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چکیده
نظام نوآوری ملی مجموعهای از سازمانها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری مشارکت میکنند وبه
ایحاد فضای نوآوری می پردازند .دولتها میتوانند در این نظام سیاستهای نوآوری خود را تدوین و پیادهسازی کنند .در رویکرد
سیستمی ،عالوه بر مشکالتی که هر کدام از اجزا در کارکرد خود دارند ،گونه دیگری از مشکالت در ارتباط وتعامل میان اجزا وجود
دارد که از آن به عنوان مشکالت سیستمی یاد میشود .در تحقیق حاضر هدف ،شناسایی مشکالت سیستمی نظام نوآوری ملی
ایران است .به این منظور ،ابتدا با مرور ادبیات موضوع مدل مفهومی اجزا نظام نوآوری ملی در ایران ارائه میشود ،سپس در ی ک
مطالعه میدانی با توزیع  350پرسشنامه در میان کارشناسان و خبرگان نوآوری کشور به کمک روش مدلیابی معادالت ساختاری به
ارتباط و تأثیرگذاری این اجزا بر روی یکدیگر و کارایی نظام نوآوری ملی پرداخته خواهد شد .اجزا مدل نظام نوآوری ملی ایران
شامل راهبردهای انتشار و انتقال فناوری ،عناصر ساختاری ،پیشرانهای نوآوری و چارچوبهای قانونی و تنظیمی میشود.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد مهمترین مشکل سیستمی نظام نوآوری ملی در ایران ،اثربخش نبودن چارچوبهای قانونی و
تنظیمی بر پیشرانهای نوآوری است .شناسایی مشکالت سیستمی میتواند به سیاستگذاریهای صحیح برای هر کدام از این اجزا
و در نهایت ارتقا کارایی نظام نوآوری ملی بینجامد
واژههای کلیدی :نظام نوآوری ملی ،مشکالت سیستمی ،سیاست نوآوری ،مدلیابی معادالت ساختاری
مقدمه
با توجه به نقش نظام نوآوری ملی در همگرا کردن
فرآیند تغییرات تکنولوژیک ،ساختارها ،نهادها و سیاستها،
آگاهی از مشکالت سیستمی میتواند به تسریع فرایند
تعاملی یادگیری و دیگر فرایندهای حیاتی در نظام نوآوری
ملی بینجامد .نتیجه تحقیق میتواند برای تدوین
سیاستهای بهتر برای توسعه تکنولوژی و نوآوری در کشور
و تحقق سیاست تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
مفید باشد .از سوی دیگر با بررسی ادبیات مرتبط به این
حوزه در ایران متوجه میشویم مطالعات جامعی که به
بررسی مشکالت سیستمی نظام نوآوری ملی پرداخته باشند،
وجود ندارند یا بسیار اندک هستند .از این جهات تحقیق بر
روی این موضوع در ایران ضرورت دارد.

چارچوب این مطالعه بر اساس روش تحلیل دادههای
ماتریس کواریانس (همبستگی) بنا شده است .تحلیل
ماتریس کواریانس با روش مدل یابی به کمک معادالت
ساختاری  SEMانجام میپذیرد .از آن جا که هدف اصلی ما
در این مطالعه توسعه یک مدل برای مشکالت سیستمی
نظام نوآوری ملی در ایران است ،روش مدلیابی به کمک
معادالت ساختاری به عنوان روش تحقیق انتخاب شده است.
در این تحقیق ،با مرور ادبیات مرتبط با حوزه توسعه فناوری
و نوآوری علیالخصوص نظام نوآوری ملی ،یک مدل مفهومی
از مشکالت سیستمی برای نظام نوآوری ملی ارائه میشود.
در گام اول ،تأییدیهای برای این مدل مفهومی از خبرگان امر
کسب میشود .در گام بعدی ،با طراحی پرسشنامه و توزیع
آن میان کارشناسان حوزه توسعه فناوری و نوآوری ،میزان

نویسندة عهدهدار مکاتبات :جعفر باقرینژاد jbagheri@Alzahra.ac.ir
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تأثیر هر یک از مشکالت سیستمی اندازهگیری میشود.

فناوریهای نوظهور نیازمند ایجاد و توسعه نهادها و تعامالتی

نتایج این مطالعه تجربی با استفاده از مدلیابی به کمک

است که میتوانند فعالیتهای علمی و فناورانه موجود در

معادالت ساختاری به تدوین مدل نهایی از مشکالت

این حوزهها را در جهت خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش و

سیستمی نظام نوآوری در ایران میانجامد.

نوآوری هدایت کنند (محمدی .)8312 ،ایده نظام ملی

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

نوآوری از این دیدگاه که موجب یکپارچگی فرایند تغییرات

نظام نوآوری ملی

تکنولوژیک ،نهادها ،ساختارها و سیاستها میگردد ،نقش

در دهه  10میالدی ،متخصصین حوزه نوآوری ،در تالش

محوری در برنامههای توسعه ممالک ایفا میکند (باقری نژاد،

برای شناسایی سازوکارهای پیچیدهای بودند که طی آن

.)8312

دانش ایجاد شده در دانشگاه به بنگاههای صنعتی راه یافته و

اجزا نظام نوآوری

موجبات توانمندی آنها را فراهم مینماید .بر این اساس،

«رسوم» و «سازمانها» را اجزای اصلی نظامهای نوآوری

ابتدا بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شد ،سپس مدل

میدانند .سازمانها ،نقشآفرینان اصلی نظامهای نوآوری

«دولت -صنعت -دانشگاه» و سپس چارچوب جامعتر آن

هستند که با هدفی روشن ایجاد شدهاند .رسوم ،مجموعهای

یعنی «نهاد علمی -دولت -جامعه» در قالب نظام نوآوری

از رفتار متداول ،عادات جاری  ،تجارب مشخص شده ،قواعد

مطرح گردید (بیتعب و همکاران .)8312 ،نظام نوآوری،

یا قوانینی هستند که روابط و تعامل بین افراد ،گروهها و

مجموعهای از سازمانها و نهادهایی است که در توسعه و

سازمانها را تنظیم میکنند ) .(Baldwin et al, 2002در

انتشار فناوریهای نو مشارکت میکنند و چارچوبی را فراهم

یک تقسیمبندی جزئیتر ،اجزای نظام نوآوری به  1دسته

میآورد که دولتها از طریق آن ،سیاستهای خود را برای

زیر تقسیم میشوند:

تأثیرگذاری بر فرایند نوآوری تدوین و پیادهسازی میکنند.
بنابراین ،کارایی نوآورانه یک اقتصاد ،نه تنها به چگونگی
کارایی این نهادها به شکل منفرد (مانند بنگاهها ،مؤسسات
تحقیقاتی و دانشگاهها) بستگی دارد ،بلکه به چگونگی تعامل
آن ها با یکدیگر به عنوان اجزای یک سیستم کلی برای خلق
و بهرهبرداری از دانش و تأثیر متقابل آنها با عرفهای
اجتماعی (مانند ارزشها ،هنجارها و چارچوبهای حقوقی و
قانونی) وابسته است ) .(Arnold et al., 2000با این
تعریف ،سیاستگذاری پژوهش ،تولید علم ،نوآوری ،فناوری
و کارآفرینی در چارچوب سیاستگذاری نظام نوآوری ملی
یک کشور قرار میگیرد .بر اساس یکی دیگر از تعاریف ،نظام
ملی نوآوری شامل اجزا و روابطی است که در تولید ،انتشار و

 عناصر ساختاری :هر نظام نوآوری ،تحت تأثیرزیربنای اقتصادی ساختار صنعتی و خدماتی است .عناصر
ساختاری را میتوان شامل «ترکیب صنعت»« ،خوشههای
صنعتی»« ،شبکهها»« ،اندازه شرکتها»« ،رقابت»« ،ساختار
هزینه»« ،منابع طبیعی»« ،دسترسی به بازارها»« ،جهانی
شدن»« ،مالکیت خارجی» و «جهتدهی به صادرات»
دانست که عمدتاً توسط دولتها تغییر میکنند و یا دگرگون
میشوند.
 چارچوبهای قانونی و تنظیمی :چارچوبهای قانونی وتنظیمی شامل «رژیمهای مالیاتی»« ،فضای مقرراتی» و
«حمایت از مالکیت معنوی» توسط دولتها وضع میشوند و

استفاده اقتصادی از دانش جدید ،با هم در تعامل هستند و

نحوه عملکرد نهادهای مؤثر در فرایند نوآوری را تحت تأثیر

در داخل مرزهای یک کشور قرار دارند .شکلگیری و توسعه

قرار میدهند.
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 -فرهنگ نوآورانه و کارآفرینانه :فرهنگ نوآورانه و

دولتها و بخشهای خصوصی در قالب یک برنامه کامل

کارآفرینانه از ارزشها و عقایدی مشتق میشود که بهکار

و راهکارهای مشخص از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت

سخت و خطرپذیری بها میدهند و ایدههای جدید را تشویق

نظامهای نوآوری است بنابراین «برنامههای دولت»« ،بخش

میکنند« .منابع انسانی نوآور و کارآفرین»« ،نظامهای

خصوصی»،

و

تحصیل و تعلیم اعم از مدارس و دانشگاهها»« ،مراکز رشد»،

«سرمایهگذاری خارجی» از جمله مؤلفههای برنامه تأمین

«پارکهای علم و فناوری» از جمله اجزای مؤثر در فرهنگ

مالی شمرده میشوند ).(Carlsson, B., et al, 1997

نوآورانه و کارآفرینانه میباشند ).(Baldwin et al, 2002
 -پیشرانهای نوآوری« :سیاستها و برنامههای دولتی»،

«سرمایه

ریسک»،

«بازار

سهام»

 انتشار اطالعات :دستیابی به اطالعات آماده ،شرط الزمبرای عملکرد مؤثر هر نظام نوآوری است ،زیرا نظامهای

«صندوق ریسک سرمایه»« ،صنعت و مراکز رشد کسب و

اطالعاتی میتوانند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ نوآورانه و

کار»« ،مراکز پژوهشی» و «مکانیزمهای هماهنگی» از جمله

کارآفرینانه ،پیدا کردن منابع تأمین مالی و انتشار فناوری

پیشرانهای نوآوری هستند که عامل شروع یک فرایند

بازی کنند« .انجمنهای صنعتی»« ،دانشگاهها»« ،شبکهها»،

نوآورانه میشوند ) .(Bell, M., 2002این سازمانها

«وبسایتها» و «پایگاههای ثبت اختراع» وظیفه انتشار

بخش مهمی از زیرساختهای توسعه علم ،فناوری و نوآوری

اطالعات را ایفا مینمایند ).(Cattell, R., 1978

را تشکیل میدهند (انصاری.)8312 ،
 زیرساخت نوآوری :زیرساخت نوآوری ،بستر اصلیایجاد ،گسترش و پیادهسازی نوآوری است« .مؤسسات
آموزش عالی»« ،آژانسهای نوآوری دولتی»« ،سازمانهای
نوآورانه بخش خصوصی»« ،سفارتخانهها (دفاتر نمایندگی
فنی) و شبکههای کسب و کار خارجی»« ،مراکز رشد» و
«پارکهای علم و فناوری» از جمله زیرساختهای نظام
نوآوری هستند که با حمایت مستقیم خود از ایدههای
نوآورانه ،نقشآفرینی آنها را در چرخههای اقتصادی،
فرهنگی ،فناوری و علمی موجب میشوند (Borrás, S, et
).al, 2009

 -تأمین مالی :تأمین مخارج تحقیق و توسعه توسط

 مکانیزمهای انتقال و انتشار فناوری :انتشار و انتقالفناوری از خارج به داخل ،از مراکز تحقیقاتی به مراکز
کسبوکار از عوامل مؤثر در عملکرد نظامهای نوآوری
هستند که توسط «برنامههای دولت»« ،مراکز رشد»،
«خوشههای صنعتی»« ،سازمانهای تحقیق و توسعه»،
«شبکهها» و «ارتباطهای کسب و کار» انجام میشوند.
 حمایت از تجاری سازی :حمایت از تجاریسازیتوسط «برنامههای دولت»« ،مؤسسات دولتی»« ،مراکز
رشد»

و

«شرکتهای

زایشی»

انجام

میپذیرد

).(Chalamwong, Y., et al., 2007
اجزای نظام نوآوری ملی در جدول  8گردآوری شدهاند

4

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال پنجم ،شمارة دهم ،پاییز و زمستان 8315

جدول  - 1اجزا نظام نوآوری ملی
عوامل تأثیر گذار

اجزای نظام نوآوری ملی

منبع

ترکیب صنعت ،خوشههای صنعتی ،شبکهها ،اندازه شرکتها ،رقابت ،ساختار هزینه،
عناصر ساختاری

منابع طبیعی ،دسترسی به بازارها ،جهانی شدن ،مالکیت خارجی و جهتدهی به
صادرات

چارچوبهای قانونی و تنظیمی

فرهنگ نوآورانه /کارآفرینانه

پیشرانهای نوآوری

نظام های مالیاتی ،فضای مقرراتی و حمایت از مالکیت معنوی

منابع انسانی نوآور و کارآفرین ،نظامهای تحصیل و تعلیم اعم از مدارس و دانشگاهها،
مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری
سیاستها و برنامه های دولتی ،صندوق ریسک سرمایه ،صنعت و مراکز رشد
کسبوکار ،مراکز پژوهشی و مکانیزمهای هماهنگی
مؤسسات آموزش عالی ،آژانسهای نوآوری دولتی ،سازمانهای نوآور بخش خصوصی،

زیرساخت نوآوری

Baldwin et al,
2002

سفارتخانهها (دفاتر نمایندگی فنی) و شبکههای کسب و کار خارجی ،مراکز رشد و

Bell, M., 2002

Borrás, S, et al,
2009

پارکهای علم و فناوری

تأمین مالی

برنامههای دولت ،بخش خصوصی ،سرمایه مخاطره آمیز ،بازار سهام و سرمایهگذاری
خارجی

انتشار اطالعات

انجمنهای صنعتی ،دانشگاهها ،شبکهها ،وبسایتها و پایگاههای ثبت اختراع

مکانیزمهای انتقال و انتشار

برنامههای دولت ،مراکز رشد ،خوشههای صنعتی ،سازمانهای تحقیق و توسعه،

فناوری

شبکهها و ارتباطهای کسبوکار

حمایت از تجاری سازی

برنامههای دولت ،مراکز رشد و شرکتهای زایشی

Carlsson, B., et
al, 1997

Cattell, R., 1978

Chalamwong, Y.,
et al., 2007

Chalamwong, Y.,
et al., 2007
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در اینجا به برخی از ادبیات مرتبط با اجزا فوقالذکر ،اشاره
میشود:
در سال 2080

داجسن و همکاران به تحلیل سیستم

نوآوری ملی پرداختندو نشان می دهند که شکستها وضعف
های سیتمی بجای شکست بازار ،سیاستگذاری را در نظام
نوآوری ملی بهبود می بخشد .در بررسی رویکردهای بازار
آزاد  ،هماهنگی  ،سیستم تکاملی پیچیده ،بعنوان چارچوبی
برای تحلیل نظام نوآوری ملی ،نشان دادند که شواهد
تجربی برای تست فرضیه ای که رویکرد بازار آزاد مشوق
نوآوری است ،محدود می باشد و در بسیاری از ممالک
رویکرد بازار آزاد تغییر کرده است و تکامل یافته و با
رویکرد های جدید نظیر هماهنگی وتفکر سیستمی تکاملی
پیچیده ،تغییر یافته است .این موارد را نشان از اهمیت
ارتباطات و اتصاالت سیستمی ،نهادهای تحولگرا
وتوانمندیهای سازمانی میدانندDodgson, et al ( .
 .) 2010تحقیق ولسویس وهمکاران در  2005نیز نشان
داد که چارچوب " سیستم نوآوری" برای طراحی سیاست
نوآوری وارزیابی آن  ،هدایتگر است وتوصیه های سیاستی
خاص نسبت به رویکرد عمومی شکست بازار ارائه نمودند .در
سال  2002لی در تز ارشد خود در رشته فناوری اطالعات
در تحقیق بر خدمات اینترنت موبایل نشان میدهد که
نارسایی ها وشکست در تعامل  ،ضعف نهادی و شکست
وضعف توانمندی ها موجب شکست سیستمی می گردند و
شکست های زیرساختی ،نهادی و تعاملی و توانمندی را
شکست سیستمی قلمداد می کند( .) Lee et al,2007
البته وی قید می کند که یافته اش تغییریافته نتایج
تحقیق ولسویس وهمکارانش  2005می باشد .در سال
 2080باکوویچ در مطالعه ای نتیجه می گیرند که توانمندی
های سازمانی از قبیل فرهنگ نوآور گرا ،کار افرینی وجهت
گیری بازار محرک اصلی ایجاد ثروت ورشد در سیستم
نواوری می باشند(  .) Bakovic,2010در زمینه سیستم
های نوآوری ملی ،ناحیه ای وبخشی  ،شرمف و همکاران در
 2083ضم ن تمرکز بر تشریح رویکرد سیستم نوآوری وبیان
چارچوب آن برای تحلیل ودرک فرایند نوآوری در سطوح
مختلف واینکه چگونه از معیارهای سیاستی تاثیر می
پذیرند ،به تحقیق ونوآوری مسئوالنه اشاره می کند که باید
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از نظر اخالقی قابل پذیرش وپایدار ومطلوب اجتماع باشد.
مولفین همچنین به اهداف راهبردی  2020اروپا اشاره
میکنند که برای حل چالشهای عمده اجتماعی اقدام از
طریق نوآوری ترغیب می شود واینکه درک رویکرد سیستم
نوآوری با تحقیق ونوآوری مسئوالنه ارتباط دارد  .در سال
 ،2082آتکینز وهمکاران مثلث نوآوری موفق را با سه وجه
محیط کسب وکار ،محیط سیاستی و محیط تجاری ،مالیاتی
وحقوقی تشریح وتحلیل نمودند .آنها محیط کسب و کار کارآ
را شامل نهاد ها وسازمانها ،فعالیت ها وتوانمندی های جامعه
کسب وکار ملت ها و همچنین نگرش های اجتماعی
وسیعتر آنها و اقداماتی که نوآوری را ممکن می سازد ،می
شمارند .از نظر آنها مهارتهای مدیریت اجرایی با کیفیت باال،
فناوری اطالعات یا فناوری اطالعات وارتباطات قوی ،سطوح
کارآفرینی استوار ،بازارهای مالی پویا ومحرک که ریسک را
پشتیبانی کنند وموجب شوند سرمایه ها بسوی سرمایه
گذاری نوآورانه ومولد جریان یابندو فرهنگ همکاری
ومشارکت بین سازمانی وپذیرش عمومی نواوری از جمله
عوامل خاص کسب وکار میباشند .در وجه دوم ،محیط
تجاری ،مالیاتی وحقوقی کارآ را شامل یک نظام تجاری
رقابتی وباز  ،تالشهای دولت برای حفاظت از کسب وکار در
مقابل اقدامات اقتصاد سیاسی خارجی ،پشتیبانی از
بازارهای رقابتی شامل ورودی هایی با مدل های کسب وکار
جدید ،شفافیت قوانین ،مالیات منطقی کسب وکار،
حفاظت از مالکیت فکری و رویکرد متعادل در سیاست
رقابتی میداند .در واقع محیط حقوقی خوب برای کسب
وکار به مفهوم عدم وجود مقررات در فضای کسب وکار
نیست ،بلکه محیطی است که نوآوری را حمایت کند نه
اینکه انرا مسدود سازد .مولفین سومین وجه مثلث نوآوری
موفق را در سیستم قوی وپیشرفته سیاست نوآوری می
دانند وبر این باورندکه بازارها برای نوآوری کلیدی اند ،اما
بدون سیاست نوآوری کارآ ،بازارها کمتر از انتظارات ما ،
کارایی خواهند داشت .یک سیستم سیاست نوآوری از دید
آنها پشتیبانی قوی از سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت
های نوآوری شامل علم ،فناوری وسیستم های انتقال
تکنولوژی وپشتیبانی از زیرساخت های فناوری دیجیتال ،
سیستم های حمل ونقل هوشمند ،دولت الکترونیک ،هدایت
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تحقیق وتوسعه بسوی حوزه های خاص فناوری وصنعت،
پشتیبانی خوشه های فناوری ناحیه ای وفعالیتهای توسعه
اقتصادی ناحیه ای مبتنی بر تکنولوژی وتامین مالیه خاص
بخشی در تحقیقات مشترک صنعت -دانشگاه ودولت می
باشد .در سال  ، 2085ریکارد در تحقیقی نشان داد که
ارتباطات وروابط شبکه ای نقش مهمی در نوآوری وموفقیت
سیستم نوآوری دارد.) Ricard, 2015 (.

نگری سیاست گذاران به علت نبود دیدگاه سیستمی باعث

مشکالت نظام نوآوری در ایران

بیشترین مشکل در نظام نوآوری ملی ایران شدهاند .ملکی فر

سلطانی و همکاران در سال  8312با انجام مطالعات در

و همکاران ( )8322به فقدان مدل جامع سیاستگذاری

حوزه نظام نوآوری ملی ایران به این نتیجه رسیدند که

کارآفرینانه و ضعف در کارکردهای انتشار فناوری و تجاری

انتشار و انتقال تکنولوژی یکی از بزرگترین حلقههای

سازی در نظام نوآوری ملی ایران به عنوان مهمترین عوامل

مفقوده در سیستم نوآوری ایران است .در تحقیق فوق

مشکل آفرین در نظام نوآوری ملی اشاره کردهاند .در ارتباط

همچنین به بحث کارآفرینی تکنولوژی نیز اشاره شده است

با سیاست نوآوری در ایران در تحقیقی به مواردی از نقاط

که در این پژوهش در طبقه پیشرانهای نوآوری قرار گرفته

قوت وضعف اشاره گردیده است که در زیر برخی از آنها

است و چنین نتیجه گیری کردهاند که با توجه به اینکه

منعکس می شود (باقری نژاد وهمکاران :)8312

مبحث کارآفرینی بحث جدیدی در کشور ایران بوده و طی

نقاط قوت :
 تعیین نقش نهاد های تصمیم گیرنده و مجری در حوزهعلم ،فناوری و نواوری
 تمایل به اصالح سیاست ها و ساختارهای سیاستگذاریعلم وفناوری ونواوری

چند سال اخیر توجه خاصی به این مسئله نشده است .یکی
از مشکالت این بخش همواره عدم وجود حلقههای اتصال
این فعالیتها به فعالیتهای پیشین در نظام نوآوری ملی
بوده و شاهد آن هستیم که علیرغم تالش برای ارتقای
کارآفرینی ،به دلیل ضعف در توسعه نیروی انسانی کارا فر
ین ،نوآور و خالق و نیز ضعف در انتشار تکنولوژی ،سرمایه
گذاری در این بخش به تنهایی جواب الزم را در پی نخواهد
داشت (سلطانی و همکاران .)8312 ،منوچهر منطقی و
همکاران ( )8311با بررسی چالشهای نظام ملی نوآوری در
ایران و مطالعه تطبیقی آن با سایر کشورها به نتایجی در
مورد مهمترین مشکالت سیستمی نظام نوآوری ملی دست
یافتند که به شرح زیر است :ضعف فرهنگی جامعه در
زمینه های کار گروهی ،رعایت مالکیت فکری و عزم ملی در
زمینه تولید و نوآوری .آنها همچنین به کمبود سرمایههای
ریسک پذیر و کمبود میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران
که با عناصر ساختاری پژوهش حاضر همخوانی دارد نیز

اشاره نمودند .قاضی نوری و همکاران ( )8311با بررسی
چالشهای سیاستگذاری در نظام نوآوری ملی ایران بیان
کردند که ایزوله بودن نظام نوآوری ملی از سیستمهای
پیرامونی و عدم تدوین سیاستهای الزم در خصوص تعامل
نظاممند کارکردهای دولت در مدیریت فناوری و جزیی

 افزایش توجه به چهارچوب نظام نواوری ملی درسیاستگذاری علم وفناوری
 تاکید بر خصوصی سازی در فعالیتهای تحقیق وتوسعه وایجاد شرکت های دانش بنیان
 تاکید بر ایجاد مراکز تفکر ،سیاست پژوهی ،سیاستگذاری،آینده نگاری .
 جایگزینی تدریجی اقتصاد دانش محور به جای نگاهخطی در راهبردها و عملیات
 بازنگری و بازسازی سیاستها و راهبرد های پژوهشی،فناوری و آموزشی
 تاکید بر شفافسازی حقوق بازیگران در عرصه علم،فناوری ونوآوری در قوانین
توجه به آماده سازی زیرساخت های مناسب توسعهفناوری ونواوری
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 تالش برای ارزیابی مستمر در حوزه علم ،فناوریونوآوری
نقاط ضعف:
 عدم وجود مکانیزم های واسط وهماهنگ کننده برایبهبود تعامل بازیگران در نظام نواوری ملی
عدم شفافیت در حدود وظایف واختیارات نهاد های درگیردر حوزه علم ،فناوری ونوآوری
 تاکید بیشتر بر سیاست فشار علم به جای کشش تقاضادر راهبردها وبرنامه ها
 عدم استفاده از توانمندی ها ویافته های کارشناسیوکارگروه های تخصصی در تدوین سیاست های علم ،فناوری
ونواوری.فقدان تجارب کافی ومستند د ر تدوین سیاست علم،
فناوری ونوآوری
عدم وجود قوانین تخصصی والزامات قانونی در حوزه علم،فناوری ونوآوری
عدم توجه کافی به تامین امکانات و تجهیزات برای توسعهعلم ،فناوری ونواوری
 عدم تاثیرگذاری نتایج ارزیابی ها در تعیین سیاستهاوتصمیم گیری های حوزه علم ،فناوری ونواوری

مدل مفهومی استخراج شده از مرور ادبیات
با توجه به بررسی انجام شده در خصوص المانهای اثرگذار
در نظام نوآوری ملی ایران و مرور ادبیات مرتبط ،مهمترین
مؤلفههای نظام نوآوری ملی به شرح زیر استخراج گردید:
عناصر ساختاری ،چارچوبهای قانونی و تنظیمی ،فرهنگ
نوآورانه کارآفرینانه ،پیشرانهای نوآوری ،زیرساخت نوآوری،
تأمین مالی ،انتشار اطالعات ،مکانیزمهای انتقال و انتشار
اطالعات و حمایت از تجاری سازی است .با توجه به
بررسیهای انجام شده و پرسش از خبرگان جهت خالصه
سازی مسئله مورد پژوهش المانهایی که دارای قرابت
مفهومی و کارکردی بودهاند را در یک طبقه بندی قرار داده
و به مدل زیر رسیدهایم (شکل  .)8جهت تشخیص مشکالت
موجود در نظام نوآوری ملی ایران نیز بین تک تک طبقات
ارتباطات معنی دار را لحاظ نموده و در ادامه این پژوهش به
سنجش کیفیت این ارتباطات توجه میشود.

شکل  -8مدل مفهومی پیشنهادی برای نظام نوآوری ملی در ایران
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به ازای هر متغیر مسوتقل پیشونهاد شوده اسوت (سورمد و

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر را میتوان از نظر دستهبندی تحقیقات بر
حسب نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی/همبستگی محسوب کرد .در این پژوهش برای
بررسی روابط میان متغیرها ،از تکنیک مدلیابی معادالت
ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است .با توجه به
تقسیمبندی تحقیقات از نظر هدف ،پژوهش حاضر که به
دنبال طراحی مدل جامع تأثیر عناصر ساختاری بر کارایی
نظام نوآوری ملی بوده ،از نوع پژوهشهای بنیادین است.
جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری این تحقیق متشکل از صاحبنظران دانشگاه و
صنعت است که در حووزه مودیریت نووآوری فعالیوت دارنود.
تعیین دقیق اندازه جامعه آماری با توجوه بوه گسوتردگی آن
ممکن نیست ،ولی انتخاب روش مناسبی بورای نمونوهگیوری
می تواند تا حد خوبی انعکاس دهنده نظر کل جامعوه آمواری
باشد .با توجه به آنکه تکنیک مدلسازی معادالت سواختاری
تا حدود زیادی با برخی جنبه های رگرسیون چنود متغیوری
شبیه است ،میتوان از اصول تعیین حجوم نمونوه در تحلیول
رگرسیون چند متغیری ،برای تعیوین حجوم نمونوه در مودل
یابی معادالت ساختاری ،استفاده نمود .در تحلیل رگرسویون
چند متغیری نسبت تعداد نمونوه (پرسوشناموههوای توزیوع
شده) به متغیرهای مستقل نبایود از  5کمتور باشود ،در غیور
این صورت ،نتایج حاصل از معادله رگرسیون چنودان تعمویم

دیگوران .)8318 ،پرسووشنامووه ایون تحقیوق  33گویوه دارد.
بنووابراین بووا در نظوور گوورفتن رابطووه فوووق ،در مجموووع 350
پرسشنامه ارسال شد و در نهایوت تعوداد  222پرسوشناموه
قابل قبول برگشت داده شد.
در ایون تحقیوق بوورای سونجش ابعواد و مؤلفووههوای موودل،
پرسش نامه ای طراحوی شوده اسوت .بودین منظوور ،چنودین
پرسشنامه که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته
بودند ،با توجه به متغیرهای تحقیق ،ترکیب و گردآوری شده
و بوور اسوواس شوورایط کشووور ،ضوومن تموواس ونظرخووواهی از
خبرگان امر ،بومی شد .در این مطالعه ،برای تعیوین روایوی و
اعتبار ابزار گردآوری اطالعات (پرسشناموه) از روایوی محتووا
استفاده شده است .برای تعیین روایی محتوای پرسشناموه از
 81نفوور از متخصصووان و خبرگووان در مووورد پرسووشنامووه و
سؤاالت آن نظر خواهی گردید ،پوس از اعموال توصویههوای
اساتید و انجام اصالحات مورد نظور و تأییود اعتبوار و روایوی
پرسش نامه توسط ایشوان ،از آن جهوت گوردآوری اطالعوات
استفاده شد .بورای تعیوین پایوایی از روش آلفوای کرونبوا
استفاده گردید ،بدین مفهوم که پرسشنامه بوین  38نفور در
نمونه آماری توزیع و جمع آوری گردید و با اعمال پاسخهای
آنان در نرم افزار  SPSSجهت تعیین آلفای کرونبا  ،نتایجی
به دست آمد که در جدول  2ارائه شده است.

پذیر نخواهد بود .البته ،نسبت محافظهکارانهتر  80مشاهده
جدول شماره  -2مقادیر آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
نام متغیر

ردیف

آلفای کرونبا

تعداد نمونه

8

راهبرد انتشار و انتقال فناوری

0/228

38

2

چارچوبهای قانونی و تنظیمی

0/210

38

3

عناصر ساختاری

0/215

38

2

پیشرانهای نوآوری

0/101

38

5

کارایی نظام نوآوری ملی

0/221

38

0/210

38

مجموع متغیرها
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اگر آلفای کرونبا از  0/2بیشتر باشد ،پرسشنامه دارای

تکنیک تحلیل چند متغیری قوی از خانواده رگرسیون

پایایی است (حافظنیا .)8312 ،بر اساس جدول فوق از آنجا

چند متغیری است که به پژوهشگر امکان میدهد

که مقدار آلفای مربوط به هر متغیر از  0/2بیشتر است،

مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد

تمامی متغیرها به طور مجزا دارای پایایی مناسبی میباشند.

آزمون قرار دهد .مدلیابی معادالت ساختاری یک رویکرد

فرضیات تحقیق

جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط متغیرهای

برای این تحقیق با توجه به مدل پیشنهادی نه فرضیه

مشاهده شده و مکنون است که امروزه عموماً با نام خالصه

مطرح میشود:

 SEMشناخته میشود .با آنکه انواع گوناگون آزمونها که

فرضیه اول :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری

به گونه کلی شاخصهای برازندگی نامیده میشوند ،پیوسته

بر عناصر ساختاری دارد.

در حال مقایسه ،توسعه و تکامل میباشند ،اما هنوز درباره

فرضیه دوم :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری

حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد.

بر پیشرانهای نوآوری دارد.

نتیجه آن است که مقالههای مختلف ،شاخصهای مختلفی

فرضیه سوم :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری
بر کارایی نظام نوآوری ملی دارد.
فرضیه چهارم :پیشرانهای نوآوری اثر معناداری بر عناصر
ساختاری دارند.
فرضیه پنجم :عناصر ساختاری اثر معناداری بر کارایی نظام

را ارائه کردهاند .برخی از این شاخصها عبارتند از ( Kline,

:)2005
●شاخص GFI

شاخص  GFIمقدار واریانسها و کوواریانسها را به گونه
مشترک از طریق مدل ارزیابی میکند .دامنه تغییرات GFI

نوآوری ملی دارند.

بین صفر و یک میباشد .مقدار  GFIباید برابر یا بزرگتر از

فرضیه ششم :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری

 0/01باشد.

بر چارچوبهای قانونی و تنظیمی دارد.

●شاخص RMSEA

فرضیه هفتم :چارچوبهای قانونی و تنظیمی اثر معناداری

این شاخص،ریشه میانگین مجذورات تقریب میباشد.

بر عناصر ساختاری دارند.

شاخص  RMSEAبرای مدلهای خوب برابر  0/05یا کمتر

فرضیه هشتم :چارچوبهای قانونی و تنظیمی اثر معناداری

است .مدلهایی که  RMSEAآنها  0/8باشد برازش

بر پیشرانهای نوآوری دارند.

ضعیفی دارند.

فرضیه نهم :چارچوبهای قانونی و تنظیمی اثر معناداری بر

●شاخص  NFIو CFI

کارایی نظام نوآوری ملی دارند.

شاخص  NFIکه شاخص «بنتلر-بونت» هم نامیده میشود،

روش تجزیه و تحلیل دادهها

برای مقادیر باالی  0/01قابل قبول و نشانه برازندگی مدل

در این پژوهش برای تحلیل آمار توصیفی نمونه از نرمافزار

است .شاخص  CFIبزرگتر از  0/01قابل قبول و نشانه

آماری  SPSSاستفاده میشود .برای تحلیل دادهها جهت

برازندگی مدل است.

تعیین اعتبار مدل و میزان برازش مدل از نرم افزار Lisrel

استفاده میشود .لیزرل یامدلیابی معادالت ساختاری یک
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جدول  -4توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب

تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
جدول  3زیر توزیع فراوانی شرکت کنندگان در تحقیق را

تحصیالت

تحصیالت
کارشناسی

فراوانی
25

درصد
80

شش طبقه کمتر از  5سال 3 -80 ،سال 88-85 ،سال،

کارشناسی ارشد

818

21

 83 -20سال 28-25 ،سال و بیش از  23سال دسته بندی

دکتری حرفهای

21

82

شده است .بیشترین فراوانی مربوط به طبقه  88-85سال

جمع

222

800

بر حسب سابقه کاری نشان میدهد .میزان سابقه کار در

( )٪23و کمترین فراوانی مربوط به طبقه بیش از  23سال
( )٪1میباشد.
جدول  -3توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب
سابقه کاری
سابقه خدمت

فراوانی

درصد

کمتر از  5سال
 3-80سال
 88-85سال
 83-20سال
 28-25سال
بیش از  23سال

22
53
32
21
22
22
222

88
23
23
20
88
1
800

جمــــــع

جدول ، 2توزیع فراوانی شرکت کنندگان در تحقیق را بر
حسب سطح تحصیالت نشان میدهد .سطح تحصیالت در
سه طبقه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دسته
بندی شده است ،به طوری که مالحظه میشود بیشتر پاسخ
دهندگان با فراوانی  818نفر ( ،)%21مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد دارا میباشند و کمترین فراوانی مربوط به
تحصیالت کارشناسی ( )%80میباشد

جدول  ، 5توزیع فراوانی شرکت کنندگان در تحقیق را بر
حسب عنوان پست سازمانی نشان میدهد .عنوان پست
سازمانی پاسخگویان در پنج طبقه دسته بندی شده است .به
طوری که مالحظه میشود بیشترین فراوانی مربوط به پست
مدیران بازرگانی ( )%22/2و کمترین فراوانی مربوط به پست
سازمانی مدیر ارشد ( )%3/2است .در جدول  ، 3شاخصهای
مرکزی و پراکندگی متغیرهای اصلی تحقیق (سازههای مدل
پژوهش) ارائه شده است .همان طوری که نشان داده شده
است ،بیشترین میانگین مربوط به چارچوبهای قانونی و
تنظیمی ( )2/2و کمترین میانگین مربوط به پیشرانهای
نوآوری ( )8/2است.
جدول  -5توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب
عنوان پست سازمانی

پست سازمانی
مدیر ارشد
استادان دانشگاه

فراوانی
1
21

درصد
3/2
20

مدیران تحقیق و توسعه
مدیران بازرگانی
سایر

33
803
28
222

25/1
22/2
1/3
800

جمــــــع
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جدول  -3شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای اصلی تحقیق
عنوان متغیرهای اصلی
اسووتراتژی انتشووار و انتقووال فنوواوری

تعداد

کمترین/
بیشترین

میانه

میانگین

انحراف
معیار

واریانس

244

1-5

3.5467

3.5000

.87255

.761

244

1-5

4.4422

4.6667

.75802

.575

244

1-5

3.9955

4.1667

.77220

.596

پیشرانهای نوآوری )(STR

244

1-5

1.7530

1.5455

.65530

.429

کارایی نظام نوآوری ملی)(PERF

244

1-5

3.8006

3.8571

.80866

.654

)(ENV
چووووووارچوبهووووووای قووووووانونی و
تنظیمی)(MNG
عناصر ساختاری

)(MRO

تبیین مدل مفهومی پژوهش

سازههای پژوهش و یا فرآیند مفهومسازی پژوهش را

در این بخش ،به منظور آزمون فرضیههای مطروحه و

مصور مینماید .ب ه بیان دیگر ،تدوین مدل تصمیمگیری

انجام استنباطهایی در مورد جامعه مورد نظر ،از تکنیک

در خصوص این است که کدام متغیرها در مدل مفهومی

مدلسازی معادالت ساختاری استفاده میشود .بر اساس

قرار گیرند و کدام متغیرها نیز نباید در مدل وارد شوند.

فرضیات مذکور ،میتوان مدل مفهومی پژوهش را مطابق با

این مرحله میتواند به عنوان سختترین مرحله در

شکل  2تدوین نمود .مدل مفهومی ،در واقع ،ارتباط میان

مدلسازی معادالت ساختاری باشد

نتایج کارایی نظام نوآوری ملی

عوامل تأثیرگذار و میانجی

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش

02

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال پنجم ،شمارة دهم ،پاییز و زمستان 8315

تحلیل عاملی تأییدی (اعتبارسنجی شاخصهای
اندازهگیری)

خیر ،الزم است تا هر یوک از مودلهوای انودازهگیوری را
جداگانه مورد تحلیل قورار دهویم .بور مبنوای اتخوان چنوین

پس از تدوین نظری مدل ،الزم است تا به بحوث بورآورد

روشی ،الزم اسوت توا پونج مودل  2عواملی 3 ،عواملی ،توک

مدل یا به عبارت دیگور بورآورد پارامترهوای آزاد در مودل و

عاملی 3 ،عاملی و  2عاملی بوه طوور مجوزا بورآورد و آزموون

تحلیل شاخصهای کلی و جزئی مدل پرداخوت توا مشوخص

شوند:

شود که آیا دادههای تجربی در مجموع حمایت کننودة مودل

 مدل اندازهگیری استراتژی انتشار و انتقال فناوری

نظری تدوین شده هستند یا خیر .وجوود اجوزای متعودد در

)(ENV
 مدل اندازهگیری چارچوبهای قانونی و تنظیمی

است که قبل از آنکه مدل تودوین شوده در هموان گوام اول

)(MNG
 مدل اندازهگیری عناصر ساختاری )(MRO

مدل تدوینشده ،پژوهشوگران را بوه ایون سومت سووق داده
مورد برآورد و آزمون قرار گیرد ،ابتدا مدلهوای انودازهگیوری
حاضر در مدل برآورد و آزمون شوند .میتوان گفوت بررسوی
روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان هنگوامی منطقویتور و
بامعناتر تفسیر میشود که اندازهگیری سوازههوای پنهوان بوا

 مدل اندازهگیری پیشرانهای نوآوری )(STR
 مدل اندازهگیری نتایج کارایی نظام نوآوری ملی
)(PERF
هر کدام از مدل های عواملی ،پوس از اصوالح در سوه حالوت

توجووه بووه معیارهووای علمووی قابوول قبووول باشووند .وجووود

تخمین غیراستاندارد ،استاندارد و مقادیر معنویداری بررسوی

شاخصهای برازش کلی ضعیف برای هور یوک از مودلهوای

شدهاند .طبق جدول  ،2تمامی مدل های اندازهگیری از روایی

اندازهگیری به معنای آن است که ورود آن مدل اندازهگیوری

مطلوبی برخوردار میباشند .چرا که طبق نتایج ارائه شوده در

به مدل معادله ساختاری موی توانود پژوهشوگر را در تحلیول

جدول مذکور ،تمامی معیارهای بورازش کلوی در مودلهوای

روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه سوازد.

اصالح شده بهبود قابل مالحظهای نسبت به مدل اولیه یافته

لذا ،در مرحلة اول مایل هستیم به این پرسش پاسوخ دهویم

و اکثریت معیارهای پذیرش مانند مقوادیر  CFI ،NFIبواالی

که آیا هر یک از مدلهای انودازهگیوری تودوین شوده بورای

 %10هستند .لذا ،مدل تدوینی مسوتعد آزموون فرضویههوای

سازهها حائز حداقل معیارهای علمی تعریف شده هستند یا

پژوهش ،یعنوی ارتبواط میوان سوازه ارائوه شوده در قسومت
ساختاری (مفهومی) مدل است.
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جدول  -0شاخصهای برازندگی مدلهای اندازهگیری پژوهش

2

χ2 =37.00

χ2 =13.73

,df =0

χ2 =7

df = 7

χ2 =57.25

,df =24

χ2 =07.32

,df =23

χ2 =105.44

,df =41

χ2 =171.05

,df =3

3.34

,df =33

χ2
(Chi
)Square

χ2 =55.70

اولیه

اصالحی

اولیه

اولیه

اصالحی

اولیه

اصالحی

اولیه
,df =13

برازش

اصالحی
χ2 =21.70

و انتقال فناوری

قانونی و تنظیمی

عناصر ساختاری

نوآوری

نوآوری ملی

,df =12

شاخص

استراتژی انتشار

چارچوبهای

پیشرانهای

نتایج کارایی نظام

1.301

---

3.007

2.022

4.300

2.000

4.543

1.055

RMSEA

7.751

7.757

---

7.735

7.703

7.755

7.707

7.171

7.740

SRMR

7.720

7.721

---

7.730

7.737

7.752

7.733

7.757

7.720

NNFI

7.53

7.55

---

7.50

7.53

7.55

7.50

7.50

7.53

CFI

7.55

1.77

---

7.53

7.55

7.50

7.53

7.50

7.55

GFI

7.50

7.55

---

7.55

7.50

7.51

7.55

7.55

7.53

AGFI

7.52

7.50

---

7.57

7.53

7.30

7.51

7.57

7.50

df

0

عالوه بر ارزیابی کلی مدلهای اندازهگیری پژوهش،

خطای  %5معنی دار بوده که نشانگر اعتبار همگرای قوی

میبایست روایی و پایایی سازههای موجود در مدل را

در مدلهای اندازهگیری میباشند .همچنین به منظور

مورد بررسی قرار داد .روایی همگرا زمانی وجود دارد که

ارزیابی پایایی شاخصها ،تعداد و شماره شاخصهای

تمامی شاخصهای مفروض برای سنجش یک متغیر

موجود در مدلهای اصالحشده ،به همراه ضرایب پایایی

مکنون (سازه) از نظر آماری دارای بارهای معنیداری

هر سازه نیز در جدول  1به طور مبسوط نکر گردیده

باشند .طبق اصالحات انجام شده در مرحله قبل،

است:

شاخصهای مربوط به سنجش سازههای مدل در سطح
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جدول  -3وضعیت شاخصهای موجود در مدلهای اندازهگیری اصالحشده پژوهش
تعداد

سؤاالت

تعداد

شاخص موجود

حذف شده

استراتژی انتشار و انتقال فناوری

0

7/333

0

--

7/333

چارچوبهای قانونی و تنظیمی

3

7/054

3

---

7/054

عناصر ساختاری

5

7/351

5

---

7/351

پیشرانهای نوآوری

11

7/300

11

---

7/300

نتایج کارایی نظام نوآوری ملی

0

7/333

0

---

7/333

مجموع سازهها

30

7/303

30

بُعد مربوطه

شاخص اولیه

ضریب آلفا

ضریب آلفا

7/303

طبق نتایج جدول  ،1تمامی سازههای موجود در

(فرضیات پژوهش) وجود دارد .بر اساس نتایج جدول

مدلهای اندازهگیری ،به لحاظ پایایی (سازگاری درونی)

 1تمامی معیارهای برازش کلوی مودل جوامع پوژوهش از

در وضعیت مطلوبی میباشند ،چرا که مقدار ضریب آلفا

برازش مناسبی برخوردار بوده ،لذا ،مودل جوامع پوژوهش

برای تمامی سازهها در دامنة مطلوبیت (بیش از  )0/2قرار

مستعد آزمون فرضیات پژوهش است (شوکلهوای  3الوی

میگیرد.

 .)5بوهطوورکلی ،چنانچوه مقودار توی ( )t-valueبویش از

آزمون فرضیات پژوهش

 8/13یا  2/52گردد ،تأثیر سازه مورد نظر بور دیگوری بوه

پس از ارزیابی و تعیین اعتبار هر یک از مدلهای

ترتیب در سوطح خطوای  %5و سوطح خطوای  %8از نظور

اندازهگیری پژوهش ،به منظور آزمون فرضیات پژوهش،

آماری معنی دار است (شوماخر و لوومکس .)8311 ،نتوایج

میبایست در ابتدا برازش کلی مدل جامع پژوهش بررسی

مربوووط بووه آزمووون فرضویههووای پووژوهش در جوودول 80

شوود و در صوورت تأیید ،امکان ارزیابی مدل سواخوتاری

خالصه گردیده است:

جدول  -5شاخصهای برازندگی مدل جامع پژوهش
شاخص برازش

معیار پذیرش

χ2

χ2 ≤ 3df

2
df

3

2
df

آمارههای مدل اولیه پژوهش
χ2 =3527.72,
df =3055
2.575

RMSEA

RMSEA ≤ 0.08

7.700

SRMR

SRMR ≤ 0.10

7.735

NNFI

0.90 ≤ NNFI

7.52

CFI

0.90 ≤ CFI

7.52

GFI

0.80 ≤ GFI

7.55

Hoelter’s Critical N

)94 ≤ N (of sample

N=244
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شکل  -3مدل جامع پژوهش در حالت تخمین غیراستاندارد
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0.48

Q07

0.13

Q08

0.60

Q09

0.69

Q10

0.62

Q11

0.73

Q12

0.50

Q13

0.51

Q14

0.36

Q15

0.39

Q16

0.30

Q17

0.44

Q18

0.88

Q19

0.76

Q20

0.25

Q21

0.34

Q22

0.44

Q23

0.59

Q24

0.34

Q25

0.51

Q26

0.45

Q27

0.64

Q28

0.90

Q29

0.59

Q30

0.40

Q31

0.39

Q32

0.61

Q33

0.61

Q34

0.67

Q35

0.69

Q36

0.72
0.93
0.64

0.56
0.61
0.52
0.71
0.70
0.80
0.78
0.83
0.75

Q01

0.31

MNG
0.22

0.83

0.36

Q02

0.41

0.77
MRO
0.35
-0.13 0.49
0.87
0.07
0.81
STR
0.75
0.64
0.81
0.22
0.27 0.70
PERF
0.74
0.60
0.32

0.46
-0.26
0.49

ENV

0.68

Q03

0.53

0.85
0.72

Q04

0.27

0.71
Q05

0.49

Q06

0.49

0.64
0.78
0.78
0.62
0.62
0.58
0.56

Chi-Square=1473.90, df=585, P-value=0.00000, RMSEA=0.066

شکل  -4مدل جامع پژوهش در حالت تخمین استاندارد

07

شناسایی وتحلیل مشکالت سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران

10.27

Q07

2.60

Q08

11.61

Q09

12.59

Q10

12.41

Q11

12.68

Q12

11.91

Q13

11.96

Q14

10.99

Q15

11.23

Q16

10.36

Q17

11.59

Q18

12.99

Q19

12.80

Q20

9.86

Q21

11.03

Q22

11.76

Q23

12.39

Q24

11.00

Q25

12.09

Q26

11.80

Q27

12.53

Q28

13.01

Q29

11.90

Q30

10.42

Q31

10.25

Q32

12.00

Q33

12.01

Q34

12.25

Q35

12.33

Q36

13.12
11.23

8.99
8.04
9.88
9.81
10.59
10.46
10.83
10.20

Q01

10.26

MNG
3.85

18.34

5.71

Q02

11.27

16.34
MRO
-2.30

5.49
6.42
1.08
6.35
STR
6.24
6.01
6.35
3.57
5.03 6.15
PERF
6.23
5.89
4.42

6.66
-3.46
7.37

ENV

13.96

Q03

11.99

19.22
14.89

Q04

9.60

14.73
Q05

11.75

Q06

11.80

11.74
11.83
9.88
9.88
9.26
9.00

Chi-Square=1473.90, df=585, P-value=0.00000, RMSEA=0.066

شکل  -5مدل جامع پژوهش در حالت مقادیر معنیداری
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جدول  -17نتایج آزمون فرضیههای مطروحه در مدل پژوهش

مقادیر آزمون
فرضیههای اصلی پژوهش

نتیجه

عدد معناداری

ضریب تأثیر

0.00

7.40

پذیرش

-3.40

-7.20

پذیرش

0.30

7.45

پذیرش

فرضیه « :2پیشرانهای نوآوری»←«عناصر ساختاری»

-2.37

-7.13

پذیرش

فرضیه « :5عناصر ساختاری»←«کارایی نظام نوآوری ملی»

3.50

7.22

پذیرش

5.01

7.30

پذیرش

3.35

7.22

پذیرش

1.73

7.70

رد

5.73

7.20

پذیرش

فرضیه « :8استراتژی انتشار و انتقال فناوری»←«عناصر ساختاری»
فرضویه  « :2استراتژی انتشار و انتقـال فنـاوری»←«پیشـرانهـای
نوآوری»
فرضیه  « :3استراتژی انتشـار و انتقـال فنـاوری»←«کـارایی نظـام
نوآوری ملی»

فرضیه « :3استراتژی انتشار و انتقـال فنـاوری»←«چـارچوبهـای
قانونی و تنظیمی»
فرضیه « :2چارچوبهای قانونی و تنظیمی»←«عناصر ساختاری»
فرضیه « :1چـارچوبهـای قـانونی و تنظیمـی»←«پیشـران هـای
نوآوری»
فرضیه « :1چارچوبهای قانونی و تنظیمی»←«کارایی نظام نـوآوری
ملی»

آزمون

در جدول  ،80ستون ضریب تأثیر نشانگر اثر یک سازه

باشد .در نتیجه ،برای هشت فرضیه از مدل پژوهش،

بر سازه دیگر در مدل مفهومی پژوهش است .در واقع،

شواهدی مبنی بر رد آنها بدست نیامده و تنها یک

ضریب تأثیر نشانگر میزان تأثیر و یا تعیینکنندگی هر

فرضیه مردود گردیده است .لذا ،میتوان مدل اصالح

متغیر بر روی دیگر متغیرها نیز هست ،ستون عدد

شده پژوهش را مطابق با شکل  3پیشنهاد نمود .در

معناداری نیز نشانگر معناداری مربوط به هر اثر است.

شکل مذکور ،ضریب تعیین ) (R2نشانگر درصد واریانس

همان طوری که قبالً نیز گفته شده است ،برای

تبیین شده متغیر درونزای مدل توسط سایر متغیرهای

معوناداری بایود عدد کموتر از  -8/13یا بیشوتر از 8/13

مرتبط با آن است.
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عوامل تأثیرگذار و میانجی

نتایج کارایی نظام نوآوری ملی

شکل  -0مدل پیشنهادی پژوهش

ارزیابی و رتبهبندی سازههای پژوهش (تحلیل

در جدول  88میزان تأثیر کلی (مجموع تأثیر مستقیم و

مسیر)

غیرمستقیم) عوامل تأثیرگذار بر کارایی نظام نوآوری

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی

ملی مشخص گردیده است.

پژوهش ،میتوان میزان تأثیر سازههای موجود در مدل
را رتبهبندی نمود.
جدول  -11رتبهبندی سازههای اثرگذار بر کارایی نظام نوآوری ملی
عوامل تأثیرگذار ← کارایی نظام
نوآوری ملی

انواع تأثیر
مستقیم

غیرمستقیم

کل

(× 7.22 ×7.30( + )7.22 × -7.13 × 7.70 ×7.30
استراتژی انتشار و انتقال فناوری

7.45

+ )7.22×-7.13 ×-7.20( + )7.20×7.30( + )7.22

7.012

()7.22×7.40
چارچوبهای قانونی و تنظیمی

7.20

()7.22×7.22( + )7.22× -7.13 ×7.70

7.224

عناصر ساختاری

7.22

7.77

7.143

پیشرانهای نوآوری

7.77

7.22× -7.13

- 7.723

بر اساس نتایج جدول « ،88اسوتراتژی انتشوار و انتقوال

تأثیر بر کارایی نظام نوآوری ملوی در مقایسوه بوا سوایر

فنواوری» با میوزان تأثویر کلی  ،0/282دارای بیشترین

عوامل است.
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صادرات مؤلفه بیانگر مؤلفه مکنون عناصر ساختاری،

نتیجهگیری

زیرمؤلفه های فرهنگ نوآورانه کارآفرینانه ،زیرساخت نوآوری

نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی
همان طور که پیشتر بحث شد ،برای شناخت متغیرهای
مکنون ،از تحلیل عاملی تأییدی (با استفاده از تحلیل مسیر
و مدل معادالت ساختاری) استفاده گردید .نتایج تحلیل
عاملی تأییدی نشان میدهد که دو زیر مؤلفه انتقال فناوری
و دستیابی به اطالعات برای سنجش متغیر مکنون استراتژی
انتشار و انتقال فناوری معتبرند ،چارچوبهای قانونی و
تنظیمی متغیر مکنون چارچوبهای قانونی و تنظیمی را
میسنجد ،تأمین مالی ،رقابت در صنعت و جهت دهی به

و حمایت از تجاری سازی بیانگر مؤلفه متغیر مکنون
پیشرانهای نوآوری هستند ،زیر مؤلفههای کارایی نهنی و
کارایی عینی منعکس کننده متغیر مکنون کارایی نظام
نوآوری ملی میباشند.
نتایج مرتبط با آزمون فرضیههای تحقیق
به منظور آزمون فرضیات از مدل معادالت ساختاری
استفاده گردید .در این بخش صرفاً نتایج نهایی آزمونهای
آماری در جدول  82نشان داده شدهاند.

جدول  -12نتیجه آزمون فرضیات

فرضیه

نتیجه
آزمون

فرضیه اول :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری بر عناصر ساختاری دارد.

تأیید فرضیه

فرضیه دوم :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری بر پیشران های نوآوری دارند.

تأیید فرضیه

فرضیه سوم :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری بر کارایی نظام نوآوری ملی دارند.

تأیید فرضیه

فرضیه چهارم :پیشران های نوآوری اثر معناداری بر عناصر ساختاری دارند.

تأیید فرضیه

فرضیه پنجم :عناصر ساختاری اثر معناداری بر کارایی نظام نوآوری ملی دارند.

تأیید فرضیه

فرضیه ششم :استراتژی انتشار و انتقال فناوری اثر معناداری بر چارچوبهای قانونی و تنظیمی دارند.

تأیید فرضیه

فرضیه هفتم :چارچوبهای قانونی و تنظیمی اثر معناداری بر عناصر ساختاری دارد.

تأیید فرضیه

فرضیه هشتم :چارچوبهای قانونی و تنظیمی اثر معناداری بر پیشرانهای نوآوری دارند.

رد فرضیه

فرضیه نهم :چارچوبهای قانونی و تنظیمی اثر معناداری بر کارایی نظام نوآوری ملی دارند.

تأیید فرضیه
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بر اساس مقادیر ضریب تعیین ) (R2در شکل  ،3نتایج زیر

الف« :استراتژی انتشار و انتقال فناوری»با میزان تأثیر کلی

حاصل میشوند:

 ،0/282دارای بیشترین تأثیر بر کارایی نظام نوآوری ملی در

الف0/83:پیشرانهای نوآوری توسط متغیر استراتژی انتشار

مقایسه با سایر عوامل است.

و انتقال فناوری تعیین میشود و بقیه توسط سایر متغیرها

ب« :چارچوبهای قانونی و تنظیمی» با میزان تأثیر کلی

که در مدل دیده نشده است.

 ،0/222دارای رتبه دوم تأثیرگذاری بر کارایی نظام نوآوری

ب0/31:عناصر ساختاری توسط متغیرهای استراتژی انتشار

ملی در مقایسه با سایر عوامل است.

و انتقال فناوری ،پیشرانهای نوآوری و چارچوبهای قانونی

ج« :عناصر ساختاری» با میزان تأثیر کلی  ،0/821دارای

و تنظیمی تعیین میشود و بقیه توسط سایر متغیرها که در

رتبه سوم تأثیرگذاری بر کارایی نظام نوآوری ملی در مقایسه

مدل دیده نشده است.

با سایر عوامل است.

ج 0/32:کارایی نظام نوآوری ملی توسط متغیرهای استراتژی

مشکالت سیستمی نظام نوآوری ملی در ایران

انتشار و انتقال فناوری ،و چارچوبهای قانونی و تنظیمی،

مشکالت سیستمی در یک نظام از ارتباطات ضعیف و یا

عناصر ساختاری به صورت مستقیم و پیشرانهای نوآوری

ناصحیح میان اجزای آن نظام نشات میگیرند .از اطالعات

به صورت غیر مستقیم تعیین میگردد و بقیه توسط سایر

جداول  80و  ، 88میتوان مشکالت سیستمی نظام ملی

متغیرها که در مدل دیده نشده است.

نوآوری ایران را رتبهبندی نمود .در این ارتباط هرچه تأثیر

د0/51:چارچوبهای قانونی و تنظیمی توسط متغیر

دو سازه مدل (سازههای مؤثر بر کارایی نظام ملی نوآوری) بر

استراتژی انتشار و انتقال فناوری تعیین میشود و بقیه

یکدیگر کمتر باشد ،نشان از یک مشکل سیستمی شدید در

توسط سایر متغیرها که در مدل دیده نشده است.

نظام ملی نوآوری دارد .با این رویکرد مشکالت سیستمی

تحلیل رتبهبندی سازههای پژوهش

نظام ملی نوآوری ایران و پیشنهاداتی برای مرتفع نمودن این

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی پژوهش،
میتوان میزان تأثیر سازههای موجود در مدل را رتبهبندی
نمود .در جدول  88میزان تأثیر کلی (مجموع تأثیر مستقیم
و غیرمستقیم) عوامل تأثیر گذار بر کارایی نظام نوآوری ملی
مشخص گردیده است.

مشکالت در زیر منعکس شده است .مشخصترین مشکل
سیستمی در این تحقیق اثربخش نبودن چارچوبهای
قانونی و تنظیمی بر پیشرانهای نوآوری است .به این مفهوم
که سیاستهای مالیاتی و قوانین حمایت از مالکیت معنوی
نتوانستهاند به گونهای اثر بخش در جهت حمایت از تجاری
سازی ،بهبود زیرساخت نوآوری و تزریق فرهنگ و کارآفرین
در فوضای کسوب و کار موفق باوشند .موشکل دیوگر ،تأثویر
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ضعیف پیشرانهای نوآوری بر عناصر ساختاری است .این دو

• همگرایی فضای مقرراتی کشور با سیاستها و برنامههای

عامل در مدل شاید پیچیدهترین ارتباط بین عوامل مدل

علم و فناوری

باشند ،از این نظر که هرچه پیشرانهای نوآوری در راستا و

• حمایت از تجاریسازی

هم جهت با عناصر ساختاری قرار بگیرند ،بر مواردی نظیر

• بازنگری در نظام آموزشی مدارس و دانشگاهها به منظور

تأمین مالی ،فضای رقابت در صنعت و جهت دهی به

ارتقا فرهنگ نوآورانه و کارآفرینانه

صادرات مؤثر خواهند بود و از طرفی تأمین مالی و صادرات

:2

میتواند راهگشای زیرساختهای نوآوری باشند .در درجات

• تقویت روابط مراکز پژوهشی ،مراکز رشد و پارکهای

پایینتر به ترتیب تأثیر چارچوبهای قانونی و تنظیمی بر

علم و فناوری با صنعت

عناصر ساختاری ،تأثیر استراتژی انتشار و انتقال فناوری بر

• بازنگری در سرفصل دروس دانشگاهی و تطبیق آن با

پیشرانهای نوآوری ،چارچوبهای قانونی و تنظیمی و

سیاستهای دولت برای آینده صنعت

عناصر ساختاری مشکالت سیستمی نظام ملی نوآوری ایران

• تسهیل تبادالت ارزی

میباشند .در ادامه مشکالت سیستمی نظام نوآوری ملی

• تشویق تولیدکننده به تولید محصوالت باکیفیت قابل

ایران بهمراه پیشنهادات وابسته بشرح زیر جمع بندی می

عرضه در بازارهای جهانی

گردد.

• جذب نیروهای کارآفرین و نوآور

-مشکالت:

:3

 -8چارچوبهای قانونی و تنظیمی بسیار نامناسب برای

• حمایت از مالکیت معنوی

پیشرانهای نوآوری

• حمایت از شرکتهای دانش بنیان

 -2تأثیر ضعیف پیشرانهای نوآوری بر عناصر ساختاری
 -3چارچوبهای قانونی و تنظیمی نامناسب برای عناصر
ساختاری
 -2استراتژیهای نامناسب انتشار و انتقال فناوری برای
پیشرانهای نوآوری
پیشنهادات مرتبط با هر بند فوق الذکر:

• وضع قوانین روشن و مشخص برای مالکیت خارجی
• بازنگری در قوانین و مقررات تجارت
• حمایت از سرمایهگذاران خصوصی
• سیاستگذاریهای صحیح در راستای خصوصیسازی،

:1

تسهیل فرایندهای کسبوکار ،مقابله با بازارهای انحصاری و

• معافیتهای مالیاتی برای فعالیتهای نوآورانه

تسریع جهانی شدن

• وضع قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از

:4

سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز

• تدوین استراتژی انتقال فناوری از دانشگاه به پارکها و

• حمایتهای دولتی از مراکز رشد و پارکهای علم و

مراکز رشد و از آنجا به صنعت

فناوری

• حمایت از اتاقهای انتقال فناوری

• حمایت از سازمانهای غیر تجاری فعال در زمینههای
پژوهشی
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• حمایت از مهندسی معکوس ،بومیسازی و تجاریسازی
فناوریهای خارجی
• تدوین سیاستهای تشویقی در جهت حرکت از واردات
محض به سمت مدلهایی نظیر 2CKD ،SKD8و سپس
بومیسازی
• حفظ و ارتقای دانش مکتوب
• بسترسازی اجتماعی و بهبود ظرفیت عمومی گیرندگی
فناوری
ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان پژوهشهای نیل را
در راستای بومی سازی مدل عناصر ساختاری پیشنهاد نمود:
 به محققان حوزههای نوآوری و تکنولوژی پیشنهاد میگردد
در تداوم مسیر مطالعه حاضر ،بررسی میدانی مدل ارائه شده
را به صورت تخصصی در کسب و کارهای مشخص و صنایع
خاص ،مد نظر قرار دهند تا به صورت عملیاتی شاهد مدلی
بومی در این خصوص باشیم.
 بررسی روابط زیرمؤلفههای تحقیق با یکدیگر ،برای مثال
کارایی نظام نوآوری ملی به عنوان کارایی عینی و نهن ی
تعریف شده است ،روابط کارایی عینی و نهنی با متغیرهای
عناصر ساختاری ،پیشرانهای نوآوری و محیط بیرون میتواند
نتایج کاربردی خوبی ارائه دهد.
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