاستی تجارب شورای اسالمی بامصوبات قانونی مجلس تطبیقی 

تشابه زیادی با  در ایرانها  ، تنوع سیاستپژوهش حاکی از آن است که: اوالًهای  توسعه پرداخته است. یافته

ارب سایر تج مشابه، اًهای موثر بر یادگیری و فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم سیاست

و  های مالی سیاست تناسب و تعادل بین، در قوانین کشور یافته و برخالف کشورهای توسعه کشورهای در حال توسعه

های  به سیاستمعطوف بوده و سمت عرضه  های بر تمرکز سیاست، در ایران اً؛ سوموجود ندارد غیرمالی حمایتی

دو سمت وجود ندارد، این عارضه در دیگر کشورهای در  های این و توازن بین سیاستتقاضا کمتر توجه شده  سمت

متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران های  رغم وجود قوانین و سیاست علی. شود حال توسعه مطالعه شده نیز مشاهده می

های  توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش در یادگیری و فرارسی فناورانه می

 ها اشاره نمود. ی نشدن سیاستساز پیاده

 .، مجلس شورای اسالمیپژوهش اسنادی ابزارهای سیاستی،فرارسی فناورانه، یادگیری فناورانه،  :كلیدی واژگان
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 مقدمه -1

ویژه در شرق آسیا،  العاده برخی اقتصادها در سرتاسر دنیا به طی چندین دهه رشد سریع و خارق

شکل گرفته است. تجربه کشورهای  1هتحت عنوان فرارسی فناورانمفهومی در ادبیات توسعه اقتصادی 

موفق در این زمینه بیانگر آن است که، رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار از فرارسی فناورانه و بازار 

محور   بر توسعه فناورانه و صادرات گذرد و توسعه اقتصادی کشورهای موفق در این عرصه مبتنی  می

توانند نقش  ها می از طرفی، دولت .(1398)سوزنچی کاشانی و صفدری رنجبر، و  (Lee, 2013) بوده است

های توسعه فناوری و  های سیستمی مرتبط با فعالیت های بازار و شکست بدیلی در غلبه بر شکست بی

های علم، فناوری و نوآوری نقش  های دولتی در زمینه نوآوری بازی کنند. به عبارتی، سیاست

 Malerba and)کند  ر یادگیری و فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی میچشمگیری د

Nelson, 2011). 
مطالعه و بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در زمینه یادگیری و 

ها و سیاستگذاران از طریق تغییر و بهبود در  فرارسی فناورانه مؤید این واقعیت است که هر زمان دولت

د، ان های مناسب از توسعه، یادگیری و فرارسی فناوری حمایت کرده محیط نهادی و طراحی سیاست

ها عاجز از ایجاد تغییرات نهادی همزمان و همسو  نتایج قابل توجهی کسب شده است و هر زمان دولت

اند و یا به نتایج  های فناورانه با شکست مواجه شده اند، تالش های فناورانه بوده با تغییرات و پیشرفت

ارب موفق فرارسی در . برخی مصادیق تج(Lee and Malerba, 2017)اند  مطلوب و مورد نظر نرسیده

نقش کلیدی در تحقق آنها داشته اند عبارتند از: ها  دولتهای  کشورهای در حال توسعه که سیاست

     ؛ خودرو در چین(2001)لی و لیم، صنعت خودرو، نیمه رساناها و تجهیزات مخابراتی در کره جنوبی 

                 نظامی در کره جنوبی، چین و برزیل  ؛ هواپیماهای(2017)مانی، ؛ دارو در هند (2009)زی و همکاران، 

 .(2015)لی و یون، 

توسعه اقتصادی و اجتماعی و قوانین متعددی به های  گذشته در کشور ما برنامههای  طی دهه

تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه میان صنایع داخلی با کشورهای پیشرو 

، (1389(، پنجم )1383چهارم )پنج ساله توسعه های  قوانین برنامهنیز  در ایرانرا هدف گرفته اند. 

و اختراعات ها  نوآوری سازی تجاریو  بنیان دانشو موسسات ها  قانون حمایت از شرکت، (1395ششم )

(، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی 1394(، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )1389)

های سیاستی عمده در راستای ارتقاء یادگیری و  تالش( 1398کشور و حمایت از کاالی ایرانی )

                                                      
1
 Technological catch-up 
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سازد این است  می . موضوعی که در اینجا ذهن را به خود مشغول1شوند میفرارسی فناورانه محسوب 

گذشته با هدف تسهیل و تسریع روند های  که علیرغم وجود قوانین متعدد و متنوعی که طی سال

توسعه فناوری در کشور توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شده اند، ظرفیت این قوانین برای 

 فناوری در کشور به چه میزان است.کمک به فرارسی و یادگیری 
برای فرارسی و  سازی زمینهدر ها  با توجه به اهمیت انکارناپذیر قوانین و سیاستبنابراین، 

ظرفیت  به ارزیابییادگیری فناورانه در کشورهای در حال توسعه، هدف اصلی این مقاله آن است که 

های  زد. بدین منظور، به مطالعه قوانین برنامهقانونی برای فرارسی و یادگیری فناورانه در کشور بپردا

های  مصوب مجلس شورای اسالمی پرداخته شده است و سیاستموضوعی توسعه پنج ساله و قوانین 

مورد نظر در این قوانین را شناسایی گردیده است. سپس از طریق مقایسه تطبیقی میان نتایج به 

بکار رفته در تجارب موفق فرارسی و های  یاستدست آمده از مطالعه قوانین مذکور در ایران و س

ظرفیت قانونی برای فرارسی فناورانه  یادگیری فناورانه در کشورهای در حال توسعه، به ارائه تحلیلی از

 سیاستی در این زمینه ارائه کرده است.های  در کشور پرداخته شده است و در نهایت توصیه
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

 فرارسی فناورانه -2-1

 گردد گرشنکرون برمیمطالعات   مفهوم فرارسی تاریخی طوالنی دارد و ریشه آن به

(Greschenkron, 1962) .دهد که  توضیح می« ماندگی اقتصادی از دیدگاه تاریخی عقب»در کتاب  او

ای از  همیالدی تحت سیطره انگلستان بود. در بخش عمد 19رشد اقتصادی قاره اروپا در اواخر قرن 

، ایاالت متحده 19داری بود. در نیمه دوم قرن  قرن نوزدهم، انگلستان، رهبر فناورانه دنیای سرمایه

هایی که در راستای کاهش فاصله  آمریکا و آلمان فرآیند فرارسی با انگلستان را آغاز کردند و با تالش

دنبال  به ر قابل توجهی کاهش دادند.طو فناورانه با انگلستان انجام دادند، پیشرو بودن این کشور را به

مفهوم فرارسی « فرارسی، جلو افتادن و بازگشت به عقب»گذار آبراموویچ با عنوان  این کار، مقاله تأثیر

فاگربرگ و .  (Abramovitz, 1986)را معرفی کرد و این مفهوم دایره لغات اقتصاددانان توسعه اضافه شد

                                                      

توان به  می مثال یدر کشور در ارتباط هستند. برا یو نوآور ینیز وجود دارد که با توسعه علم، فناور یگریالبته اسناد کالن د 1

)ابالغی مقام  یاقتصاد مقاومت یکلهای  یاست(، س1389کشور )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی،  یعلمسند نقشه جامع 

و توسعه  یفناور یوست(، نظام نامه پ1393)ابالغی مقام معظم رهبری،  یعلم و فناور یکلهای  یاست(، س1391معظم رهبری، 

های  یتو اولوها  یاست( و س1395)مصوب هیات وزیران،  یملهای  و طرح یالملل ینب یدر قراردادها یداخلهای  یتوانمند

 ینپژوهش بر قوان ین( اشاره نمود. اما تمرکز ا1396کشور )مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری،  یپژوهش و فناور

  به آنها اشاره شد. یشتراست که پ یاسالم یمصوب مجلس شورا
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طور  وری و درآمد با کشورهای پیشرو و به کشورها در بهره گودینهو مفهوم فرارسی را کاهش فاصله

            اند وری و درآمد در کل جهان، تعریف کرده کلی همگرایی و کاهش تفاوت در بهره

(Fagerberg and Godinho, 2005)  این تعریف مشابه تعریف اوداگیری و همکاران است که فرارسی را .

رحال توسعه فاصله خود را با کشور پیشرو در زمینه درآمد سرانه دانند که یک کشور د فرآیندی می

در . (Odagiri et al., 2010) دهد های فناورانه )فرارسی فناورانه( کاهش می )فرارسی اقتصادی( و قابلیت

 برخی از مهمترین تعاریف فرارسی فناوری ارائه شده است. 1جدول 
 ری. برخی از مهمترین تعاریف فرارسی فناو1جدول 

 تعاریف ارائه شده برای فرارسی فناورانه نظران صاحب

Fagerberg and 
Godinho (2005) 

طور  وری و درآمد با کشورهای پیشرو و به فرارسی به معنای کاهش فاصله کشورها در بهره

 باشد. می وری و درآمد در کل جهان کلی همگرایی و کاهش تفاوت در بهره

Odagiri et al. 

(2010) 
فرارسی، فرآیندی است که یک کشور درحال توسعه فاصله خود را با کشور پیشرو در زمینه 

 دهد. های فناورانه )همپایی فناورانه( کاهش می و قابلیت 1درآمد سرانه )همپایی اقتصادی(

Bell and 
Figuieredo (2012) 

و اقتصادها ها  بنگاه فرارسی فناورانه مفهومی در رابطه با کاهش شکاف بین توانمندی فناورانه

 و اقتصادهای پیشرو است.ها  با بنگاه

Lee (2013) 
وری و توانمندی فناورانه در  فرارسی به معنای کاهش شکاف در نماگرهایی نظیر درآمد، بهره

 سطوح مختلف مانند بنگاه، بخش و ملی است.

 

 یادگیری و فرارسی فناورانهارتقاء های  قوانین و سیاست -2-2

ویژه  های دولت به عنوان یک عامل تأثیرگذار و پراهمیت در یادگیری و فرارسی فناورانه به سیاست

ها و اقدامات  در کشورهای درحال توسعه و متأخر همواره مورد بحث قرار گرفته است. برخی از سیاست

، (Bell and Pavitt, 1993) شگذاری در یادگیری و آموز ها به طور کلی عبارتند از: سرمایه دولت

های جایگزینی  ، سیاست(Lee, 2005)ها و خریدهای دولتی  های مالیاتی، کاهش تعرفه معافیت

های مالیاتی و محافظت از بازارهای محلی  گذاری، تخفیف سرمایه ، (Pack and Saggi, 1997)واردات

(Kim, 1997) ایجاد شرایطی برای بازگشت نخبگان و چرخش سرمایه انسانی ،(Lin and Rasiah, 2014). 

های صنعتی  های دولتی نقش پررنگی در فرارسی فناورانه در بخش مالربا و نلسون معتقدند سیاست

کنند. البته علیرغم اینکه آنها بر ضرورت نقش آفرینی دولت در فرارسی فناورانه تاکید  خاص بازی می

مختلف صنعتی های  ر بخشاتخاذ شده توسط دولت دهای  دارند، معتقدند که نوع مداخله و سیاست

  . (Malerba and Nelson, 2011)متفاوت است

دولت در یادگیری و فرارسی فناورانه های  متعددی به بررسی نقش سیاستهای  تاکنون پژوهش

   گازیهای  توان به صنعت توربین می در صنایع مختلف کشور اقدام نموده اند که در میان آنها

                                                      
1
. Economical Catch-up 
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، صنعت زیست (Majidpour, 2016; Safdari Ranjbar et al., 2019) ( و1398)صفدری رنجبر و همکاران، 

برای مثال،  اشاره نمود. (1397)احمدوند و همکاران، و نانوفناوری  (1395)حمیدی مطلق و همکاران، دارو 

چون راهبر و هماهنگ هایی  نشان دادند که دولت با ایفای نقش (1398صفدری رنجبر و همکاران )

گر و اعمال  بردار و توانمندساز و تسهیل مالی، مشتری و بهره کننده تأمینو  گذار سرمایهکننده، 

فناورانه در صنعت های  متناسب با هرنقش، بستر الزم برای یادگیری و انباشت قابلیتهای  سیاست

ارسی قانونی کشور برای یادگیری و فرهای  گازی را فراهم ساخته است. اما تاکنون ظرفیتهای  توربین

با هدف ارتقای ها  دولتهای  خالصه ای از سیاست  فناورانه مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.

 ارائه شده است. 2یادگیری و تسهیل فرارسی فناورانه در جدول 
 با هدف ارتقای یادگیری و تسهیل فرارسی فناورانهها  دولتهای  . خالصه ای از سیاست2جدول 

 صاحبنظران ها سیاست

 ;Gerschenkron  (1962); Mathews (2006) محور دهی و حمایت از صنایع جدید و دانش اولویت
Nelson (2004) 

 Nelson et al. (2005); Mathews (2006) گذاری خارجی جذب سرمایه
 Mathews (2006) های صنعتی ها و بلوک سازماندهی خوشه

 Wong (1999); Mathews (2006); Malerba and اصالح تغییر ساختار صنعت

Nelson (2011) 
 Wong (1999) تخصیص مشروط بازار تضمین شده داخلی

 Mathews (2006) توسعه صادرات یا جایگزینی واردات
های پیشین و پشین  ایجاد ارتباطات عمودی با حلقه

 های ارزش زنجیره
Malerba and Nelson (2011) 

المللی و اتصال  تباطات و تعامالت بینتوسعه و تقویت ار

 به زنجیره ارزش جهانی
Wong (1999); Mathews (2006); Nelson (2004); 

Malerba and Nelson (2011) 

 Gerschenkron  (1962Mathews (2006); Nelson ایجاد و تقویت جریان آموزش و تحقیقات

(2004); Malerba and Nelson (2011) 

 Abramovitz (1986); Mathews (2006); Nelson تأمین مالی کارآمدایجاد نهادهای 

(2004); Malerba and Nelson (2011) 
 

 شناسی روش -3

پژوهش  استراتژیبعالوه، این پژوهش از  .این پژوهش به لحاظ رویکرد، یک پژوهش کیفی است

پی بردن به معانی، مقاصد و ه ابزاری برای باسنادی بهره برده است. منابع و اسناد مطالعاتی به مثا

پژوهش  استراتژیشود.  می اجتماعی تلقیهای  عامالن اجتماعی و اطالع از پدیدههای  کنشهای  انگیزه

علوم های  کیفی در پژوهشهای  ام و هم روشی برای تقویت سایر روشعاسنادی هم به منزله روشی 

وهشی خود را درباره کنشگران، وقایع و پژهای  اجتماعی مورد توجه است. در این روش، پژوهشگر داده

مراحل . (1394)صادقی فسایی و عرفان منش، کند  می آوری جمعاجتماعی از بین منابع و اسناد های  پدیده
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( بررسی 2( انتخاب موضوع، تعیین اهداف و سوال ها؛ 1اسنادی عبارتند از:  کیفی اجرای پژوهش

بررسی منابع های  و تعیین تکنیک گیری نمونه، منابع آوری جمع( 3اکتشافی و پیشینه پژوهش؛ 

و  بندی طبقهبرداری، مرور سیستماتیک،  )تعیین واژگان کلیدی، استفاده از فهرست مطالب، فیش

 تفسیر نظری آمارها، تدوین گزارش پژوهش(.  ها، ترسیم جداول مفهومی، فنون تقلیق داده

ارزیابی ظرفیت قانونی فرارسی و یادگیری  همانطور که پیشتر اشاره شد، هدف این پژوهش

شناسایی شده در میان قوانین مصوب های  مقایسه تطبیقی میان سیاست فناورانه در کشور از طریق

شناسایی شده در تجارب های  با سیاست انهدر زمینه فرارسی و یادگیری فناور س شورای اسالمیمجل

قلمرو مکانی این مطالعه تطبیقی  حال توسعه است. موفق فرارسی و یادگیری فناورانه در کشورهای در

کشور ایران و تعدادی از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، چین، تایوان، هند، اروگوئه، 

همچنین، قلمرو زمانی این مطالعه تطبیقی شامل شش قانون مجلس شورای  باشند. می شیلی و برزیل

پیرامون تجارب منتخب  2017تا  2001نتشر شده از سال و مقاالت م 1398تا  1383اسالمی از سال 

 موفق در زمینه فرارسی در کشورهای در حال توسعه نامبرده است.

مورد مطالعه در این مقاله از دو منبع به دست آمده است: منبع اول، مقاالت منتشر شده های  داده

اتخاذ شده از سوی های  ابی سیاستمعتبر بین المللی است که به منظور شناسایی و ارزیهای  در نشریه

کشورهای در حال توسعه در راستای یادگیری و فرارسی فناورانه مورد مطالعه قرار گرفته اند. این 

نمایش داده شده اند. البته حالت ایده آل آن است  3مطالعه است که در جدول  17مقاالت مشتمل بر 

ورهای در حال توسعه به مطالعه متن قوانین که برای شناسایی ابزارهای سیاستی اتخاذ شده در کش

مرتبط در این کشورهای پرداخته شود. اما به دلیل عدم دسترسی به این قوانین، در این مقاله به 

مطالعه مقاالتی که هرکدام بازگو کننده یک تجربه موفقیت آمیز از یادگیری و فرارسی فناورانه در این 

تالش شده است تا از نظر تنوع کشورها، تنوع ها  ب این مقالهدر انتخاکشورها است اکتفا شده است. 

مشتمل بر شش منبع دوم،  صنایع و زمان وقوع پوشش نسبتا مناسبی از تجربه کشورها ارائه گردد.

و به موازات افزایش توجه  1383قانون مصوب مجلس شورای اسالمی است که بعد از سال 

بنیان و اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی کشور تدوین سیاستگذاران کشور به مقوله اقتصاد دانش

( قانون برنامه پنج ساله چهارم 1اند. بنابراین، اسناد مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: شده

( قانون برنامه پنج ساله ششم 3(، 1389( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه )2(، 1383توسعه )

و ها  سازی نوآوری و تجاری بنیان دانشو موسسات ها  ت از شرکت( قانون حمای4(، 1395توسعه )

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 5(، 1389اختراعات )

 (. 1394( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )6(، 1398)

شده است.  برداری بهرهاز روش تحلیل مضمون )تم( ها  دادهدر این پژوهش به منظور تحلیل 

. (1397)کمالی، است ها  تحلیل مضمون روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای موجود در درون داده



 1399( پاییز 49)پیاپی  3شماره  14دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

53 

پژوهش است و تا های  و پرسشها  براون و کالرک معتقدند مضمون، بیانگر اطالعات مهمی درباره داده

 ,Braun and Clark) دهد می را نشانها  ی موجود در مجموعه ای از دادهحدی، مهنی و مفهوم الگو

شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و  می یافتها  مضمون الگویی است که در داده .(2006

گوناگونی قابل های  پردازد. تحلیل مضمون به روش می مختلفی از پدیدههای  حداکثر به تفسیر جنبه

 1روش قالب مضامین قالب مضامین، ماتریس مضامین، شبکه مضامین و تحلیل مقایسه ای.اجرا است: 

منبع( مورد  30تا  10آنها زیاد باشد )مثال حدود های  که تعداد متون و دادههایی  معموال در پژوهش

ا گیرد. در این روش، فهرستی از مضامین شناخته شده در ادبیات نظری )قیاسی( و ی می استفاده قرار

 گردد. می )استقرایی( به صورت درختی و سلسله مراتبی تنظیمها  استخراج شده از متن داده

که پژوهشگر به دنبال شناخت الگوهایی  شود یبه طور کلی، فرآیند تحلیل مضمون زمانی آغاز م

 یها گام برای تحلیل مضمون از ترکیب روش به ها باشد. فرآیندی گام از معانی و موضوعات در داده

ها: مکتوب  داده سازی آماده( 1: (1397)کمالی،  زیر است یها پیشنهادی به دست آمده است شامل گام

ها به  ایجاد کدهای اولیه: تفکیک داده( 2؛ اولیه های یدهها و نوشتن ا کردن دادها، مطالعه اولیه داده

تطبیق دادن کدها با جستجو و شناخت مضامین: ( 3؛ ها تر و کدگذاری اولیه داده کوچک یها بخش

و  ها سازماندهی مضامین: تعیین مضامین فرعی و اصلی و ارتباط دادن آن( 4؛ ن فرعی و اصلییمضام

 .پژوهش و مبانی نظری یها با پرسش ها یافته: مرتبط کردن ها یافتهارائه نتایج و 

استفاده  1از چارچوب نظری نمایش داده در شکل ها  برای تحلیل داده در این پژوهشضمنا، 

توان از  می شود، بر مبنای این چارچوب نظری هر ابزار سیاستی را می شده است. همانطور که مشاهده

گیری کلی )طرف عرضه یا تقاضا(. ابعاد  سه بعد بررسی کرد: نوع یا ماهیت، مالی/غیرمالی بودن و جهت

 ارائه شده توسط ادلر و های  بندی دستهکلی ابزار سیاستی از  گیری جهتماهیت ابزار سیاستی و 

به  بندی دستهدر زمینه ابزارهای سیاستی نوآوری اقتباس شده است. البته در این فاگربرگ 

 Edler and) اهداف سیاستی هم اشاره شده است که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است

Fagerberg, 2017). گرفته قاضی نوری و همکاران  عهبعد مالی یا غیرمالی بودن ابزار سیاستی هم از مطال

کنند که  می ادلر و فاگربرگ اشاره نکته بسیار مهم آن است که. (Ghazinoory et al., 2018) شده است

شوند، پیشتر با عناوینی نظیر سیاست صنعتی،  می نوآوری معرفیهای  به عنوان سیاست آنچه امروز

. با (Edler and Fagerberg, 2017) شدند می سیاست علم، سیاست پژوهش یا سیاست فناوری شناخته

فرارسی و های  سیاست ابزارهای بندی دستهبرای ها  بندی دستهاین استدالل، در این مقاله از این 

در سایر کشورهای در حال توسعه و قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی یادگیری فناورانه 

 شود. برداری می بهره

                                                      
1
 Template Analysis 
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 ابعاد ابزارهای سیاستی. چارچوب نظری پژوهش: 1شکل 

 ها یافته -4

این بخش به بررسی و ارزیابی ابزارهای سیاستی اتخاذ شده در راستای یادگیری و فرارسی 

 فناورانه در کشورهای در حال توسعه و همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی پرداخته است.

فناورانه در كشورهای در  فرارسیراستای یادگیری و در  ابزارهای سیاستی اتخاذ شده -4-1

 حال توسعه

فرارسی و یادگیری فناورانه در تعدادی  راستای در اتخاذ شده ابزارهای سیاستیبه ارائه  1جدول 

ابزارهای سیاستی مبتنی بر چارچوب نظری ارائه شده از کشورهای در حال توسعه پرداخته است. این 

طرف عرضه یا طرف کلی ) گیری جهتو همچنین از حیث ماهیت، مالی یا غیرمالی بودن  در مقاله و

برای شناسایی ابزارهای سیاستی بکارگرفته شده در هر تجربه، متن  شده اند. بندی دسته (تقاضا بودن

مقاالت مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفته است و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون )تم( به 

شناسایی ابزارهای سیاستی پرداخته شده است. سپس از طریق بکارگیری چارچوب نظری پیشنهادی 

کلی )طرف عرضه یا  گیری جهتاستی از منظر ماهیت، مالی/غیرمالی و برای این پژوهش، ابزارهای سی

 آنها پرداخته شده است. بندی دستهتقاضا( به 

 

 

 

 

ابعاد 
ابزارهای 
 سیاستی

 ماهیت

غیرمالی/مالی  
جهت گیری 

 كلی
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 فرارسی و یادگیری فناورانه در کشورهای در حال توسعهمسیر در  اتخاذ شده یسیاستابزارهای . 1جدول 

 كلی گیری جهت
 مالی/

 غیرمالی
 ردیف بخشصنعت/  ابزارهای سیاستی ماهیت

 . طرف تقاضا1

 . طرف عرضه2

 . غیرمالی1

 . مالی2

 . بازارسازی1

 . حمایت مالی2

. محافظت از بازار داخلی از طریق کاهش 1

 واردات

 های صادراتی ها و یارانه . استفاده از مشوق2

صنعت خودرو در کره 

 جنوبی

(Lee and Lim, 

2001) 

1 

 . طرف عرضه1

 . طرف عرضه2

 . غیرمالی1

 غیرمالی. 2

. توسعه 1

 زیرساخت

. حمایت از 2

 شبکه سازی

. تقویت نقش مؤسسات تحقیقاتی دولتی 1

نظیر مؤسسه پژوهشی الکترونیک و 

 ETRIارتباطات از راه دور 

. کمک به تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی 2

 متشکل از سامسونگ، ال جی و هیوندای

رساناها در  صنعت نیمه

 کره جنوبی

(Lee and Lim, 

2001) 

2 

 . طرف عرضه1

. طرف عرضه و 2

 تقاضا

 . طرف عرضه3

. طرف عرضه و 4

 تقاضا

 . مالی1

 . غیرمالی2

 . غیرمالی3

 . غیرمالی4

 . حمایت مالی1

 . آینده نگاری2

. حمایت از 3

 شبکه سازی

. تدوین 4

 استاندارد

. تصویب و حمایت از اجرای پروژه 1

تحقیقاتی ملی سیستم استاندارد 

 سی.دی.ام.ای

نگاری فناوری و صنعت  . انجام آینده2

ارتباطات از راه دور توسط مؤسسه پژوهشی 

 ETRIالکترونیک و ارتباطات از راه دور  

. کمک به ایجاد کنسرسیوم تحقیقاتی با 3

 حضور شرکت کوالکام

عنوان  . اعالم سیستم سی.دی.ام.ای به4

 استاندارد ملی

صنعت ارتباطات 

 موبایل در کره جنوبی

(Lee and Lim, 

2001) 

3 

 . طرف تقاضا1

 . طرف عرضه2

 . طرف عرضه3

 . طرف تقاضا4

 . طرف عرضه5

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

 . مالی3

 . غیرمالی4

 . غیرمالی5

 . بازارسازی1

. مقررات 2

گذاری و تنظیم 

 گری

 . حمایت مالی3

 . خرید دولتی4

. توسعه 5

 زیرساخت

. محافظت از بازار داخلی از طریق کاهش 1

 واردات

های  گذاری . اعمال شرط صادرات بر سرمایه2

 مشترک

 . حمایت از تحقیق و توسعه3

 . خریدهای دولتی4

. تأسیس انجمن تحقیقاتی کامپیوتر کره 5

KCRA 

صنعت کامپیوترهای 

شخصی در کره 

 جنوبی

(Lee and Lim, 

2001) 

4 

 . طرف تقاضا1

 . طرف تقاضا2

 . طرف تقاضا3

 . طرف عرضه4

 غیرمالی. 1

 . غیرمالی2

 . غیرمالی3

 . غیرمالی3

 . بازارسازی1

. مقررات 2

گذاری و تنظیم 

 گری

 . بازارسازی3

. مقررات 4

گذاری و 

. محافظت از بازار داخلی از طریق کاهش 1

 واردات

 محور های صادرات . سیاست2

های وارداتی بر بازار  . اعمال محدودیت3

 داخلی

 سازی فناوری درونی ها به . تشویق شرکت4

صنعت وسایل 

الکترونیکی در کره 

 جنوبی

(Lee and Lim, 

2001) 

5 
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 كلی گیری جهت
 مالی/

 غیرمالی
 ردیف بخشصنعت/  ابزارهای سیاستی ماهیت

 گری تنظیم

 بازارسازی غیرمالی طرف تقاضا
های تشویقی برای خرید محصوالت  سیاست

 ساخت داخل

ابزار در  صنعت ماشین

 کره جنوبی

(Lee and Lim, 

2001) 

6 

. طرف عرضه و 1

 تقاضا

 . طرف عرضه2

 . طرف تقاضا3

 غیرمالی. 1

 . مالی2

 . غیرمالی3

. تدوین 1

 استاندارد

 . حمایت مالی2

 . خرید دولتی3

دهی و تنظیم  جهت شکل . استانداردسازی1

 بازار و رقابت

های  گذاری و تأمین مالی برنامه . سرمایه2

 تحقیق و توسعه ملی

. خریدهای دولتی تضمین شده با هدف 3

 های بازار در مراحل اولیه کاهش ریسک

های ارتباطات  مسیست

از راه دور در کره 

 جنوبی

(Choung and 

Hwang, 2007) 

7 

 . طرف عرضه1

 . طرف عرضه2

 . طرف عرضه3

 . طرف عرضه4

 . طرف عرضه5

 . طرف عرضه6

 . طرف عرضه7

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

 . مالی3

 . مالی4

 . غیرمالی5

 . غیرمالی6

 . غیرمالی7

. حمایت از 1

 آموزش

. حمایت از 2

 سازی شبکه

. حمایت از 3

 آموزش

 . حمایت مالی4

. حمایت از 5

 شبکه سازی

. حمایت از 6

 شبکه سازی

. حمایت از 7

 شبکه سازی

جایی نیروی کار میان  . تسهیل جابه1

 پذیرتر ها از طریق قوانین انعطاف بنگاه

سازی میان  های شبکه . تقویت فعالیت2

 المللی ها به صورت محلی و بین بنگاه

 گذاری در آموزش عالی سرمایه. 3

گذاری در تحقیق و توسعه و  . سرمایه4

 های تحقیقاتی پرداخت یارانه

. ایجاد پیوند میان بخش خصوصی و 5

 ها دانشگاه

 های خارجی نوآور . جذب بنگاه6

. کمک به افزایش سرریزهای فناوری و 7

ها و  یادگیری از طریق همکاری میان بنگاه

 های زایشی شرکت

افزار در  رمصنعت ن

 اروگوئه

(Caniels et al., 

2009) 

8 

 . طرف عرضه1

 . طرف عرضه2

 . طرف عرضه3

 . طرف عرضه4

 . طرف عرضه5

 . طرف عرضه6

. طرف عرضه و 7

 تقاضا

 . طرف تقاضا8

 . مالی1

 . غیرمالی2

 . غیرمالی3

 . غیرمالی4

 . مالی5

 . غیرمالی6

 . غیرمالی7

 . غیرمالی8

 . حمایت مالی1

از . حمایت 2

 آموزش

. مقررات 3

گذاری و تنظیم 

 گری

. حمایت از 4

 شبکه سازی

. معافیت 5

 مالیاتی

. حمایت از 6

 های تحقیق و توسعه . افزایش ورودی1

های  . ارتقای نظام آموزشی و توسعه سرمایه2

 انسانی

و . افزایش تالش برای ثبت اختراعات 3

 انتشارات علمی

آفرینی مثبت مؤسسات  . تقویت نقش4

 ها تحقیقاتی و دانشگاه

های  های مالیاتی برای فعالیت . معافیت5

 تحقیقاتی و آموزش پرسنل

های نوآورانه از  . تشویق انجام پژوهش6

کارهای کوچک و متوسط  و طریق کسب

صنعت ارتباطات از راه 

 دور در تایوان

(Lee, 2009) 

9 
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 كلی گیری جهت
 مالی/

 غیرمالی
 ردیف بخشصنعت/  ابزارهای سیاستی ماهیت

 شبکه سازی

. مقررات 7

گذاری و تنظیم 

 گری

 . خرید دولتی8

(SMEs) های توسعه فناوری و برنامه 

 ارتباطات از راه دورزدایی از بخش  . مقررات7

های تشویق طرف تقاضا و برخی  . سیاست8

 های خاص ها و پروژه طرح

 . طرف عرضه1

. طرف عرضه و 2

 تقاضا

. طرف عرضه و 3

 تقاضا

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

 . غیرمالی3

. حمایت از 1

 شبکه سازی

. مقررات 2

تنظیم گذاری و 

 گری

. تدوین 3

 استاندارد

المللی  های بین سازی برای همکاری . زمینه1

 های دانش خارجی و ورود به شبکه

سازی برای رقابت در  . تسهیل و زمینه2

 داخل کشور

مصرف  . تشویق و حمایت از خودروهای کم3

و دوستدار محیط زیست از طریق 

 استانداردگذاری

صنعت خودرو در 

 چین

(Xi et al., 2009) 

10 

. طرف عرضه و 1

 تقاضا

. طرف عرضه و 2

 تقاضا

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

. مقررات 1

گذاری و تنظیم 

 گری

. تدوین 2

 استاندارد

های دارای فناوری پایین به  . انتخاب حوزه1

 توسعه  عنوان محور

دهی به قواعد  . استانداردگذاری جهت شکل2

 بازی یک صنعت

صنعت پرورش ماهی 

 در شیلی

(Iozuka, 2009) 

11 

. طرف عرضه و 1

 تقاضا

 . طرف تقاضا2

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

 . تنظیم گیری1

 . خرید دولتی2

کاری و ایجاد  و های کسب . ایجاد محدودیت1

های  یک محیط رقابتی نامتقارن برای شرکت

 خارجی از طریق قانونگذاری

. خریدهای دولتی انحصاری برای 2

 محصوالت داخلی

افزار در  نرمصنعت 

 چین

(Kim et al., 

2013) 

12 

. طرف عرضه و 1

 تقاضا

. طرف عرضه و 2

 تقاضا

 . طرف عرضه3

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

 . مالی3

. تدوین 1

 استاندارد

. مقررات 2

گذاری و تنظیم 

 گری

 . حمایت مالی3

 

. تنظیم قوانین و مقررات و استانداردها به 1

 کننده سیستم عنوان یکپارچه

اعمال نظارت، هماهنگی و کنترل بر . 2

 های کالن ها و پروژه پیشرفت صنایع و طرح

های تحقیقاتی و  . تضمین اعطای بودجه3

 رغم تغییر چندین دولت اجرایی علی

سیستم دولت 

الکترونیک در کره 

 جنوبی

(Park and Kim, 

2014) 

13 

طرف عرضه و . 1

 تقاضا
 غیرمالی. 1

تدوین . 1

 استاندارد

المللی برای  داردگذاری در سطح بیناستان. 1

 المللی های بین ورود عرصه

صنعت پاالیش روغن 

 در هند

(Iyer, 2015) 

14 

 . طرف عرضه1

 . طرف عرضه2

 . طرف عرضه3

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

 . مالی3

. حمایت از 1

 شبکه سازی

. حمایت از 2

های صنعتی در صنعت  . تأسیس خوشه1

 هوافضا

های بزرگ در  . مشارکت دادن شرکت2

هواپیماهای نظامی در 

چین، برزیل و کره 

 جنوبی

15 
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 كلی گیری جهت
 مالی/

 غیرمالی
 ردیف بخشصنعت/  ابزارهای سیاستی ماهیت

 . طرف عرضه4

 . طرف عرضه5

. طرف عرضه و 6

 تقاضا

 . طرف عرضه7

 . غیرمالی4

 . غیرمالی5

 . غیرمالی6

 مالی .7

 شبکه سازی

 . حمایت مالی3

. حمایت از 4

 آموزش

. ایجاد 5

 زیرساخت

. مقررات 6

گذاری و تنظیم 

 گری

 . حمایت مالی7

 های ملی طرح

های  امهگذاری و تأمین مالی برن . سرمایه3

 تحقیق و توسعه ملی

های انسانی خارجی  . جذب سرمایه4

 متخصص در علوم و مهندسی

. ایجاد مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی برای 5

 تحقیقات بنیادین

. ایجاد عوامل انگیزشی از طریق تسهیل 6

 صادرات و تأمین مالی

های خارجی برای تنظیم  . مذاکره با شرکت7

 مشترکگذاری  قراردادهای سرمایه

(Lee and Yoon, 

2015) 

 . طرف عرضه1

 . طرف تقاضا2

 . طرف تقاضا3

 . طرف عرضه4

 . طرف عرضه5

. طرف عرضه و 6

 تقاضا

. طرف عرضه و 7

 تقاضا

. طرف عرضه و 8

 تقاضا

 . طرف عرضه9

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

 . غیرمالی3

 . غیرمالی4

 مالی. 5

 . غیرمالی6

 . غیرمالی7

 . غیرمالی8

 . غیرمالی9

. مقررات 1

گذاری و تنظیم 

 گری

. مقررات 2

گذاری و تنظیم 

 گری

. مقررات 3

گذاری و تنظیم 

 گری

. توسعه 4

 زیرساخت

 . حمایت مالی5

. تدوین 6

 استاندارد

. مقررات 7

گذاری و تنظیم 

 گری

. فرهنگ 8

 سازی

. حمایت از 9

 آموزش

 گذاری مستقیم خارجی یه. تشویق سرما1

 های وارداتی . تنظیم تعرفه2

 . تنظیم قوانین رقابت3

 ها . بهبود زیرساخت4

گذاری در تحقیق و  . تشویق به سرمایه5

 توسعه

 محیطی های زیست . تصویب سیاست6

های حمایت از صنایع خاص  . سیاست7

 داخلی

های ارتقای کارآفرینی بخش  . سیاست8

 خصوصی

 بهبود آموزشهای  . سیاست9

 صنعت خودرو در هند

(Mani, 2017 a) 
16 

. طرف عرضه و 1

 تقاضا

 . غیرمالی1

 . غیرمالی2

. مقررات 1

گذاری و تنظیم 

. ایجاد رژیم کارا و اثربخش ثبت اختراعات 1

 در هند

 صنعت دارو در هند

(Mani, 2017 b) 
17 
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 كلی گیری جهت
 مالی/

 غیرمالی
 ردیف بخشصنعت/  ابزارهای سیاستی ماهیت

 . طرف عرضه2

 . طرف عرضه3

 . طرف عرضه4

 . طرف عرضه5

. طرف عرضه و 6

 تقاضا

. طرف عرضه و 7

 تقاضا

 . غیرمالی3

 . مالی4

 . مالی5

 . غیرمالی6

 . غیرمالی7

 گری

. حمایت از 2

 آموزش

. حمایت از 3

 شبکه سازی

 . حمایت مالی4

 . حمایت مالی5

. فرهنگ 6

 سازی

 . بازارسازی7

های تأمین نیروی انسانی  . سیاست2

یافته و توانمند برای انجام تحقیق و  توسعه

 توسعه در صنعت دارو

 تحقیقاتی دولتی. تقویت نقش مؤسسات 3

های مالی در زمینه تحقیق و  . انگیزش4

 توسعه

 های خطرپذیر گذاری . سرمایه5

روزرسانی دانش  های حمایت از به . سیاست6

انداز  های فناورانه و ترسیم چشم و قابلیت

 مشترک

برداری حداکثری از بازار  های بهره . سیاست7

های  بزرگ و رو به رشد در هند و سیاست

 دراتتوسعه صا

 

اقتباس شده از های  نشان دهنده برخی آمارهای کمی در رابطه با سیاست 4و  3، 2های  شکل

سوی برخی کشورهای در حال توسعه در برخی صنایع منتخب و با هدف فرارسی فناورانه در این 

از منظر ماهیت، تامین مالی، های  سیاست بندی دستهشود در  می باشد. همانطور که مشاهده می صنایع

درصد  17درصد و  17درصد،  24مقررات گذاری و تنظیم گری و حمایت از شبکه سازی به ترتیب با 

به خود اختصاص داده اند. ابزارهای تدوین استاندارد های  سهم، بیشترین فراوانی را در میان سیاست

درصد(، توسعه  6درصد(، خریدهای دولتی ) 9(، بازارسازی )درصد 9درصد(، حمایت از آموزش ) 10)

بعدی های  نیز در رتبه درصد( 1درصد( و معافیت مالیاتی ) 3درصد(، فرهنگ سازی ) 3زیرساخت )

از نوع های  درصد سیاست 80دهد که حدود  می گیرند. همچنین، نتایج به دست آمده نشان می قرار

مالی هستند. بعالوه، نتایج بیانگر آن است که بیش از های  درصد سیاست 20غیرمالی است و تنها 

درصد ابزارها  27طرف عرضه است، در حالی که های  درصد( از نوع سیاست 56)های  نیمی از سیاست

 درصد ابزارها متوجه طرف تقاضا هستند. 17دهند و تنها  می توامان طرف عرضه و تقاضا را هدف قرار
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 بندی دستهموجود در تجارب فرارسی و یادگیری فناورانه کشورهای در حال توسعه ) ابزارهای سیاستی. فراوانی و سهم 2 شکل

 بر اساس ماهیت( ی سیاستیابزارها

 

 
ابزارها از منظر  بندی دستهموجود در تجارب فرارسی فناورانه کشورهای در حال توسعه )های  . فراوانی و سهم سیاست3 شکل

 غیرمالی( مالی یا
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ابزارها از منظر  بندی دستهموجود در تجارب فرارسی فناورانه کشورهای در حال توسعه )های  . فراوانی و سهم سیاست4 شکل

 طرف عرضه، طرف تقاضا یا طرف عرضه و تقاضا(

 

در قوانین مصوب  فرارسی و یادگیری فناورانه راستایموجود در  یسیاستابزارهای  -4-2

 مجلس شورای اسالمی

فرارسی و یادگیری فناورانه  راستایموجود در  ابزارهای سیاستیدر این بخش با هدف شناسایی 

( و ششم 1389(، پنجم )1383پنج ساله توسعه چهارم )های  در کشور به بررسی قوانین برنامه

و اختراعات ها  نوآوری سازی ریتجاو  بنیان دانشو موسسات ها  (، قانون حمایت از شرکت1395)

( و 1398(، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی )1389)

ابزارهای است. این  ( پرداخته شده1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )

از منظر ماهیت، مالی یا غیرمالی بودن و یا  اله وسیاستی مبتنی بر چارچوب نظری ارائه شده در مق

الزم به توضیح است به دلیل اینکه اوال  (.2)جدول  شده اند بندی دستهطرف عرضه یا تقاضا بودن 

ها وجود ندارد و ثانیا ابزارهای بررسی شده نامتجانس هستند )مثل های کافی درباره حجم حمایتداده

« هزینه اجرا»گری، ...( و امکان مقایسه همه آنها مثال با معیاری مانند ابزارهای مالی، غیرمالی، تنظیم

 ابزارهای سیاستیانجام شده در این تحقیق صرفا مبتنی بر فراوانی یا تعداد های  وجود ندارد، تحلیل

 است.
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 ابزارهای سیاستی موجود در شش قانون مصوب مجلس شورای اسالمی بندی دسته. 2جدول 

 بزارهای سیاستی در قوانین مورد مطالعهمصادیق ا

ماهیت/ مالی یا غیرمالی/ 

كلی ابزارهای  گیری جهت

 سیاستی

 ردیف

  46)سه مورد( و  45، 40، 21قانون برنامه چهارم مواد 

  21)دو مورد(،  18)پنج مورد(،  17، 16قانون برنامه پنجم مواد ،

 224و  152،  80

  مورد()سه  64و  48قانون برنامه ششم مواد 

 3ماده  بنیان دانشو موسسات ها  قانون حمایت از شرکت 

  19و  4قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد 

  7قانون حداکثر استفاده از توان داخل ماده 

مالی/ مالی/ طرف های  حمایت

 عرضه
1 

  سه  43)دو مورد(،  40)دو مورد(،  21قانون برنامه چهارم مواد(

 48و  46)دو مورد(،  45مورد(، 

  150و  80، 21، 18، 17قانون برنامه پنجم مواد 

  64و  42قانون برنامه ششم مواد 

  43و  38، 37، 7قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد 

  18و 16، 12، 9، 8، 6، 5قانون حداکثر استفاده از توان داخل مواد 

مقررات گذاری و تنظیم 

 گری/غیرمالی/ طرف عرضه و تقاضا
2 

 75و  48)دو مورد(،  46، 39، 21برنامه چهارم مواد  قانون 

  دو مورد(، 150، 80)دو مورد(،  18، 16قانون برنامه پنجم مواد( 

  دو مورد( 65و  64قانون برنامه ششم مواد( 

  15قانون حداکثر استفاده از توان داخل ماده 

حمایت از شبکه 

 سازی/غیرمالی/طرف عرضه
3 

  39قانون برنامه چهارم ماده 
تدوین استاندارد/غیرمالی/طرف 

 عرضه و تقاضا
4 

  49و  48، 46، 35قانون برنامه چهارم مواد 

  دو مورد( 21و  20)دو مورد(،  16قانون برنامه پنجم مواد( 

  64قانون برنامه ششم ماده 

حمایت از آموزش/غیرمالی/طرف 

 عرضه
5 

  45)دو مورد( و  40، 39قانون برنامه چهارم مواد 

  16برنامه پنجم ماده قانون 

  40قانون برنامه ششم ماده 

 3ماده  بنیان دانشو موسسات ها  قانون حمایت از شرکت 

توسه زیرساخت/غیرمالی/طرف 

 عرضه
6 

  37قانون برنامه چهارم ماده 

  42قانون برنامه ششم ماده 

خریدهای دولتی/غیرمالی/طرف 

 تقاضا
7 
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 بزارهای سیاستی در قوانین مورد مطالعهمصادیق ا

ماهیت/ مالی یا غیرمالی/ 

كلی ابزارهای  گیری جهت

 سیاستی

 ردیف

 6ماده  بنیان دانشو موسسات ها  قانون حمایت از شرکت 

 24ت پذیر ماده قانون رفع موانع تولید رقاب 

  17)دو مورد( و  5قانون حداکثر استفاده از توان داخل مواد 

  8 بازارسازی/غیرمالی/طرف تقاضا 18قانون برنامه پنجم ماده 

 9و  3مواد  بنیان دانشو موسسات ها  قانون حمایت از شرکت 

  14قانون حداکثر استفاده از توان داخل ماده 

مالیاتی/غیرمالی/طرف های  معافیت

 عرضه
9 

 3ماده  بنیان دانشو موسسات ها  قانون حمایت از شرکت 

  12و  11، 10، 9قانون حداکثر استفاده از توان داخل مواد 

تسهیالت بیمه ای/غیرمالی/طرف 

 عرضه
10 

 

پنج های  برنامهموجود در قوانین های  نشان دهنده آمارهای کمی در رابطه با سیاست 5شکل 

 ساله توسعه کشور و سه قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در زمینه فرارسی و یادگیری فناورانه

از منظر نوع ابزار، حمایت مالی، های  سیاست بندی دستهشود در  می باشد. همانطور که مشاهده می

درصد  15درصد و  24درصد،  28مقررات گذاری و تنظیم گری و حمایت از شبکه سازی به ترتیب با 

به خود اختصاص داده اند. ابزارهای حمایت از آموزش های  سهم، بیشترین فراوانی را در میان سیاست

درصد(،  5درصد(، تسهیالت بیمه ای ) 7درصد(، خریدهای دولتی ) 8درصد(، توسعه زیرساخت ) 9)

بعدی های  درصد( نیز در رتبه 1درصد( و بازارسازی ) 1درصد(، ، تدوین استاندارد ) 2معافیت مالیاتی )

از نوع های  درصد سیاست 77دهد که حدود  می گیرند. همچنین، نتایج به دست آمده نشان می قرار

(. بعالوه، نتایج بیانگر آن است که 6مالی هستند )شکل های  درصد سیاست 23غیرمالی است و تنها 

درصد  37طرف عرضه است، در حالی که های  درصد( از نوع سیاست 55)های  بیش از نیمی از سیاست

درصد ابزارها متوجه طرف تقاضا  8دهند و تنها  می ابزارها توامان طرف عرضه و تقاضا را هدف قرار

 (.7هستند )شکل 
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 ابزارها بر اساس ماهیت( بندی دستهسیاستی موجود در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی )ابزارهای . فراوانی و سهم 5 شکل

 

 

 
ابزارها از منظر مالی یا  بندی دستهسیاستی موجود در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی )ابزارهای . فراوانی و سهم 6 شکل

 غیرمالی(
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ابزارها از منظر طرف  بندی دستهسیاستی موجود در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی )ابزارهای . فراوانی و سهم 7 شکل

 ه و تقاضا(عرضه، طرف تقاضا یا طرف عرض

 گیری نتیجهو  بحث -5

ابزارهای سیاستی بیانگر آن است که، تقریبا همه انواع  ماهیتفوق در زمینه های  بررسی یافته

ابزارهای سیاستی که در کشورهای در حال توسعه با هدف توسعه نوآوری یا فرارسی فناورانه از سوی 

موجود در قوانین منتخب مصوب مجلس شورای اتخاذ شده اند، در میان ابزارهای سیاستی ها  دولت

سیاستی نیز علیرغم وضعیت مطلوب، اما جایگاه های  از حیث تنوع برنامه شوند و می اسالمی دیده

 ،(Safdari Ranjbar and Elyasi, 2019) مباحث نوظهور حوزه علم و فناوری نظیر دیپلماسی علم و فناوری

حقوق مالکیت فکری هنوز مبهم و دچار ضعف است.  از تانهای بین المللی سازی و قوانین صیسیاست

به عالوه، اگرچه برخی ابزارهای سیاستی نظیر فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی و توسعه فناوری در 

میان ابزارهای سیاستی موجود در کشور ما دیده نمی شود، اما برخی ابزارهای سیاستی مانند 

شود در مجموعه ابزارهای سیاستی موارد  می ستی کشور ما دیدهتسهیالت بیمه در میان ابزارهای سیا

 منتخب از کشورهای در حال توسعه دیده نمی شود. 

ابزارهای سیاستی باید گفت که ترکیب ابزارهای سیاستی موجود در  ماهیتبعالوه، از منظر 

قوانین مهم کشور تا حد زیادی با ترکیب ابزارهای سیاستی کشورهای در حال توسعه یکسان است. 

بدین شرح که، ابزارهای مقررات گذاری و تنظیم گری و تامین مالی در هر سه مورد جزو پرتکرارترین 

. همچنین، حمایت از شبکه سازی در کشورهای در حال توسعه و قوانین ابزارهای سیاستی هستند

مالی های  بدان معناست که حمایتها  باشد. این یافته می کشور به عنوان سومین ابزار سیاستی مطرح

تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای های  ی در فعالیتگذار سرمایهمستقیم نظیر 

شود که ابزارهایی نظیر  می ی و فناوری در دنیا مطرح بوده است. اما پیش بینیسیاستی توسعه نوآور
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که از آنها تحت عنوان مقررات گذاری و تنظیم گری، تدوین استانداردها و حمایت از شبکه سازی 

در آینده از جایگاه ویژه ای در میان ابزارهای سیاستی شود،  می یاد "نرمهای  ابزارهای سیاست"

 .(1397)علیزاده و همکاران،  اشندبرخوردار ب

ابزارهای سیاستی به ابزارهای مالی و غیرمالی گویای آن است که ابزارهای  بندی دستهنتایج 

توان گفت که سهم ابزارهای  می غیرمالی با فاصله بسیار زیاد از ابزارهای مالی قرار گرفته اند. با تقریب

باشد و  می درصد 80الی  75دسته از ابزارهای سیاستی مورد مطالعه حدودا  دوغیرمالی در هر 

دهند. این به معنای  می درصد ابزارهای سیاستی را به خود اختصاص 25الی  20ابزارهای مالی فقط 

آن است که دامنه ابزارهای سیاستی برای توسعه فناوری و نوآوری بسیار گسترده شده است و دیگر به 

ی مستقیم، اعطای وام و یارانه نقدی ختم نمی گذار سرمایهدی ابزار سیاستی سنتی مثل تعداد محدو

شود و روز به روز به ابزارهای سیاستی نرم مانند تدوین استانداردها و کمک به شبکه سازی و همکاری 

 شود.  می میان بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی افزوده

دو دهه اخیر کاربرد فزاینده ای پیدا کرده اند. با این حال، باید در نظر  ابزارهای سیاستی نرم طی

داشت که اگرچه اهمیت نسبی ابزارهای نرم در حال افزایش است، اما این ابزارها بیشتر مکملی برای 

توانند اشکال  می ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی و ابزارهای سیاستی تنظیم گری هستند. این ابزارها

رویکردهای مهم و جدیدی از عملکرد دولت در زمینه نوآوری را شکل دهند. برخی از ابزارهای و 

های  سیاستی نرم عبارتند از: استانداردهای فنی داوطلبانه در سطح ملی و بین المللی؛ دستورالعمل

های  ا سازمانتحقیقاتی دولتی؛ قراردادهای مدیریتی بهای  یا سازمانها  دانشگاه ها، رفتاری برای بنگاه

مزایا و مخاطرات فراهم  ها، دولت و بخش خصوصی که طی آنها هزینههای  تحقیقاتی دولتی؛ مشارکت

و ابزارهای ارتباط عمومی جهت فرهنگ سازی ها  شود؛ کمپین می آوردن کاالعای عمومی تقسیم

(Borras and Edquist, 2013). 
، طرف تقاضا و طرف عرضه و تقاضا بیانگر ابزارهای سیاستی به ابزارهای طرف عرضه بندی دسته

و ...( ها  آن است که ابزارهای سیاستی طرف عرضه )تامین مالی، حمایت از آموزش، توسعه زیرساخت

همواره با فاصله بسیار زیادی از ابزارهای طرف تقاضا )خریدهای دولتی و بازارسازی برای محصوالت و 

دسته ابزارهای سیاستی مطالعه شده در کشورهای در حال  دوخدمات( قرار دارند. این واقعیت در هر 

توسعه و ایران مشهود است. البته ذکر این نکته الزم است که در میان این سه دسته ابزار سیاستی 

مطالعه شده، سهم ابزارهای سیاستی طرف تقاضا در کشور ما از کشورهای در حال توسعه نیز کمتر 

ستی نظیر تنظیم گری، استانداردگذاری یا حمایت از شبکه سازی است. بعالوه، برخی ابزارهای سیا

وجود دارند که در زمره ابزارهای سیاستی هستند که توامان به طرف عرضه و تقاضا توجه دارند. توصیه 

بسیار مهم آن است که سیاستگذاران باید توجه جدی به ابزارهای سیاستی طرف تقاضا و ابزارهای 
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ضا نمایند، زیرا این کار از توسعه نامتوازن فناوری و نوآوری در نظام ملی سیاستی طرف عرضه و تقا

 نماید. می نماید و چرخه توسعه فناوری و نوآوری را تکمیل می نوآوری کشور جلوگیری
های طرف تقاضا برای تسهیل تقاضای دولتی برای کاربردهای نوآورانه و اخیراً توجه به سیاست

های آینده شاهد افزایش ابزارهای طرف تقاضا رود در سالشود. انتظار میها دیده میمحصوالت شرکت

. البته باید تاکید کرد (OECD, 2010)باشیم هرچند ابزارهای طرف عرضه همچنان غالب باقی بمانند 

های  به معنای برابری حجم حمایت ،های عرضه و تقاضا برقرار باشد که الزاما نباید توازنی بین سیاست

های  تقاضا یا برابری تعداد ابزارهای عرضه و تقاضا. حتی در کشورهای پیشرو نیز سیاستعرضه و 

های تقاضا غالب هستند و حتی  عرضه به لحاظ تعداد ابزارهای سیاستی یا حجم حمایت، بر سیاست

پیش بینی می شود که در آینده نیز به همین منوال باقی بماند. به نظر می رسد این موضوع الجرم و 

اگزیر به همین شکل بوده و خواهد بود. اما همه کشورها اعم از پیشرو یا متاخر توافق دارند که باید ن

های تقاضا به عنوان مکمل و با هدف  های تحریک تقاضا افزایش پیدا کند و سیاست توجه به سیاست

 .(1396، محسنی کیاسری و همکاران) های سمت عرضه، به کار گرفته شوند افزایش اثربخشی سیاست

مصوبات قانونی مجلس شورای اسالمی در زمینه تسهیل تطبیقی  بررسیپژوهش حاضر به 

موفق فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه  سیاستی تجارب یادگیری و فرارسی فناورانه با

شناسایی شده در های  سیاستو نتایج این پژوهش گویای آن هستند که، ها  . یافتهپرداخته است

موفق است، در حالی که های  کشورهای در حال توسعه مربوط به تعدادی صنایع منتخب و تجربه

شناسایی شده در قوانین کشور با رویکردی کلی طراحی شده اند و صنعت خاصی را هدف های  سیاست

های  افقی )عام( هستند و کمتر شامل سیاستهای  از جنس سیاستها  نگرفته اند. یعنی این سیاست

مانند بخش سالمت و بویژه صنعت دارو  معدودیموارد  کشور ماشوند. البته در  می دی )خاص(عمو

 تجربهخاصی نظیر طرح ژنریک، نظام قیمت گذاری و تعرفه گمرکی را های  وجود دارند که سیاست

 . (1396)سلطان زاده و همکاران، کرده اند 

به صورت ویژه و  1سیاستیهای  تهبه عبارتی، در تجربه سایر کشورهای در حال توسعه آمیخ

صنعتی طراحی شده اند. به بیان دیگر، از بخشی به بخش دیگر تنوع و ترکیب های  خاص برای بخش

خاص یک بخش های  کند. این درحالی است که در این پژوهش به مطالعه سیاست می تغییرها  سیاست

صنایع  هر یک ازدر ها  اینکه این سیاستصنعتی پرداخته نشده است. بنابراین، در اینجا امکان بررسی 

های  ، وجود ندارد. لذا نمی توان با اطمینان گفت که سیاستر بوده اندکشور به چه نحوی تاثیرگذا

، اما طراحی شده در قوانین کشور تاثیری بر یادگیری و فرارسی فناوری در صنایع کشور نداشته اند

به عنوان یکی از در همین راستا، . و کنکاش بیشتر استاظهار نظر دقیق در مورد آن نیازمند مطالعه 

                                                      
1
 Policy Mix 
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بر وقوع یادگیری یا فرارسی ها  شود که به بررسی نقش سیاست می موضوعات تحقیقاتی آتی پیشنهاد

 فناورانه در صنایع منتخب کشور پرداخته شود. 

از راه  اجتماعیهای  به طور کلی، به منظور دگرگون کردن شرایط اقتصادی و مقابله با چالش 

نوآوری سیاستگذاران به تنظیم ابزارهای سیاستی مناسب نیازمند هستند. در بسیاری از کشورها عنصر 

شود.  می پرداختها  است که به مخارج تحقیق و توسعه بنگاههایی  مرکزی سیاست نوآوری یارانه

های  بویژه بنگاهها  بنگاهتحقیق و توسعه در های  یگذار سرمایهآثار مثبتی بر ها  هرچند این قبیل یارانه

کوچک دارند، اما آثار اجتماعی بلندمدت آنها همانند تاثیر بر نوآوری و بهره وری مبهم است. به منظور 

تحقیق و توسعه اکتفا های  نوآوری، سیاستگذاران نباید فقط به یارانههای  اثربخش ساختن سیاست

و مسائل مهم در دستور کار ها  ری که به چالشنمایند، بلکه باید به آن دسته از ابزارهای سیاستگذا

نیز بپردازند. این امر مستلزم توجه بیشتر به ابزارهایی است که تاکنون کمتر  ،اجتماعی مرتبط هستند

 .به آنها توجه شده است، مانند خریدهای دولتی و مقررات گذاری و تدوین استانداردها

و یا ها  قدامات عمومی برای تشویق نوآوریطرف تقاضا شامل همه اهای  به طور کلی، سیاست 

از طریق افزایش تقاضا برای نوآوری، تعریف استانداردها و نیازهای کارکردی ها  تسریع اشاعه نوآوری

توانند تاثیر چشمگیری در این زمینه  می جدید برای محصوالت و خدمات و یا صورت بندی بهتر تقاضا

تحقیق و های  . برای مثال، راثول و زگولد تاثیرات یارانه(Edler and Georghiou, 2007)داشته باشند 

توسعه )سیاست طرف عرضه( را با قراردادهای خرید دولتی مقایسه کردند و دریافتند که، در بلندمدت، 

                          شود می تحقیق و توسعههای  خرید دولتی منجر به نوآوری بیشتری نسبت به یارانه

(Rothwell and Zegveld, 1981)خاص، هایی  . در رابطه با استانداردها نیز، منترو دریافت که در سیاق

 بهتری را برای نوآوری نسبت به رویکردهای بازارمحور فراهمهای  استاندارهای محیط زیستی، مشوق

درک  نماند که انتخاب صحیح ابزارهای سیاستی نیازمند ناگفته. البته،  (Montero, 2002)کنند می

ناکافی بازیگران، نبود یا ضعف در تعامالت، های  و تواناییها  سیستمی اعم از مهارتهای  کاملی از گره

 .استها  و انتشار نوآوری توسعه فناوریفقدان اطمینان در رابطه با آینده و موانع 

حالت ایده آل آن است که برای اصلی این پژوهش بدین شرح است: اول، های  محدودیت

شناسایی ابزارهای سیاستی اتخاذ شده در کشورهای در حال توسعه به مطالعه متن قوانین مرتبط در 

این کشورهای پرداخته شود. اما به دلیل عدم دسترسی به این قوانین، در این مقاله به مطالعه مقاالتی 

این کشورها است  که هرکدام بازگو کننده یک تجربه موفقیت آمیز از یادگیری و فرارسی فناورانه در

آتی از طریق مراجعه به متن قوانین های  شود که در پژوهش می بنابراین، پیشنهاد اکتفا شده است.

پژوهش افزوده شود. دوم، این پژهش صرفا به واکاوی متن قوانین های  مربوطه بر دقت نتایج و یافته

 مطالعه فرآیند اجرا وبررسی و ه، مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در کشور پرداخته است. در حالی ک
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در ایران مشروط به دقیق شدن و کنکاش در صنایع به صورت جداگانه ها  سیاستقوانین و پیاده سازی 

بر یادگیری و همپایی فناورانه در ها  است تا از این رهگذر مشخص شود که اثر مجموعه ای از سیاست

موضوعات پیشنهادی برای یکی از به عنوان  زنی صنایع مختلف کشور چگونه بوده است. این موضوع

 .شود می آتی مطرحهای  پژوهش

 

 تقدیر و تشکر

مجلس های  از آنجایی که مقاله حاضر خروجی پروژه پژوهشی بوده است که توسط مرکز پژوهش

شورای اسالمی حمایت مالی شده است، نویسندگان مقاله تمایل دارند که از این مرکز بابت حمایت 

 پژوهش تشکر و قدردانی نمایند. مالی این
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