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Abstract: 
Creating demand for technological products, financing innovation, outsourcing 

research and development, etc. are among the effective actions of large firms in interaction 

with knowledge-based firms. On the other hand, knowledge-based firms can also play an 

effective role in meeting the technological needs of large firms with their scientific and 

technical ability do However, the interaction of these firms is facing problems due to 

various reasons and the cooperation of these two pillars of Iran's knowledge-based 

economy is far from its desired position. In the meantime, government policies can play a 

significant role in facilitating these connections. South Korea is one of the governments 

that has taken effective steps to develop interaction between firms by passing the Law on 

Mutually Beneficial Cooperation between Large Firms and Small Firms and forming the 

Ministry of Small and Medium Enterprises and Startups. This research, with a comparative 

analysis and a comparative study of the policies for the development of technological 

cooperation between South Korea and Iran and the division of the policy tools of these two 

governments into three categories of tools including tools for stimulating demand, tools for 

stimulating supply and tools for improving cooperation infrastructure, looking for solutions 

to develop these cooperations in Iran Is. The focus on supply stimulation tools and 

cooperation infrastructures is remarkable in Iran, but unlike South Korea, which has used 

important tools to stimulate demand, there is a serious gap in demand stimulation tools in 

Iran. 
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  چکیده

له اقدامات اثرگذار و توسعه ازجم قیتحق یسپاربرون ،ینوآور یمالنیمحصوالت فناورانه، تأم یتقاضا برا جادیا

 یعلم ییبا توانا زین انیبندانش یهاشرکت گرید یاز سو است. انیبندانش یهابزرگ در تعامل با شرکتی هاشرکت

این تعامل  حال،نیا. باندینما فایبزرگ ا یاهفناورانه شرکتی ازهاین نیرا در تأم ینقش مؤثر توانندیخود م یو فن

مطلوب  گاهیبا جا رانیا انیبندو رکن اقتصاد دانش نیا یهمکار و روستروبه یمشکالت مختلف با لیبه دال هاشرکت

 یکی .باشد داشته ارتباطات نیا لیدر تسه یینقش به سزا تواندیدولت م یهااستیس ان،یم نیا در خود فاصله دارد.

 لیکوچک و تشک یهابزرگ با شرکت یهامتقابل سودمند شرکت یهایقانون همکار بیکه با تصو ییهااز دولت

کشور ها برداشته، بین شرکتتوسعه تعامل  یبرا یمؤثرهای قدمکوچک و متوسط و استارتاپ  یهاوزارتخانه شرکت

 تقسیم و رانیو ا یکره جنوبهای فناورانه توسعه همکاری یهااستیس یقیبامطالعه تطب ق،یتحق نیا است. یکره جنوب

ی ه و ابزارهاعرض کیتحر یابزارها تقاضا، کیتحر یدولت در سه دسته ابزار شامل ابزارهای این دو استیس یابزارها

ی . تمرکز بر ابزارهااست رانیدر ا هایهمکاراین منظور توسعه به راهکارهاییبه دنبال همکاری،  رساختیز بهبود

ارهای مهمی است، لکن برخالف کشور کره جنوبی که ابز ریگچشمی همکاری در ایران هارساختیزتحریک عرضه و 

 ارد.دجدی در ابزارهای تحریک تقاضا در کشور ایران وجود  خألرا برای تحریک تقاضا به کار گرفته است، 

 ،همکاری فناورانه، بنیانهای دانششرکت ،های دولتسیاست، ی علم و فناوریگذاراستیس واژگان کلیدی:

 های بزرگ صنعتیشرکت
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  مقدمه -1

وجود دولت و مداخله در امور اقتصادی  لزومموضوعی که از گذشته در بین محققین مطرح بوده، 

در رویکرد نوین به نقش دولت، دیگر بحثی از است.  شدهانجاماست. در این مورد مطالعات بسیار زیادی 

در حال  دولت نیست بلکه بحث بر روی دخالت کارآمد و نحوه و نوع دخالت دولت است.عدم دخالت 

اند. موضوعی که در این تحقیق نظران دخالت دولت در توسعه اقتصادی را پذیرفتهحاضر اکثر صاحب

توسعه نوآوری و فناوری یکی از ارکان  ازآنجاکهاست دخالت دولت در توسعه نوآوری است  موردتوجه

 ،افتخاری)باشد  نظرانصاحب رشیموردپذطبیعی است که این مداخله  هستی کشورها اقتصادتوسعه 

ی در رابطه با نقش دولت در توسعه فناوری ابرجستهمحققان  (. 1401؛ سادات رسول و همکاران، 1383

نام برد. اگر بازیگران نظام ملی نوآوری را به  توانیمال که از اتزکویتز، نلسون و الندو اندداشته دیتأک

 کنندگاناستفادهتحقیقاتی،  مؤسساتبنیان، های دانشها، شرکتدانشگاهکنندگان دانش یعنی خلق

 نه،یزم نیدر ا یسؤاالت مهم و اساس بندی کنیم، یکی ازها و دولت تقسیمدانش یعنی صنایع و سازمان

بهتر در نظام  ریکشور و به تعب کیدر توسعه فناوری  -گریباز نیترعنوان مهمبه –ها نقش دولت نییتب

 . رویکردهای مختلف نظام ملی نوآوری بر(1389 ،باقری مقدم و همکاران)نوآوری آن کشور است یمل

و  تیریگرفت که مد جهینت توانیم نیبنابرا اند.داشته یدتأک یدولت در نظام نوآور ینیآفرلزوم نقش

لذا بر کسی پوشیده . (1393 یحسن)شود گرفته دهیناد تیاز منظر حاکم تواندینظام نم نیا یسامانده

 که ییهانقش از یکنیست که دولت نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری و نظام ملی نوآوری دارد. ی

 نیب هایهمکار توسعه یبرا متنوع یابزارها یریکارگبه باشد، داشته ینوآور یمل نظام در تواندیم دولت

فرتاش و )شده استبه آن پرداخته قیتحق نیاست که در ا توسعه فناوری منظوربه مختلف یهاشرکت

 کوچک و بزرگ یهاشرکت یبرا یاستیس یابزارها از استفاده با تواندیدولت م(. 1400همکاران، 

ای برای تواند نقش ویژهیکی از بازیگرانی که میباشند  داشته یهمکار گریکدی باتا  ندک جادیا زشیانگ

ها و ی خود چالشهااستیتواند باسدولت میهای فناورانه داشته باشد دولت است. یهمکارتوسعه 

 های بزرگ و کوچکشرکت یبرا سیاستی یابزارها مشکالت همکاری را برطرف کند و با استفاده از

سادات ) قرار بگیرند های بزرگشرکت ینتأم رهیدر زنج یانبنهای دانشتا شرکت ندک جادیا زشیانگ

بنیان های دانشهای بزرگ صنعتی و شرکتشرکت لذا برای توسعه همکاری .(1401همکاران،  رسول و

تواند رسد. اگر دولتی به دنبال توسعه فناوری باشد، میهای دولت ضروری به نظر میبررسی سیاست

های توسعه فناوری در کشور کره ی از برنامهکیدرو مشکالت همکاری را برطرف کند.  هاچالش

سود و یبها حاضر به همکاری در این پروژه نبودند و آن را ( بسیاری از شرکتiCMDAوبی)برنامه جن

 یت اجرا کرد.موفقخود این برنامه را با  مؤثرکردند. اما دولت کره جنوبی با نقش یمنامطمئن تلقی 

(Kim, 2001)  های بزرگ صنعتی در ایران دولتی هستند این امر با توجه به اینکه بسیاری از شرکت

 دقتبههای آن یاستس(. لذا باید نقش دولت و 1397بحرینی و همکاران، ) کندیمضرورت بیشتری پیدا 
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 استخراج و تبیین شود.

 یاسالم یمهوردولت جی و و اقدامات دولت کره جنوب هااستیس ییشناساهدف از این تحقیق 

ی فناورانه هایهمکاری توسعه برا ییارائه راهکارهاو  فناورانه یهایتوسعه همکار منظوربه رانیا

  است. در ایران انیبندانشی بزرگ و هاشرکت

اند و کرده روعرا ش عهو توس ونیمدرنیزاس درون یمیالد 1960دو کشور ایران و کره جنوبی از دهه 

جنوبی با موفقیت در  ، کرهوجودنیباابود لکن  زمانهمزمان آغاز توسعه و صنعتی سازی این دو کشور 

وابسته به  یهمچنان کشور ایران گرفت، اما یصنعتی جا یدر ردیف کشورها ،یاقتصاد یزیربرنامه

ی هایهمکار توسعه از کشورهایی است که در راستاییکی  جنوبی کشور کره نفتی باقی ماند. یدرآمدها

یکی  iiی متقابل سودمندهایهمکارتصویب و اجرای قانون . ی برداشته استمؤثرهای بین بنگاهی قدم

. کره تنها کشوری هاستشرکتافزایش تعامالت و همکاری بین  نهیدرزماز اقدامات کشور کره جنوبی 

 سیتأسقانون مجزایی تصویب کرده است. همچنین این کشور با  هایهمکاراست که در رابطه با افزایش 

ی هاشرکتعزم خود را برای حمایت از  iiiهاآپی کوچک و متوسط و استارتهاشرکتوزارت خانه 

ی که کشور کره جنوبی برای توسعه مؤثرفناوری محور و نوپا نشان داده است. لذا با توجه به اقدامات 

داده است و نیز نزدیک بودن سیر زمانی صنعتی شدن این کشور به کشور ی فناورانه انجام هایهمکار

ی هااستیس بامطالعه توانیماست. لذا  شدهانتخابایران نسبت به سایر کشورها، برای مقایسه تطبیقی 

توسعه  منظوربهی انگیزشی راهکارهامنظور افزایش تعامالت بین بنگاهی زمینه را برای ارائه این کشور به

الگوی مناسبی  تواندیمی فناورانه در کشور ایران فراهم نمود. لذا مسیر پیشرفت کره جنوبی هایارهمک

 باشد.

در این تحقیق ابتدا با مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با همکاری فناورانه، چارچوب 

های یهمکارنظری برای مطالعه تطبیقی مشخص شد. سپس ابزارهایی که دو کشور در رابطه توسعه 

ی بندجمعبا توجه به  اندداشته، احصا شد. در گام بعدی ابزارهایی که این دو کشور اندداشتهفناورانه 

 ای قرار گرفت. یسهمقاچارچوب نظری مورد تحلیل 

 مبانی نظری و مرور  پیشینه پژوهش -2

 همکاری فناورانه-2-1

برای رسیدن به حداقل دو شرکت  حضور فناورانه نوعی ارتباط داوطلبانه و آگاهانه با یهایهمکار

 نیو هدف طرف گذارندیمبه اشتراک  گریکدی با خود را یهاتیقابلاست که منابع و هدفی مشترک 

 (.1398، رضا اسدی فرد؛ آرمان خالدی)باشدیم یتوسعه و مبادله فناور باهدفمکمل  منابع به ابییدست

مقابل قرار  طرف اختیار در را خود فناوری و دانش همکاری، یهاطرف از یکی فناورانه هایهمکاری در

 Katila, Riitta and)کندیم استفاده مقابل طرف ملموس منابع و هاییدارا از عوض در و دهدیم

Mang, 2003) .( همکاری فناورانه شامل هر نوع فعالیتی است که دو یا چند 1993داگسن ) ازنظر
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به اشتراک  باهمدانش، فناوری و منابع مختلف را  موردتوافقهمکار )شریک( بر اساس اهداف مکمل 

  (Dodgson, 1992) گذارند.می

 و تیموقع ازها،یکه بر اساس ن استیپو یارابطه کوچک بزرگ و یهاشرکت انیم یهمکار

 .متفاوتی است استییس یابزارها ازمندین نیرفط  یوکارکسب یهاخواسته

ی است که منجر اآگاهانهدر پژوهش حاضر منظور از همکاری فناورانه هر نوع ارتباط داوطلبانه و 

 . شودیمی توسعه و مبادله فناوربه 

 ی فناورانههایهمکارابزارهای سیاستی  -2-2

 هااستیس تا کنندیم تالش هاآن از استفاده با هادولت که هستند ییهالهیوس سیاستی، ابزارهای

 تدابیر یا وسایل ،شوندیم نامیده نیز حاکم ابزار یا سیاست وسایل گاهی که سیاستی ابزار .کنند اجرا را

 بنابراین، .کنند انتخاب باید هاآن میان از و دارد اختیار در هااستیس اجرای برای دولت که هستند واقعی

 این در اقدامی که بگیرد تصمیم باید دولت تنهانه ،انیبندانش اقتصاد تقویت با رابطه در مثالعنوانبه

دهد  انجام ابزارها از کیکدام طریق از را خود تصمیم که سازد مشخص باید بلکه نه، یا دهد انجام مورد

 تقاضا، تحریک طرف یهااستیس انجام ،انیبندانش یهاشرکت از مالی مستقیم حمایت مانند )ابزارهایی

 (.1393ناصر نوروزی، شعبان الهی, ()متخصص انسانی نیروی پرورش یا دولتی خریدهای مانند

طرف عرضه  هاییاستاکثر کشورها، بر س ینوآور هاییاستها در عرصه ساز زمان ورود دولت

و  یمال یهاارائه مشوق قیاز طر ینوآور کیعمدتاً به دنبال تحر هایاستس نیبودند. ا متمرکزی نوآور

گذشته  یهاسال یط زین رانیها هستند. در او توسعه در بنگاه قیتحق یهاانجام فعالیت یبرای رساختیز

طرف  کیتحر هاییاستها ساتفاق آنبه بیکه قر یمابودهی نوآور هاییاستبه س توجه شیشاهد افزا

 (.1396 و همکاران محسنی کیاسری)اندبودهی عرضه نوآور

ی ابزارهای سیاستی دولت برای رسیدن به بندمیتقسبرای انتخاب چارچوب نظری این تحقیق و 

قرار گرفت. در این زمینه  وردمطالعهی مختلفی مهایبنددستههای علم و فناوری، اهداف و سیاست

 دهندهنشاناست که این موضوع  شدهارائهی مختلفی برای ابزارهای سیاستی علم و فناوری هایبنددسته

ی مشخص این ابزارهاست. با توجه به کارکردی که اهداف و بنددستهعدم توافق پژوهشگران برای 

ی مبتنی بر منطق مداخله، مبتنی بر بنددستهی کرد. بنددستهتوان این ابزارها را ها دارند میسیاست

لذا بر این اساس  (.1398 ،حامد نصیری، نیلوفر ردائی)هدف و مبتنی بر سازوکار حل مسائل مخاطب

است.  شدهانجامی متعددی برای ابزارهای سیاستی دولت در توسعه اهداف هایبنددسته، کردهایرواین 

ی ابزارهای عام و دودستهدر پژوهشی جانسون و همکارانش، ابزارهای علم، فناوری و نوآوری را به 

 Börje Johansson, Charlie Karlsson and Mikaela) .اندکردهی بندمیتقسابزارهای خاص 

Backman, 2007) به سه دستهی را نوآورعلم، فناوری و  یهااستیس ی دیگریبندمیتقسدر  آرنس 

 (Ahrens, 2002). کندیم میتقس هاپروژهاز  تیحما خاص و یهاشاخهاز  تیحما ،گری میتنظ تیحما

از علم، فناوری و  یبانیدر سه دسته پشت را نوآوری استیو کاپرون، انواع ابزارهای س کاریب نسرا،یس
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 ,Bikar) .کنندیم یشناس نوع فناوری و نوآوری، چارچوب علم، فناوری و نوآوری علم، اشاعهنوآوری، 

Capron, Cincera, 2004) یهااستیسعلم و فناوری را به سه دسته  حوزههای استی، سادلر و جورجیو 

 Jakob). کنندیم میتقس یرساختیز یهااستیستوسعه طرف تقاضا و  عرضه، توسعه طرف

Edler,Luke Georghiou, 2007)  ی دسته چهارقاضی نوری و قاضی نوری نیز ابزارها را به

 هارساختیز)مالیاتی(، ابزارهای مالی کاتالیزوری و اصالح شرایط کالن و میرمستقیغمستقیم)مالی(، 

ی همکاری فناورانه کشور ایران و کره هااستیسبرای تطبیق (. 1391نوری, قاضی)کندیمی بنددسته

ی فناورانه هایهمکاردر  چراکه، رسدیم نظر به ترمناسبی ادلر و جورجیو بنددستهجنوبی، انتخاب 

محصوالت فناورانه است. لذا در این  کنندهعرضهمتقاضی کاال یا خدمات فناورانه و طرف دیگر  طرفکی

ی فناورانه به سه هایهمکارتوسعه  منظوربهدولت  مورداستفادهی ابزارهای سیاستی بنددستهپژوهش 

  است. شدهمیتقسی ابزارهای تحریک تقاضا، ابزارهای تحریک عرضه و ابزارهای زیرساختی دسته

 
 ی فناورانههایهمکاری ابزارهای سیاستی بنددسته. 1شکل 

 پیشینه پژوهش -3-2

بزرگ  یهاشرکت یهادر شبکه یو همکار یبا عنوان نوآور یدر پژوهش( 1991التون و همکاران)

بزرگ با  یهانامناسب شرکت یپرداخته است. رفتارها هایهمکار نیمتعدد ا یهاو کوچک به چالش

ها، روابط و تعامل شرکت تیریبزرگ، عدم مد یهابا شرکت یهمکار سکیکوچک و ر یهاشرکت

 یهاشرکت ازیکوچک با ن یهاشرکت یدیعدم تناسب محصوالت تولها، متفاوت شرکت یهاتیاولو

 یهاارتباط شرکت یریگبر بودن شکلکوچک، زمان یهاشرکت یفکر تیبزرگ، عدم حفاظت از مالک

 Helen Lawton Smith;Keith) .است شدهیانپژوهش ب نیاست که در ا ییهابزرگ و کوچک از چالش

Dickson;Stephen Lloyd Smith, 1991)  

دسته بندی ابزارهای 
سیاستی توسعه 

همکاری های فناورانه

ابزارهای  
تحریک تقاضا

ابزارهای  
تحریک عرضه

ابزارهای بهبود 
زیرساخت
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های همکاری ندیدر فرآ ییهای اجرابا عنوان موانع و چالش یقی( در تحق1396) ینیو حس یدهقان

موانع را  نیپرداخته و ا یهمکار یهافناورانه)موردمطالعه: حوزه فناوری نانو( به موانع و چالش

به  بتبزرگ نس یهاشرکت دیها، ترددر اتصال شرکت یانجیم یکرده است. ضعف نهادها بندییتاولو

فناورانه،   یهمکار یباال برا ییبا ضمانت اجرا ینبود مشوق دولت د،یجد یهایاستفاده از فناور یهاسکیر

 یمتقاض ازین تیکشور، عدم شفاف یفکر تیها، ضعف نظام مالکعدم مهارت مذاکره و تعامل شرکت

 نیبود که در ا یکوچک و ... ازجمله موانع یهارگ در تعامل با شرکتبز یهاشرکت یبروکراس ،یفناور

 (.1396امراهلل دهقانی؛ هادی حسینی, )است شدهیبررس قیتحق

 دیجد یهابنگاه یهمکار یبرا ازیموردن یاستیس یابزارها یبررسبه  (1397و همکاران) ینیبحر

در  یازموردن یاستیس یابزارها یبه بررس. در این تحقیق اندپرداخته یصنعت یهانانو و شرکت یفناور

 یهانانو و شرکت یفناور دیجد یهامؤثر بنگاه هاییهمکار یط دیهرکدام از مراحل توسعه محصول جد

 یقیتشو یابزارها ه،یسرما نیاعتماد ساز تضم یابزارها، ابزارها ترینی. اصلستشده اپرداخته یصنعت

 نیانجام آزمون ها و تام یبرا یمال هایینهابزار کمک هز قات،یتحق سازییسفارش یبرا یمال

پژوهش  نیا نیها نام برد. همچنو رفع اختالفات یو ابزار حقوق یهمکار یهاآن، واسطه هاییرساختز

 یتقاضا همچون استانداردساز کیتحر یعرضه و تقاضا، ابزارها یبه همرسان یکه ابزارها دهدینشان م

بحرینی ) نشده است تاکنون توسط دولت استفاده یدولت دیو خر ارانهیو ابزار  یاتیمال یاهمصرف، مشوق

 .(1397و همکاران، 

 یهافناورانه نامتقارن شرکت یهمکار یها( چالش1398)یفرد و خالد یاسد گرید یپژوهش در

فقدان  ،یضعف فرهنگ همکار یهاو چالش یمحور نانو را بررس یکوچک فناور یهابزرگ با شرکت

 نهیعدم توجه شرکت کوچک به زمان و هز ،یفقدان نهاد توسعه فناور ،یبه همرسان هاییرساختز

رضا اسدی فرد؛ )شد ییاجماع شناسا نیشتریب یکُند در شرکت بزرگ دارا گیرییمتصم ل،توسعه محصو

 (.1398آرمان خالدی, 

فناورانه سه شرکت  یهمکار یاستیس یابزارها لیتحل( در پژوهشی به 1400فرتاش و همکاران)

 13به بررسی  ،یروش مطالعه مورد با . در این پژوهشاندپرداخته کوچک فناور یهابزرگ با شرکت

و اطالعات  ستیینانو، ز هاییدر حوزه فناور شرکت کوچک فناور13شرکت بزرگ با  3فناورانه   یهمکار

موردمطالعه  هاییمورداستفاده در همکار یاستیس یبزارهاا درنهایت )فاوا( پرداخته است. ارتباطات و

در چهار دسته ابزارهای طرف عرضه، ابزارهای طرف تقاضا، ابزارهای نظام ساز و ابزارهای تنظیم گری و 

از  ارانهیو  وام در قالب ارائه مالی هاییتحما دهدینشان م جیاست. نتا شدهییشناسای گذارقانون

سایر  .باشدیو فاوا م ستیینانو، ز یحوزه فناور 3 هر هاییدر همکار استییس یابزارها نیپرکاربردتر

، خریدهای دولتی، ایو مشاوره یمال هاییتحماهایی که در این تحقیق احصا شده است شامل ابزارهای

 (.1400فرتاش و همکاران، ی مالیاتی و صادراتی، افزایش تعرفه واردات است)هامشوقگری، یانجیم

 یهایتوسعه همکار یبرا یاستیس یابزارها( 1401گر سادات رسول و همکاران )در پژوهشی دی
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 یراستا با بررس نیدر ا. اندکردهیان را شناسایی بندانش یهابا شرکت یبزرگ صنعت یهافناورانه شرکت

 یهایسیاستی توسعه همکار یحوزه، ابزارها نیاسناد و مستندات و مصاحبه هدفمند از خبرگان ا

 یابزارها در سه دسته ابزارها نیقرار گرفت. ا یمضمون موردبررس لیاستخراج و با روش تحل فناورانه

و  یدولت دیخرند. کرد یبنددسته رساختیبهبود ز یتقاضا و ابزارها کیتحر یعرضه، ابزارها کیتحر

 باتاث، (انیبندانش یها)به کمک شرکتی)پژوهانه( توسعه فناوریمال اعتبار، دیخر نیتضم

به اخذ  کمک، مدتیطوالن یقراردادها ضمانت، فب لب( جادیا-شرکت ازیبا ن ی)تناسب فناوریفناور

و  قیتحق یسپاربرون نهیهز رشی)پذیهمکار یبرا یاتیمال یهاتیمعافی، المللنیو ب یمل یاستانداردها

ی حقوقی، هامشاورههای مالیاتی ارائه یتمعاف، نگیزیل، کاال تیمسئول مهیب، (اتیعنوان مالتوسعه به

شده ییشناسای و ... از ابزارهای به همرسانی هاسامانهی، ایجاد به همرسانآموزش، تقویت کارگزاران 

 .(1401سادات رسول و همکاران، ) است

 هادولت مورداستفادههای متنوعی وجود دارد که یاستسی ابزارهای سیاستی، هادستهدر هر یک از 

توسعه  یبرا یاستیس یابزارها ییشناسا( در پژوهشی با عنوان 1401است. شکری و همکاران )

یان به ابزارهای مختلف توسعه بندانش یهابا شرکت یبزرگ صنعت یهافناورانه شرکت یهایهمکار

ضا، تواند برای تحریک تقاهای فناورانه پرداخته است. در این پژوهش ابزارهایی که دولت میهمکاری

ی مختلف ابزارها ارائهتحریک عرضه و بهبود زیرساخت مبادله استفاده کند را ارائه کرده که مبنایی برای 

 دو کشور است.

 
 ی ابزارهای سیاستی دولت )پیشینه پژوهش(بنددستهچارچوب نظری پژوهش برای  . 1شکل 

 

 روش پژوهش-3

 یاسالم یو جمهور یکره جنوب یجمهور یموجود کشورها هاییاستس یبررس یقتحق یندر ا

مورداستفاده در  هاییاستاز س یشنهادیپ یفناورانه و ارائه راهکارها هاییمنظور توسعه همکاربه یرانا

فناورانه  هاییتوسعه همکار هاییاستموجود س یتابتدا وضع درموردتوجه بوده است.  یکشور کره جنوب

و کره  یرانا هاییاستس یقیبخش مطالعه تطب یناست. در ا شدهییشناسا یرانو ا یدر کشور کره جنوب
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و مقررات صورت گرفته و با مدل جرج.  ینقوان یاستی،س یابزارها یو بررس یابا ابزار مطالعات کتابخانه

در خصوص  یشده در بخش مبانی نظر یبندشده است. چارچوب جمع ایمقایسه یلتحل یاف برد

بوده است.  علت انتخاب روش  یقیفناورانه، چارچوب کلی مطالعه تطب هاییهمکار تییاسس یابزارها

ها از پژوهش یاریاست. چراکه در بس یو کره جنوب یراندو کشور ا یسهپژوهش مقا یندر ا یقیمطالعه تطب

 یقپژوهش از روش مطالعه و تحق ین. در اکنندیاستفاده م یقیه کشورها از روش مطالعه تطبیسمقا یبرا

مختلف  یهامباحث و نمونه یقیمطالعه تطب یمند برانظام یروش، روش ینشده که ااستفاده یقیتطب

به علل به  کهیدرحال کنندیم یلتحل یفیصورت کها را بهاطالعات و داده یقی،است. محلل روش تطب

از مسائل مهم در پژوهش  یکی یقحوزه تحق یتوجه دارند. بررس یابییشهوجود آمدن آن موارد و ر

 یزمان یهاها و دورهموضوعات، افراد، گروه یا،قضا یلیتحل یسهبه مقا یقیتطب یلاست. تحل یقیتطب

ها است و تفاوت دنظرم یاها، مانند مطالعات کتابخانهاز اطالعات و داده یروش بخش ین. در اپردازدیم

به  یمدیریت تطبیق یطورکل( به1391ی،.)ضرغامشودیم سهیمقا یگرآن با موارد د یهاو شباهت

دارد.  یدمختلف تأک هایینهمدیریت و کسب کار در زم هاییستمها و اختالفات موجود میان سشباهت

پیشرفته  یو کشورها ناموفقموفق و  یبزرگ و کوچک، کشورها یهابین سازمان تواندیاین مقایسه م

که بر اساس  یاز طریق گسترش دامنه متغیرهای یقیو در حالت توسعه انجام شود. مطالعه مدیریت تطب

( روش 1395, یموردمطالعه قرار گیرد. )تابل تواند،یم ییا سازمان یها یک پدیده خاص مدیریتآن

 یاست. مطابق الگو یبِرد جرج. اف. تطبیقی،شده در مطالعات استفاده یالگو یقتحق ینشده در ااستفاده

 یف،مراحل شامل توص ین. اگیردیقرار م وتحلیلیهها در چهار مرحله مورد تجزاطالعات و داده ی،برد

 یقتحق یفبه توص یدبا یف،توص ی( در مرحله1381است. )آقازاده،  یقو تطب یسهو مقا یجوارهم یر،تفس

و مطالعه اسناد  یماز مشاهدات مستق یاد و مختلف از منابع متعد کهپرداخت  یبر اساس شواهد و اطالعات

و  یوارس یدمحقق با یر،تفس یعنی یبعد ی. در مرحلهآوردیپژوهشگران به دست م یگرد یهاو گزارش

 یهابر اساس داده یجوارهم یطور کامل انجام دهد. در مرحلهرا به یفتوص یاطالعات مرحله یرتفس

 ین. اگیرندیدر کنار هم قرار م یاگونهالزم را انجام داده و اطالعات به یبندطبقه م،مراحل اول و دو

را  یقتحق یهست تا محقق مسئله یقو تطب یسهمقا یعنی یینها یمرحله یبرا یچارچوب یجوارهم

 آورده شده است:  یرانجام پژوهش در شکل ز فرآیند کند. یو بررس یلها تحلها و تفاوتشباهت ینهدرزم

 
 انجام پژوهش یندفرآ-3 شکل
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 هاافتهی-4

 ابزارهای تحریک تقاضا-4-1

 ی فناورانه در کشور کره جنوبیهایهمکارتوسعه  منظوربهابزارهای تحریک تقاضا  -4-1-1

  تبه قدر ینوآور گذاراناست یتوجه س  تاکشورها موجب شده    النهسا  یدولت دیتوجه خرحجم قابل

شود. خر  ینوآور کیتحر یبرای دولت دیخر یاهرم ضا برا   در بازار به یدولت دیجلب  شش تقا   یعنوان ک

تقاض  ا را به   نیا ن،ینو یهاروش یریکارگبا به بتوان و اگر ش  ودیم انیب هاس  تمیو س   تها، خدماکاال

که   شود یم جادیجامعه ا دری نوآوری ریگشکل  یبرا یمؤثری سوق داد، در عمل تقاضا   یسمت نوآور 

س    تیاز اهم یپرورش نوآور یبرا سا ست.  یا سینی؛ محمدتقی  بهمن فکور؛ بهمن حاجی)برخوردار ا ح

  یحام  یتدارکات عموم  »چون  ینیدولت تحت عناو    یدها ی اهرم کردن بازار خر لذا   (1397انص   اری, 

ارتقاء   یبرا یدولت یدهایخر» ای «یکارکرد یتدارکات دولت» ، «یفناور یدولت تدارکات» ،«  ینوآور

 (.1398ملکی, )طرف تقاضا هستند ینوآور نینو یهاتاسیس ازجمله «یو نوآور یفناور

 ی خرید دولتی یا تدارکات دولتی در کشورهااز برنامه یکی دیجد هاییفناور ینیتضم دیبرنامه خر

های شود. در این برنامه سازمانهای بزرگ و کوچک میهای شرکتکه منجر به همکاری ی استکره جنوب

های کوچک و عمومی با سفارش تقاضای فناوری یا رفع نیازهای خود به شرکتدولتی و مؤسسات 

. در این اندرفع مشکلشان مأمور کرده یبرا یا ازیموردن یتوسعه فناور یها را براآنمتوسط فناوری محور 

 نیدر ا .کندمی نیتضم دولت خرید محصوالت را ،باشد زیآمتیموفق یتوسعه فناور کهیدرصورتبرنامه 

 زین گریو از طرف د کندیم تیحما یاز توسعه فناور یمنابع مال نیتأم قیدولت از طر طرفکیرنامه ازب

برنامه . کنندیم یداریخر یشخصمی دوره زمان یشده را برامحصوالت توسعه دادهعمومی  مؤسسات

 یهایازمندیاست و هدف آن رفع ن افتهیفناورانه گسترش یهایمنظور همکاربه ماًیمستق ینیتضم دیخر

 جادیا یدولت یهاشرکت یبرا ینانیابزار اطم نیکشور است. ا نیا ازیموردن یهایبزرگ و فناور عیصنا

ابزار به علت  نیشود. لذا ا یداریخرهاست بنگاه نیفناورانه ب یاز همکار یکه ناش یتا محصول کندیم

 (Kim, 2007) است. گرید یکشورها ریکشور و سا نیموردتوجه ا اریبس دهدیکه ارائه م ینیتضم

مختلف  یهاکمک یاستفاده از اعطا یدر کره جنوب توسعه فناوریاز  تیحما یاز ابزارها گرید یکی

 یها 1های بزرگ را فراهم کرد. چائبولرشد شرکت نهیکه زم هبود یو قانون یاتیمال یهاتیدر قالب معاف

به  یرامختلف توانستند حرکت خود را ب یهاتیو معاف یاقتصاد یهارانت افتیاز رهگذر در یکره جنوب

 لیاز اوا نی. همچنندیآغاز نما یالدیم 1960دهه  لیاز اوا یدست گرفتن نقش رشد صادرات و صنعت

آنان  یبرا یاژهیو ازاتیمشخص شد دولت امت یکه نقش چائبول ها در رشد اقتصاد یالدیم 1960دهه 
                                                      

مالک  مؤسسات نیا .شوند یم اداره یشود  که به شکل خانوادگگفته می  یدر کره جنوب یبزرگ خصوص یهاچائبول به شرکت 1

 .(1998بک،.)و بر آن نظارت دارند رندیگ یم اریها را در اخت شرکت نیا از سهام یبخش ایچند شرکت تابعه هستند و همه  یک یا

سامسونگ،  ،یوندایبول عبارتند از: هائچِ یهاشرکت نیدر کشور کره مورد استفاده قرار گرفت. مشهورتر 1984اصطالح از سال  نیا

 .اسیکره و ج ییمایپوسکو، هواپ ،یتیگروه ک دوسان، ،یکاس دوو، ،یجال
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ها شرکت اتیات بر درآمدها و مالیازجمله مال اتیچائبول ها از پرداخت مال در این راستادر نظر گرفت. 

 (.1393 ,باهر)معاف شدندها و توسعه فناوری منظور توسعه فعالیتبه

 یمال نیدولت به تأم میضرورت ورود مستق هیتوجها یکی دیگر از ابزارهاست. تامین مالی چائبول

 است: انیبقابل گاهیدر دو جا ،یمنابع عموم قیاز طر یتوسعه فناور

 ای یاقتدار ای یتیبا اهداف امن شتریندارند و ب یاقتصاد هیکه لزوماً توج ییهایتوسعه فناور -1

 .شوندیدنبال م یفرهنگ

توسط  ،یمشکل عدم تقارن اطالعات لیها به دلآن یاقتصاد تیکه مز ییهایتوسعه فناور -2

 .شوندیدر بازار درک نم یمال نیتأم یعیطب یهازمیمکان

 انیبندانش یوکارهاو فعاالن عرصه کسب یدولت ینهادها یکه برا ییهاتیجذاب رغمیدوم عل مورد

 تیمز جادیضرورت او عدم توجه به یمحور قرار گرفتن توسعه فناوریی همچون هادارد، با چالش

کار و  یبزرگ از ابتدا یهاپروژه فیتعری، توسعه فناور یهاطرح انیانتخاب از م یهایدشواری، اقتصاد

 ،هااز چائبول یمهم دولت کره جنوب یهاتیاز حما یک. یمواجه استی و... جیعدم توجه به توسعه تدر

 اریدر اخت نییبهره پا یهابلندمدت با نرخ یهاوام کره دولت یها بود. بخش بانکشرکت نیا یمال نیتأم

 لیمنتخب در تشک عیدولت در صنا میمستق یگذارهیسرما نیهمچن .دادیهای بزرگ قرار مشرکت

در  یکه دولت کره جنوب یاهداف یاجرا یابزار برا نیترمهم ها مؤثر بوده است.شرکت نیا هیاول هیسرما

. کردیها پرداخت مبه شرکت بود، مدنظری که در کشور بود که خود با توجه به اهداف ییهانظر داشته، وام

ها به سمت توسعه فناوری و نوآوری حرکت کنند و این حرکت موجب ها باعث شده تا چائبولاین وام

 های بزرگ تعامالت بین بنگاهی را افزایش دهند.شد تا این شرکت

 ایرانفناورانه در کشور  یهایمنظور توسعه همکارتقاضا به کیتحر یابزارها -4-1-2

با  زیتوسعه ندرحال یکشورها شرو،یپ یکشورها یدر توسعه اقتصاد نگیزینقش ل شیبا افزا

ابزار  نیسطح آنان، به فکر استفاده از اهم یمساعد طیبه شرا دنیرس یکشورها و برا نیاز ا یالگوبردار

قرارداد (. 1395تابلی, )اندکرده یزیرحوزه برنامه نیبه اهداف خود در ا دنیرس یافتاده و برا یاقتصاد

 کندیاستفاده م زاتیکه از تجه ی)موجر( و فرد زاتیصاحب تجه نیاست ب یاتوافقنامه ،لیزینگ

 .شودیم میمشخص تنظ یمبالغ افتیدر یمدت زمان معلوم و در ازا یبرا نیمع طی)مستاجر( که با شرا

شود که  یمنعقد م یو حقوق یقیدو شخص اعم از حق نیاست ب یقرارداد استصناع قرارداد 

توافق شده در  یهامشخص، در زمان یفروشنده( متعهد است در ازاء گرفتن مبلغ ای) رندهیگسفارش

. دینما میدهنده تسلساخته و به سفارش نیمع یبندرا بر اساس زمان یکاالها و محصوالت مشخص ندهیآ

ابق مشخصات مورد توافق مط یستیو با ستندیمحصوالت موضوع قرارداد در زمان انعقاد موجود ن نینابراب

 شوند. دیتول ایقرارداد ساخته و  نیطرف

درصد و  9و استصناع با نرخ  نگیزیل التیارائه تسه ییو شکوفا یهای صندوق نوآوراز برنامه یکی

سفارش ساخت  یو برا نگیزیل التیآماده تسه یکاالها یبرنامه برا نیساله است. در ا 3بازپرداخت 



 های فناورانه کره جنوبی و ایرانهای توسعه همکاریمطالعه تطبیقی سیاست

82 

این  شود.محصول ارائه می متیدرصد ق 80 زانیاستصناع، حداکثر به م التیتسه انیبنمحصوالت دانش

 ی فناورانه باشد.هایهمکارتواند موجب تعامالت بین بنگاهی و ابزاری برای توسعه تسهیالت می

 تریسنت  دگاهیمطابق با د ابتدا. دارند نقشی در خلق و انتشار نوآور یاستانداردها و استانداردساز

عنوان هب . استانداردهاکنندیم لیرا تسه یانتشار نوآور ،یاستانداردساز فت، استانداردها وگ دیبا

 لیتشک شرفتهیپ یشده از دانش فناورانههگذاشت به اشتراک ییمبنا ،یفن یهااز مشخصه یامجموعه

 یاستانداردساز. کنندیم انتقال آسان آماده تیگسترده باقابل یدر سطح رشیپذ یبرا را و آن دهندیم

 یفناور کیمنظور تمرکز بر بهی اتیو ح ژهیو ییهاتیاستانداردها، موقع یو توسعه نیتدو ندیفرا عنوانبه

 انتشار لیشبکه موجب تسه یایو مزا اسیاقتصاد مق شیافزا قیطر از که کندیم جادیدر حال ظهور ا

و  یصندوق نوآور ،انیبنهای دانششرکت یمنظور اثبات فناوربه( 1397سرا, روضه).شودیم ینوآور

 نی. در اکندیالمللی را دنبال متخصصی، محصولی و بین یاز اخذ استاندارد و مجوزها تیحما ییشکوفا

اخذ این  .دهدیتومان ارائه م ونیلیم 40اخذ استاندارد و مجوز را تا سقف  یهانهیدرصد هز 70 تیحما

تواند ابزاری برای اثبات فناوری و توسعه همکاری بین بنگاهی باشد. استانداردها برای ارائه به کارفرما می

کارایی این  چراکهبنیان تولید داخل اعتماد ندارند های بزرگ به محصوالت دانشبسیاری از شرکت

ی در توسعه فناوری و المللنیبیا محصوالت برای آنان اثبات نشده است. لذا نقش استانداردهای ملی 

ی برای محصوالتی المللنیبی استانداردهاباشد. اخذ  اثربخشتواند اثبات آن برای کارفرمایان بسیار می

 چراکهاست.  اثربخشهای بزرگ بسیار برای تحریک شرکت کنندیمتولید  انیبندانشهای که شرکت

 مجوزهاتردید دارند که اخذ این  انیبندانشهای تهای بزرگ نسبت به توانایی شرکبسیاری از شرکت

 های بزرگ کمک فراوانی کند.تواند به اعتماد بخشی شرکتمی استانداردهاو 

ایران و کره جنوبی به منظور تحریک تقاضا آورده  دو کشوردر  شدهاستفادهدر جدول ذیل ابزارهای 

 شده است:
 تحریک تقاضا منظوربهایران و کره جنوبی  دو کشوردر  شدهاستفادهابزارهای  .1جدول 

 نوع ابزار
ابزارهای 

در  شدهاستفاده
 ایران

 شدهاستفادهابزارهای 
 در کره جنوبی

 مقایسه و توضیحات

و  یعموم ینهادها دیخر
)خرید  یتدارکات دولت

 دولتی و خرید تضمینی(
 

برنامه خرید تضمینی 
 فناوری جدید

کشور کره جنوبی در این حوزه تمرکز 
ای داشته است لکن در ایران این یژهو

گذاران دیده یاستسموضوع در برنامه 
 شود.ینم

 ی مالی وهامشوق رائها
 یاتیمال

تسهیالت لیزینگ 
 و استصناع

معافیت مالیاتی 
 چائبول ها

 هاتامین مالی چائبول

هر دو کشور در این موضوع تسهیالتی را 
ی بزرگ و متقاضی ارائه هاشرکتبه 

 .اندداده

 یاستانداردساز
اخذ 

ی استانداردها
 المللیینبملی و 

 
کشور ایران در این حوزه خدماتی ارائه 

ی در کشور کره ابرنامهداده است لکن 
 یافت نشد.
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 ابزارهای تحریک عرضه -2-4
 کشور کره جنوبی ی فناورانه درهایهمکارمنظور توسعه ابزارهای تحریک عرضه به -4-2-1

گرفته شده، اختصاص برای توسعه فناوری در پیش افتهیتوسعههایی که در کشورهای یکی از برنامه

کره  این راستا درتوسعه نوآوری و فناوری است.  منظوربههای فناوری محور ها به شرکتبودجه دستگاه

سازمان  10شامل  یسازمان دولت 16برنامه به  نیشد. در ا یطراح ریاسب-تحت عنوان کو یابرنامه یجنوب

 5از  شیاست که ب شدههیتوص ،یدولت یگذارهیموسسه سرما 6و توسعه باال و  قیبا بودجه تحق یدولت

مداوم  شیهای کوچک و متوسط اختصاص بدهند. افزاو توسعه خود را به شرکت قیدرصد از بودجه تحق

برنامه  یسازمان دولت 16نکته است که  نیا کنندهانیسط بهای کوچک و متواز شرکت تیحما زانیدر م

از بودجه  یشتریهای کوچک و متوسط، درصد بدر شرکت یارتقاء نوآور استیس یدر راستا ریکواسب

 (Kim, 2007) .اندهای کوچک و متوسط اختصاص دادهاز شرکت یبانیتو توسعه خود را به پش قیتحق

های توسعه فعالیت منظوربهها هایی است که بسیاری از دولتخدمات توانمندسازی از برنامه

گیرند. موسسه توسعه هایشان به کار میداری و بهبود زیرساختهای کوچک و متوسط، بنگاهشرکت

این موسسه  ی را دارد.بر فناور یمبتن یاستارتاپ های کره وظیفه توانمندسازی نیو کارآفر ها استارتاپ

، های کوچک و متوسط و استارت آپ ها دارد. منتورینگ و مشاورههای حمایتی متنوعی از شرکتبرنامه

ی حمایتی این موسسه است. هر یک از هابرنامهاز  iiی فناورانههایهمکاری و سازشبکهی و سازیتجار

که خود  استی این موسسه هارمجموعهیزآپ یکی از استارتکی دارای سایت مجزا است. هابرنامهاین 

های کوچک و تواند با تقویت زیرساخت شرکت. این خدمات میبرداردانواعی از خدمات حمایتی را در 

های بزرگ ها را برای همکاری با شرکتها، شرکتمتوسط و آموزش نحوه تعامالت بین بنگاهی به آن

بسیاری از نکاتی که منجر به شکست های کوچک شود تا شرکتموجب می هامشاورهاین  آماده کند.

 iشود را رعایت کنند.ها میی همکاری با سایر بنگاههاپروژه

کره است و باهدف گسترش مشاغل  یوزارت تجارت، صنعت و انرژ رمجموعهیآژانس کوترا ز

گسترش  یبرا کوچک یهااز بنگاه تیخارج از کشور، حما یمتوسط و کوچک در بازارها یهابنگاه

گسترش و مشاوره بازار در خارج از کشور، جذب  د،یتجارت خود در خارج از کشور، اطالعات تول

از  تیحما ،یبهبود برند مل ،یو جذب متخصصان خارج یآموزش تجارت جهان ،یخارج یگذارهیسرما

است و در  شدهسیتأس شدهرفتهیکه توسط دولت پذ ییهاپروژه یو اجرا یالمللنیب یهایتوسعه همکار

 ii .دهدیها ارائه مبه شرکت یمتنوع یتیهای حمااهداف برنامه نیغالب ا

 ی فناورانه در کشور ایرانهایهمکارمنظور توسعه ابزارهای تحریک عرضه به -4-2-2

 یمحصول و معرف یتوسعه نمونه مهندس ایاز ارتقاء و  تیحمامنظور صندوق نوآوری و شکوفایی به

سهیالت   به بازار سهیالت با کارمزد  دهدیمی را ارائه ساز نمونهت ساله    3درصد و با بازپرداخت   4. این ت

ش  ود. این تس  هیالت   ارائه می انیبندانشهای به ش  رکت ازیموردنی هانهیهزدرص  د  100به میزان 

ی بین ش  رکتی باش  د. در مواردی که ش  رکت بزرگ نیاز به    هایهمکارتواند ابزاری برای توس  عه می
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شته باشد شرکت دانش    شده دادهی اولیه از محصوالت سفارش   نمونه تواند از این تسهیالت   بنیان میدا

 استفاده کند.

سسات دانش   هاشرکت  سطح باالی خود می برای تولید محصوالت دانش  انیبنو مؤ توانند  بنیان با 

  انی بندانش یها توس   عه فعالیت     یبرا یتواند ابزار می یاتی مال  یها تی معاف معاف از مالیات ش   وند.      

ش   ود تا   ها باعث می   این معافیت   باش   د.  انی بنمحص   والت و ارائه خدمات دانش    دی لها و تو ش   رکت 

 vvvهای بزرگ صنعتی اقدام کنند.های فناورانه شرکتبنیان برای رفع نیازمندیهای دانششرکت

ویژه معاونت  موردتوجهرانه ی فناوهایهمکاریکی از مواردی که برای توسعه فناوری و افزایش 

 انیبندانشعلمی و فناوری ریاست جمهوری بوده، پیگیری معافیت حق بیمه قراردادها در قراردادهای 

 ،یاجتماع نیو سازمان تأم جمهورسیرئ یو فناور یمعاونت علم انیتفاهم صورت گرفته م یطاست. لذا 

 هیرآمد، کلد 12/14ه و بر اساس بخشنام انیبنهای دانشوکار شرکتکسب لیتسه یدر راستا

حق  بیبرسند از پرداخت ضرا جمهورسیرئ یو فناور یمعاونت علم دییکه به تأ انیبندانش یقراردادها

 قراردادها معاف خواهند بود. مهیب

 .ی مطرح اس  ت حفاظت از مالکیت فکری اس  تبنگاه نیبهای هایی که در همکارییکی از چالش

که مالکیت  رادارندهای بزرگ این مش  کل بنیان در همکاری با ش  رکتای دانشهبس  یاری از ش  رکت

ستای کمک  تعلق به کدام شرکت دارد. لذا یکی از اقداماتی که می  دشده یتولفکری محصول   توان در را

های فناورانه و تعامالت بین بنگاهی کرد کمک به حفاظت از مالکیت فکری      های همکاری به رفع چالش

بنیان اس  ت. لذا در این زمینه یکی از  های دانشتوس  ط ش  رکت دش  دهیتولهای فناوری محص  والت یا

های  دهد حمایت از حفظ دس  تاوردهای ش  رکتهایی که ص  ندوق نوآوری و ش  کوفایی ارائه میحمایت

 (.1399وشکوفایی, نوآوریصندوق)بنیان استدانش

شرکت    سیاری از  شرکت  انعقادبنیان در های دانشب ضعیف عمل می قرارداد با  کنند و  های دیگر 

های فناورانه  های اص   لی همکاریگذارند. لذا یکی از چالشآثار مخربی را برای خود برجای می بعض   اً

ش  ود. کمک به  ها میش  دید بین ش  رکت بعض  اًمباحث حقوقی و قراردادها اس  ت که باعث اختالفات 

ای حقوقی و انعقاد قراردادهای تبادل فناوری بس  یار مهم  هبنیان در زمینه مش  اورههای دانشش  رکت

ست. کمک به انعقاد قراردادهای حقوقی شرکت   بنیان را در زمینه حفاظت از مالکیت فکری  های دانشا

های  بنیان و ش   رکتهای دانشها برای بهبود همکاری فناورانه ش   رکتکند. این حمایتنیز کمک می

 iiiiبزرگ صنعتی بسیار اثربخش است.

تحریک عرض  ه  منظوربهایران و کره جنوبی  دو کش  وردر  ش  دهاس  تفادهدر جدول ذیل ابزارهای 

 آورده شده است:
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 تحریک عرضه منظوربهایران و کره جنوبی  دو کشوردر  شدهاستفادهابزارهای  -2جدول 

 نوع ابزار
در  شدهاستفادهابزارهای 

 ایران

در کره  شدهاستفادهابزارهای 

 جنوبی
 مقایسه و توضیحات

ل  یه  اکم  ک  و   یم  ا

 یاتیمال یهامشوق

 معافیت مالیاتی

نه تس   هیالت   یس   ازنمو

خت حق       یت از پردا عاف م

 بیمه قراردادها

نوآوری در         هش  پژو برن  ام  ه 

 ی کوچکهاشرکت

در هر دو کش  ور خدماتی 

در ای   ن ح   وزه ب   ه 

 کنندهعرض  هی هاش  رکت

 است. شدهارائه

و خدمات  یساز شبکه 

 وکارتوسعه کسب

 حفاظت از مالکیت فکری

ی حقوقی و    ه  امش    اوره

بادل       های ت تدوین قرارداد

 فناوری

 ارائ  ه مش    اوره و منتورین  گ

ی  المللنیبی هایهمکارتوس  عه 

 با استفاده از برگزاری رویدادها

در هر دو کش  ور خدماتی 

در ای   ن ح   وزه ب   ه 

 کنندهعرض  هی هاش  رکت

 است. شدهارائه

 ابزارهای زیرساختی همکاری -3-4

 ی فناورانه در کشور کره جنوبیهایهمکارمنظور توسعه ابزارهای زیرساختی همکاری به -4-3-1

ی هایهمکاری بین بنگاهی، قانون هایهمکارو جامع زیرساخت توسعه  قدرتمندیکی از ابزارهای 

های کوچک در کشور کره جنوبی است. هدف این قانون های بزرگ و شرکتمتقابل سودمند شرکت

مواردی که در این قانون در نظر  نیترمهمتسهیل همکاری و تشویق همکاری بین بنگاهی است.  

 شامل: )1396آرمان خالدی,  ،فردرضااسدی) (Kwang Dong Park;et al, 2013)است،  شدهگرفته

 هر سه سال  هایهمکاری مختلف برای تسهیل هاسازمانی طرحی جامع با مشورت اارائه

 بارکی

  ی فناورانه از طریق:هایهمکارتسهیل 

o های بزرگ و کوچکمشترک شرکت صورتبهمنظور توسعه فناوری مالی به نیتأم 

o  هانهیهزبخشی از  نیتأمتسهیل تبادل نیروی انسانی و 

 هاوضعیت همکاری شرکتمنظور سنجش شاخص سازی به 

 حل ی، ارائه مشاورهگرواسطه تیمأمورهای کوچک و بزرگ با بنیاد همکاری شرکت سیتأس ،

 ی همکاریهاپروژهو ارزیابی  اختالفات

 های کوچک و بزرگتشکیل صندوق همکاری متقابل سودمند در بنیاد همکاری شرکت 

 ی همکاریهاسکیرهش کا منظوربهبر انعقاد قرارداد منصفانه و دقیق  دیتأک 

 های کوچک و متوسطهای بزرگ به شرکتهای شرکتحمایت از واگذاری بخشی از فعالیت 

 های کوچک و متوسطی مختلف برای توانمندسازی شرکتهاسازمانهای حمایتی ارائه برنامه 
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ا هگذاری یعنی تصویب قانون، به افزایش همکاریدر کشور کره جنوبی در باالترین سطح سیاست

تواند فرآیندهای همکاری را با سرعت بیشتری توجه شده است. این ابزار با مواد قانونی که دارد می

کند تا در ذیل این قانون، تسهیل و تسریع کند. این قانون با توجه به موادی که دارد دولت را موظف می

تا برنامه ارائه  کندیموظف ها را مها، نهادسازی کند و همچنین بسیاری از دستگاهبرای توسعه همکاری

است در ذیل این قانون  مدنظری فناورانه هایهمکارکنند. لذا بسیاری از ابزارهایی که برای توسعه 

 (Korea, 2018) است. شدهدهید

های نیازمندیبنیان و فناوری محور و ارائه های دانشهای شرکتبسترسازی ارائه توانمندی

بنیان است. لذا های بزرگ و دانشترین ابزارهای همکاری شرکتهای بزرگ صنعتی از مهمشرکت

های نهادسازی، برگزاری رویدادها و کمک به توسعه و رشد کارگزاران تبادل فناوری به رشد همکاری

کره  هاآپهای کوچک و متوسط و استارتوزارت شرکت ی از وظایفی کهککند. یفناورانه کمک می

های کوچک و متوسط است. این ی شرکتهایتوانمنددارد، برگزاری رویدادهای ارائه  بر عهدهجنوبی 

های کوچک و متوسط در شرکت ینوآور لیتسه و یاقتصاد یهاتیفعال جیباهدف ترورویدادها 

 قیهای کوچک و متوسط را با تشوفناورانه شرکت یهاینوآوردارد  فهیوزارتخانه وظ نیا .است برگزارشده

 یتیحما هایبرنامه ارتقا دهد. ه،یانوسیو اق ایفناورانه در سطح منطقه آس یبه تبادل اطالعات و همکار

 جادینوآورانه و ا یهانوآورانه، توسعه مدل تیظرف جادیا یبرا ناریکارگاه و سم یبرگزار قیاز طر

 .گرددیها ارائه مهای کوچک و متوسط به شرکتنوآورانه شرکت یهمکار یهاشبکه

 ایرانفناورانه در کشور  یهایمنظور توسعه همکاربه یهمکار یرساختیز یابزارها -4-3-2

های حوزه نفت، گاز و های بزرگ صنعتی در ایران باالخص شرکتهایی که شرکتیکی از چالش

ازی اقالم راهبردی خود دارند، برگزاری مناقصه است. برگزاری سپتروشیمی، برای توسعه فناوری و بومی

یی که دارد با توجه به قوانینی که بر آن حاکم است فرساطاقتمناقصه عالوه بر فرآیندهای طوالنی و 

هایی که شرکت بعضاًشود بنیان در آن کم است و باعث میهای دانشاحتمال امتیازآوری شرکت

 یسازیبومگیرد. لذا ی هستند در آن پیروز شوند. لذا فرآیند توسعه فناوری داخلی شکل نمیالمللنیب

 فاتیبه انجام تشر ازیبدون ن ان،یبنها و مؤسسات دانشعقد قرارداد با شرکت قیاقالم مذکور از طر

 iiش دهد.های فناورانه بسیار افزایتواند همکاری، میبار اول دیولکارگروه ت دیمناقصه و با تائ

 یشبکه نوآور ای نیتأم رهیها به زنجآن وستنیمستلزم پ ان،یبندانش یهارشد و توسعه شرکت

عنوان و فناور به انیبندانش یهاشرکت ینشان داد که از طرف هایاست. بررس یصنعت بزرگی هاشرکت

ساختن  و مرتفع ازیمحصوالت و خدمات موردن نیتأم یبرا یتوجهقابلی هاتیظرف از «طرف عرضه ،»

از « طرف تقاضا » گر،ینهادها برخوردارند و از طرف د ها وها، سازمانشرکت نیفناورانه ا یازهاین

و فناور کشور اطالع  انیبندانش یهاشرکت و خدمات محصوالت فناورانه، و یهای، توانمندهاتیظرف

 .(1399وشکوفایی, نوآوریصندوق) ندارد یکاف
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تواند موجب افزایش تعامالت بین بنگاهی شود برگزاری رویدادهای تبادل یکی از ابزارهایی که می

فناورانه  یازهایاعالم ن ای انیبندانش یو دستاوردها هاییارائه توانافناوری است. در این رویدادها با 

توان ی میتخصص یاهان در حوزهیبنهای دانششرکت اتیانتقال تجرب زیو نهای بزرگ صنعتی شرکت

 های فناورانه را افزایش داد.همکاری

تواند بنیان و حمایت از تولیدات آن میهای دانشکتهای شرهای توانمندیبرگزاری نمایشگاه

و  یعاونت علمهای بزرگ صنعتی شود. لذا مبنیان و شرکتهای دانشموجب افزایش تعامالت شرکت

 یهاسال یط زه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی نمایشگاهی را واردات در حو منظور کاهشبهی فناور

 دیخر نهیاز هز یبخشی کرده و توجهقابلهای برگزار کرده و در آن برای فروش تجهیزات کمکگذشته 

 ی را پرداخته است.دولت یو پژوهش یمراکز علم

های همکاری است تا متقاضیان بتواند کاال، ها ابزاری برای بهبود زیرساختبرگزاری نمایشگاه

 خود را احصا کنند. ازیموردنهای خدمات و فناوری

معاونت علمی  انیبنها و مؤسسات دانشمرکز شرکتهای صنایع از ارکان اصلی برنامه رفع نیازمندی

باشند. در این برنامه کارگزاران تبادل فناوری دل فناوری میو فناوری ریاست جمهوری کارگزاران تبا

های بزرگ صنعتی تعامل کنند و نیازهای فناورانه آنان را احصا کنند. این با شرکت دارندفهیوظ

رسد تا در صورت توانمندی رفع آن نیازمندی، بنیان میهای دانشها در بستری به اطالع شرکتنیازمندی

 iباشد. اثربخشتواند بسیار ی این کارگزاران میریگشکلادسازی و کمک به اقدام کند. لذا نه

بهبود زیرساخت  منظوربهایران و کره جنوبی  دو کشوردر  شدهاستفادهدر جدول ذیل ابزارهای  

 آورده شده است:
 بهبود زیرساخت همکاری منظوربهایران و کره جنوبی  دو کشوردر  شدهاستفادهابزارهای  -3جدول 

 نوع ابزار
در  شدهاستفادهابزارهای 

 ایران

در  شدهاستفادهابزارهای 

 کره جنوبی
 مقایسه و توضیحات

تصویب و 

 اصالح قوانین
 تولید بار اول

قانون  نیتدو

متقابل  هاییهمکار

 سودمند

 منظوربهدر کشور کره جنوبی قانونی 

است که  شدهوضعها یهمکارتوسعه 

یاست گذاری است و تمرکز ابزار سباالترین 

ای در این حوزه شده است. اما در یژهو

ی تولید باراول که یک ابزار تازگبهایران 

 است. شدهگرفتهحداقلی است در نظر 

ایجاد و روابط 

 نهادی

 ی صنایعهایازمندینرفع 

 نمایشگاه ساخت داخل

 رویدادهای تبادل فناوری

ه ارائ یدادهایرو

 یهاشرکت یتوانمند

 کوچک و متوسط

در هر دو کشور خدماتی در این حوزه به 

 است. شدهارائه هاشرکت

در شکل زیر آورده  هاآندر کشور ایران و کره جنوبی و مقایسه  شدهاستفادهی ابزارهای بندجمع

شده است:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبرنامه پژوهش نوآور

 کوچک یدر شرکت ها

 ی اتیمال تیمعاف-1

 یساز نمونه التیتسه-2

از پرداخت  تیمعاف-3

 قراردادها مهیحق ب

 ینیتضم دیبرنامه خر

 دیجد یفناور

ارائه مشاوره و -1

 نگیمنتور

 یها یتوسعه همکار-2

با استفاده از  یالملل نیب

 تیمالک حفاظت از-1

 یفکر

و  یحقوق یمشاوره ها-2

تبادل  یقراردها نیتدو

و  نگیزیل التیتسه

 استصناع

 یاتیمال تیمعاف-1

 چائبول ها

 چائبولها یمال نیتام-2

 یمل یاخذ استاندارد ها

 یالملل نیو ب

 منظور توسعه همکاری های فناورانهابزارهای تحریک تقاضا به  ابزارهای تحریک عرضه به منظور توسعه همکاری های فناورانه

های های مالی و مشوقکمک

 مالیاتی

خرید نهادهای عمومی و 

 تدارکات دولتی

شبکه سازی و خدمات کسب و 

 کار

کمک های مالی و مشوق های 

 مالیاتی

 استانداردسازی

کوچک و  یشرکت ها یارائه توانمند یدادهایرو

 متوسط

 عیصنا یها یازمندیرفع ن-1

 ساخت داخل شگاهینما-2

 یتبادل فناور یدادهایرو-3

 بار اول دیتول متقابل سودمند یها یقانون همکار نیتدو

 تصویب و اصالح قوانین ایجاد و روابط بین نهادی

 ابزارهای بهبود زیرساخت به منظور توسعه همکاری های فناورانه

 ایران کره جنوبی

 ایران کره جنوبی ایران کره جنوبی

 ایران کره جنوبی

 سیاست های مکمل
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  یریگجهینت-5

 عنوانبه-یبزرگ صنعت یهارکتاین تحقیق به دنبال سازوکارها و ابزارهای دولتی بود تا تعامالت ش

های بزرگ را افزایش دهد. شرکت انیبندانشهای و شرکت-یفناور بومستیزبازیگران  نیترمهم یکی از

با  انیبندانش یهاشرکت گرید یاز سو ،اندداشته انیبندانش یوکارهادر توسعه کسب یینقش به سزا

با  توانیمنخواهند گذاشت. لذا  پاسخیبهای بزرگ را نیازهای شرکت قاعدتاًی فناورانه خود هایتوانمند

ی هایازمندینهای بزرگ را تکمیل کرد و شرکت نیتأمزنجیره  انیبندانشهای توانمندی شرکت برهیتک

ی قرار موردبررسفناورانه را پاسخ داد. در این تحقیق ابزارهای سیاستی کشورهای ایران و کره جنوبی 

ی کشور ایران شناسایی و هااستیسهای موجود در  خأل شدهاستفادهگرفت و با مقایسه ابزارهای 

 است: شدهپرداخته شدهگرفتهو مقایسه ابزارهای به کار ی بندجمعراهکارهایی ارائه شد. در ادامه به 

 کره و ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی دو کشوردر  تقاضا کیتحرمقایسه ابزارهای -1-5

که کشور کره جنوبی  دهدیمدر کشور ایران و کره جنوبی نشان  شدهگرفتهمقایسه ابزارهای به کار 

مالی  نیتأم نهیدرزمهای بزرگ کرده و در مقابل ایران تمرکز بیشتری بر روی تحریک تقاضای شرکت

های های مالیاتی برای شرکتهای تضمین خرید دولتی و معافیتابزارهایی را به کار گرفته لکن در زمینه

 بزرگ ابزاری به کار نگرفته است.

منظور ارتقاء نوآوری و و موفق طی دو دهه اخیر، خرید دولتی به داریپد نویکی از این رویکردهای 

داشته  یتوجهقابلشورهای سوئد، انگلستان و اسلوونی توفیقات ک خصوصبهاست که در اروپا و  فناوری

تا  2005از سال  (تدارکات دولتی)شاهد تصویب سه قانون در سطح اروپا  اکنونهماست. این حوزه 

توسط کشور سوئد طراحی  2017بوده است و اولین راهبرد ملی خرید دولتی نوآوری نیز در سال  2015

ین سیاست در اقتصاد با توجه به مستقیم بودن دخالت دولت و پیامدهای است. اهمیت ا شدهبیتصوو 

%از تولید  20تا  10حدود  کهیطوربهاست  قرارگرفته دیتأکآن در اقتصاد مورد  توجهقابلآن و نیز حجم 

 ,Etzkowitza & Leydesorff) . دهندیمناخالص داخلی کشورها را خریدهای دولتی تشکیل 

 خصوصی عمالً یهابنگاهتجربه کشورها در بسط این رویکرد به مناقصات و خریدهای  همچنین (2000

 ترپررنگو نقش آن را در اقتصاد  دهدیمدامنه آن را به همه مناقصات اعم از خصوصی و دولتی گسترش 

این سیاست که یک سیاست نوآوری طرف تقاضاست به دنبال اهرم قرار دادن خریدهای دولتی  .دینمایم

دولتی بجای اینکه خریدها و تدارکات روتین  یهادستگاهجهت تحریک تقاضای نوآوری است. به عبارتی 

 کنندگاننیتأمو خدمات مشخص انجام دهند، سفارش نوآوری به پیمانکاران و  محصوالتخود را قالب 

 یهاتیقابلتا هم در درجه اول کارایی و کارآمدی در خود نهادهای دولتی افزایش یابد و هم  دهندیم

 کشورهالذا یکی از مواردی که در (. 1394یزدی,)و پیمانکاران ارتقاء یابد هابنگاهنوآورانه و فناورانه 

مستقیم در کشور  طوربهشود خریدهای دولتی است. این سیاست موجب توسعه نوآوری و فناوری می

است. این برنامه  شدهنیتدوی دولت هایازمندینی برای رفع ابرنامهو  قرارگرفته مورداستفادهکره جنوبی 
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 منظوربهتوان ابزار خرید دولتی را شود. لذا میمنظور توسعه فناوری میموجب همکاری بین بنگاهی به

برای رسیدن به اهداف  هادولتن یکی از ابزارهایی که همچنی های فناورانه به کار برد.توسعه همکاری

ی دولت مرکزی است. کره جنوبی ازهاینرفع  منظوربهاعطای اعتبارات مالیاتی  رندیگیمخود به کار 

های فناورانه اعطای معافیت مالیاتی را به کارگرفته است، توسعه همکاری منظوربهبرای تحریک تقاضا 

توسعه فناوری  منظوربههای بزرگ ی برای اعطای معافیت مالیاتی به شرکتاهبرناماما در کشور ایران 

ی هاشرکتی مالیاتی درآمد یا اعتبارهای مالیاتی را به هاتیمعافبدین منظور  توانیموجود ندارد. لذا 

 دولت است را ارتقا دهند. ازیموردنیی که هایفناوربزرگ اعطا کرد تا 

 کره و ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی دو کشورعرضه در  کیتحرمقایسه ابزارهای -2-5

و ابزارهای متنوعی در  قرارگرفته موردتوجهدر دو کشور کره جنوبی و ایران رویکرد تحریک عرضه  

 چنانآنهای فناورانه اس  ت. لکن این ابزارها در ایران برای توس  عه همکاری ش  دهاس  تفادهاین راس  تا 

های مکملی برای تحریک تقاضا  توسعه فناوری نگردیده است. چرا که سیاست اثربخش نبوده و منجر به

ست.     شته ا شرکت  تیحما یهابرنامه نیترو موفق نیترمهماز  یکیوجود ندا سط  از  های کوچک و متو

سب پژوهش نوآوری  برنامه ا،یدر دن ست  کایآمر ی کوچکوکارهاک س ی کارآمد علت بهکه  ا از   یاریدر ب

  ریکو اس   ب تحت عنوان یمش   ابه برنامه زین یجنوب کرهقرار گرفت. در  دیجهان مورد تقل یکش   ورها

سال   یجنوب کره دولتشد.   یطراح ستا  1998در    ینوآور یهاتیاز  فعال تیحما یتالش برا یدر را

منظور  به هابرنامهلذا یکی از را اجرا کرد.  کواس  بیر های کوچک و متوس  ط برنامهفناورانه در ش  رکت

  هادستگاهی هایازمندینبرای رفع  انیبندانشهای ی فناوری، اختصاص بودجه به شرکتعرضهتحریک 

اختص   اص بودجه    یبرا یجمهور اس   تی ر یو فناور  یاز اقدامات معاونت علم     یبرخ رغمیعلاس   ت. 

. شود ینم دهید رانیکشور ا  یهااست یدر س  نهیزم نیدر ا یبرنامه مدون ،یتوسعه فناور  یها برادستگاه 

توس   عه    یاختص   اص بودجه برا  نه یدر زم یابرنامه   یکره جنوب ریهمانند برنامه کواس   ب     توانیلذا م 

 کرد. ییها را اجرادستگاه ازیموردن یهایناورف

کره و ایران و ارائه راهکارهای  دو کشورمقایسه ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری در -3-5

 پیشنهادی

های های بزرگ و شرکتو مشکالت شرکت هاچالشتواند ی همکاری میهارساختیزبهبود 

های بزرگ به همکاری موجب عدم تمایل شرکت هاچالشبرای همکاری را برطرف کند. این  انیبندانش

 کاالهاهای بزرگ را وادار به واردات شود و شرکتمی شانیهایازمندینهای کوچک برای رفع با شرکت

در کشور کره جنوبی ابزارهای متنوعی به  هاچالشکند. برای رفع این یمز خارج از کشور و خدمات ا

تعامالت بین بنگاهی در این کشور  شیبرافزا دیتأکاست تا حدی که قانونی مستقل و با  شدهگرفتهکار 

ی نّاورفحوزه علم و  گذاراناستیساست که نشان از اهمیت فراوان این موضوع نزد  اجراشدهتصویب و 

در کشور جنوبی  متقابل سودمند یهایقانون همکار نیتدودر کشور کره جنوبی است. تصویب و 
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بوده است. در ایران نیز ابزارهای متنوعی بدین منظور  مؤثرهای فناورانه بسیار منظور تسهیل همکاریبه

ی کرده است. اژهیوجه شده است، لکن کره جنوبی به طراحی و تدوین ابزارهای زیرساختی تو کاربردهبه

منظور با توجه به برخی از اقداماتی که در کشور در این زمینه شده است اما قانون یا ماده قانونی به

همکاری و تعامل بین بنگاهی  نهیدرزمتسهیل همکاری در ایران وجود ندارد. به علت دیدگاه منفی که 

تواند بسیار کمک دهنده باشد. همچنین های ایرانی وجود دارد تدوین قانونی به این منظور میبین شرکت

های بزرگ صنعتی بنیان و شرکتهای دانشهای شرکتباید موانع همکاری برای تسهیل همکاری

ها در کره جنوبی متولی پایش و رفع های کوچک و متوسط و استارت آپبرداشته شود. وزارت شرکت

. لذا نیاز است که در کشور کندیمهای کوچک و متوسط آسیب وارد موانع و مقرراتی است که به شرکت

یکی  توانیمشود. لذا ی بین بنگاهی میهایهمکارایران سازمانی متولی بررسی قوانینی شود که مانع از 

ی بین هایهمکارهای بزرگ و کوچک برای رفع موانع شرکت رمأموی دولت کشور ایران را هاسازماناز 

این مورد  توانیمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فرا صنعت تیمأموربنگاهی کرد. با توجه به 

 این سازمان گذاشت. بر عهدهرا 

 آینده تحقیقات جهت پیشنهاد-4-5

 نیا کردن یاتیعمل و یبررس کرد مطرح ندهیآ قاتیتحق یبرا توانیم که ییهاشنهادیپ از یکی

 قاتیتحق یبرا پژوهش موضوع توانیم که دارد را خود خاص مسائل ابزارها نیا از کی هر. ابزارهاست

 دقتبه را فناورانه یهایهمکار یمال نیتأم یبرا دولت  یهااستیس و راهکارها توانیم. باشد ندهیآ

 را فناورانه یهایهمکار یرو شیپ یقانون موانع ییشناسا توانیم گرید یموضوع در ای. کرد یبررس

 موردتوجه آن اقتضائات و گردد یبررس قیدق صورتبه تواندیم ابزارها نیا از کی هر لذا. کرد یبررس

یی را هااستیسی سایر کشورها را در صورت وجود چنین هااستیس توانیم گرید موضوع در .ردیگ قرار

 و ابزارها مطالعه کرد تمرکز آن یرو بر توانیم که یموضوعات از گرید یکی نیمچنه بررسی کرد.

. است خاص یفناور یهاحوزه در فناورانه یهایهمکار و یبنگاه نیب تعامالت شیافزا یهااستیس

 نیتأم رهیزنج در انیبندانش یهاشرکت گاهیجا یارتقا منظوربه دولت یهااستیس یرو بر پژوهش

 .گرید یهایفناور ای و گاز و نفت حوزه یهاشرکت

  تحقیق هایمحدودیت-5-5

 از فارغ یکل صورتبه فناورانه، یهایهمکار توسعه منظوربه دولت یهااستیس پژوهش نیا در

 از یکی است شده یقبل قسمت در که یشنهادیپ به توجه با. است شدهانجام یفناور یهاحوزه

 یهاشرکت اقتضائات مثال طوربه. است خاص یهاحوزه در هااستیس نیا یبررس عدم هاتیمحدود

 خاص طوربه دیبا و است متفاوت ارتباطات و اطالعات یفناور حوزه یهاشرکت با گاز و نفت حوزه

 شیافزا منظوربه را یمناسب یابزارها دولت تا کندیم کمک هاحوزه از کی هر خاص یبررس. گردد یبررس

 .ردیگ کار به تعامالت نیا
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