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 چکیده
ها در ایران و نقش ابزارهای سیاستی دول  نانوپوشش هدر حوز فعّالهای شررت   پاییهمفرآیند  ،این مقاله 

چندموردی با رویکرد تیفی بهره گرفته شرررده و  مطالعهتند. برای این منظور از راهبرد در این فرآیند را تحلیل می
دهد شان مین مطالعهموردی برای تحلیل اطالعات استفاده شده اس . این های بینهای تطبیق الگو و تحلیلتکنیک

 داخلی و تقلید و یادگیری غیررسمی از هها، با تکیه بر تحقیق و توسعنانوپوشرش  ههای داخلی در حوزته شررت  
اصررله بازار ف پاییهماند اما هنوز با تحقق فناورانه پیش رفته پاییهممحصررو ت و منابد دانش خار،ی، در مررریر 

ها ترده اسرر ، لیکن بدون اسررتفاده از سررایر  این شرررت  انهفناور پاییهمخرید تمک موثری به دارند. ابزار پیش
، خصرروصرراز ابزارهای تقاارراگرا از،مله خرید دولتی، اسررتانداردها،  وانین و مقررات  نوآوریابزارهای سرریاسرر  

بر  طالعهمبازار را نیز به خوبی طی تنند. بنابراین این  پاییهمها بتوانند مریر شر  ته این شرت  توان انتظار دانمی
 تند.تاتید می فناوریدر این  پاییهم چرخهاهمی  ابزارهای تقاااگرا برای تکمیل 
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 مقدمه 

نانو به شمار  فناوریدار در یکی از ساختارهای آتیه 1هانانومقیاس یا نانوپوششهای پوشش
سازی تا ساختمان، هوافضا، پزشکی و بریاری از صناید روند ته در صناید مختلف، از ماشینمی

( بازار این ساختارها، CAGRنرخ رشد مرتب سا نه ) 2وایربیزنس هدیگر تاربرد دارند. مؤسر
 میلیارد 11را  2122درصد و بازار آنها برای سال  2222را حدود  2122تا  2112های بین سال

 ,BusinessWire)شود د ر پیش بینی ترده اس ، ته بازار نربتاز بزرگی محروب می هزار 2و

 های فراوانی در دنیا برایتاربردها مو،ب شده اس  ته شرت  ه. این بازار بزرگ و گرتر(2017
ان هشتاد، همزم ههای ناشی از آن تالش و ر اب  تنند. ایران نیز از اوایل دهگیری از فرص بهره

ها را آغاز ترده نانوپوشش هنانو، ورود به عرص فناوریملی توسعه  هبا تدوین و ا،رای برنام
اند و در مریر رشد در ین شرت  در این زمینه شکل گرفتهگذشته، چند هاس  و طی یک ده

های فناورانه ها در مریر ترب  ابلی . این شرت (1932b ،نانو فناوریستاد )حرت  هرتند 
بر ترلط بر بازار داخلی در بخش مورد تمرتزشان، راه اند عالوهاند و بعضا توانرتهپیش رفته

 ها با پیشروهای ،هانی، درخود به بازارهای ،هانی را باز تنند. فرآیند تاهش فاصله این شرت 
ها طبق شود. همه این شرت شناخته می 9پاییمهتح  عنوان  نوآوریادبیات سیاستگذاری 

 رار دارند  پاییهم، در مریر (Lee and Malerba, 2016) پاییهمهای نظری چرخه چهارچوب
ین ا پاییهمفرآیند  مطالعهتامل در پیش دارند. با  چرخهزیادی تا طی تردن یک  ولی هنوز راه

های آن برای تمک به ها تمک ترد و هم از یافتهتوان هم به تررید فرآیند رشد آنها میشرت 
، دول  به عنوان پاییهمهای این حوزه بهره گرف . از آنجا ته در اغلب مطالعات سایر شرت 

تننده در موفقی  این فرآیند معرفی و تحلیل شده اس ، در صورتی ته یکی از عوامل تعیین
های آن هتوان از یافتبررسی و تبیین شود، می فناوریدر این  پاییهمهای دول  بر نقش سیاس 

این  .های صنعتی بهره گرف برای رفد مواند توسعه و همچنین الگوگیری برای سایر بخش
 فناوریدر  پاییهم ندیفرآ -1ت پاس  دهد ته سؤا پژوهش در این راستا  صد دارد به این 

اند و در این فرآیند تدام 1ابزارهای سیاستی دول  -2و  ؟چگونه بوده اس  رانینانوپوشش در ا
ر د فعّالهای گیری و رشد شرت برای این منظور، فرآیند شکل ها چگونه اس ؟اثرگذاری آن

شده و نقش ابزارهای سیاستی دول  بر  مطالعهها در ایران با رویکردی تیفی، بخش نانوپوشش
مرتبط با ایران، به نقش  مطالعهتا پیش از این، در چند  اس .این فرآیند مورد تحلیل  رار گرفته

 (Majidpour, 2016) (Kiamehr, Hobday et al., 2015)پرداخته شده اس   پاییهمدول  در 
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ها، ، لیکن این بخش(2112 ، بایحب و یتالنتر) (et al., 1395رحمان سرش   ،رنجبر یصفدر)
، وآورینو  فناورینانو فاصله دارند. با تو،ه به رویکرد تشور در مریر توسعه  فناوریاز حوزه 
ر دار تشور ته دهای اولوی فناوریدر  پاییهمای در تحلیل رود ته مطالعات گرتردهانتظار می

 اند انجام شود.شدهگیری نقشه ،امد علمی هدف

 پیشینه پژوهش 

را در سطح ا تصادهای غربی مطرح تردند  پاییهماز زمانی ته گرشنکرون و آبرامویچ مفهوم 
(Gerschenkron, 1962) (Abramovitz, 1986) مطالعات مرتبط با این مفهوم بریار توسعه یافته ،

 ,Amsden)، تره ،نوبی (Hobday, 1995)اس  و عمدتاز به سوی ا تصادهای غیرغربی نظیر ژاپن

و چین  (Amsden and Chu, 2003)و  (Hou and Gee, 1993)، تایوان (Kim, 1997)و  (1989
(Lee, Gao et al., 2017)  تغییر،ه  یافته اس . مبنای نظری این مطالعات عمدتا بر پایه نگاه

از های فناورانه را از،مله فاتتورهای توانمندسو  ابلی  نوآوریشومپیترینی بنانهاده شده اس  ته 
 ,Mazzoleni and Nelson) (Fagerberg and Godinho, 2005, Lee, 2005)داند می پاییهمبرای 

2007, Nelson, 2008) در  اییپهم. محققانی چون فاگربرگ و گودینهو با استناد به تجربه موفق
دانند و بر نقش  زم می پاییهمدولتی را در موفقی  فرآیند  هتشورهای شرق آسیا، مداخل

. در (Fagerberg and Godinho, 2005)تأتید دارند  پاییهمهای دول  در فازهای اولیه سیاس 
شود و پیروان این نگرش معتقدند ته های تشورها میای به شرایط و داشتهاین نگاه، تو،ه ویژه

اشته د پاییهمای برای باید راهبرد ویژهیط و ا تضائات خاص خود میهر تشور با تو،ه به شرا
 تشورها، به یک مدل استاندارد برایدیگر توسعه در  هاز تجرببرداری تپیتوان با نمیباشد و 

 ههای متعددی با این ریشدر طول چند دهه گذشته، موردتاوی .(Hobday, 2003) رسید پاییهم
رداخته و یافته پدر ا تصادهای نوظهور یا دیرتر توسعه پاییهمنظری، به تحلیل عوامل موثر بر 

 اند. ای از عوامل درون و برون سازمانی را مورد بحث و تحلیل  رار دادهگرتره
مبتنی بر نظام بخشی  چهارچوبمد در این مطالعات، های منرجم و ،اچهارچوبیکی از 

.  )Malerba, 2004, Malerba, 2002((Breschi, Malerba et al., 2000)( اس  SIS) 1نوآوری
 -1، از چهار ،زء اصلی تشکیل شده اس  ته عبارتند از آورینواز این منظر هر نظام بخشی 

ها، دول  و سایر بازیگران بازیگران شامل شرت  -9های بازار، رژیم -2های فناورانه، رژیم
. هرتدام از ابعاد مختلف نظام بخشی (Malerba, 2004)نهادهای حاتم بر بخش  -1بخش و 
ه باند، لیکن با تو،ه ها و صناید مختلف، مورد مطالعات گرترده  رار گرفتهدر بخش نوآوری

                                                           
1  - Sectoral System of Innovation (SIS) 
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ین ، در ادامه مقاله بر انوآورینظام  انهتمرتز این مقاله بر تحلیل نقش دول ، از میان ابعاد چندگ
 مؤلفه تمرتز خواهد شد. 

تبیین و تحلیل نقش دول ، یکی از محورهای مشترک در عمده مطالعات پُرار،اع در زمینه 
گذشته بوده اس . محققان متعددی از زوایای مختلف به تحلیل نقش  هدر دو ده پاییهم

ترین اند ته برخی از مهمهای گوناگون پرداختهدر صناید و بخش پاییهمها در های دول سیاس 
 شود.ها در ادامه معرفی میترین آنو پرار،اع

ه تجارت تره ی شرت  توسعوسیله،ای ،هان بههابدی ایجاد صدها مرتز تجاری در ،ای
(KOTRAدر اوایل ده )داند. ای میشص  را از عوامل موثر بر توسعه بازار محصو ت تره ه

از  تردگان تایوانینود در بازگرداندن تحصیل ههای دولتی دههمچنین نویرنده بر نقش مشوق
 ,Hobday)به تایوان تأتید ترده اس   فناوریها به عنوان منابد مهم انتقال خارج و نقش آن

های دول  را از عوامل موثر بر شدت تالش تحقیق و توسعه در لی نیز سیاس  .(1994
یاتی، های مالها را به سه دسته شامل بخشودگیداند و این سیاس ای میهای تولیدی ترهشرت 

ریم ای تقش تعرفه واردات تجهیزات و ملزومات تحقیق و توسعه و نهایتاز اعتبارات یارانهتاه
ه اس  تشرت  هیوندایی، اینگونه نتیجه گرف پاییهمفرآیند  مطالعه. تیم با (Lee, 1996)تندمی

ته دول  تره برای تقوی  صنع  خودرو، هف  اصل را مبنا  رار داده اس ، ته عبارتند از 
واردها و در مقابل واردات؛ تاهش محروس مالیات؛ ترویج حفاظ  از بازار داخلی در مقابل تازه
های ترب و تار ،دید؛ تأمین مالی تر،یحی؛ امتیازهای ادغام عمودی به منظور ایجاد فرص 

. مو و (Kim, 1998)لیاتی و  وانین اداری برای تخصیص سهم با یی از بازار به تولید داخلما
  در صنع  مخابرات چین، نقش اصلی دول  را در دو محور شامل حفاظ پاییهملی، در تحلیل 

 Mu)تنند خالصه می ارائه مشوق برای خرید و استفاده از محصو ت داخلیاز بازار داخلی و 

and Lee, 2005) ن در شش صنع  در چندی پاییهمی گرترده روی مطالعه. مالربا و نلرون نیز با
، R&Dهای دولتی مورد استفاده در این تشورها را شامل حمای  از تشور، برخی از سیاس 

های داخلی در مقابل ر بای خار،ی، ایجاد مراتز تقوی  فضای ر اب ، محافظ  از شرت 
نقش  ،مطالعهها در هر شش صنع  مورد اند. آنآفرینی دانرتهتحقیقاتی دولتی و حمای  از تار

های داخلی، مهم و های شرت دهی به  ابلی دول  را در تقوی  فرآیندهای یادگیری و شکل
بررسی نقش دول  چین تیم و همکاران در . (Malerba and Nelson, 2008)اند تأثیرگذار دیده

، نشان دادند ته دول  با چند سیاس  اصلی های متاخر این تشورفناورانه شرت  پاییهمدر 
رانه گیهای خار،ی به بازار چین و تنظیم مقررات سخ قیم شرت از،مله ممانع  از ورود مرت

های خار،ی در چین، استقرار سیاس  خرید انحصاری برای بازاریابی مرتقیم و انتشار بازی
ه ویروس بافزارهای آنتیهای دولتی و نیز الزام نرمافزارهای تاربردی توسط سازمانبرای نرم
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،ی های محلی با ر بای خاررشد و تقوی   درت ر اب  شرت دریاف  تأییدیه از دول ، زمینه 
ته  پاییهمهای دولتی موثر در سیاس  هخالص .(Kim, Park et al., 2013)را فراهم آورده اس  

 ارائه شده اس . 1،دولدر مطالعات فوق مورد بحث  رار گرف ، در 

 پاییهمابزارهای سیاستی دول  در  هخالص -1 ،دول

 منبع نقش دول 

 (Lee, 1996) ایبخشودگی مالیاتی، تاهش تعرفه واردات تجهیزات و ملزومات تحقیق وتوسعه واعتبارات یارانه 

 سازی سیرتم آموزش با نیازهای صنعتیگذاری دول  در آموزش و هماهنگسرمایه
(Hobday, 

1994) 

توسعه  هگذاری مرتقیم خار،ی در مراحل اولیمحور و استفاده از سرمایهرویکرد صادرات

 های فناورانه ابلی 

(Pack and 

Saggi, 1997) 

حفاظ  از بازار داخلی؛ تاهش مالیات؛ ترویج ادغام عمودی؛ تأمین مالی تر،یحی؛ امتیازهای  

 مالیاتی؛ تخصیص سهم با یی از بازار به تولید داخل
(Kim, 1998) 

 ارائه مشوق برای خرید و استفاده از محصو ت داخلیاخلی و حفاظ  از بازار د
(Mu and Lee, 

2005) 

های داخلی در مقابل ر بای شرت ؛ تقوی  فضای ر اب ؛ محافظ  از R&Dحمای  از  

 خار،ی؛ ایجاد مراتز تحقیقاتی دولتی؛ حمای  از تارآفرینی

(Malerba and 

Nelson, 2008) 

 Kim, Park et) حفاظ  از بازار داخلی و تنظیم مقررات بر اد ر بای خار،ی

al., 2013) 

 نظری  چهارچوب

 پاییهمال محوری پاس  دهد ته عبارتند از چگونگی فرآیند این پژوهش  صد دارد به دو سؤ
رای این فرآیند. بهای دول  بر این نانوالیاف در ایران و چگونگی تاثیرگذاری سیاس  فناوریدر 

شود و مبنای نظری برای بررسی ارائه می پاییهمی برای تحلیل فرآیند چهارچوبابتدا  ،منظور
 شود.نقش دول  در این فرآیند معرفی می

 پاییهمفرآیند 

 پاییهمگیرد، این اس  ته آیا مورد بحث  رار می پاییهمیکی از مواوعاتی ته در تحلیل 
رخ داده اس  یا خیر؟ و اگر آری، در چه سطحی؟ در  مطالعهدر شرت ، صنع  یا تشور مورد 

 همیان مطالعاتی ته در این راستا انجام شده اس ، دو مورد به صورت ساختارمند به ارائ
( در یک مدل، مفهوم 2111اند؛ لی و لیم )ت پرداختهسؤا برای پاسخگویی به این  چهارچوب
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تفکیک تردند. آنها رشد مشهود در سهم  2بازار پاییهمو  1فناورانه پاییهمدو سطح  را به پاییهم
شرت  با  انههای فناوربازار و تاهش فاصله در  ابلی  پاییهمبازار را به عنوان شاخص 

لی . (Lee and Lim, 2001)فناورانه معرفی تردند  پاییهمپیشروهای بازار را به عنوان شاخص 
ی برای تحلیل مو عی  چهارچوببه چند مرحله،  پاییهمو همکاران نیز با شکرتن نمودار 

را به  پاییهمها فرآیند اند. آنارائه ترده پاییهم( در مریر SMEهای توچک متوسط )شرت 
 پاییهم، 5، ایجاد مریر یا دچارشدن به بحران1تدریجی پاییهم، 9ورود هپنج مرحله شامل مرحل

های این پنج مرحله . ویژگی(Lee, Song et al., 2015)اند تقریم ترده 2پاییهمو پرا 2سرید
 ارائه شده اس . 1شکلو نمای تلی الگو در  2،دولدر

 پاییهممراحل الگوی پنج مرحله ای  -2 ،دول

 هاویژگی مرحله

 ورود
های با ارزش افزوده پایین یا به صورت مونتاژ  طعات برای ی فعّالشروع تار شرت  با 

 های دیگرشرت 

 تدریجی پاییهم

 دریاف  سفارشات خار،ی مبتنی بر مزی   یم 

 وریافزایش سهم بازار با ارتقای بهره

 هش  های پیشرواز طریق تکرار مریر شرت  پاییهمتالش برای 

 دادندطراحی برخی از محصو ت ته  بال فقط تار ساخ  آن را انجام می

ایجاد مریر یا دچارشدن 

 به بحران

 حرف ،دید توسط شرت  هارائ

 فروش محصو ت تح  برند خود

 های ر بامقابله با هجمه

 سرید پاییهم

 معرفی محصو ت ،دید و افزایش فروش

 در سطح فراملی  R&Dتحکیم سیرتم تولید، فروش و 

 های بازاریابی و توزید و واحدهای تولیدی خاصّ خود تشکیل تانال

 های ،هانیک درصورت دارا بودن شبکهتبدیل شدن به یک شرت  چندملیتی توچ

 تالش برای پایداری و حفظ ،ایگاه در مقابل ر با پاییهمپرا

 

 

 

                                                           
1  - Technological catching-up 
2  - Market catching-up 
3- Entry 
4  - Gradual catch-up 
5  - Path-creating / Crisis 
6  - Rapid catch-up 
7  - Post catch-up 
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 .(Lee, Song et al. 2015) متوسط و توچک یهاشرت  پاییهم یامرحله پنج یالگو -1 شکل

 نوآوریابزارهای سیاست 

آمده  پدید فناوریمفهومی اس  ته در تکامل ادبیات سیاستگذاری علم و  نوآوریسیاس  
وزش ها و آم، زیرساخ فناوریسیاس  علم، پژوهش،  هاس  و با یک نگاه گرترده، دربرگیرند

ها بر تقوی  علم به عنوان یک تا ی فراتر از تمرتز دول  نوآوریاس . با این نگاه، سیاس  
نیز در این نگاه،  نوآوریشود. ر سم  تقااا را نیز شامل میها دعمومی اس  و نقش دول 
در محصو ت )تا ها و خدمات( و فرآیندها )فنی و سازمانی(  نوآوریمفهومی باز دارد ته شامل 

همانگونه ته در بخش  .(Edquist, 2001, Edquist and Zabala-Iturriagagoitia, 2012)شود می
اند، در پرداخته پاییهمبه تحلیل  نوآوریپژوهش ارائه شد، مطالعاتی ته از منظر نظام  هپیشین

 پاییمههای دولتی برای تقوی  عمدتا به بیان فهرستی از سیاس  پاییهمتحلیل نقش دول  در 
، نوآوری هامن تحلیل تأثیر خریدهای دولتی بر توسع 2112اند، اما ادلر در سال اتتفا ترده

گرا و تقاااگرا تفکیک و تحلیل تلی ابزارهای عراه هرا در دو دست نوآوریابزارهای سیاس  
. ایشان سال گذشته به همراه چندین محقق دیگر، پانزده (Edler and Georghiou, 2007)ترد 

تبیین تردند و یک  نوآوریهای را در  الب هندبوک اثرات سیاس  نوآوریابزار سیاس  
 ,Edler)تارترد این ابزارها معرفی تردند  هبندی و مقایردوبُعدی برای دسته چهارچوب

Cunningham et al., 2016).  ارائه شده اس ، هر تدام از  2،دولمذتور ته در  بچهارچودر
ین اند؛ به ابندی شدهگیری تلی و اهداف، دسته، از دو بُعد شامل ،ه نوآوریابزارهای سیاس  

ند، و تمیی را و به چه میزان طرف تقااا را تقوی  فناور ههر ابزار به چه میزان عرا معنی ته
تند. میزان تناسب هرتدام ذترشده در ،دول را دنبال می انهگهر ابزار تدام یک از اهداف هف 
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، در سه سطح شامل چهارچوبهای این با هر تدام از مولفه نوآوری انهگاز این ابزارهای پانزده
 ما در ( ارائه شده اس .○○●( و ارتباط اعیف )○●●( ارتباط متوسط )●●●ارتباط  وی )

 اییپهمابزارهای سیاس  دولتی در  هبندی و مقایربرای دسته چهارچوباین تحقیق از این 
 تنیم.ها استفاده مینانوپوشش فناوری

 (Edler, Cunningham et al., 2016) نوآوری اس یس یابزارهادسته بندی  -9 ،دول

 نوآوریابزارهای سیاس  

 اهداف یتل یریگ،ه 

اه
عر

گرا گرا
اا
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      ●○○ ●●●  ●●● R&D یبرا یمال یهامشوق

       ●●●  ●●● هادر شرت  نوآوریو  R&Dاز  میمرتق  یحما

      ●●●   ●●● هامهارت یارتقا و آموزش یهااس یس

     ●●●    ●●● ینیتارآفر یهااس یس

     ●●●    ●●● یفن یهامشاوره و خدمات

    ●●●     ●●● یا خوشه یهااس یس

    ●●● ●○○  ●○○  ●●● یهمکار  یتقو یهااس یس

    ●●●     ●●● نوآوری شبکه یهااس یس

   ●●●     ●●●  نوآوری یبرا یخصوص بخش یتقااا

   ●●●     ●●●  یدولت دیخر یهااس یس

   ●●●     ●●● ●○○ یتجار شیپ یدهایخر

   ●●○     ●●○ ●●○ نوآوری مشوق زی،وا

  ●●● ●○○     ●●○ ●●○ استانداردها

  ●●● ●○○     ●●○ ●●○ مقررات و نی وان

 ●●●       ●●○ ●●○ فناوری ینگار ندهیآ

 روش پژوهش

آیند رشد فر موردی به دنبال اتتشاف چگونگی مطالعهاین پژوهش با رویکرد تیفی و راهبرد 
ی تأثیرگذاری ابزارهای سیاست یرتی و چگونگیچو همچنین اتتشاف  مطالعهچند شرت  مورد 

دول  بر این فرآیند اس . منابد اطالعاتی مورد استفاده در پژوهش شامل منابد مکتوب، تصویری 



 44     ها ...               نانوپوشش فناوری پاییهمهای دولتی در بررسی و تبیین الگوی سیاست

 

. فهرس  (Yin, 2014)ها بود پوششو صوتی و همچنین مصاحبه با تنشگران اصلی در بخش نانو
 این منابد به شرح زیر اس ؛

 نانو در فناوریعملکرد برنامه توسعه  های رسمیمنابد اطالعاتی مکتوب شامل گزارش 
، تتاب (1935bنانو2  فناوریستاد 2 1931نانو2  فناوریستاد 2 1939نانو2  فناوریستاد )ایران 

، یک گزارش تحلیلی منتشر (1932bنانو2  فناوریستاد )ایران نانوی  فناوریمحصو ت 
  (1932bنانو2  فناوریمجمد ا تصاد )نشده 

 2 مایشبکه چهار س)در زمینه نانوپوشش  فعّالهای ها با مدیران شرت ی رسانههامصاحبه
 (21935 انیرانیتا بازار ا فناوریخدمات  مؤسره1932c 2نانو2  فناوریمجمد ا تصاد  19352

 ساختاریافته با نه نفر از افراد مرتبط با توسعه های عمیق و نیمهدوازده ،لره مصاحبه
 .1،دولنانوپوشش در ایران به شرح 

 شوندگانمصاحبه گاهی،ا و فهرس  -1 ،دول

 منبد گاهی،ا شونده مصاحبه نهاد فیرد

 (21935 یمهدو) رعاملیمد نانوساختار یهاپوشش شرت  1

 (21935 یلیاسماع) معاون نانوساختار یهاپوشش شرت  2

 (21935 این یتقو) نیشیپ کیشر نانوساختار یهاپوشش شرت  9

 (21935 هایرنگ) رعاملیمد انگلرتان در بازار توسعه تارگزار 1

 (1935برادران2 ) تارشناس رانیا ساخ  شگاهینما در هاشرت  یابیارز تارگزار 5

 (21935 یراو یامام) رعاملیمد یصنعت یطراح شرت  2

 (21935 یمینج) ریدب بازار و صنع  تارگروه نانو؛ فناوری ستاد 2

 (1935 جاوند2 ) بازار توسعه ریمد بازار و صنع  تارگروه نانو؛ فناوری ستاد 8

 (1932زاده2  یموسو) ریمد نانوپوشش توسعه مرتز 3

ها و محتواهای صوتی و سازی متن مصاحبهب از پیادهتلمه محتوای مکتو 91511حدود 
ها مورد استفاده  رار گرف . این اطالعات  بر تصویری، استخراج و به عنوان ورودی تحلیل

بندی شد. ا داماتی ته به منظور گذاری و ،دولتحقیق، تد چهارچوبهای اصلی اساس مؤلفه
تنی انجام شد شامل تدگذاری باز اطالعات و های مسازی اطالعات برای تحلیل، روی دادهآماده

 هاطالعات بود.  نهایتا هممنبد  -دهی به اطالعات بر اساس ماتریس ابزارسیاستیسپس نظام
ها نانوپوشش پاییهم( تنظیم و ابزارهای سیاستی دول  در ،دولاطالعات در ساختاری مانند 

 در ایران استخراج شد.
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 مختلف منابد از یافتیدر اطالعات یبند،دول ساختار -5 ،دول

ابزارهای 

 سیاس  دول 

 اطالعات همنبد ارائه تنند

 منابد مکتوب و تصویری شوندگانمصاحبه 

 اهفیلم هاگزارش تتب (9شرت  ) (2شرت  ) (1شرت  ) نهاد دولتی

        1ابزار سیاستی 

        2ابزار سیاستی 

...        

        nابزار سیاستی 

ها موردی روی آنهای بینسازی اطالعات، تحلیل از نوع تطبیق الگو و تحلیلپس از آماده
در هر تدام از  پاییهم. بدین صورت ته برای تحلیل الگوی (Yin, 2014)انجام گرف  

 پاییهمبازار و  پاییهم، اطالعات حاصل از منابد مختلف با الگوی مطالعههای مورد شرت 
 ,Lee)های توچک و متوسط شرت  پاییهمو نیز الگوی مراحل  (Lee and Lim, 2001)فناورانه 

Song et al., 2015)  مشخص شد. همچنین  پاییهمتطبیق یاف  و مو عی  شرت  در فرآیند
برای تحلیل ابزارهای سیاستی دول ، چگونگی تأثیرگذاری این ابزار بر هر تدام از سه شرت  

، در مطالعهبا یکدیگر مقایره و تحلیل شد. نهایتاز همه ابزارهای مرتخرج از  مطالعهمورد 
و ،دول ابزارهای سیاس    رار گرفتند (Edler, Cunningham et al., 2016)ادلر  چهارچوب

 ها استخراج شد.دولتی در ایران در بخش نانوپوشش

 های پژوهشیافته

ئه شده و سپس ابزارهای دولتی اها اردر هرتدام از شرت  پاییهمدر این بخش، ابتدا فرآیند 
 شود.آنها معرفی می پاییهمموثر در فرآیند 

 نانوپوشش در ایران فناوری پاییهم

  گردد ته سه شرتنانوپوشش در ایران به دهه هشتاد شمری برمی فناوریتوسعه  هسابق
های نانوساختار در سال و،ود آمدند؛ شرت  پوششمرتقل و نوپا در این بخش در تشور به

و شرت  مهندسی سطح سوین پالسما در  1982، شرت  تعاونی یارنیکان صالح در سال 1981
 یپایهمرا آغاز تردند. در ادامه ابعاد اصلی الگوی  فناوریاین ی  رسمی خود در فعّال 1988سال 

 شود. ها ارائه میاین شرت 
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 های نانوساختارشرکت پوشش

های آزمایشگاهی مؤسس و مدیرعامل آن در ی فعّالهای نانوساختار به شرت  پوشش هریش
 دوران تحصیالت هانجام پروژ هگردد. ایشان به واسطهفتاد برمی هدوران دانشجویی در اوایل ده
برداری این تجهیزات را آغاز ترد. ایجاد آشنا شد و بهره خألدهی در تکمیلی، با تجهیزات پوشش

مشکل فنی برای یکی از ا،زای سیرتم و عدم توان مالی دانشکده برای ،ایگزینی آن، محقق را 
 همنجر به ورود محقق به عرص و تالش برای تعمیر آن ترد. این مواوع نهایتا مطالعهمجبور به 

به مراتز دانشگاهی و تحقیقاتی در داخل تشور شد  خألساخ  و فروش ا،زای سیرتم 
ی اها فناورانهمبتنی بر  ابلی  1981. در سال (1935 ،یمهدو، 1935 ،این یتقو ،21935 یلیاسماع)

های نانوساختار را تشکیل داد و ساخ  های گذشته ترب ترده بود، شرت  پوششته طی سال
و نصب این سیرتم را  در  الب یک ترب و تار رسمی در مرتز رشد دانشگاه صنعتی شریف 

 شناسایی و حمای  دول   رار گرف  نانو، مورد فناوریی ی  در حوزهفعّال هش برد و به واسطپی
با برگزاری اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخ  داخل در سال . (21935 یمینج)

نج ساله پ ه، این شرت  بر ساخ  تجهیزات اسپاترینگ رومیزی متمرتز شد و طی یک دور1932
 جاوند2 )در ایران تبدیل شد  خألنشانی در در این بخش از بازار  یه فعّالترین شرت  به اصلی
سهم غالب در تأمین تجهیزات  1935تا  1932های . طی سال(1932زاده2  یموسو2 1935

اسپاترینگ رومیزی در ایران به این شرت  اختصاص داش  و تجهیزات تولیدی آن در بیش از 
در حالی  1935اندازی شد. در سال مرتز دانشگاهی و تحقیقاتی در داخل تشور نصب و راه 111

 بازار صادراتی شرت ، هبازار داخلی بود، انداز اصلی این تجهیزات در هته همچنان تأمین تنند
توانر  به بیش از ده تشور صادرات  1932از حجم فروش داخلی آن پیشی گرف  و تا سال 

هایی را در تشورهایی از ،مله تانادا، استرالیا، نیوزلند، روسیه، امارات و داشته باشد و نمایندگی
شرت   . (21935 مایشبکه چهار س1935b 2نانو2  فناوریستاد 2 21935 هایرنگ)عمان دایر تند 

طراحی و ساخ  تجهیزات  فناوریهای نانوساختار در این مریر امن ترلط بر پوشش
رده را به بازار ارائه ت فناوریاسپاترینگ رومیزی، سه نرل از آخرین تجهیزات مبتنی بر این 

 یفناورهای خار،ی صاحب این سمی با شرت اس . این شرت  در مریر رشد خود، ارتباط ر
های فناورانه را از طریق یادگیری غیررسمی از محصو ت خار،ی نداشته و مریر ترب  ابلی 

و تحقیقات داخلی طی ترده اس . این شرت  از ابتدای  1و نیز یادگیری با سعی و خطا
تند گیری، محصو ت خود در بازارهای داخلی و خار،ی را تح  برند خود ارائه میشکل

توان گف  شرت  می پاییهم. با تطبیق فرآیند رشد شرت  با الگوهای (21935 یمهدو)
در بازار داخلی را طی ترده و در مریر  پاییهمفناورانه و  پاییهمهای نانوساختار، فرآیند پوشش

                                                           
1  - Trial and Error 



 1317بهار ، 1 ، شماره 4 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                       43

ر توان در  الب چهار این شرت  را مید پاییهمدر بازار خار،ی  رار دارد. فرآیند  پاییهم
 تلی به شرح زیر نشان داد: همرحل

 با استفاده از منابد عمومی و محصول خار،ی فناورییادگیری غیررسمی  -

 های فناورانه با سعی و خطا و تحقیقات داخلیترب  ابلی  -

 توسعه بازار داخلی در یک بخش خاص -

 ورود به بازار خار،ی  -

 شرکت یارنیکان صالح

نفره از فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته برق دانشگاه صنعتی خوا،ه  91،معی حدود  
اندازی شرت  ا دام به راه 1982نصیرالدین طوسی با هدای  یکی از استادان دانشگاه در سال 
های تولید ادوات میکروالکترونیک تعاونی یارنیکان صالح برای ساخ  تجهیزات و زیرساخ 

ته این شرت  با دید تجاری شکل نگرفته بود و بیشتر، یک ،مد آرمانگرا با  تردند. از آنجا
های فناورانه در تشور بود، در همان گام اول تصمیم به ساخ  رویکرد توسعه توانمندی

گرفتند. این تجهیزات برای تولید ادوات و  طعات  خألدهی در های پوششتجهیزات و سیرتم
ها ها با استفاده از منابد علمی عمومی از ،مله مقا ت و پتن .آنمیکروالکترونیک مورد نیاز اس 

هایی تار ترده و بر گیری از دانش امنی استاد خود ته در آمریکا روی چنین سیرتمو بهره
ها ترلط داش ، ا دام به طراحی و ساخ  ا،زای سیرتم تردند. شرت  طی مبانی علمی آن

 زم برای سیرتم  1هایقریباز همه زیرسیرتمحدود شش سال تحقیقات و سعی و خطا، ت
این . (1932زاده2  یموسو1932a 2نانو2  فناوریمجمد ا تصاد )را ساخ   خألدهی در پوشش

نگاه  ههنوز بر یک بخش خاص از بازار تمرتز نکرده بود و همچنان غلب 1939شرت  تا سال 
بعد، با تمرتز بر ساخ  تجهیزات به  1939های فناورانه بود. از سال آنها بر ترب  ابلی 

و ارائه خدمات به صناید ساختمانی، عمالز مریر  2های تزئینیبرای پوشش خألدهی در پوشش
ی  متمرتز، به شرت  اصلی تأمین فعّالترب و تاری مشخصی را انتخاب ترد و طی سه سال 

اده2 ز یموسو)ها در ایران تبدیل شد دهی در این بخش از صنع  نانوپوششتجهیزات پوشش
دهی در این بخش از حدود ده درصد از بازار داخلی تجهیزات پوشش 1932در سال . (1932

. های چینی  رار دارداختیار شرت  صنع ، در اختیار این شرت  اس  و مابقی بازار عمدتا در
های راهبرد شرت  برای افزایش سهم بازار در صنع  ساختمان، این اس  ته با استفاده از مزی 

فناورانه و مزی  خدمات آموزش اپراتوری دستگاه صنعتی و خدمات پس از فروش، بتواند با 
کان    یم  ندارد. شرت  یارنیهای چینی مزیر بای چینی ر اب  تند. اما فعالز نرب  به نمونه

                                                           
1  - Subsystems 
2  - Decorative 
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 یموسو2 1982نانو2  فناوریستاد )فعالز به بازارهای خار،ی راه نیافته اس   1932صالح تا سال 
 توان گف  شرت می پاییهم. با تطبیق فرآیند رشد این شرت  با فرآیندهای (1932زاده2 

بازار )چه بازار داخلی، چه بازار  پاییهمفناورانه را طی ترده ولی هنوز  پاییهم هیارنیکان، مرحل
الب توان در  فناورانه در این شرت  را می پاییهمخار،ی( در آن وا د نشده اس . فرآیند 

 مراحل زیر نشان داد:
 نش امنی افراد برگشته از خارجبا استفاده از منابد عمومی و دا فناورییادگیری  -

 های فناورانه با سعی و خطا و تحقیقات داخلیترب  ابلی  -

 توسعه بازار داخلی )در یک بخش خاص در مریر و وع اس (  -

 شرکت مهندسی سطح سوین پالسما

های آموزشی مؤسس و مدیرعامل آن در دوران ی فعّالشرت  سوین پالسما ریشه در 
صنعتی  1PVDاندازی یک دستگاه دانشجویی دارد. ایشان در دوره تارآموزی مقطد تارشناسی، راه

مرتعمل ته یک شرت  صنعتی از خارج خریداری ترده بود را برعهده گرف  و موفق به 
وان یان تحصیالت تارشناسی، به عناندازی دستگاه و ایجاد پوشش بر روی فلز شد و پس از پاراه

ر مورد منابد علمی د مطالعهی  شد. تار عملی و فعّالاپراتور دستگاه در شرت  مذتور مشغول به 
 یوموس)را فراهم ترد  خألدهی در پوشش فناوریآشنایی و ترلط وی بر  هاین دستگاه، زمین

های فناورانه ته در فرآیند تعمیر و اپراتوری مبتنی بر  ابلی  1988. ایشان در سال (1932زاده2 
اندازی ترد و با خرید سه دستگاه مرتعمل خار،ی ترب ترده بود، شرت  سوین پالسما را راه

های را تولید و ا دام به ارائه خدمات پوشش خألدهی در ک سیرتم پوششو ترتیب ا،زای آنها، ی
پروژه تحقیقات  91با ارائه خدمات و ا،رای بیش از  1939ساده روی فلزات ترد. تا سال 

های های  زم برای تولید پوششتحصیالت تکمیلی برای دانشگاه صنعتی اصفهان،  ابلی 
ه های فناورانسط دول  شناسایی و برای توسعه  ابلی تو 1939چند یه را ترب ترد. در سال 

این شرت  با مشاوره و ترغیب . (1932زاده2  یموسو)و توسعه بازار مورد حمای   رار گرف  
روی فلزات متمرتز و موفق شد حجم بازار  2های سخ پوشش، بر حوزه پوششمرتز ملی نانو

وارد فرآیند  1939درصدی ارتقا دهد و در سال  911داخلی خدمات خود را با شیب تقریباز 
این  های گازی شد.های توربینهمکاری با شرت  توربوتک در ایجاد پوشش نانومتری روی پره

های سخ  در صناید مختلف از ،مله بازار داخلی پوششهایی از بخش 1932شرت  تا سال 
دهی سازی را در اختیار دارد و در این سال اولین  رارداد صادرات سیرتم صنعتی پوشش طعه
صاد مجمد ا ت)را با یک شرت  چینی منعقد ترده و در مریر صادرات  رار گرفته اس   خألدر 

                                                           
1  - Physical Vapor Deposition 
2  - Hard coat 
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سوین پالسما مریر رشد خود را از طریق یادگیری از محصو ت شرت   .(1932bنانو2  فناوری
خار،ی شروع ترد و با سعی و خطا و یادگیری از طریق تحقیقات داخلی ادامه داد و از ابتدای 

گیری رسمی، محصو ت و خدمات را با برند خود به بازار داخلی ارائه ترده و با همین شکل
با تطبیق فرآیند رشد این شرت  با فرآیندهای  اس . برند، در شرف ورود به بازارهای خار،ی

فناورانه را طی ترده و در مریر  پاییهمتوان گف  شرت  سوین پالسما، فرآیند می پاییهم
در بازار خار،ی  رار دارد و  پاییهمبازار داخلی  رار دارد. این شرت  در ابتدای راه  پاییهم

 فناورانه در این پاییهمر این مریر نیر . فرآیند هنوز امکان  ضاوت در مورد موفقی  آن د
 وان در  الب مراحل زیر نشان داد:تشرت  را می

 با استفاده از منابد عمومی و محصول خار،ی  فناورییادگیری  -

 های فناورانه با سعی و خطا و تحقیقات داخلیترب  ابلی  -

 توسعه بازار داخلی )در یک بخش خاص در مریر و وع اس (  -

ارائه شده  2شماره  ،دولاین سه شرت  به صورت خالصه در  پاییهماد مختلف الگوی ابع
 اس .

 رانیا در نانوپوشش هحوز یهادر شرت  پاییهم ندیفرآ -2 ،دول

 
 یهاپوشش شرت 

 نانوساختار
 پالسما نیسو شرت  حصال کانیارنی شرت 

 مؤسران یدانشگاه  یفعّال شروع هنقط
 یدانشگاه  یفعّال

 مؤسران

 یدانشگاه  یفعّال

 مؤسران

 سخ  یهاپوشش ینیتزئ یهاپوشش یشگاهیآزما زاتیتجه بازار در تمرتز مورد بخش

 فناوری یریادگی ریمر

از  یررسمیغ یریادگی

 یخار، محصو ت

 و یسع با یداخل و قیتحق

 خطا

از متخصصان  یریادگی

 خارج از برگشته

 با یداخل و قیتحق

 خطا و یسع

 از یررسمیغ یریادگی

 یخار، محصو ت

 با یداخل و قیتحق

 خطا و یسع

 طیشرا

 یفعل

 پاییهم

 فناورانه پاییهم تحقق هفناوران پاییهم تحقق فناورانه پاییهم تحقق فناورانه پاییهم

 یدر بازار داخل پاییهم تحقق یدر بازار داخل پاییهم

 ریمر یابتدا در

در بازار  پاییهم

 یداخل

 یپایهم ریمر یابتدا در

 یدر بازار داخل

در بازار  پاییهم

 یخار،

در  پاییهم ریمر یابتدا در

 یبازار خار،
- - 
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 ابزارهای سیاستی دولت

خود با پیشروان و ر بای خار،ی،  هرشد و تاهش فاصل، در مریر مطالعههر سه شرت  مورد 
اند. این ستاد طبق سند راهبردی مصوب نانو  رار گرفته فناوریمورد حمای  ستاد ویژه توسعه 

 یشورا)و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی (1981،مهور2  سیمعاون اول رئ)هیئ  دول  
انو ن فناوری ه، به عنوان یک نهاد حاتمیتی فرابخشی، متولی توسع(21981 یانقالب فرهنگ یعال

توان نانوپوشش در ایران را می فناوریدر ایران اس . ابزارهای سیاستی دول  در زمینه توسعه 
نانو2  فناوریستاد 2 1982نانو2  فناوریستاد )نانو در ایران  فناوریدر ذیل برنامه ملی توسعه 

معاون  )و نمایشگاه مواد تجهیزات آزمایشگاهی ساخ  ایران  (1935aنانو2  فناوریستاد 2 1931
 پاییهمبرای حمای  از  تحلیل ترد. در این دو برنامه سازوتارهایی (21935 فناوریو  یعلم

ها نانوپوشش فناوری پاییهمها ته در بازار و،ود دارد. برخی از این برنامه پاییهمفناورانه و 
 شود.ها تحلیل میاند در ادامه معرفی و چگونگی تأثیرگذاری آننقش داشته

 گرا توسط دولتهای عرضهحمایت

 حمایت از تحقیقات دانشگاهی

خود را در ارتباط با  هنامبه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ته پایان 1989دول  از سال 
 تند. این برنامه حمایتینانو انجام دهند مبلغی به عنوان حمای  تشویقی پرداخ  می فناوری
. این برنامه در سال اس  شده فناوریورود محققان دانشگاهی فراوانی به این عرصه از  مو،ب
ها در حوزه مورد از آن 21امه مبتنی بر نیاز صناید شد ته پایان ن 232مو،ب انجام  1935

 .(1935bنانو2  فناوریستاد )ها تعریف شده بود نانوپوشش

 خرید اولیه تجهیزاتپیش

نانوپوشش، ابتدا چند  ههای نوپای حوزهای فناورانه در شرت دول  برای ارتقای  ابلی 
ندی تند و پس از اثبات توانمخرید میها پیشتجهیز اولیه با تارتردهای مشخص را از این شرت 

های خرید دستگاهتند. پیشهای سطوح بعد ا دام میها، نرب  به ارائه حمای فنی آن
و  ه اس انجام شد مطالعهدهی صنعتی، برای هر سه شرت  مورد دهی رومیزی و پوششپوشش

ماد ها و ،لب اعتهای فناورانه آنهای موثر بر توسعه  ابلی ها، یکی از برنامهبه تایید شرت 
1932c 2نانو2  فناوریمجمد ا تصاد 1932a 2نانو2  فناوریمجمد ا تصاد )مشتریان بوده اس  

 . (1932زاده2  یموسو2 21935 یمهدو
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 حمایت از ارتقای عملکرد تجهیزات و محصوالت

در صورت اثبات  ابلی  فنی برای ساخ  تجهیز، فرآیند حمایتی برای ارتقا و اثبات عملکرد  
 شود. حمایتی ته در اینهای ترب و تاری در شرت  سازنده، آغاز میدستگاه و ارتقای  ابلی 

های عملکردی به منظور شود شامل پرداخ  حمای  مالی برای انجام تر مرحله انجام می
رد دستگاه و همچنین پرداخ  حمای  برای انجام تحقیقات تکمیلی و توسعه اثبات عملک

 1935های مالی دولتی در سال محصول در راستای ارتقای عملکرد دستگاه اس . از حمای 
 فعّالهای درصد به شرت  18و توسعه محصو ت نانو، حدود  فناوریباب  حمای  از اثبات 

 . (1935bنانو2  فناوریستاد )  در حوزه نانوپوشش اختصاص یافته اس

 ای و آموزشیهای مشاورهحمایت

هایی ته موفق به دریاف  تاییدیه عملکرد محصو تشان شوند، از چند ابزار حمایتی شرت 
ی از شوند. برخمند میترب و تاری بهرههای بازار و ارتقای  ابلی  پاییهمبه منظور تمک به 

اتی، مالیای، بیمه، یمدیریتهای حقو ی، ای و مطالعاتی در زمینهاین ابزارها شامل خدمات مشاوره
و نقل  حمل و المللیتأمین مالی، طراحی صنعتی، بازاریابی، گمرتی، بازرگانی،  راردادهای بین

ورد م مدت مدیریتیهای آموزشی توتاهدر دورهحضور ها باب  اس . همچنین شرت  المللیبین
2 انیرانیتا بازار ا فناوریدمات خ مؤسره)گیرند درصدی  رار می 25تا  51 انهحمای  مالی و یار

1932) . 

 های فنی و استانداردهاییدیهحمایت از اخذ تأ

 هایینانو در ایران، شرت  فناوریهای سازنده تجهیزات از آنجا ته تقریباز همگی شرت 
به ارتقای  بر تمکتوچک هرتند ته از پشتیبانی برندهای معروف ،هانی برخوردار نیرتند، عالوه

های فنی در محصو ت آنها، نیاز اس  ته ،ه  دریاف  تاییدیه عملکرد دستگاه از  ابلی 
ها را رترد تقوی  برند آنتواند تاو مرا،د معتبر نیز حمای  شوند. این حمای  می هاآزمایشگاه

  ها برای دریافها در مذاترات تجاری موثر باشد. این شرت داشته باشد و در افزایش  درت آن
شوند درصدی برخوردار می 81، از یارانه CEو  ISOها و استانداردهایی همچون این تاییدیه

نانوپوشش، و،ود  هدر حوز فعّالهای . شرت (21932 انیرانیتا بازار ا فناوریخدمات  مؤسره)
دهی خود در قبر تأثیر مالی آن، ابزار مهمی در ارتقای یادگیری و سوها را عالوهاین حمای 

تنند و معتقدند ته پس از ورود یک شرت  به مریر دریاف  استانداردها، مریر رشد، ارزیابی می
ها خود حاار به تداوم و توسعه این مریر های دولتی نیز برداشته شود، شرت حتی اگر حمای 

 .(21935 یمهدو)هرتند 
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 های خارجیحمایت از حضور در نمایشگاه

 ورود یبرا یسازآمادهداشته باشند، به منظور  یبازار داخلعملکرد موفقی در ته  ییهاشرت 
 تشور از خارج در یصنعت و فناوری یهاشگاهینما دربا حمای  دولتی ، یار،خ یبازارها به

 یهاشگاهینمادر صنع  نانوپوشش در  فعّالهای شوند. حمای  از حضور شرت حاار می
2 1931نانو2  فناوریستاد ) شودی و چین، در این راستا انجام می،نوب ژاپن، تره ینانو فناوری
 . (1935bنانو2  فناوریستاد 

 برنامه ترویج صنعتی 

 شیافزاشود، برنامه ترویج صنعتی با هدف ا،را می 1932ای دولتی ته از سال هیکی از برنامه
های فناور در اس . تمک به حضور شرت  نانو فناوریهای  ی ابل ازصنع  ی آگاه

های تخصصی بین های صنعتی و برگزاری نشر های صنعتی، انتشار گزارشنمایشگاه
 رود. طیهای فناور و صاحبان صناید، از،مله ا دامات این ابزار سیاستی به شمار میشرت 
ا در صناید هچهار نشر  تخصصی با مواوع تاربردهای نانوپوشش 1931تا  1932های سال

منتشر شده اس . در  فناوریعنوان گزارش صنعتی در ارتباط با این  11مختلف برگزار شده و 
ها در صناید نف ، خودرو، نرا،ی، هف  دوره آموزش تاربردهای نانوپوشش 1935سال 

نانو برگزار شد. این افراد برای  فناوریتشاورزی، پزشکی، ساختمان و هوایی برای مدرسان 
ها مورد حمای  مالی  رار های صنعتی با مواوع نانوپوششسمینارها و نشر  برگزاری

 . (1932aنانو2  فناوریستاد )گیرند می

 های تقاضاگراحمایت

ها و ابزارهای دولتی، معطوف به طرف تقااا اس . این ابزارها شامل برخی دیگر از برنامه
ایی ها از ابزارهاس . به منظور توسعه بازار شرت  اوریفندو نوع تلّی حمای  مالی و تضمین 

و یارانه به خریداران دانشگاهی و آموزشی  1همچون ارائه ترهیالت لیزینگ به مشتریان پیشرو
های ها با ریرکشود. در مواردی ته استفاده از تجهیزات یا محصو ت این شرت استفاده می

اررهای ناشی از شکر  فنی، ا دام به تضمین فنی موا،ه باشد، دول  برای ،لوگیری از 
 یفناورهای تخصصی توسعه تند. این ابزارها از طریق نهادهای مالی همچون صندوقمی فناوری

 .(1935bنانو2  فناوریستاد 2 1931نانو2  فناوریستاد )شود عملیاتی می
 

                                                           
1- Lead Users 
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 اعطای یارانه به خریداران تجهیزات

سازی تجهیزات به منظور تمک به تجاری 1982نانو از سال  فناوریشبکه آزمایشگاهی 
های عضو یارانه آزمایشگاهی، بخشی از هزینه خرید تجهیزات ساخ  داخل را به آزمایشگاه

مواد و  شگاهینمابرگزاری در  الب این برنامه  1932از سال . (1982نانو2  فناوریستاد )داد می
وسعه تریاس  ،مهوری  فناوریمعاون  علمی و  یوسیلهبه رانیساخ  ا یشگاهیآزما زاتیتجه
ه در  الب یارانه به مراتز آموزشی دولتی و ارائه خدمات های این نمایشگا. حمای اس  افتهی

لیزینگ به مراتز خصوصی ته ا دام به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخ  داخل تنند 
  .(21935 فناوریو میمعاون  عل)شود ارائه می

 مقررات و استانداردها 

ن و سیاس  گذاران بخش نانوپوشش مورد تأتید  رار فعّا با یکی از نکاتی ته در مصاحبه 
محیطی برای توسعه بازار در این صنع  داش ، غفل  از پتانریل با ی استانداردهای زیر 

تروم یمهرتند ته عمدتا از فلز س فعّالی در تشور به تارآ هاس . صناید آ ینده فراوانی در حوز
تواند محیطی برای محدودسازی استفاده از تروم، هم میتنند. تدوین مقررات زیر استفاده می

ها را شنانوپوش فناوریمحیطی این صناید منجر شود و هم فرص  بازار برای به ارتقای زیر 
ن از میان در این زمینه انجام نشده اس . همچنیمی، ا دامطالعهافزایش دهد، اما تا زمان انجام این 

نانو منتشر شده اس ، هیچ تدام مرتبط با صنع   فناوریاستاندارد ملی ته تاتنون در زمینه  52
 . (1932نانو2  فناوری یاستانداردها یفن تهیتم)ها نیر  نانوپوشش فناوریو 

 هاایجاد مرکز توسعه نانوپوشش

 وریفناو توسعه بازار در زمینه  فناوریدول  در تنار ابزارهایی ته برای تمک به توسعه 
مرتز "اندازی یک مرتز تح  عنوان ا دام به راه 1932گیرد، در سال ها به تار مینانوپوشش

گری در ایجاد ارتباط بین تنشگران مختلف را ایفا ترد، ته نقش ترهیل "هاتوسعه نانوپوشش
بین نیازها و  1همرسانیتند. این مرتز دولتی با اشراف بر اطالعات طرفین عراه و تقااا، بهمی

دهد. را تاهش می فناوریدر این حوزه از  2های مبادلهتند و هزینهها را ترهیل میتوانمندی
یابی، مشاوره، تمک به فرآیند تحقیق و توسعه و آموزش، از دیگر خدماتی اس  ته در عاراه

ی تأتید داشتند شوندگان دولتشود. مصاحبهبردار ارائه میاین مرتز برای فناوران و صناید بهره
ترین عوامل موفقی  ترب و تاری ها بر بخش مشخصی از بازار، از مهمته تمرتز شرت 

دانند. یکی از های نوپا میهاس  و عدم تمرتز را از،مله مواند رشد بریاری از شرت آن

                                                           
1- Match-making 
2  - Transaction Costs 
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 در نانوپوشش بر یکی از فعّالهای این مرتز، تمک به متمرتز شدن هر تدام از سه شرت  نقش
 یموسو)نشگران بود اس  تهای منفی در بین این یجاد ر اب های بازار و ممانع  از اخشب

ها در ایران، با نانوپوشش فناوریهای حمایتی برای توسعه در ادامه، برنامه .(1932زاده2 
تطبیق یافته و  (Edler, Cunningham et al., 2016)ادلر  نوآوریابزارهای سیاس   چهارچوب

ود، شهای معادلی در ایران ا،را می، اگر برنامه یا برنامهنوآوریبرای هر مورد از ابزارهای سیاس  
 اند. ارائه شده 2،دولدر 

اهداف "و  "گیری تلی،ه " هتوان تصویری از دو مولفمی 2،دولو  9،دولبا تطبیق 
د. ها در ایران را به دس  آورنانوپوشش پاییهمبرای تمک به فرآیند  "ابزارهای سیاس  دولتی 

ارئه شده  9،دولادلر، ته در  ارچوبچهبرای این منظور، سطح تناسب هر ابزار با هر مولفه از 
ای ( سه امتیاز، بر●●●تنیم. به اینصورت ته برای سطح تناسب  وی )اس  را استخراج می
رفته ( یک امتیاز در نظر گ○○●تناسب اعیف )( دو امتیاز و سطح ○●●سطح تناسب متوسط )

 نوآوریابزارهای سیاس  
ها در ایران )استخراج شده از متن نانوپوشش فناوریهای دولتی در برنامه

 ها(اسناد و مصاحبه

 یدانشگاههای نامهپایاناز   یحما R&Dهای مالی برای مشوق

در  نوآوریو  R&Dحمای  مرتقیم از 

 هاشرت 

 و محصو ت زاتیعملکرد تجه یاز ارتقا  یحما

 و استانداردها یفن یهاهیدییاز اخذ تا  یحما

 های آموزش ترویج صنعتیدوره هاهای آموزش و ارتقای مهارتسیاس 

 - های تارآفرینیسیاس 

 تا بازار فناوریی تریدور خدمات و آموزش یامشاوره یها یحما های فنیخدمات و مشاوره

 هامرتز توسعه نانوپوشش ایهای خوشهسیاس 

 - های تقوی  همکاریسیاس 

 یخار، یهاشگاهیاز حضور در نما  یحما نوآوریهای شبکه سیاس 

 ایرانساخ  تجهیزات و مواد  شگاهینماپرداخ  وام به خریداران خصوصی در  نوآوریتقااای بخش خصوصی برای 

 ایرانساخ  تجهیزات و مواد  شگاهینمایارانه به خریداران دولتی در  های خرید دولتیسیاس 

 زاتیتجه هیاول خریدپیش خریدهای پیش تجاری

  نوآوری،وایز مشوق 

 - استانداردها

 -  وانین و مقررات

 برنامه ترویج صنعتی فناورینگاری آینده

 نانوپوشش در ایران پاییهمهای دولتی در فرآیند برنامهتطبیق  -2 ،دول

نوآوریاس  با ابزارهای سی  
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تند به عنوان امتیاز تلی آن شود و مجموع امتیازهایی ته هر مولفه، از همه ابزارها ترب میمی
 نشان ارائه شده اس . 8،دولشود. نتایج این محاسبات در مولفه در نظر گرفته می

 ها در ایراندر بخش نانوپوشش نوآوریوزن ابزارهای سیاس   -8 ،دول

 اهداف گیری تلی،ه  

اه مولفه
عر

گرا گرا
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تقا
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 9 1 2 2 9 1 3 8 21 مجموع امتیاز

گرا در فهرس  ابزارهای سیاس  دهد ته تعداد و تنوع ابزارهای عراهاین نتایج نشان می
 ها در ایران تقریباز سه برابر ابزارهای تقاااگراس .نانوپوشش پاییهم

 هاافتهی لیتحل و هیجزت

دهد یم نشان ،در دیگر تشورها پاییهمپژوهش حاار با نتایج مطالعات  یهایافته همقایر
ا یی بهانانوپوشش در ایران، در عین حالیکه شباه  فناوریدر  هاشرت  پاییهمته فرآیند 

 های خاص خود نیز برخورداردر تشورهای دیرتر توسعه یافته دارد، اما از ویژگی پاییهمفرآیند 
 ترده اس . پاییهماز الگوهای مو،ود در ادبیات اس  ته آن را متمایز 

 به منابد دانش و یدسترسبر اهمی   دیتأت ،پاییهممطالعات  هیکی از مشترتات در عمد
 ,Amsden, 1989, Katz, 1984, Lee, 2005)اس   پاییهم ندیفرآ  یدر موفق یخار، فناوری

Radošević, 1999)المللی را به عنوان بخش حیاتی در فرآیند بین ریفناوانتقال بعضاز  ی. حت
تشورهای  برای نوآوریتمتر از هزینه  ،زیرا هزینه تقلید را برای تشور یادگیرنده ،دانندمی پاییهم

محققان  یهایافته هتایید تنند ،حاار از این منظر مطالعه. (Radošević, 1999)دانند پیشرو می
، هرتدام به نوعی از منابد دانش خار،ی در فرآیند مطالعههای مورد زیرا شرت  ،پیشین اس 

مطالعات  هته ،زئیات آن در بخش  بل ارائه شد. از سویی عمد اندخود بهره گرفته پاییهم
 هددهنده و گیرن ،هایی ته در آنهااند؛ روشترده دیتأت فناوریانتقال می رس یهابر روش ،پاییهم

( OEMتولید ) از نوع پیمانکاری و مونتاژ  طعات ساخ  خارجمی ای یک ارتباط رسدار فناوری
اتحاد راهبردی و همکاری مشترک ( ، FDI) گذاری مرتقیم خار،یسرمایه ،دریاف  لیرانس، 
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بر استفاده ( 1388) . هرچند لی و همکاران(Lee and Lim, 2001, Mu and Lee, 2005)هرتند 
ا در ر هااین تانال تاراییاما  اند،فراوان ترده دیتأت فناوریغیررسمی برای انتقال  یهااز تانال

پیچیده با استفاده از مریرهای غیررسمی  یهافناوریبالغ تایید ترده، یادگیری  یهافناوریحد 
. این در حالی اس  ته هر سه (Lee, Bae et al., 1988) اندرا بریار سخ  یا غیرممکن خوانده

اما  ،دتننیم بریار ،دید تار فناوریعلیرغم اینکه در یک  ،در این پژوهش مطالعهشرت  مورد 
یادگیری از محصول خار،ی و  ،غیررسمی از،مله یادگیری از منابد عمومی یهاهر سه از تانال

 ناوریفبر ها آن روند ترلط .اندهاستفاده ترد ده از دانش امنی افراد برگشته از خارجاستفا
به بازارهای ،هانی حاتی از موفقی  آمیز بودن مریر ها آن و راهیابی محصو ت هانانوپوشش

تقال رسمی ان یهابه استفاده از تانال هاتواند تاییدی بر عدم الزام شرت یم آنهاس  و پاییهم
نفی ات مریتأثنوین و پیچیده باشد. هرچند  ضاوت در خصوص  یهافناوری، حتی در ناوریف

 ت دیگری نیاز دارد.سؤا به مطالعات بیشتر و با  ها،آن پاییهماین مریر بر فرآیند 
، نانوپوشش در ایران فناوری پاییهماین پژوهش با تایید نقش ابزارهای حمای  دولتی در 

 ,Hobday, 1994, Lee, 1996, Malerba and Nelson)با مطالعات پیشین دارد  تطابق با یی

خرید تجهیزات اشاره ترد ته تارترد آن پیش هتوان به برنام. از ،مله این ابزارهای می(2008
در نهادهای نظامی آمریکا از،مله دارپا و وزارت دفاع و همچنین  1مشابه خریدهای پیش تجاری

سالم  و برنامه تحقیقات  ،حمل و نقل ،انرژی ههای غیرنظامی از،مله در حوزبرخی سازمان
. همچنین همانگونه ته (Edler and Georghiou, 2007)اس   ترب و تارهای توچک نوآوری

در  ینقش مؤثر های خار،ی،اند ته حضور فناورها در نمایشگاهبرسچی و مالربا نشان داده
ی  ، حمادارد یخار، یو ر با یتنشگران داخل نیفناورانه ب هو تاهش فاصل فناوری یریادگی

های خار،ی نیز به عنوان یکی از وشش در نمایشگاهنانوپ ههای حوزدول  از حضور شرت 
از سوی دیگر،  .(Breschi and Malerba, 1997)ابزارهای یادگیری غیررسمی عمل ترده اس  

بر  ایانجام شده اس ، تاتید ویژه پاییهمها و تشورهای موفق در در مطالعاتی ته روی شرت 
. حتی حفاظ  از بازار داخلی، (Lee, 2005)نقش دول  در حفاظ  از بازار داخلی و،ود دارد 

دول  تره برای تقوی  صنع  خودرو برشمرده شده  انهبه عنوان اولین اصل از میان اصول هفتگ
، از مطالعهابزارهای دولتی در این  هعمد 8،دول. این درحالی اس  ته طبق (Kim, 1998)اس  

بوده و نقش ابزارهای تقاااگرا و حفاظ  از بازار داخلی در مقابل ر بای گرا نوع ابزارهای عراه
و  ، ویژه ایران نیر نوآوری سیاستگذاریگرا در نگاه عراه هالبته غلبخار،ی اعیف اس . 

شود، به طوری ته ادلر در نقد ابزارهای سیاس  این اعف در تشورهای اروپایی نیز دیده می

                                                           
1  - Precommercial procurement 
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بر سم  عراه را  1Trend Chartنوع ابزار مو،ود در بانک اطالعات  12اروپا، تمرتز  نوآوری
. البته با (Edler and Georghiou, 2007)ها برشمرده اس  های اصلی این سیاس از اعف

 ,Izsák)در سطح تمیریون اروپا  نوآوری سیاستگذاریهای تحلیلی ،دیدتر از بررسی گزارش

Markianidou et al., 2013)مورد استفاده  نوآوریابزار سیاس   22شود ته در میان ، دیده می
واردی همچون خرید دولتی ااافه شده اس  ته سم  تقااا را در تشورهای این اتحادیه، م

 هدف گرفته و در مریر رفد نقص مذتور پیش رفته اس .

 های سیاستینتیجه گیری و توصیه

 در صنع  فعّالدر سه شرت   پاییهمدر این پژوهش تالش شد تا امن معرفی فرآیند  
ین ها تبیشناسایی و نقش آن این فرآیند، ها در ایران، ابزارهای سیاس  دولتی مؤثر برنانوپوشش

 :شود. نتایج تحقیق نشان داد ته
 فناوریهای دانشگاهی وارد ترب و تار ی فعّال هبا ریش ،مطالعههر سه شرت  مورد  -

فناورانه  اییپهماند اند و با تکیه بر تحقیقات داخلی و سعی و خطا توانرتهها شدهنانوپوشش
بازار ته هدف اصلی ترب و تار آنهاس ، فاصله  پاییهمرا محقق سازند، لیکن تا تحقق 

 دارند.

د های مورشرت  انهفناور پاییهمهای غیررسمی یادگیری، نقش موثری در استفاده از تانال -
 داشته اس . مطالعه

 اگرا.گرا بوده اس  تا تقااگیری ابزارهای حمای  دولتی عمدتا عراه،ه  -

ها داشته  فناورانه شرت پاییهمخرید تأثیر برزایی در تاهش ریرک فنی و تمک به ابزار پیش -
 اس .

  های ابزارهای سیاسها، از اعفشرت  پاییهمعدم استفاده از ابزار استاندارد برای تمک به  -
 نانوپوشش اس . فناوریدولتی در 

گذاران ته تو،ه به نکات ذیل برای سیاس رسد به نظر می مطالعههای این مبتنی بر یافته
 :نانو در تشور مفید باشد فناوری توسعه

 نیاز اس  ته ابزارهای حمای  دولتی بیشتر متو،ه سم  تقااا شود. -

 پاییمهابزارهایی ته منجر به یادگیری غیررسمی و تررید فرآیند  هدول  نرب  به توسع -
 شود، ا دامات بیشتری انجام دهد.فناورانه می

دول  با استفاده از ظرفیتی ته در تدوین مقررات دارد، در حفاظ  از بازار داخلی در مقابل  -
 ر بای خار،ی تالش بیشتری تند.

                                                           
 تند.این بانک، ابزارهای سیاس  نوآوری در سطح اعضای اتحادیه اروپا را پایش می -1
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های رت بازار در ش پاییهمسیاس  گذاران نرب  به استفاده از ابزار استاندارد برای تمک به  -
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