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  نوآوري -1 فصل

  تعریف نوآوري - ۱- ۱
در امتداد  .است دیجد مفهوم ای فکر کی جادیا يبرا یذهن يها ییتوانا يریبکارگ ياز منظر علمی نوآور

 گرفتن ندیفرا ،يیعنی نوآور. نامند یم ينوآور را دیجد خدمات محصول و به دیجد دانش لیهمین روند، تبد
براي ارتقاء سطح تولید و ایجاد بسترهاي تولید محصوالت جدید  تمندیرضا انیمشتر قیطر از نو يها دهیا

 . زد خواهد نیز رقم را تجارت رشد که است ییکارا شیافزا و ینیآفر ارزش ينوآور جینتا از یکی. است
امل رشد اقتصادي ومهم ترین عیکی از امروزه، نوآوري دهد.  افزایش را پذیري رقابت است ممکن نوآوري

 بازار به دیجد خدمات و ندیفرا محصول، ارائه ياز نظر ارتباط صنعت و بازار، نوآور همچنین شود. می محسوب

  .است

                 
  نابهاي  ایده )1-1( شکل

در  دانند که به لحاظ اقتصادي می کشورهاییصنایع بزرگ و هزینه بر در بسیاري از مردم نوآوري را مختص 
در سطوح پایین و کم ارزان قیمت هاي  ثروتمند هستند، اما امروزه نوآوري برند و یا می سطح باالیی به سر

ۀ نقاط جهان اقتصاد مبتنی بر نوآوري امکان گسترش در همدر حال افزایش است، و همین موضوع به هزینه 
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. در عصر حاضر بدون نوآوري هیچ دانش و تکنولوژي امکان ادامه حیات و رقابت در بازار عرضه و دهد می را
  تقاضا را نخواهد داشت.

  

  ينوآور لزوم - ۲- ۱
و ارزش افزایی  مختلف تولید، توزیعهاي  اقتصادي کنونی در زمینههاي  بدیهی است در عرصه رقابت

 يها روش و دیجد د، خدماتیجد محصوالت ينظام مبتنی بر نوآور محصوالت و نیز ارائه خدمات، بدون

 روش و یمیقد خدمات گرفتار شهیهم يبراها  سازمان شتریب و شوند یدار نمیپد کار و کسب انجام دیجد
رضایتمندي در مصرف کنندگان نهایی آنها که خواهند بود و به تبع آن سطح رفاه نسبی و ابراز  کهنه يها

گر ید لیدال از. و اهداف علم اقتصاد در تعارض استها  همان مردم هستند؛ به وجود نمی آید که این با پایه

  : نمود اشاره ریز موارد به توان یم ينوآور به کردیرو
 میپارادا رییتغ کی ينوآور  

 ياقتصاد رشد موتور منزله بهها  ينوآور 

 قانون کی عنوان به ينوآور 

  سیر تحول نوآوري - ۳- ۱
  موج خالصه نمود که در زیر به آن اشاره شده است. 5توان در  می سیر تکامل موضوع نوآوري را

  موج اول : دیدگاه شومپیتر - 1-3-1

مختلف یک نظام یا به عبارتی هاي  شومپیتر نوآوري را معرفی یک ترکیب جدید از عوامل تولید و حالت

داند. عوامل این نظام، شناخت یک محصول جدید، یافتن یک فرآیند تولیدي  می جدید یافتن یک تابع تولید

  باشد. می جدید، دستیابی به بازار جدید، بکارگیري منابع جدید و نهایتا طراحی یک سازمان جدید
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  موج دوم : نوآوري تکنولوژیک - 1-3-2

متفکرین مختلفی در این  مطرح شده است و دانشمندان و 1950- 1960هاي  نوآوري تکنولوژیکی بین سال
زمینه اظهار نظر نموده اند که به دو موضوع تولید و فرآیند نوآورانه توجه بیشتري داشته اند. در این مرحله 

ابداع و اختراع به مرحله ي تجاري سازي منجر شده و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادي کشورها داشته است، 

که دیوید و اي  هفرآیندگرایی توجه بیشتري شده است. به گونپس از این مرحله به نوآوري سیستماتیک و 
 کنند که تغییرات سیستماتیک و رشد اقتصادي امریکا از این مرحله شروع می ادعا 1971نورث در سال 

  شود. می

  موج سوم : نوآوري صنعتی - 1-3-3

انجام مطرح گردید. مشخصات این نگرش  1970-1980هاي  نگرش نوآوري صنعتی توسط فریمن بین سال
نوآوري در این دوره را فزاینده هاي  باشد. فریمن ازجمله ویژگی می تحقیقات پایه، اختراع، توسعه و نوآوري

بیشتري هاي  دارد که این موضوع به دلیل امکانات تولید بهتر در دوران صنعتی، فرصت می بودن آن اعالم

  نماید. می جدید و نیازهاي فزاینده جوامع بشري ایجادهاي  براي خلق ایده

  موج چهارم : نظام نوآوري - 1-3-4

که فریمن نظام نوآوري اي  هنوآوري تاکید بیشتري شده است به گونهاي  بر نظام 1987-1997هاي  در سال

سازمان توسعه ي  1992نماید و در سال  می براي تحقق تکنولوژي معرفیها  از سازماناي  هرا شبک

ي را تولید و فرایند جدید و تغییرات چشمگیر در نوآوري ) نوآوري تکنولوژ OECDاقتصادي (هاي  همکاري
  نماید. می علمی، تکنولوژي، سازمانی، مالی و تجاري تعریفهاي  از فعالیتاي  هشامل مجموع

، کسب دانش، کسب تجهیزات،  R&Dهاي  نوآوري را شامل فعالیت OECD 1997در مرحله بعد در سال 

داند و آن را به سه نوع نوآوري فنی و تکنولوژیکی، نوآوري غیر  می رکات تولید و بازاریابی و... تدا
  باشد. می تکنولوژیکی، نوآوري سازمانی و نوآوري مدیریتی
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  1993موج پنجم : نوآوري علمی - 1-3-5

هاي  جدید به منظور برتري یافتن بنگاههاي  نوآوري علمی عبارت است از ایجاد، ارزیابی، مبادله و کاربرد ایده
شود و شامل  می ر کاال و خدمات، که منجر به شکوفایی اقتصاد ملی و توسعه ي اجتماعیاقتصادي در بازا

  باشد: می مراحل زیر

 تحقیق و توسعههاي  فرایندهاي کسب دانش علمی جدید از طریق فعالیت 

 فرایندهاي کسب و ایجاد دانش جدید براي منافع اقتصادي و اجتماعی 

 ع و کاربرد دانشنوآوري علمی در فرایندهاي تولید، توزی 

 1نظام نوآوري علمی ملی 

  سطوح نوآوري -۴- ۱
مختلفی قابل تصور است. یک هاي  نوآوري یک مفهومی است که در سطوح و مراتب متفاوت و در محیط

گوناگون این زمینه را خواهد داشت هاي  با موقعیتمواجهه مختلف و هاي  فرد خالق بنا به حضور در محیط
که در سطوح مختلفی دست به نوآوري و ابتکار بزند. به عنوان مثال وقتی در خانه و خانواده حضور دارد، با 

زند.  می لوازم پیش رو به نوآوري براي حل مشکالت خانه و بهبود کیفیت زندگی خانوادگی دستاستفاده از 

کند و به  می شود در آموزش و یادگیري دروس خود خالقانه عمل می وقتی در خردسالی وارد محیط مدرسه
همین ترتیب تا زمانی که در محیط کار از صنعت تا خدمات و یا در کل جامعه نوآوري خواهد داشت لذا بنا به 

و کوچکی و بزرگی آنها و اهمیت این محیط ها، نوآوري قابل تقسیم بندي به سطوح مختلف است ها  محیط

نوآوري فردي براي امور روزمره، نوآوري در سطح خانواده، نوآوري در سطح مدرسه و دانشگاه،  که شامل
نوآوري در سطح محیط کار اقتصادي و اجتماعی کوچک، نوآوري در صنایع، نوآوري در خدمات، نوآوري در 

 شود. می سطح کشور و در سطح کالن اقتصادي و اجتماعی و مانند آن

  

فصلنامه مدیریت ، فصلنامه »نوآوري و افزایش توان تولید فناوريهاي  نظام ملی مدیریت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي  کارگیري مدلبه «. نسیمی، همایون، مقاله  1
  116-113. ص ص 1387، بهار 2، شمارهمنابع انسانی در صنعت نفت
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   ينوآور انواع - ۵- ۱

  کالیراد ينوآور - 1-5-1

 یم دیجد يتکنولوژ کی آمدن دیپد به منجر که خاص ي نهیزم کیدر یاساس یابداعات و نیادیبن ينوآور 

  . دهند یم قرار ما راه فرا را یعیبد و نو کامال يها عرصه معموال ها ينوآور گونه نیا. گردد

   یجیتدر ينوآور - 1-5-2

 و یبطن صورت به و ژهیو بخش کی در که شوند یم شامل را يمحدود و خرد يها ينوآور ،یجیتدر ينوآور
  .است شده یطراح شیپ از عمل کی حاصل رند ویگ یم صورت یجیتدر

 امبرانیپ یاساس نقش از. است کالیراد ينوآور از يمحدود شمار ي دهنده نشان انسان یزندگ و علوم خیتار 

 و مداوم اما یفروتن به و جیتدر به که هاست انسان متوسط عقول حاصل يبشر تمدن م،یبگذر که یاله
. اند یتصادف و ینیب شیپ رقابلیغ خود، عتیطب به بنا کالیراد ينوآور و اختراعات. درکارند یشگیهم

 محدود و شفاف يازهاین به پاسخ در و ها انسان یجمع يهمکار حاصل ،یجیتدر محدود ينوآور که یدرحال

  1.است آنان

   انواع نوآوري از دیدگاه سازمان - ۶- ۱
که انواع نوآوري را از دیدگاه سازمان و باتوجه به منابع بررسی انواع نوآوري اینست هاي  از شیوه دیگر یکی

سطح ریسک، سرعت نوآوري براي ورود به بازار و... بررسی کنیم. زیرا  موردنیاز،هاي  مالی موردنیاز، مهارت
ی ازآنها ذکر شد، به توضیح انواع هایی که برخ این دیدگاه کاربردي و عملی است. بنابراین باتوجه به شاخص

  پردازیم :  می نوآوري

  نوآوري بنیادي  - 1-6-1

خالء با ترانزیستور، یک مورد از این هاي  شود. جایگزینی لوله می این نوآوري منجر به خلق بازارهاي جدید
نوع است. پذیرش کند محصول جدید ازطرف مصرف کنندگان، هزینه باال و مخاطره آمیزبودن این قبیل 

  

  http://rcirib.ir/noavari/reportpreview.aspx?id=19. قابل مشاهده در تارنماي  1
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وجودآورنده آن، حق ثبت ه هایی از این قبیل براي شرکت ب آن است. نوآوريهاي  ازجمله ویژگیها  آورينو
دهد. و در درازمدت منجر به حاکمیت  می آورد و به شرکت یک برتري تکنولوژیکی نسبت به رقبا می به وجود

سرمایه گذاري سنگین و  یدشود. براي به دست آوردن چنین موقعیتی در بازار شرکت با می آنها در بازار

 کارکنان و تجهیزات انجام دهد. هاي  مستمر بر روي مهارت

  نوآوري مبتنی بر توسعه عملکرد محصول  - 1-6-2

کنند که کاربرد این محصول جدید را افزایش  می تالشها  آید، شرکت می وقتی نوآوري در محصولی به وجود

در توسعه کاربرد محصول موثر است. به طورکلی انعطاف پذیري  هایی مانند قدرت، دوام و دهند. ویژگی

سازد و هرکدام از این کاربردهاي  می بنیادي، زمینه اصلی براي توسعه کاربرد محصول را فراهمهاي  نوآوري
این . محصول به لحاظ مالی کمتر هزینه بر استعملکرد کنند. توسعه  می شکل حرکت Sجدید با منحنی 

مرتبط با مهندسی، بخصوص هاي  براي تعریف و حل مشکل و مهارتاي  هساختاریافتنوآوري نیاز به دیدگاه 

شیمی و مهندسی مکانیک دارد و به دلیل محیط رقابتی باید کار تحقیق به سرعت به نتیجه برسد. بنابراین 
 تولید و تحقیق و توسعه وجود داشته باشد. هاي  باید رابطه متقابل بین کارکنان بخش

   بر ساختار فناوري نوآوري مبتنی - 1-6-3

صنعت براي تولید هر محصول هاي  تجدید ساختار فناوري مستلزم واردکردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه

تکنولوژي،  محصول یا فرمول بندي جدید فرق دارد. زیرا با ترکیب چند جدید است که اساسا با توسعه کاربرد
نوآوري نیز باید بین کارکنان تولید، مهندسی و تحقیق و شود. در این نوع  می محصولی کامال متفاوت ارائه

 توسعه ارتباط نزدیکی باشد. 

   نوآوري در زمینه نام محصول و شهرت برچسب کاال - 1-6-4

دهد  می نوآوري در برچسب کاال، ایجاد تمایل به خرید یک محصول خاص را دربرمی گیرد. تحقیقات نشان
در بازار برچسب و نام غالب  هاگردد. برخی از کاال می درصد از فروش محصول صرف تبلیغ آن 24که حدود

داشتند اما به تدریج به علت عدم تداوم تبلیغ بر روي آن از ذهن مصرف کنندگان پاك شدند. هرشرکت براي 
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هاي  موفقیت در این امر الزم است که درمورد چگونگی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیام موردنظر، ارزش کانال
باال در زمینه بازاریابی و تبلیغات موردنیاز هاي  بررسی کند و به این منظور افرادي با تخصص تبلیغی مطالعه و

هایی در زمینه برنامه ریزي براي به حداکثررساندن پتانسیل برگشت سرمایه و نیز  است و نیز مستلزم مهارت

 تماس تنگاتنگ با مشتري الزم دارد.

  نوآوري در فرآیند - 1-6-5

 نشانها  شود. نرخ رشد این سرمایه گذاري می جدید صرف جایگزینی تجهیزاتي ها بیشتر سرمایه گذاري

 یند تولید باعثآیت تولیدي خود است. نوآوري در فرپی توسعه ظرف دهد که صنعت به طور مستمر در می

- 2و تولید  یندآافزایش سرعت فر - 1ه عبارتند از: هایی بر رقبا به دست آورد ک شود که شرکت، مزیت می
  افزایش قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر. 

ایین امکان پذیر گردد. قیمت پ شود که عرضه یکنواخت تولید با کیفیت باال و یا می یند باعثآنوآوري در فر

یند نیاز به آمدت دارد و اداره موثر نوآوري فریند نیاز به سرمایه گذاري اساسی و اغلب بلندآنوآوري فر
 خرید دارد. هاي  مدیریت تولید و مهارت مهندسی،اي ه مهارت

  نوآوري در طراحی - 1-6-6

گیرند. یکی از مسائل مهم در طراحی، قابلیت  می طریق طراحی را نادیده نوآوري ازها  بسیاري از شرکت

ق مصرف کنندگان قابلیت تعدیل یتوجه به شرایط بازار و تغییر عال بدین معنی که کاال با .انعطاف است
احساس راحتی و اطمینان مصرف کننده است. نوآوري در طراحی نیاز به  باشند. معیار دیگر در طراحی،داشته 

 تماس نزدیک با بازار مصرف دارد. 

  نوآوري در زمینه تجدید فرمول سازي - 1-6-7

فیزیکی هاي  تجدید فرمول سازي مشابه تغییر در ساختار محصول بدون تغییر در اجزاء آن است. تغییر ویژگی
صول، جزء این دسته بندي قرارمی گیرد. نوآوري در زمینه تجدید فرمول سازي، شامل ترکیب مجدد یک مح

اما این کار با تجدید ساخت تکنولوژي فرق دارد و ترکیب ت؛ محصول جدید اسي فعلی براي ارائه  ياجزا
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رتباط نزدیکی بین آید. شرکتی که در کار تجدید فرمول سازي است باید ا می جدیدي از مواد موجود به دست
ل آنها به یک محصول را بازار و کارکنان تولید به وجود آورد و مهارت تعیین نیازهاي مشتري وتوانایی تبدی

 د.داشته باش

  نوآوري در ارائه خدمات - 1-6-8

دهد که هزینه جلب یک مشتري هفت برابر هزینه حفظ آن است. بنابراین  می تحقیقات انجام شده نشان
شود. نوآوري در ارائه خدمات مستلزم توسعه  می رقابت محسوب ی از مسائل مهم درنوآوري در خدمات یک

تخصص کارکنان در معرفی و ارائه فنی و مناسب محصول است. نوآوري در ارائه خدمات با سطح نسبتا پایین 

گیرد و برگشت سرمایه آن سریع است. البته این نوآوري در کوتاه مدت مزیت  می سرمایه گذاري صورت
  کند.  می رقابتی را فراهم

  نوآوري در بسته بندي - 1-6-9

تغییر بسته بندي عموما باعث تغییر میزان خرید کاال و یا میزان استفاده از آن در یک دوره زمانی و بازشدن 

بخشد و به  می بسته بندي بهتر، نوع کیفیت انبارکردن کاال را بهبود شود. می بازارهاي جدید بر روي آن کاال
کند که به نوعی در میزان پذیرش مصرف کننده تاثیر دارد.  می و سهولت حمل آن کمک سالمت محصول

دیگر کمتر است اما مزیت رقابتی هاي  هزینه نوآوري در بسته بندي در مقایسه با هزینه تحقیقات نوآوري

  1بلندمدتی براي شرکت ایجاد نمی کند. 

  منابع نوآوري - ۷- ۱
هاي  به ویژه نوآوري ها، اکثر نوآوري لیکن،؛ آنها باشد تراوشات قریحهتواند ناشی از نبوغ افراد و  می نوآوري

 خاصی به دستهاي  که تنها در موقعیت نوآوري است،هاي  در فرصت موفق ناشی از جستجوي هوشمندانه
 : وجود دارند که عبارتند ازها  شرکت یا صنعت چهار نمونه از این فرصت در یک. آید می

 غیرمنتظره رویدادهاي                                                                                                                                

  

   www.smeir.ir یدساخت و تول یمهندس ،قابل مشاهده در تارنماي» سازمان یدگاهاز د يانواع نوآور« ر.ك، مقاله    1
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 ها ناسازگاري 

 یازهاي فرآیندن 

 تغییرات صنعت و بازار 

  
 غیرمنتظره رویدادهاي )2-1( شکل

 د که نشو می اجتماعی و فکري ایجادهاي  محیط در شرکت،در خارج از ها  سه منبع دیگر فرصت
  :عبارتند از

 جمعیتهاي  تغییر ویژگی  
 تغییر نگرش 

 دانش جدید  

دشواري و پیچیدگی با یکدیگر تفاوت دارند و در  از نظر ریسک پذیري، لیکن ی داشته،اناین منابع همپوش
موارد فوق علت اکثر  به هر حال، د.شباتواند عامل نوآوري  می نیزیک مورد آنها  بیش از یک زمان،

  1د.کنن می نوآوري را بیانهاي  فرصت

  

  »دانش نوآوري چیست؟«مقاله  www.harkat.com/news/detail.asp?id=86قابل مشاهده در تارنماي   1
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  خالق افراد يها یژگیو - ۸- ۱
کنند، چند  مشخص هستند تیخالق از ییباال سطح يدارا که يافراد مشخصات تا اند داشته یسع روانشناسان

  افراد خالق در زیر آمده است:هاي  نمونه از ویژگی

 ؛عیسر طور به دهیا يادیز تعداد جادیا ییتوانا: یادراک و یروان سالمت   
 ؛یذهن چارچوب و قاعده کی از دنیکش دست ییتوانا: ادراك يریپذ انعطاف  

 ؛دیجد يشنهادهایپ ارائه و جادیا در ییتوانا: ابتکار   

 مسائل دیجد يها چالش گرفتن نظر در و کردن توجه: یسادگ به نسبت یدگیچیپ دادن حیترج 
  ؛دهیچیپ

 نو يها شهیاند و نظرات ارائه در همکاران از بودن متفاوت: يداور و يرأ استقالل. 

  
  فرد نوآور )3-1( شکل

   افراد خالق:هاي  برخی دیگر از ویژگی

  : یذهن اتیخصوص
 يکنجکاو   

 مسئله کی درباره ادیز يها دهیا دادن   

 يرعادیغ يها دهیا ارائه   
 اتیجزئ به يجد توجه   
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 روند یم شمار به يعاد گرانید نظر در که ینکات به خصوص به طیمح به نسبت تیحساس و دقت   
 يانتقاد هیروح   

 تجربه و کردن شیآزما به وافر عالقه   

 ینینوآفر به نسبت مثبت نگرش  
  : یعاطف اتیخصوص

 الیخ یآسودگ و آرامش   

 یطبع شوخ   
 یزندگ گوناگون يها جنبه و لباس نوع در یتکلف یب و یسادگ به عالقه   

 ندهیآ به دیام و یدلگرم   

 گرانید با مانهیصم و قیعم ارتباط يبرقرار ییتوانا   
 خود به احترام و نفس به اعتماد   

 شهامت  

  : یاجتماع اتیخصوص

 مسائل با ییارویرو و قبول در یقدم شیپ   
 گوناگون يها تیفعال به دادن سازمان ییتوانا و يریپذ تیمسئول   

 1گرانید نانیاطم و اعتماد حس جلب قدرت 

  

  ينوآور و تیخالق تیاهم و نقش  - ۹- ۱

  يفرد جنبه از ينوآور و تیخالق تیاهم و نقش - 1-9-1

 ؛ییخودشکوفا يسو به دهنده سوق و استعدادها ییشکوفا و رشد عامل ينوآور و تیخالق  

 یاجتماع و یشغل ،يفرد يها تیموفق عامل ينوآور و تیخالق.  
  

  http://rcirib.ir/noavari/no_articles_preview.aspx?id=56ده در تارنماي قابل مشاه»  خالقیت و نوآوري: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن «مقاله 1
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  یسازمان جنبه از ينوآور و تیخالق تیاهم و نقش - 1-9-2

 ؛ سازمان شیدایپ عامل ينوآور و تیخالق  
 ؛خدمات و داتیتول عامل ينوآور و تیخالق   

 ؛خدمات و داتیتول تنوع ت،یکم شیافزا عامل ينوآور و تیخالق   

 ؛رقابت در تیموفق و خدمات و داتیتول تیفیک شیافزا عامل ينوآور و تیخالق   
 ؛منابع اتالف و عاتیضا ها، نهیهز کاهش عامل ينوآور و تیخالق   

 ؛سازمان کارکنان يکار زشیانگ شیافزا عامل ينوآور و تیخالق   

 ؛سازمان کارکنان یشغل تیرضا و یروان بهداشت سطح يارتقا عامل ينوآور و تیخالق   
 ؛سازمانوري  بهره يارتقا عامل ينوآور و تیخالق   

 ؛سازمان کارکنان و تیریمد مجموعه تیموفق عامل ينوآور و تیخالق   

 ؛سازمان یبالندگ و رشد عامل ينوآور و تیخالق   
 ؛رقابت حس قیتشو و کیتحر عامل ينوآور و تیخالق   

 ؛ییگرا عمل مشوق و ینیزنشیم پشت کاهش ؛يادار یبوروکراس کاهش عامل ينوآور و تیخالق   

 1.دیتول عوامل کردن ایمه و کیتحر عامل ينوآور و تیخالق  
  

  ينوآور طیمح يها یژگیو - ۱۰- ۱
 تیریمد همان نیا و کند یم جادیا را  آن پرسنل بلکه کنند، ینم جادیا سازمان و محصول و ندیفرآ را ينوآور
. آورند  وجود به ينوآور يبرا را طیمح که است سازمان کی پرسنل ای ارشد رانیمد تیمسئول 2.است ينوآور

  :از عبارتند خالق سازمان يها یژگیو از یبرخ

 کامل رقابت که ردیپذ یم صورت تیخالق یصورت در سازمان کی در: است فشرده و کامل رقابت 

  . باشد حاکم آن در
  

  . 8-9همان صص   1
   2، ص» جایگاه نوآوري در مدیریت جامعه آینده«شیرکوند، شهرام،مقاله  2
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 هیبرپا. است مردم فرهنگ کند یم کمک تیریمد یبالندگ به که يا عمده عوامل از یکی: فرهنگ 
 جهت یمناسب بستر نیچن در است یهیبد. شود یم محسوب گناه وقت اتالف خوب، فرهنگ کی

  . ردیگ یم شکل بهتر ایپو يها سازمان ای تیخالق رقابت،

 وفور به سازمان سطح در دانش که هستند اعتقاد نیا بر خالق يها سازمان در: رانیمد به یدسترس 
 واسطه بدون و میمستق را گرانید نظرات و افکار توانند یم یراحت به رانیمد و است شده پراکنده

  . کنند افتیدر

 توانند یم که دارند باور آنها و است افراد به احترام خالق سازمان گرید یژگیو: افراد به احترام 
  . کنند رشد سازمان، يازهاین با همگام

 تیرضا جلب و اجتماع يها يازمندین به توجه ها سازمان نیا در یینها هدف: یمردم خدمات ارائه 

  . است مردم آحاد
 يبرا که دارند را امکان نیا و ستندین ژهیو تخصص کی يدارا افراد خالق سازمان در: تخصص 

  1. باشند داشته یشغل گردش مناسب گاهیجا در گرفتن قرار

 جهینت در و ها سازمان نوع نیا با کارکنان بلندمدت و یمیدا روابط: سازمان با کارکنان رابطه 

  . سازمان هاست نیا يها یژگیو گرید از یشغل تیامن از آنها يبرخوردار
 را درصد 20 و سازمان پرسنل را ها ينوآور درصد 80 که باشد داشته توجه دیبا سازمان هر ارشد تیریمد

 ينوآور تیمسئول سازمان رانیمد و کوچک يها ينوآور تیمسئول سازمان پرسنل .کنند یم جادیا رانیمد

  .دارند را بزرگتر
 یروانشناخت جنبه شتریب تیاگرخالق یعنی است؛ خالق دهیا کی افتنی تینیع و تحقق جهینت ينوآور واقع در

 به ينوآور نهیزم شیپ عنوان به تیخالق نکهیا ياست. برا یتیریمد و یاتیعمل شتریب ،ينوآور تیماه دارد،

 عامل چند به شود محقق یصنعت سازمان کی در خالق يندهایفرا ساختن محقق يبرا ينوآور و دیآ وجود
  :ازاستین یاساس

  

 http://rcirib.ir/noavari/no_articles_preview.aspx?id=56قابل مشاهده در تارنماي »  خالقیت و نوآوري: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن «مقاله 1
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   صنعت و تیریمد در ينوآور و تیخالق فلسفه - 1
   ينوآور و تیخالق فرهنگ - 2

   یسازمان ينوآور و تیخالق يها ستمیس - 3

  . شود محقق ينوآور ندیفرآ که کنند فراهم را يبستر تا دهند یم هم دست به دست عامل سه نیا
  

   ها سازمان در ينوآور تیتقو - ۱۱- ۱
 سازمان در آن عوامل دیبا م،یکن نهیاست نهاد امروز يایدن در یمقتض يامر که را ينوآور میبخواه اگر 

 یاساس تحول ندیفرآ به ازین یسازمان نیچن به دنیرس. ابدی توسعه دائما مناسب ندیفرآ تحت و شود فراهم

 آن در رندهیگ ادی يها سازمان که است يمدار رد،یگ قرار آن در دیبا نظر مورد سازمان که ینینو مدار لذا دارد.

 یول ابدی یم تداوم زین ينوآور و کنند یم تیتقو خود درون را ينوآور عامل رنده،یادگی يها سازمان. دارند قرار
 رندهیگ ادی يها سازمان به لیتبد که یزمان تا و نباشند رندهیادگی يها سازمان است ممکن موجود يها سازمان

  .افتد ینم اتفاق ندهایفرا در ينوآور و رندیگ ینم شکل ندهایفرا نیا نشوند

 و بودن یمراتب سلسله و ردیگ صورت رندهیگ ادی يها سازمان به موجود يها سازمان از انتقال نیا نکهیا يبرا
 يها سازمان شود، دگرگون آنها یسنت میپارادا یکل طور به و انسان و کار به آنها نگرش آنها، بودن يا فهیوظ

 که است يا ينوآور نیتر یاساس امر، نیا و دارند یسازمان تحول ندیفرآ در ينوآور به اجیاحت رندهیادگی

. کنند جادیا آنها نیب ينرژیس و بدهند اشاعه و رونق ، کرده دار جهت را ينوآور تا دارند اجیاحت آن به رانیمد

  .کرد خواهد ریپذ امکان را یسازمان شرفتیپ تینها در ينوآور نگونهیا
  

   ينوآور بر يساختار يرهایمتغ تاثیر  - ۱۲- ۱
 که نیا اول. میکن انیب را گزاره سه میتوان یم يساختار يرهایمتغ به توجه با گسترده، يها پژوهش براساس
 يکمتر نیقوان است، تر نییپا آنها يکار تخصص که رایز دارند، ينوآور بر مثبت ياثر یکیمکان يساختارها
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 و انطباق قدرت ،يریپذ انعطاف نیهمچن. است یستیمکان يساختارها از شتریب آنها در تمرکز عدم و دارند
 منابع به آسان یدسترس که نیا دوم. کنند یم شتریب کند یم تر آسان را ها ينوآور رشیپذ که را کردن بارور

 ينوآور يبرا بتوانند که دهد یم را ییتوانا نیا رانیمد به منابع یفراوان. است ينوآور يدیکل عامل فراوان

 به یسازمان خطوط متقابل کنش در عیتسر با واحدها نیب ارتباط تینها در. رندیبپذ را ها شکست و کنند نهیهز
 وجود تواند ینم ریمتغ سه نیا از کی چیه البته. رساند یم مدد ينوآور برابر در یاحتمال يسدها شکستن

  1.باشند متعهد عامل سه نیا به ارشد رانیمد که نیا مگر باشد داشته

   ينوآور بر یسازمان تاثیر فرهنگ  - ۱۳- ۱
 به هم و ها تیموفق به هم آنها. کنند یم قیتشو را کردن تجربه آنها. دارند مشابه یفرهنگ نوآور يها سازمان

 ریز یژگیو هفت يدارا نوآور فرهنگ کی. کنند یم کسب تجربه اشتباهات از آنها. دهند یم پاداش ها شکست

  :است
 ابهام رشیپذ  

 یعمل ریغ امور در ییبایشک  

 کم یرونیب يها کنترل  
 مخاطره در يبردبار  

 برخوردها در ییبایشک  

 لیوسا بر تا جینتا بر دیتأک  

 باز نظام بر دیتأک  
  2.دهد یم پاسخ افتند، یم اتفاق که طور آن راتییتغ به عاًیسر و کند یم کنترل را طیمح کینزد از سازمان

  

  http://rcirib.ir/noavari/no_articles_preview.aspx?id=56قابل مشاهده در تارنماي »  خالقیت و نوآوري: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن «مقاله 1
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  ينوآور بر یانسان منابع يرهایمتغ تاثیر - ۱۴- ۱
 طور آن را خود ياعضا دانش توسعه و آموزش فعاالنه نوآور يها سازمان که میابی یدرم یانسان منابع مقوله در

 از ترس تا آورند یم فراهم خود کارکنان يبرا یعال سطح در یشغل تیامن. کنند یم قیتشو باشد روزآمد که
 يا شهیاند که یزمان. باشند ریرپذییتغ که بخشند یم جرأت افراد به و دهند کاهش را اشتباه خاطر به اخراج

 تیحما را آن و بخشند یم یتعال را شهیاند شوق و شور با و فعاالنه ،رییتغ شتازانیپ ابدی یم تکامل دیجد

             1.آمد خواهد در اجرا مرحله به ينوآور که دهند یم نانیاطم و شوند یم رهیچ مشکالت بر ،کنند یم

  تیخالق پرورش در ریمد نقش  - ۱۵- ۱
 حساس و مهم اریبس است یاصل عامل و اتیضرور از ينوآور و تیخالق که ییها مجموعه در تیریمد نقش

 ای و کند قیتشو و جیترو جاد،یا افراد در را ينوآور و تیخالق استعداد و ییتوانا تواند یم تیریمد رایز ،است
 تیخالق از استفاده از است  عبارت خالق ریمد هنر. شود یاتیح امر نیا مانع تواند یم او عملکرد و رفتار

 افراد و باشد خالق بتواند خودش که ندیافریب ییفضا دیبا خالق ریمد. خالق يها ذهن کردن دایپ و گرانید

 ينحو به و است دور به روزمره کار از که است ییفضا فضا، نیا و کند کیتحر تیخالق يبرا هم را سازمان
  2.کند حل را خودش مشکل خود یکس هر تا کند یم اریاخت ضیتفو

         

  کارآفرینی و نوآوري  - ۱۶- ۱
پیتر دراکر به نظر  .اصولی است پرورش و کوششیک اندیشه قابل  ،کارآفرینی یک هنر موروثی نیست

یک  ،یک هوش سرشار و نبوغ شخصیتی باشداز آنکه  و نوآوري بیشتر .اساسی ترین کارآفرینی، نوآوري است

نوآوري مستلزم وجود کارآفرینان .  دقت و کار هدف دار است توانایی، شیوه عمل است که الزمه اش دانش،

متشکل  "چرخۀ نوآوري"ز به محیطی دارند که از آنها حمایت به عمل آورد: ۀ خود نیااست، و آنها به نوب

  

   6.همان ص  1
  10همان ص   2
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آورند که  می است از دست اندرکاران امور مالی، مربیان، و ناظرانی که در کنار یک دیگر محیطی را به وجود
  1ده بتوانند به نوآوري پرداخته و شکوفا شوند.در آن، کسب و کارهاي نوین و تثبیت ش

براي  نوآوري کوششی .ت که در بطن آن نوآوري نهفته استنوع خاصی از عملکرد اس ،فرینیکارآ منظور از

  . اقتصادي یا اجتماعی سازمان استهاي  ایجاد تغییرات هدف دار در توانایی

  تبحر در ایجاد تغییر - ۱۷- ۱
امع بوده که تا به امروز روال معمول کار در اغلب جو - در اقتصاد مبتنی بر تولید بیشتر از یک نوع محصول

ۀ دلخواهی نیست. خطر ناکامی نوآوري، چه درمورد محصوالت و چه درمورد نظرها و اندیشه ها، پیش - است
  توان به خاطر آزمایش محصول تازه اي، به آسانی گرفتار دردسر شد.  می یاد است.در این عرصه ز

ت اجتماعی واقعی، باز بودن دربرابر انتقال از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر نوآوري، مستلزم ایجاد تغییرا

متشکل از اي  هبراي ایجاد جامع گوناگون است کههاي  ۀ مهارتبهترین و تازه ترین اقدامات، و تعهد به توسع
  باشد. می افراد مبتکر بدان نیاز

 پردازد. می مبتنی بر نوآوري به جاي تشویق یکپارچگی به تشویق گوناگونی و خالقیت اقتصاد

ۀ ابتکار و نوآوري، به معنی افزایش هوش جمعی و خالقیت است. این فرصت بسیار بزرگی براي همپیشرفت 
تجاري مشغول هاي  دست اندرکاران در کار تصمیم گیري است، چه کارآفرینانی که به راه اندازي شرکت

  نند.ک می هستند و یا رهبران سیاسی که کشورها را اداره

   ها ينوآور دنینرس جهینت به لیدال - ۱۸- ۱
  :شده است  ذکر ينوآور شکست مهم عامل 10 نجایا در

 ؛کند تیحما ينوآور از که یفرهنگ نبود  

 ؛رانیمد توسط سازمان ندانستن خود آن از و نکردن تیمالک احساس  

 ؛ينوآور جهت ریفراگ و گسترده ندیفرآ کی فقدان  

  

  /http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/publication/2009قابل مشاهده در تارنماي » نوآوري چیست«مقاله  1
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 ؛ندیفرآ نیا يبرا یکاف منابع ندادن صیتخص  

 ؛سازمان راهبرد با ها طرح و ها طرح نیب ارتباط عدم  

 ؛یسازمان ابهامات رفع يبرا یکاف يانرژ و زمان نکردن صرف  
 ؛) متضاد و مختلف دیعقا( ندهایفرآ در تنوع نکردن جادیا   

 ؛شرفتیپ يریگ اندازه يها سنجش و ابزارها ندادن توسعه   

 ؛ينوآور يها میت در توانا رانیمد و انیمرب وجود عدم  
 1یتیریمد پرداز دهیا ستمیس کی فقدان. 

 نوآوري از ایده تا اجرا:

  
  چرخه عمر نوآوري )4-1( شکل

  
  

، قابل مشاهده در تارنماي 1ص» جایگاه نوآوري در مدیریت جامعه آینده«شیرکوند، شهرام،مقاله  1
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=80439  
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   ها سازمان در ينوآور ندیفرآ در تیاهم حائز نکات - ۱۹- ۱
  :از عبارتند که دارد وجود تیاهم حائز نکته  3 ها سازمان در ينوآور ندیفرآ در یکل طور به

   .است منابع همان که يتواناساز و يتوانمند - 1
   سازمان فرهنگ - 2

  1.دارند وجود سازمان آن در که ییابزارها و ها ستمیس - 3

  

  کشور در ينوآور ییشکوفا يبرا الزم يها نهیزم -۲۰- ۱
 چند به لیذ در که کند تیتقو و جادیا خود در را ییها نهیزم دیبا کند ينوآور بتواند که نیا يبرا ملت کی

  : شود یم اشاره ها آن از مورد
   

  یمل نفس به اعتماد  - 1-20-1

 يها ییتوانا. باشد داشته نفس به اعتماد  هیروح که بزند دست ابتکار و ينوآور به تواند یم یزمان ملت کی

 تا برود باال کشور در یمل نفس به اعتماد  هیروح دیبا. باشد داشته اعتماد و باور ها آن به و بشناسد را خود
 میرژ در که نیا لیدال از یکی. باشد داشته اعتقاد »میتوان یم ما« به جان بن از دیبا شود جادیا ينوآور  نهیزم

 را کشور و را خود یحت و بود کرده لیذل را مردم حکومت که بود نیا نداشتند ينوآور  هیروح مردم گذشته

. نداشت ییمعنا یمل نفس به اعتماد اصالً و نداشت وجود ياعتماد جوانان ي ها ییتوانا به بود؛ کرده لیذل
 در که را خود يروهاین به اتکال  هیروح د؛یبخش عزت مردم به مردم يروین و خدا به اتکال با یاسالم انقالب

 نیا توانست خود يها شرفتیپ و دستآوردها با روز هر و کرد تیتقو را نفس به اعتماد و داد شیافزا مردم نیب

  . دهد گسترش مردم نیب را هیروح
   

  

، قابل مشاهده در تارنماي  2ص » جایگاه نوآوري در مدیریت جامعه آینده«شیرکوند، شهرام،مقاله 1
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=80439  
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   ها روش به منتقدانه نگاه و يریپذ سکیر قدرت و شجاعت  - 1-20-2

 باال کشور در يریپذ سکیر  هیروح دیبا. است ينوآور لوازم و ها ستهیبا از يریپذ سکیر قدرت و شجاعت
 کشور يفضا در روز به روز دیبا گانهیب يها روش به گفتن نه و کردن نقد قدرت و یعلم شجاعت. رود

 دیبا. دینهراس بزرگ و دیجد يها دانیم در گذاشتن قدم و ينوآور از و داشت شجاعت دیبا. ابدی گسترش

 و علم در دیجد يها عرصه به شجاعت با و داشت گانهیب يها افتهی و ها روش دستآوردها، به زیدآمیترد ینگاه
 تمام در نیهمچن داشت؛ ينوآور جرأت و یعلم جرأت دیبا یعلم شرفتیپ يبرا. گذاشت پا يفناور

  . زین گرید يها نهیزم

   

  یشیاند آزاد يها یکرس ي لهیوسه ب فکر و هینظر دیتول - 1-20-3

 دیتول به علم، دیتول و شود یم شروع علم دیتول از یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس ،یعلم يفضا در ينوآور

. است یشیاند آزاد يها یکرس لیتشک فکر و هینظر دیتول يها ستهیبا از یکی و است متوقف فکر و هینظر

 آن مورد در یشیاند آزاد يها یکرس که افتی دست عرصه کی در عیبد و نو نظرات به توان یم یزمان
 نظر، تا بپردازند، مباحثه به هم با نظران صاحب و گردد ابراز آن مورد در مختلف نظرات شود؛ لیتشک موضوع

 مباحثه و گفتگو و یشیاند آزاد يها یکرس لیتشک ينوآور يها نهیزم از یکی. شود دیتول دیجد يا دهیا و فکر

  . است
   

  جوانان ي شهیاند و کار به دادن بها - 1-20-4

 داشتن با و هستند تر خالق ها جوان يعاد صورت به. دارد یجوان به یمیمستق رابطه ابتکار و ينوآور هیروح

 دست ينوآور به بتوان نکهیا يبرا لذا. زنند یم دست ينوآور به تر راحت ،يریپذ سکیر جرأت و شجاعت
 مورد کشور مختلف يها عرصه در جوانان شهیاند و فکر. شود داده بها جوانان شهیاند و فکر به دیبا افتی

 جوانان به تیمسئول دارد وجود آن امکان و توان و تخصص که ها تیمسئول از ياریبس در. ردیبگ قرار استفاده
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 حاکم کشور آن بر نشاط و یجوان هیروح که شود یم ریپذ امکان کشور کی در یزمان ينوآور. شود سپرده
  . کند تحمل را آن نیمسئول و کشور يفضا هم و کنند ينوآور بتوانند جوانان خود هم تا باشد

 هم و شوند مطرح ينوآور پرورش يها نهیزم عنوان به هم تواند یم فوق موارد یتمام که است ذکر به الزم

 ينوآور به دست تواند یم داشت شجاعت داشت، یمل نفس به اعتماد یملت اگر یعنی. ينوآور جهینت عنوان به
 ينوآور نیا و شود یم نفس عزت و نفس به اعتماد يدارا ایدن در کند ينوآور که یملت نیهمچن و بزند

  .  کند یم تیتقو را او شجاعت

   نوآوران قیتشو ،ينوآور آموزش عمل، يآزاد - 1-20-5

 يفضا در آن دانستن ارزش و ينوآور به دادن تیاهم و نوآوران قیتشو ،ينوآور آموزش عمل، يآزاد
 که ییها شاخص از یکی. شوند مطرح ينوآور يها نهیزم تیتقو عنوان به توانند یم کی هر کشور یفرهنگ

  . است ينوآور تیتقو شود گرفته نظر در یفرهنگ یمهندس و یفرهنگ شرفتیپ يبرا دیبا

  راهکار عملی نوآوري - ۲۱- ۱
  ؟زد دست ينوآور به عمل در توان یم چگونه

 اطالعات یتمام موضوع آن به راجع اول  وهله در دیبا زد دست ينوآور به موضوع کی در بتوان نکهیا يبرا

 در( کرد سهیمقا و داد قیتطب هم با را ها آن و شناخت را موجود مختلف يها روش کرد، يآور جمع را موجود
  ). برد بهره تجربه از دیبا نجایا

 را کی هر يها حسن و بیمعا زد؛ لیتحل به دست دیبا موجود يها روش شناخت و اطالعات کسب از بعد

 گرید با را آن ارتباط و دیرس موضوع نیادیبن ذرات به تا شکافت را موضوع سپس. کرد یبررس و آورد بدست
  . کرد لیتحل زین را روابط و آورد دست به یباالدست و مرتبط موضوعات مخصوصاً موضوعات

 اگر. گرفت نظر در دیبا که است مسائل نیتر یاصل و اتیضرور از اصول و ها ارزش به توجه ينوآور در

 خواهد یناکام دچار مطمئناً جامعه آن نباشد؛ کشور کی فرهنگ و نظام اصول، ها، ارزش اساس بر ينوآور

 بدعت فرق. است ارزش اقتضائات حسب بر ينوآور گرفت، نظر در را کشور اقتضائات دیبا ينوآور يبرا. شد
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 به توجه لذا. نه بدعت اما است اقتضائات و ها ارزش اصول، اساس بر ينوآور که است نیا در ينوآور و
 قرار توجه مورد دیبا ينوآور مورد در که یمسائل از. است مهم اریبس آن يداریپا و ينوآور در ها سرچشمه

 آن به دینبا و است منظم و یستمیس ،یعلم ندیفرآ کی ينوآور. است آن بودن بخش اثر و بودن داریپا ردیگ

  . شود نگاه يا قهیسل
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  مدیریت نوآوري -2 فصل

  تعریف مدیریت نوآوري - ۱- ۲
 و محصوالت قالب در یواقع و یعمل دهیفا به ها ينوآور لیتبد و نوآورانه رفتار زشیانگ به که یتیریمد فنون

 در بلکه دارد عیصنا توسعه و شرفتیپ در ادیز تیاهم تنها نه يتکنولوژ در ينوآور امروزه .پردازند یم ندهایفرآ

 بخش دو شامل ينوآو یکل بطور. باشد یم مهم اریبس یجهان بازار رقابت صحنه درها  ملت تیموقع میتحک
 يبرا دیمف خدمات ای و ندیفرآ محصول، کی به دهیا نیا لیتبد و اختراع ای دیجد دهیا کی ییشکوفا عمده

 موثر قدرت به ازین که است دهیچیپ ندیفرآ کی ينوآور تیریمد یکل فیتعر نیا به توجه با. باشد یم اجتماع

 اجتماع و صنعت ازین از یآگاه و سازمان ییاجرا ساختار مبتکر، و متخصص افراد یهماهنگ و يزیر برنامه در
  .دارد

کسب و  مدیریت با مقایسه در مدیریتیهاي  مهارت و دانش از متفاوت اي مجموعه به نوآوري مدیریت

 است اي چندوظیفه و اي رشته میان مبحثی ماهوي اي گونه به نوآوري یعنی مدیریت .دارد نیاز معمولی کارهاي
 شناسی، جامعه مانند انسانی علومهاي  رشته سایر و مدیریت متوازن و هماهنگ مطالعات حاصل که

  . است اقتصاد علی الخصوص و روانشناسی

  : باشد یم ریز شرح به آن اهم که شود یم ينوآور ندیفرآ مختلف مراحل اداره شامل تیریمد نقش
   یفن دانش به آن لیتبد و یعلم اطالعات سنتر و يآور جمع - 1

 بهبود د،یجد محصوالت ابداع محصوالت، تیفیک بهبود بر تمرکز با دیجد يها دهیا جادیا و ينوآور - 2

   خدمات و دیتول ندیفرآ
   يکاربرد يها نمونه وها  طرح به دیجد يها دهیا لیتبد - 3

   مصرف و عیتوز د،یتول مراحل بهها  طرح و یفن دانش انتقال - 4
 و ییشکوفا به مربوط که هیاول مراحل در. دارد تیریمد خاص وهیش و ریتدب به ازین فوق مراحل از کی هر

 ساختار جادیا و مبتکر و خالق افراد در زهیانگ جادیا ت،یریمد در چالش شود یم دیجد يها دهیا جادیا
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 مصرف ازین از یآگاه. کند یم کمک موثر و دیمف يها دهیا ییشکوفا به که است مناسب طیمح و یسازمان
 یم مرحله نیا در مهم نکات از سازمان دهیچیپ يها کنترل بدون و محدود بودجه کی به یدسترس و کننده

 .باشد

  

  ملی مدیریت نوآوريهاي  تعریف نظام - ۲- ۲
خصوصی و دولتی هاي  از سازماناي  هتوان مجموعه یا شبک می نوآوري رابطور کلی نظام ملی مدیریت 

دانست که در کشور با یکدیگر در تعامل بوده و هدف آنها تامین و توسعه ي علوم و فناوري بومی در داخل 
  باشد. می مرزهاي آن کشور

  عبارتند از:براي نظام ملی مدیریت نوآوري تعاریف متعددي ارائه شده است که مهمترین آنها 

 و تعامالت آنها باعث ها  از نهادهاي موجود در بخش دولتی و خصوصی که فعالیتاي  همجموع
 شود.(فریمن) می جدیدهاي  گزینش ، انتقال ، تغییر و گسترش و اشاعه ي فناوري

 گسترش و اشاعه و همچنین بکارگیري دانشی جدید و مقرون عناصر و روابطی که با هدف تولید ،

با یکدیگر در تعامل هستند و در داخل مرزهاي یک کشور فرار گرفته اند و یا ریشه در آن به صرفه 
 کشور دارند. (لوندوال)

 ملی در زمینه ي نوآوري را تعیینهاي  از نهادهایی که تعامالت آنها عملکرد شرکتاي  همجموع 

 کند. (نلسون) می

 ن و جهت گیري یادگیري فناوري در یک نهادهاي ملی ، ساختارهاي تشویقی و کارآیی آنها که میزا
 کند. (پتل و پویت) می کشور را تعیین
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 صورت انفرادي یا مشترك در امر توسعه و گسترش ه از نهادهاي مجزا که باي  همجموع
در آن چارچوب بتوانند ها  کنندکه دولت می کنند و چارچوبی را فراهم می جدید فعالیتهاي  فناوري

 1ي سیاستگذاري نموده و آنها را به مورد اجرا بگذارند. (متکف)در زمینه ي فرآیند نوآور

  

  ملی نوآوريهاي  اهداف نظام - ۳- ۲
  توان به شرح زیر تبیین نمود: می ملی مدیریت نوآوري راهاي  نظامهاي  اهداف و اولویت

 ارتقاي رقابت پذیري کشور 

 ارتقا و بهبود کیفیت و استانداردهاي زندگی 

 تضمین محیط زیست پایدار 

 توسعه ي منابع انسانی 

 توسعه ي اجتماعی با استفاده از ابزارهاي انتقال فناوري 

  

  ملی مدیریت نوآوريهاي  اجزاي نظام - ۴- ۲
تواند در  می باشد که شناخت هریک از آنها و ارتباطات فی مابین آن می هر نظامی داراي اجزاي مشخص

. در این بخش اجزاي نظام ملی نوآوري  طراحی نظام ملی مدیریت نوآوري و افزایش کارایی آن موثر باشد

  کنیم: می باشد را معرفی می که در کشورهاي مختلف مشترك

 بدنه اصلی .1

 ،دولتیهاي  علم و فناوري، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، سازمانهاي  اقتصادي، دانشگاه ها، پاركهاي  بنگاه

  نهادهاي ملی

 عناصر ساختاري .2
  

فصلنامه مدیریت صلنامه ، ف»نوآوري و افزایش توان تولید فناوريهاي  نظام ملی مدیریت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي  به کارگیري مدل«نسیمی، همایون، مقاله  1
  102.ص 1387، بهار 2، شمارهمنابع انسانی در صنعت نفت
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  دسترسی به اطالعات.مشارکت و همکاري،   ،آورينوهاي  وهش، زیرساخت، پژبازار رقابتی

 محیط پیرامونی .3

عملیاتی (قوانین و هاي  دولت، مکانیزمهاي  و برنامهها  نظام مدیریتی کشور، فرهنگ نوآوري، سیاست

  ، نظام تعلیم و تربیت و ... )ریسک پذیرهاي  مالکیت معنوي، سرمایه ،انتشار تکنولوژي ،مقررات

 ريعلوم و فناوهاي  شاخص .4

اند و یا سرگرم رار داده م و فناوري خود را مورد بازبینی قاصلی مربوط به علوهاي  بسیاري از کشورها سیاست

مسائل  تا چارچوبی تحلیلی براي رفع نیازهاي خود تدوین نمایند.این کشورها درصددند  .باشند می این کار
ست که میزان بهینه ي سرمایه گذاري مالی اصلی که سیاستگذاران علوم و فناوري با آن مواجه هستند این ا

 و انسانی در بخش علوم و فناوري که باعث حفظ رقابت پذیري اقتصادي و ارتقاي کیفیت زندگی در کشورها

سه گانه ي علوم و فناوري یعنی دولت ، صنعت و هاي  شود چیست؟ توزیع مناسب منابع مورد نیاز بخش می
و فناوري میان توزیع مناسب منابع علوم  این سه بخش کدامند؟هاي  چگونه باید باشد و شاخصها  دانشگاه

، فراگیري و گسترش فناوري و نیز منابع انسانی بخش تحقیق محض، تحقیق کاربردي، توسعههاي  بخش

مربوط به علوم و هاي  سیاستگذاريهاي  فایده و نهایتا چگونه باید هزینه علوم و فناوري چگونه باید باشد؟
بدون آنکه باعث دلسردي و یا بی اعتمادي اشخاص ذینفع و دولت شود براي آنها تبیین و تشریح فناوري را 

  شود.

علوم و فناوري و نیز اینکه کدام شاخص را باید مورد استفاده قرار داد یکی از مسائل هاي  بکارگیري شاخص
تگذاران در امر تصمیم مذکور نه تنها به سیاسهاي  شاخص مهمی است که مسئولین با آن مواجه هستند.

علوم و هاي  کند بلکه دولت و پرداخت کنندگان مالیات که در نهایت حامیان اصلی برنامه می گیري کمک

  1گذارند. می فناوري هستند را در جریان امور

  

  

فصلنامه مدیریت ، فصلنامه »نوآوري و افزایش توان تولید فناوريهاي  نظام ملی مدیریت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي  به کارگیري مدل«نسیمی، همایون، مقاله  1
  103. ص 1387، بهار 2، شمارهمنابع انسانی در صنعت نفت
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  چارچوب مدیریت نوآوري - ۵- ۲
کند که  می ثابتبین المللی و نیز صاحبنظران هاي  ، سازمانانجام شده توسط موسسات تحقیقاتی مطالعات

جدید و در نتیجه بهره  ، ابداع محصوالت و خدماتیع یک کشور در فتح بازارهاي جدیدعاملی که توانایی صنا
کند همانا میزان پیشرفت آن کشور در  می باال در بازارهاي داخلی و بین المللی را تضمینهاي  متمندي از قی

بسیاري از کشورهایی که قابلیت رقابت پذیري را در با علم به این مسئله  عرصه ي علوم و فناوري است.

  خود ارتقا داده بودند توانستند مشاغلی آن هم با درآمدهاي باال براي شهروندان خود فراهم کنند.
حمایت کننده و در عین حال رقیب که هاي  تحقیقاتی و شرکتهاي  ، سازمانهمواره میان دانشگاه ها

شوند از یک سو و  می فناوري را در اختیار دارند و باعث ایجاد تحوالت تولید و پیشرفت علوم وهاي  خروجی

نیز نهادهاي مالی خصوصی و دولتی که از اجزاي جدایی ناپذیر نظام ملی مدیریت نوآوري محسوب شده و 
  تنگاتنگ وجود داشته باشد.اي  هبایست رابط می کند از سوي دیگر می منابع مورد نیاز دسته اول را تامین

جدید هاي  توان طرح کلی چارچوب می ،مدیریت نوآوريهاي  مختلف نظامهاي  در نظر گرفتن جنبهبا 

موجود و نیز ارتقاي رقابت پذیري ملی تدوین هاي  ها و چالشآوري با هدف تبیین و شناسایی خألمدیریت نو
  1شده است را طراحی نمود.

هاي  چارچوب پیشنهادي بازیگران اصلی و فعالیتشود دو ورودي اصلی  می مشاهده زیرهمانطور که در شکل 

نهادهاي تحقیقاتی و نهادهاي  ،بازیگران نوآوري عبارتند از صنعت، دولت، نهادهاي آموزشی باشد. می نوآوري
، توسعه ي منابع انسانی و نیز توسعه ي کسب و کار نوآوري نیز شامل تحقیق و توسعههاي  . فعالیتمالی

  شود. می وآوري دنبالاست که توسط بازیگران ن

   

  

فصلنامه مدیریت ، فصلنامه »نوآوري و افزایش توان تولید فناوريهاي  نظام ملی مدیریت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي  به کارگیري مدل«نسیمی، همایون، مقاله  1
  106. ص 1387، بهار 2، شمارهمنابع انسانی در صنعت نفت
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  چارچوب نظام نوآوري )1-2( شکل

نوآوري در نظام هاي  الیتمیان فعاي  هچارچوب فوق بر این فرض استوار شده است که توسعه ي روابط وظیف

وري چارچوب مدیریت نوآ یت نوآوري باعث بهبود و ارتقاي رقابت پذیري در سطح ملی خواهد شد.ملی مدیر
  براي دستیابی به اهداف ذیل طراحی و تدوین شده است:فوق 

  

 

 فعالیت ها 

توسعه کسب وکار 

 مدیریت نوآوري

 تحقیق و توسعه توسعه ي منابع انسانی

نهاد آموزشی 

 صنعتنهاد تحقیقاتی 

 نهادهاي مالی

 دولت

 بازیگران
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  ارائه ي چارچوبی براي بازیگران نوآوري تا بتوانند نقش و تاثیر خود  را در نظام ملی مدیریت
 نوآوري تعیین و آن را مدیریت کنند

 ریت خود و نظام ملی مدیهاي  میان فعالیتاي  هارائه چارچوبی براي بازیگران نوآوري تا روابط وظیف

 نوآوري را مورد ارزیابی قرار داده و آن را مدیریت کنند

  ارائه چارچوبی براي بازیگران نوآوري تا عوامل محدودکننده ي رقابت پذیري در نظام ملی نوآوري

 را مورد شناسایی قرار داده و آن را مدیریت کنند.

ملی مدیریت نوآوري مورد تجزیه کند که براي سیاست گذاري باید نظام  می ) پیشنهاد Edquistادکویست (
به اعتقاد وي  و تحلیل تجربی قرار گیرد که این تجزیه و تحلیل براي شناسایی مشکالت و موانع خواهد بود.

بایست به صورت تطبیقی انجام شود تا با در نظر گرفتن یک یا چند شاخص آن را با  می تجزیه و تحلیل فوق

  1سایر کشورها مقایسه نماید.
  

  انش بر مدیریت نوآوريتاثیر د - ۶- ۲
مدیریت نوآوري که یک عامل کلیدي  دانش به عنوان گرداننده ي اقتصاد، تاثیر بسزایی دراهمیت روزافزون 

  ، دارد.شود می محرك جهانی محسوب - د دانشدر اقتصااي  هدر رقابت ملی و منطق

و دیگر ها  التی بین شرکتمعامهاي  با کاهش هزینهاي  هحضور و دخالت دانش در زمینه نوآوري تا انداز

دانش در زمینه تحقیقات و اطالعات، یابد. اما این حضور زمانی محسوس تر است که  می بازیگران تحقق

  نوآوري و کارهاي اجرایی نیز دخیل باشند.هاي  ، سیاستخرید و تصمیم گیري
نوآوري و دانش در  رسیم که می در صورتیکه نوآوري را با رویکردي سیستمی بررسی کنیم به این نتیجه

 یند رسمی تحقیق واقعاین فرآیندها در خارج از حوزه فرآشود که اکثر  می گوناگونی تولیدهاي  نتیجه فعالیت

گوناگون هاي  ، بلکه در عرصهو مراکز تحقیق تولید نمی شودها  بنابر این دانش تنها در دانشگاه شوند. می

  

فصلنامه مدیریت ، فصلنامه »نوآوري و افزایش توان تولید فناوريهاي  ملی مدیریت نوآوري جهت ارتقاي شاخصنظام هاي  به کارگیري مدل«نسیمی، همایون، مقاله  1
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توان به یادگیري هنگام تولید و یا انجام کار و یا یادگیري  می گیرد که از همه مهمتر می اقتصاد نیز شکل
در اقتصاد کنونی اساسا رشد باید از راه افزایش بازدهی کار دانشی صورت گیرد و  هنگام استفاده اشاره کرد.

در قرن ها  مهمترین دارایی شرکت انجام دهد. تواند می افزایش این بازدهی مهمترین کاریست که مدیریت

) چه فقط یک شرکت  KIOsبه شدت دانش محور (هاي  کم دانشگران و بازدهی آنهاست. سازمانبیست و ی
، باید فناوري نوآوري خود را مدیریت با فناوري برتر باشندهاي  دکنندهتامین کننده ي خدمات باشند و چه تولی

  کنند تا میزان بازدهی دانش افزایش یابد.

د مطالعه قرار دادند و ش و نوآوري را با رویکرد سیستمی خاص مورتولید دان 2006، در سال پاپادیوك و چو
گوناگون نوآوري هاي  جنبهو ها  همچنین به گزینه را ارزیابی کردند.نقش بازار، معماري و ساخت دانش 

  1همزمان بین دو فرآیند ( دانش و نوآوري ) انجام دادند.اي  ه، مقایسپرداخته

  

  مدیریت نوآوريهاي  تکنیک - ۷- ۲
بیشتر بر روي ها  نیست، بلکه تمرکز شرکتها  لزوما به معناي به کارگیري جدیدترین تکنولوژي نوآوري

از این  خالقانه در درون شرکت است تا پرداختن به موضوع تکنولوژي.هاي  تفکر و یافتن راه حلهاي  شیوه
و روش شناسی ها  ، تکنیکاز ابزارهااي  هان به صورت مجموعتو می مدیریت نوآوري راهاي  لحاظ تکنیک

مرتبط با بازار را هاي  کنند تا با شرایط گوناگون هماهنگ شده و چالش می کمکها  هایی دید که به شرکت

جدید تفکر است. این هاي  نتیجه شیوهها  استراتژیک  مرتفع سازد. رشد و توسعه ي این تکنیکاي  هبا شیو

در استفاده از دانش براي ارتقاي ها  رفیت شرکت، بلکه بیشتر به ظد لزوما به دالیل تکنولوژیک نیسترش
تجارت در داخل و بکارگیري دانش براي بهبود روابط با بازیگران خارجی بستگی دارد. این امر در ارتباط با 

، در بازار متغیر و رقابتی امروزيها  ، زیرا نوآوري براي بقاي شرکتکند می کوچک و بزرگ صدقهاي  شرکت

  شود. می امري حیاتی محسوب
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، که در زیر به تعدادي از این در ارتباط با بازار وجود دارنداي  هگستردهاي  در مدیریت نوآوري تکنیک
  کنیم: می اشارهها  تکنیک

سیستمی به کارگیري هاي  ، استاندارد شده اند و شیوههایی که به خوبی توسعه داده شده تکنیک .5

معموال در ها  و سوددهی این دسته از تکنیک استفادههاي  مناسبی هم دارند. به عبارت دیگر روش
 بازار شناخته شده اند.

تکنیک هایی که با تمرکز بر روي دانش به عنوان مهمتربن عامل سودآور، بهبود موقعیت رقابتی  .6
یت متنوعی براي اعمال مدیرهاي  از ابزارها و تکنیکها  شرکت را هدف قرار داده اند.ها  شرکت

 .کنند یم روزانه ي خود استفاده

تکنیک هایی که در بازار به صورت آزاد در دسترس بوده و تحت هیچگونه لیسانس و یا کپی رایت  .7

 1نیز نبوده اند.

  در خصوص مدیریت نوآوريها  دیدگاه شرکت - ۸- ۲
هاي  توان با تکنیک می این فرآیند را توان در فرهنگ یک شرکت ایجاد کرد. می فرآیند مدیریت نوآوري را

 .، ایجاد تغییر در شرکت استجدید، پدید آورد. هدفهاي  لبی را براي تشویق ایدهجو غا خاص ارتقا داد و
جدید هاي  دهند به تیمی که پیوسته در جستجوي راه می تغییر از گروهی از افراد که فقط کار معینی را انجام

بینشی را نسبت به  اروپاییهاي  به واقعیت هستند. تجربه ي بسیاري از شرکتها  و بهتر براي تبدیل ایده

، ده در زمینه ي نوآوري و نتایج آنانجام شهاي  ، سرمایه گذاريقاط ضعف و قوت در زمینه ي نوآورين
  :ز آنست کهبه طور کلی شواهد حاکی ا آورد. می همکاري و تبادل دانش در عالم واقع به وجود

 22اخیر معرفی شده اند  هاي به طور میانگین کاالها و خدمات جدید و یا اصالح شده که در سال .1
، دو شرکت کاالها و دادند. به طور کلی از هر سه شرکت می را تشکیلها  درصد از مبادالت شرکت

 خدمات جدید خود رادر دو سال اخیر معرفی کرده اند.
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، کاالهاي جدید و فرآیندهاي جدید یکسان بر روي تغییرات سازمانیاي  هابتکاري به گونهاي  تالش .2
دهد آنها  می اشتراك نظر وجود دارد که نشانها  است. میان مدیران در ارتباط با اولویت متمرکز بوده

 خاص.اي  هگیرند تا بهبود در زمین می نوآوري را بیشتر به عنوان یک استراتژي کلی در نظر

 از عملکرد خویش مطمئن هستند. ،خود را درك کردههاي  وري در شرکترهبران تجاري اهمیت نوآ .3

همکاري ابزار مهمی در عرضه ي کاالها و خدمات جدید و یا معرفی کردن فرآیندهاي هاي  توافق .4

غالب مدیران مایلند تا دانش و یا منابع خود را از راه چنین توافق هایی در  شوند. می جدید محسوب

 اختیار یکدیگر قرار دهند.

خاص بر روابط تهیه کنندگان و ي ا ه، به گونجدید در ارتباط با مدیریت نوآوريدر آینده رویکردهاي  .5
 1کاربران متمرکز خواهد شد.

  مدیریت نوآوريهاي  ارتباط کسب و کار با تکنیک - ۹- ۲

  تجاري  اتارتباطاندازه گیري  - 2-9-1

ها  میرند. موفق ترین شرکت می یاشوند و  می به وسیله دانش زندهها  ، محصوالت و شرکتدر اقتصاد دانشی
ها  کنند. گزارش کار شرکت می تر استفاده لموس خود بهتر و سریعنامهاي  نهایی هستند که از داراییآ

این الگو براي اقتصاد صنعتی  شود. می همچنان بر اساس الگوي مالی و تهیه صورتحساب براي مدیران ارائه

میزان ارزش شرکت بر ، ی امروزین نیست. در اقتصاد دانشیطراحی شده است و  قادر به ارزیابی اقتصاد دانش
  انش است و نه منابع مادي و سرمایه مالی.اساس د

شوند باید قادر به مدیریت کردن تغییرات باشند و چالش اقتصاد  می تکنیک هایی که در کسب و کارها اجرا

بسیار ها  در شرکتها  اده از تکنیکفدانشی را مورد توجه قرار دهند. سنجش و اندازه گیري دائمی تاثیر است

از دانش دست یافت که نشان دهنده ي تناظر یک به یک اي  هکل بتوان به اندازمفید است. البته بسیار مش
  2مطلق میان تبادل دانش با نتایج تجاري آن باشد.
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  ها  بر شرکتها  تاثیرات تجاري تکنیک - 2-9-2

شود بر این باورند که این  می مدیریت نوآوري استفادههاي  مدیران شرکت هایی که در آنها واقعا از تکنیک
  : در رقابت کمک کنندها  برتري شرکتتوانند به افزایش  می ها با این روشها  تکنیک

 درصد 86افزایش انعطاف پذیري و بازدهی  .1

 درصد76مدیریت بهینه دانش  .2

 درصد 73و کاهش زمان (در رساندن کاال به بازار) وري  بهرهافزایش  .3

 درصد 72بهبود روابط با تهیه کنندگان  .4

 درصد 69بازاریابی به صورت آنالین گردآوري اطالعات  .5

 درصد 67تسهیل نمودن کار گروهی  .6

 درصد 66یکپارچه نمودن منابع گوناگون اطالعات مربوط به اطالعات مشتریان  .7

 درصد 65محور   ITهاي  با بکارگیري شیوهها  کاهش هزینه .8

  .1درصد 64تکراري هاي  از بین بردن فرآیند .9

  مدیریت نوآوريهاي  چالش -۱۰- ۲
  صلی مدیریت نوآوري از نظر مدیران برتر :سه چالش ا

  پاتریک مک الگین، مدیر شرکت سرولین .1
 انی و فیزیکی خلق و حفظ فرهنگی که نوآوري بتواند رشد یابد. این کار نیازمند یک فضاي سازم

و رفتارهایی که باعث ها  ارزش ، تکامل و آزمودن و خطا بتواند رخ دهد.است که در آن تجربه
 ر سازمان شوند باید توسعه یابند و حفظ شوند.تقویت نوآوري د

 توانند در این محیط سازمانی رشد یابند، این گروه از افراد شامل  می توسعه ي نیروي انسانی اي که

را مورد پرسش قرار ها  ایده شود که به عنوان عضوي از یک گروه با اهداف مشترك می افرادي

  

  . 39ص . همان،  1
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دهند. البته افراد این گروه در محیط  می هایی ارائهکشند یا حتی خود ایده  می ، به چالشداده
 روزمره کاري محدود نیستند.هاي  عملیاتی به واسطه ي فعالیت

  مدیریت نوآوري در غالب یک بنگاه تجاري که تمرکز آن بر حداکثر بهره برداري از حداقل منابع

 است.

  اینسولیشن اروپا CRHووتر زیمان ، شرکت  .2

  بدون از دست دادن ارتباط با واحدهاي کسب و کار نوآوري بلندمدتاي ه در آن فعالیتسطحی که ،

 ، به بهترین شکل هدایت شود.تا باید شروع به رشد و تکامل کندنوآوري نهایها  که در آن

  داشتن انواع مختلفی از افراد در شرکت که انگیزه ي کافی براي وقت صرف کردن براي

 نوآورانه را داشته باشند.هاي  فعالیت

 بنیادین در بنگاه.هاي  خاص و نوآوريهاي  مربوط به فعالیتهاي  ایجاد تعادلی مناسب بین نوآوري 

  جان ترگاسکز ، مدیر فنی سرکو .3
  نوآوري اغلب به عنوان امري تکنولوژي محور و به بیان دیگر مربوط به حوزه کاري دانشمندان و

امیددهنده الهام بخش کل افراد شود. چالش مهم اینست که چطور به شکلی  می مهندسان دیده
باشیم و بتوانیم ادراکاتشان را به این سمت سوق دهیم که نوآوري براي همه ما خوب خواهد بود و 

 نه فقط آن دسته افراد خاص دانشی.

 همانند مورد قبل افراد اغلب کامال درك نمی کنند که نوآوري چیست یا چه افزایش آگاهی .
 د  داشت.کاربردي در دنیاي آنها خواه

 نادرست یا کاري نادرست است. در واقع مدیریت مفهوم فرمان دادن و کنترل رااي  همدیریت واژ 

رساند که اگرچه مهم است اما این گونه نیست که همیشه براي چالش هدایت نوآوري مناسب  می

ذیري پایجاد اعتماد و اطمینان و ریسک  باشد. چون هدایت نوآوري بیشتر مربوط به الهام بخشی،
 ،ک گریز هستند و به همین دلیل یک پیش زمینه ي مدیریتی خشکاست. اغلب مدیران ارشد ریس

 راهی مناسب براي مواجهه با چالش هدایت نوآوري نخواهد بود.
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  UBS جان گیلبرت ، رییس تعالی فرآیندها در  .4
  نوآورانه خلق هاي  هانجام کارها را به چالش بکشند و ایدهاي  تشویق افراد براي اینکه شیوهفرهنگ

 کنند.

 .ایجاد تعادل بین نوآوري و سطوح مدیریت ریسک و کنترل مورد نیاز در یک محیط خدمات مالی 

 دیگر نشود.هاي  تضمین اینکه نوآوري در یک حوزه منجر به اثرات منفی در حوزه 

  دانمارك ،ر ،مدیر شرکت اکتال کیرجان تزم .5
  نظرات مدیر ارشد.الزم است تعریفی شفاف از ماهیت نوآوري هم راستا کردن انتظارات از نوآوري با

براي مثال مشخص شود نوآوري رادیکال یا ناگهانیست یا تدریجی و اینکه  وجود داشته باشد.

 تمرکز اصلی بر چه چیزي باید باشد.

  چالش اینست که چطور یک آوري رادیکالو نو نوآوري تدریجیدر برنامه قرار دادن یک روند از .
 دل مناسب بین این دو ایجاد کنیم.تعا

 .1از پیش تامین کردن منابع مالی و نیروي انسانی مکفی و در دسترس  
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  مدیریت جامع نوآوري -3 فصل

  کلیات - ۱- ۳
در مدیریت جامع نوآوري هدف هدایت تمام اجزاء سازمان به سمت تفکر نوآوري است. تفکري که همه اجزاء 

در کمترین زمان و با کمترین هزینه همگرا خواهند بود. اجزایی که ها  ی بی پایان براي ارائه بهترینبه تالش

  نیروهاي چند برابري سازند. هم افزاییتوانند با ایجاد  می دهند می مدیریت جامع نوآوري را شکل
هاي  ه ارائه سیستمبزرگ تولیدي با ساختارهاي گسترده کمک شایانی بهاي  در شرکتها  استفاده از مدل

  کند.  می ها و دوباره کاريها  یکپارچه و حذف اتالف

  عناصر اصلی مدیریت جامع نوآوري - ۲- ۳
راهبرد یک نوآوري طرح اولیه است. بر اساس افزایش احتماالت محیطی که در اقدامات نوآوري  .1

خارجی محیط، دهد راهبرد باید انعطاف پذیر و پایدار باشد. براساس تغییرات داخلی و  می روي
  راهبرد نوآوري باید متناسب با زمان تغییر کند و تعادل پویاي خود را حفظ کند.

شود. نوآوري در فناوري کلید اصلی براي تلفیق  می نوآوري در فناوري به عنوان کلید مطرح .2
صالحیت و تطابق آن در بدست آوردن نتایج عملی رقابتی است. بنابراین مدیریت جامع نوآوري 

  به نوآوري در فناوري به عنوان یک کلید و پایه و اساس بنگرد.باید 
این مفهوم به تئوري مدیریتی از نوآوري شامل عناصر،  عملیاتی؛ ي پایه عنوان به نوآوري مدیریت .3

  ساختار،  ابزار و غیره برمی گردد.
ها  اگر ایدهنوآوري در سازمان در گرو ساختار آن است. نوآوري در تفکر الزمه ي هر نوآوري است.  .4

نتوانند تغییر کنند هیچ نوآوري وجود نخواهد داشت. نوآوري بزرگ فرهنگی به عنوان عامل کلیدي 
  و موثر بر سایر نوآوري هاست.

نده است. منظور از نوآوري سازمانی نوآوري در قواعد و مقررات محرك و برانگیز نوآوري سازمانی .5
متداول، هاي  بوط به اقدامات تکراري و ارزیابیمتداول است. یعنی قواعد و مقررات مراقدامات 

سیستم پرداخت حقوق، پاداش و تنبیه کارکنان، ماموریت، ترفیع و مانند آن. آنها باید به منظور 
 در جهت تغییرات محیطی داخلی و خارجی خود را تغییر دهند.ها  هماهنگی با مجموعه ي نوآوري
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هاي  وري بازار نوآوري در کانال یابی در بازار و راهنوآوري بازار جهت دهنده است. منظور از نوآ .6
 شود. می نوینی خلقهاي  عملیاتی است. که به وسیله ي آن بازار نوین، کانال نوین و راه

ذاتی تک نوآوري ها، هاي  هماهنگی در نوآوري به عنوان رهیافت مطرح است. مطابق محدودیت .7
عه واحدي شوند. هماهنگی تمامی عناصر ضروریست که تمامی عناصر سیستماتیک نوآوري مجمو

میالدي و رهیافت بنیادین  1980نوآوري به عنوان الگوي چیره و غالب مدیریت نوآوري در دهه 
 .براي ارتقاي مدیریت جامع نوآوري مطرح است

 

 
  عناصر مدیریت جامع نوآوري )1-3( شکل
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  ابعاد مدیریت جامع نوآوري - ۳- ۳

  در همه زمان هانوآوري  - 3-3-1

ساعته و در  24شود دائمی است، نوآوري هم باید  می با توجه به اینکه رقابتی که در نهایت منجر به نوآوري

  سریع و فوري تشویق و ترغیب کنند.هاي  هفت روز هفته وجود داشته باشد. سرمایه گذاران باید به نوآوري

  نوآوري در همه جا - 3-3-2

عمل و با تغییر محیطی در بازار مردم دریافتند که چگونه اطالعات در یک با دگرگونی مدیریت در تئوري و 
شود. به همین دلیل نوآوري باید مرزهاي اقدامات داخلی را بشکند و  می شبکه عرضه و تقاضا در نظر گرفته

  آنها را به منبع مهم نوآوري یعنی تقاضاي کاربران ومشتریان جهانی آگاه سازند.

  نوآوري توسط همه - 3-3-3

ي اجراي نوآوري در هر زمان و هر مکان ضروریست که همه افراد داخل و بیرون مجموعه در نوآوري برا
آموزد که همه مطابق با استعدادهاي خود باید با یک مجموعه و شبکه  می مشارکت داده شوند. زندگی به ما

نوآوري به تعهدات جهانی مرتبط باشند. خالقیت و تعهد آنها بزرگترین منبع براي نوآوریست. الگوي مدیریت 

نیست، بلکه به رفتار همه کارکنان در همه   R&Dو مشارکت نیاز دارد. نوآوري فقط براي پرسنل بخش 
  1یک سازمان برمی گردد.هاي  بخش

   

  

1 . zhirong, yang and et, Total Innovation Management, zhejing university jornal, 2003. 
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  مدیریت جامع نوآوري جایگاه -4 فصل

  در قرآنمدیریت نوآوري  -۱- ۴
 متعال خداوند صفات جمله ت توجه شده است. تا جایی که ازیکریم به خالق دین مبین اسالم و قرآن در

 و است خلقت جهان نوآور و خالق نیاول عالم خداوند) 81 هیآ سی ،86 هیآ حجر( است شده شمرده »خالق«

 نیتر یعال و نیتر کامل عنوان به زین انسان. است نهاده بنا عالم در را یشگرف ییبایز و تنوع او تیخالق
 جهان در. شود یم محسوب مخلوقات همه نیب در جهان نیا خالق متفکر تنها یاله فهیخل نهیگز و مخلوق

 و علم تمدن، و فرهنگ ساختن به توان یم ينوآور و تیخالق قوه مدد به يدیترد چیه بدون یکنون

  .افتی دست صنعت و يتکنولوژ
 و تفکر تفاوت به مربوط که است یتیترب دستور کی به اشاره) میالعل الخالق هو ربک ان( حجر سوره 86 هیآ

 رشد زانیم و عیطبا و درون اسرار از او. ستندین کسانی مردم همه که داند یم خداوند. باشد یم استعدادها

 بزرگ صفت دو يرو 81 هیآ سی سوره در دیمج قرآن. است خبر با ها انسان مختلف احساسات و يفکر
 دیترد اگر که نیشیپ گفتار بر است یلیدل قتیحق در که کند یم هیتک او انیپا یب علم و تیخالق یعنی خداوند

 دانش و علم به ازین ذرات نیا کردن جور و جمع اگر و است خالق او است خلقت بر او قدرت هیناح از شما

  )میالعل الخالق هو و یبل(...  است آگاه و عالم نظر هر از او دارد
 شده مقدم علم بر تیخالق و آمده گریکدی کنار در علم و تیخالق صفت دو قرآن اتیآ در که نیا از نیبنابرا

 و تیخالق عظمت و تیاهم  دهنده نشان »میعل بر خالق« میتقد: اوالً که نمود استنباط توان یم است،

 نقش تیخالق بروز و ظهور در یآگاه و علم و است دانش و علم بر یمبتن ت،یخالق: اًیثان و است ينوآور
  .کند یم فایا را یمهم اریبس
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  نوآوريانقالب اسالمی و  - ۲- ۴
قرآن به هاي  انقالب اسالمی، نهضت مردم ایران بود که به رهبري امام خمینی(ره) بر اساس اسالم و آموزه

 یاسالم حکومت نام به حکومت از ینوع به منجر که) ره(ینیخم امام يرهبر به انقالباین  پیروزي رسید.
  . بود کنون تا شیپ سال هزار از ها حکومت و عالمان ها، انسان ينوآور نیتر بزرگ شد

 يها بدعت لگدکوب یاله و یانسان يها ارزش تمام مدرن، تیجاهل مییبگو بهتر ای یثان تیجاهل عصر در

 راه در شد یم گرید یبدعت ،ينوآور هر بود؛ ها آن  طرهیس در زین جهان یتمام چون و بود شده ها ابرقدرت
 و شرق خود ينو ادیفر و ينوآور با و دیکش چالش به را ها بدعت تمام انیبن و برآمد يادیفر! تیبشر انحراف

. اندینما او به را تیبشر يفطر و فطرت  گمشده و بود ها سنت دیتجد که يادیفر. گرفت سخره به را غرب

  . کرد زنده را يآزاد و عدالت ،یخداپرست یعنی تیبشر لیاص يها آرمان که يادیفر
 ،یاسیس يها نهیزم  همه در و دیکش چالش به را ها نظام تمام آن از برخاسته حکومت و یاسالم انقالب

 فرد به منحصر حکومت از ینوع ینید يساالر مردم. کرد ينوآور... و یعلم ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ

  . زند یم طعنه دموکرات و کتاتورید یاسیس يها نظام تمام به که است
 و تاباند یم بر را شدن نو همواره تنها نه و اوست ذات در ينوآور که است يا دهیپد انقالب که نیا تر جالب

 است یاسالم انقالب اتیضرور از ينوآور نیبنابرا. هاست شدن نو شگاهیزا و خاستگاه خود که کند یم تحمل

  . است انقالب تحجر پایان و يکار محافظه گرید يریتعب به ای و
 نیتر یاصل عنوان به یفرهنگ و یاسیس نظام از بود؛ ينوآور فکر به دیبا ها نهیزم  همه در یاسالم انقالب در

  .... و یعلم ،یاجتماع ،ياقتصاد يها نظام تا گرفته انقالب يها رکن

هاي  امام خمینی(ره) نیز در سخنان و سیره عملی خود، با اعتماد به جوانان مومن و متعهد، راه را براي نوآوري
  گوناگون باز گذاشتند که ثمره آن در جنگ تحمیلی مالحظه شد. 
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  نوآوري در کالم امام خمینی(ره) - ۳- ۴
 ی(رضوان اهللا تعال ینیسخنان امام خم یآنچنان که امروزه مطرح شده است به عنوان موضوع اصل ينوآور

ها خواستند هر متحجر ین است که برخیشود ا یده مشان استفایسخنان ا آنچه که از یه) قرار نگرفته ولیعل
در  يزیدانستن و داخل کردن چ ینیست و آنچه بدعت است دین نیکه چن یرا بدعت بدانند در حال ينوآور

از  ییامام در قسمت ها .باشد یست مین نیکه از د یدر حال يزین مطرح کردن چیبه عنوان د یعنین ید

امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه شده! و «د: یگو یمها  شهین گونه اندیتنامه خود در پاسخ به ایوص
نان یگفت که ا یمخلوع م يها مخالف است ـ همان سان که محمدرضا پهلو آنکه اسالم با نوآورد يادعا

را اگر مراد از مظاهر تمدن یست. زیش نیک اتهام ابلهانه بین عصر سفر کنند ـ یان در ایارپاخواهند با چه یم

گاه   چیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیشرفته که در پیپ يها ها، اختراعات و ابتکارات و صنعت و نوآورد
د اسالم و یبا آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه علم وصنعت مورد تأک يدیچ مذهب توحیاسالم و ه

ند یگو یم ییروشنفکران حرف ها یاست که بعض ید است. و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنیقرآن مج

و دانشمندان و  یان آسمانیل، تمام ادین قبیو از ا يباز همجنس یدر تمام منکرات و فحشا حت يکه آزاد
که  یاسالم» « .کنند یج مید کورکورانه آن را ترویزدگان به تقل با آن مخالفند گرچه غرب و شرق عقال

از همه خرافات و اسارت قدرت  يبه بازدار ، و انسان راو فکر قرار داده است شهید خود را بر اندین تأکیشتریب

د بشر یمف يها يفت و نوآورشریکند، چگونه ممکن است با تمدن و پ یدعوت م یو ضد انسان یارتجاع يها
از سخنان خود انقالب اي  هه) در گوشیامام (رضوان اهللا عل »سازگار نباشد؟ -اوست يها که حاصل تجربه- 

ن ین بعضى از ایهم« ند:یفرما یکنند و م یقلمداد م يرا به عنوان نوآور یاسالم يو جمهور یاسالم

همه » جمهورى«د که ییخواهند. شما بگو نمى ن جور هستند که فقط اسالمش رایروشنفکرهاى ما هم هم
هم همه  ن رای؛ ا»کیجمهورى دمکرات«د که ییبگوها  ر سلطنت طلبیبه غ قبول دارند؛ جمهورى خوب است،

ک ین یاى است، بدعت است، ا زى تازهیک چیعنى چه؟ جمهورى اسالمى، یقبول دارند، جمهورى اسالمى 

ز به عنوان یرا ن یس حکومت اسالمید التاسیشان ارکان جدیا» اى است. اى است، تازه آورده ز تازهیچ
ت یک جمعیدا شدند و یى پیک گروه هایبعد از انقالب  ..«.ند: یفرما یکرده و م یامور تلق در اداره يورآنو
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ام  دهیته امداد، من نشنین گروه امداد و کمیخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. همیدر تارها  نیر ایى که نظیها
و مستمندان و دهقانانى دگى به فقرا یاى باشد که همتشان صرف رس تهیک همچو کمیک کشورى یکه در 

ته و یل پاسدار، کمیگر از قبیطور نهادهاى د نیاند و محرومان جامعه و هم قرار گرفتهها  افتاده شهرکه در دور

 یدا شده است و بیملت ما به اسالم پ ى است که به برکت اسالم و تعهدیک نوآوردهایها  نیا .ن هایامثال ا
اى به  ک عدهیاى به نام پاسدار،  ک عدهیشود  نکه انقالب مىیسابقه است که به مجرد ا یب. سابقه است ..

سابقه است  یها از خود مردم جوشش کنند؛ و بت داخلى و مرزیج براى امنینام بساى به  ک عدهیته، ینام کم

اى براى امداد داشته باشند  تهیاى به اسم کم تهیک کمین یعلما و مؤمن ک کشورى خود مردم و خودیکه در 
برکات اسالم ها  نیدگى کنند و امداد کنند. این باشد که فقرا و مستمندان را در سراسر کشور رسیکه همشان ا

  1.»است

شرفت و یکمک به پدهند که  ین تذکر میده و به مسئولیرا در جوانان د ییو شکوفا يراه نوآورراحل (ره) امام 
ن و دست یمن به همه مسئول «را در سرلوحه کار خود قرار دهند:  ه مقدمات ابتکار آنانیجوانان و ته ينوآور

ل ارتقاى اخالقى و اعتقادى و علمى و هنرى جوانان یکنم که به هر شکل ممکن وسا اندرکاران سفارش مى

د؛ و روح استقالل و یهمراهى کنها  يو نوآورها  ارزشن یدن به بهترید؛ و آنان را تا مرز رسیرا فراهم ساز

و مسافرت به جهان به ها  له معاشرتینى که به وسید و معلمید. مبادا اساتیى را در آنان زنده نگه داریخودکفا
ند و خداى ناکرده یر و سرزنش نمایاند، تحق هدیکه تازه از اسارت و استعمار رهاصطالح متمدن، جوانان ما را 

ق یر جوانان تزریصفتى را در ضمد و گدایروى و تقلیه پیشند و روحبت بتراها  یرفت و استعداد خارجشیاز پ

ت انسانى خود توجه کنند و یم به هویگران کجا رفتند و ما کجا هستینکه گفته شود که دیند. به جاى اینما
م آنهمه یا اصره توانستهط جنگ و محیى و راه ورسم استقالل را زنده نگه دارند. ما در شرایروح توانا

نه کافى براى رشد استعداد و یط بهتر زمیم. ان شاء اللَّه در شرایداشته باشها  شرفتینى و اختراعات و پیهنرآفر

م. مبارزه علمى براى جوانان زنده کردن روح جستجو و کشف یساز قات را در همه امور فراهم مىیتحق

  

  . 424، ص17صحیفه امام، ج.  1
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هاى زندگى و جهاد و شهادت شکل   ن صحنهیعملى آنان در بهترقت هاست. و اما مبارزه یو حقها  تیواقع
  1»گرفته است.

 

  نوآوري در کالم مقام معظم رهبري(حفظه اهللا) -۴- ۴
 جنبش ای علم دیتول موضوع به همواره مختلف، يها یسخنران یط ریاخ سال چند در يرهبر معظم مقام

 را علم دیتول و يافزار نرم جنبش ،یاسالم يساز تمدن بحث که هاست مدت شانیا. اند نموده دیتأک يافزار م نر

 لیدال به ما: «فرمودند ها دانشگاه استادان و انیدانشجو با يدارید در انقالب فرزانه رهبر .کنند یم مطرح
 ماست يرو شیپ ها تیواقع م،یکن انکار میتوان ینم را نیا. میا افتاده عقب ایدن علم کاروان از یخیتار مشخص

 در بردن، فراتر هست آنچه از را دانش يمرزها و کردن علم دیتول شدن، عالم ییتوانا که است یحال در نیا و

 در است سال سه دو بنده که - علم دیتول جنبش مسأله. است داشته وجود کامالً ما انیم در و ما  ملت

 يها راه نظر، به که ییها راه رفتن یعنی علم دیتول. است هیقض نیا به ناظر - کنم یم تکرار ها دانشگاه
 يها تجربه به و مینرو اند رفته گرانید که را ییها راه ما که ستین یمعن بدان نیا البته است؛ يا نارفته

 عتیطب نیا در و میعظ يایدن نیا در. میباش فکر به که معناست نیبد بلکه نه، م؛یکن ییاعتنا یب گرانید

 اریبس ها ناشناخته. است افتهین دست بدان هنوز امروز شرفتهیپ دانش که است یفراوان يها ناشناخته بزرگ،
 افتهی دست ها آن به حال به تا بشر که است ییزهایچ از تر شیب مراتب، به ادیز گمان به یعنی است؛ ادیز

 و شد گفته که را ياستعداد همان دیبا. میباش ها ناشناخته کشف دنبال به و میکن فکر م،یکن دقت دیبا. است

 و بدعت از و میکن دایپ را بر انیم يها راه. میندازیب کار به دارد، یرانیا فکر و مغز و یرانیا دانم یم هم بنده

 به ما یقاتیتحق و یعلم مراکز و ها دانشگاه در دیبا زهیانگ و حرکت نیا. مینباش مناكیب علم، يواد در ينوآور
 همه و یانسان علوم در ها، بخش همه در شود، یتلق عبادت کی و مقدس يامر عام، يا زهیانگ صورت

 میتوان یم میکن فکر که میباش داشته را جرأت نیا یستیبا ما. دیایدرب صورت نیا به دیبا علوم يها رشته

 کدام اند؟ نکرده گرانید که میکن کار چه: گفت تمام يدینوم با حرف نیا مقابل در شد یم البته م؛یکن ينوآور
  

  .97ص  21صحیفه امام جلد .  1
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 را نارفته يها راه شود یم که پروراند دل در را دیام و فکر نیا شود یم که کنم یم تصور من اما م؟یبرو را راه
 کردند جرأت یکسان. بود ناشناخته شناسد، یم تیبشر و ایدن امروز که ییزهایچ از ياریبس روز، کی. کرد دایپ

  1»م؟یکن کشف را يگرید ناشناخته راه مینتوان ما که دارد یلیدل چه. شناختند را ها ناشناخته نیا و

 آن علم؛ در ییشکوفا و ينوآور یعنی زین يافزار نرم جنبش و علم دیتول شانیا منظر از داستیپ که گونه همان
 که میده انجام ییکارها و میبزن ییها حرف ما که يا گونه به مختلف يها بخش و ها عرصه همه در هم

 ریناپذ اجتناب ضرورت ،ییشکوفا و ينوآور یاسالم انقالب چهارم دهه در پس ندارند و اند نگفته گرانید

 به تیخالق و ابتکار قالب در امروزه که است یشناس روان مهم موضوعات از ییشکوفا و ينوآور. ماست امروز
 يها کیتکن از یکی ينوآور و تیخالق امروز، یصنعت جهان در که چرا است گرفته قرار اقبال مورد شدت

 رو نیا از. شود یم یتلق... و يهنر ،یفرهنگ ،یعلم يها شرفتیپ و اختراعات اکتشافات، به یابیدست مهم

  .است گرفته قرار دیتأک مورد انقالب فرزانه رهبر يسو از حهیقر نیا بروز و پرورش
ضرورت تأمل مسئوالن ) در سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه 1391همچنین ایشان اخیراً(مرداد ماه 

 یخالء نبود نظام مل«د قرار دادند و خاطرنشان کردند: یرا مورد تأک ينوآور یجاد نظام ملیدرخصوص ا

کشور است، به شدت  یعلمهاي  دستگاه کالن و خرداي  هریزنجهاي  از ارتباطاي  هکه در واقع شبک ينوآور

ت یرصد و هدا ي،نوآور یفه نظام ملین وظیمهمتر.. .. کرد یشیآن چاره اند يد برایکه با شود می احساس
ک ینجا یه به نظام ملىِ نوآورى است. االن ایى آخر توص هیتوص...  در کشور است. يو نوآور یان علمیجر

اتى نشود ید عملید و شایى جامع علمى هم آنچنان که با ن خأل موجب شده نقشهیو هم -ى وجود دارد یخأل

 ها، تعامل تیاى از فعال شبکهک ین خأل نظام ملىِ نوآورى، که عبارت است از یو آن عبارت است از هم - 
ط یهاى علمى کشور؛ چه در درون مح  ن دستگاهیانى و خرد، بیهاى کالن و م اى، در سطح رهیهاى زنج

ن به عنوان نظام ملىِ نوآورى ید، که ایاید به وجود بینى باینچنیک تعامل ایط علمى. یرون محیعلمى، چه ب

ابى یت کند، رصد کند، ارزیریان دانش و نوآورى را مدین که جریشناخته شود؛ کارش هم عبارت است از ا
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ن مسئله فکر ید به ایران بایز الزمى است و به نظر من مسئوالن و مدیک چین امروز یت کند. ایکند، هدا
  1»کنند.

  جایگاه استراتژیک نوآوري در امنیت ملی - ۵- ۴
 هر تهدید و حمله را گویند. مفهوم امنیت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی براي رویارویی با

 یکل مقوله. است شده داده آن از یگوناگون فیتعار خاطر نیهم به. باشد یم چندگانه وجوه يدارا یمل تیامن

 یروان و يماد تیامن بر ناظر که "یمنیا احساس" ای ترس از ییرها و يآزاد احساس به توان یم را تیامن
 جمعیت، از بخشی یا تمام دادن دست از تهدید از فارغ ملتی که است ملی حالتی امنیت . کرد اطالق است

 طریق از را ملی دولت بقاي که کند می اشاره الزاماتی به ملی امنیت .برد سر به خود خاك یا دارایی،

 یمل تیامن از افتیره نوع دو .نماید حفظ دیپلماسی ابزار از استفاده و سیاسی توان و ارتش اقتصاد، بکارگیري

  دیجد افتیره) ب ،یسنت افتیره) الف. دارد وجود
 استفاده د،یتهد مطالعه را یمل تیامن يبعد تک يمنظر از افتیره نیا ؛یمل تیامن کیکالس و یسنت فیتعر

 چگونه نکهیا مطالعه و جنگ با برخورد يها راه و عواقب صورت نیا در که داند یم ینظام يروین کنترل و

 استفاده یخارج ینظام داتیتهد با ییارویرو يبرا موثر یصورت به ینظام يروهاین از یمل يها حکومت
هاي  ، تغییرات استراتژیکی رخ داده و علوم و فنون و نوآوريیمل تیامن دیجد فیاما در تعر . باشد یم ند،ینما

 در شده جادیا تحوالت و رییتغ کردن لحاظ با افتیره نیعلمی و عملی مورد استفاده قرار گرفته است. ا

 رینظ یمسائل شدن یالملل نیب و شدن یمحل شدن، یجهان از یناش يها چالش و یالملل نیب و یداخل طیمح

 کرده لیتعد و جرح را یمل تیامن مفهوم... و اتم، بمب ظهور ،ياقتصاد رکود ست،یز طیمح مخدر، مواد دز،یا
 و استفاده د،یتهد یبررس بر عالوه یمل تیامن آن جهیدرنت. دینما یم یبررس يافزار نرم جنبه از اساساً را آن و

 یبرخ که است یفرهنگ و یاسیس ،ياقتصاد ،یطیمح داتیتهد به یبخش تیاولو شامل ینظام يروین کنترل

 ظهور طیشرا در بلکه کنند، یم دایپ يزیآم ابهام تیماه و شکل گذشته، برخالف تنها نه دات،یتهد نیا از
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 دایپ یجهان تیماه و شکل یتیامن داتیتهد گر،یکدی با کشورها روزافزون یکینزد و ارتباط متقابل، یوابستگ
   .کنند یم

 فرض، بر بنا آن از مقصود که دارد وجود امنیتی یا سیاسی پلیس نوعی کشورها همه در کمابیش امروزه،

 هاي راه از که کسانی سرکوبی و کشور داخل به جاسوس و ویرانگر و محرك عوامل نفوذ از جلوگیري
 قدرت باشد تر خواه تمامیت نظامی هرچه. آیند می شمار به موجود سیاسی نظم کننده ي تهدید غیرقانونی

 براي مجالی که سیاسی هاي نظام گونه این. است بیشتر نظام آن در آن خشونت و شدت و سیاسی پلیس

 یا »ملی امنیت دشمنان« نام به همواره را خود دشمنان یا مخالفان گذارند، نمی قانونی و علنی مخالفت
   .کنند می سرکوب دیگر هاي نام

و شیوه حکومتی آنها، در تمامی کشورها در ایجاد و پایداري امنیت ملی از ها  در کل و فارغ از شکل حکومت

شود که نتیجه آن کنترل و تسلط بر فضاي فیزیکی و روانی جامعه است.  می و شگردهایی استفادهها  روش
با هر مکان و هر زمانی تفاوت خواهند داشت. هر چه علم و فناوري پیشرفت کند،  متناسبها  این روش

شوند لذا  می عملیاتی آن نیز بیشتر و با کیفیت ترهاي  امکان برهم زدن نظم عمومی و امنیت و نیز روش

جاد وظیفه دولت این است که در این عرصه نیز مانند سایر موضوعات اجتماعی به کنترل بپردازد و با ای

تحول و مدیریت نوآوري و با استفاده از حاصل مطالعات علمی مراکز آکادمیک و نیز با بهره گیري از 
قبل خود و سایر کشورها، به انجام این تکلیف مهم حکومتی بپردازد. هاي  تجربیات اندوخته شده در سال

تی، عالوه بر امور صرفا امنیتی و مضاف بر این، همانطور که در باال اشاره شد؛ در رهیافت جدید دکترین امنی

مختلف لزوما هاي  و بین المللی در رشتهاي  هگوناگون ملی، منطقهاي  نظامی، علوم و فنون جدید در عرصه
امنیتی مرتبط با آنها نیز هاي  باید مورد استفاده قرار گیرند. طبیعتاً با پیشرفت در این عرصه ها، فنون و روش

در ها  گیرند و با مدیریت متناسب آنها و با بهره گیري مدیریت نوآوري در این زمینهباید مورد تجدید نظر قرار 

 راه نیل به اهداف امنیت ملی که مورد نظر تمام حکومت هاست، گام برداشته شود. 
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  جایگاه استراتژیک نوآوري در سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور - ۶- ۴
 وها  ارزش با متناسب که ن،یمع مدت بلند زمان کی در جامعه یابیدست قابل آرمان از است عبارت انداز چشم

  .گردد یم نییتع مردم و نظام يها آرمان
 مورد آن یانقالب و یاسالم تیهو که است ندهیآ یآرمان رانیا از يریجمهوري اسالمی ایران تصو انداز چشم

  : که است یعامل ساله 20 انداز چشم است. بوده يرهبر معظم مقام دییتا

  .کند یم نییتع را اهدافشان و دهد یم جهت را جامعه یاصل يها مولفه از کیهر  - 1
  .سازد یم سازگار نظام کی آن از و دهد یم وندیپ هم به را عوامل مجموعه  - 2

  :است زیر يها یژگیو يدارا انداز چشم

  ينگر جامع - 4            ییگرا واقع - 3            ییگرا ارزش-  2             ينگر ندهیآ- 1
  .ردیگ قرار مطالعه مورد دیبا نکته دو بلندمدت انداز چشم میتنظ و هیته در

  .کند یم ینیب شیپ را ندهیآ موجود طیشرا اساس بر و کند یم یبررس را موجود تیوضع که یروش ینیب شیپ

 نیا به دنیرس يبرا و شود یم گرفته نظر در یآرمان و مناسب يریتصو آن در که است يندیفرآ ينگر ندهیآ
  .کند ياری را جامعه دیباها  ارزش

 تیاهم حائز آنها به توجه که کردند نییتب را ییرهنمودها انداز چشم مختلف ابعاد در انقالب معظم رهبر

ابالغی ایشان براي تدوین سند هاي  است. یکی از این ابعاد، محور علمی است که بنا به سیاست ياریبس
قرار گیرد. لذا در تدوین برنامه » علم دیتول و يافزار نرم نهضت«باید تمرکز بر  ،یعلم نهیزم درانداز،  چشم

  در زمینه علمی باید به نوآوري و تولید علم بومی توجه ویژه شود. 

چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران که مرتبط با علم و فناوري و  سند در بخش هایی از متن
  :داشت خواهد هایى ویژگى نیچن انداز، چشم این افق در ایرانى ده است: جامعهنوآوري است؛ آم

 سرمایه و انسانى منابع برتر سهم بر متکى ورى،فنا و علم دیتول در توانا شرفته،یپ دانش از برخوردار 

  .ملى دیتول اجتماعى در
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 شامل( غربى جنوب اىیآس منطقه سطح در آورى فن و علمى اقتصادى، اول جایگاه به یافته دست 
 رشد علم، دیتول و افزارى نرم جنبش بر دیتاک با) همسایه کشورهاى و انهیخاورم قفقاز، انه،یاى میآس

  .کامل اشتغال به دنیرس و سرانه درآمد سطح نسبى ارتقاى مستمر اقتصادى، و پرشتاب

 اسالمی رود که جمهوري می انتظارشود تولید علم در سرلوحه این سند قرار دارد و  می همانگونه که مالحظه
 آن يریبه کارگ و نوآوري و فناوري علم، توسعۀ و تولید در توانا کشوري شمسی هجري 1404افق  در ایران

 برترین تراز در اسالم مکتب در شده تربیت و شایسته، فرهیخته انسانهاي از برخوردار نه ها،یزم ۀیکل در

 غربی جنوب منطقۀ در يفناور و علم نخست رتبۀ يدارا بشري، دانش مرزهاي در شتازیپ جهانی؛ دانشمندان
  باشد.  ملی اقتدار و ثروت مولد ن،ینوهاي  فناوري برخی در برجسته و ایآس

علمی که توسط هاي  این مهم به دست نمی آید مگر با مدیریت جامع و هماهنگ و کالن نگر نوآوري

شود و جهت دهی،  می ی و مراکز تحقیقاتی انجامآکادمیک رسمی و حتی نهادهاي غیردولتهاي  بخش
  علمی مورد نظر.هاي  هدایت، حمایت، کنترل و در نهایت نظارت بر این روند جهت دستیابی به پیشرفت

باشد که مباحث و  می نقشه جامع علمی کشور یکی از راهکارهاي عملی نمودن سند چشم انداز بیست ساله

کند. در  می و در راستاي اهداف قانون اساسی و چشم انداز بیاناحکام علمی آن را به صورت تفصیلی 

صفحات آینده در مبحث جایگاه مدیریت نوآوري در نقشه جامع علمی کشور بیشتر به این موضوع خواهیم 
  پرداخت.
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  جایگاه استراتژیک نوآوري در نقشه جامع علمی کشور - ۷- ۴
 که استاي  هگون به شرایط. است برخوردار يراهبرد و مهم بسیار جایگاه از يفناور و علم کنونی، جهان در

 عرصۀ در مدوناي  هبرنام و طرح نیازمند شک بی جانبه همه پیشرفت و رشد يبرا يکشور هر حاضر قرن در
 نظام سالۀ بیست انداز چشم سند تصویب و طراحی شرایط، این در. باشد می و رشد در آن يفناور و علم

 و سند این در يفناور و علم عرصۀ دراي  همنطق اول رتبۀ به دستیابی موضوع طرح و ایران اسالمی يجمهور

 گذشته، دهۀ سه در مختلف علمی يها حوزه در متخصص انسانی سرمایه توجهی قابل تعداد تربیت همچنین
این نهضت  .است نموده فراهم بر اساس نوآوري را علمی نهضت یک ایجاد يبرا الزم يتوانمند و انگیزه

 لزوم بر يرهبر معظم مقام تأکید بدون برنامه ریزي دقیق و مدون امکانپذیر نخواهد بود. بر همین اساس با

 در مناسبی تحرك نوآوري، و يفناور علم، مقولۀ به ایشان ویژة با توجه و کشور علمی جامع نقشۀ طراحی
 عالی يشورا محوریت و مسئولیت با لذا. شد فراهمها  حوزه این يریز برنامه و يسیاستگذار يها حوزه

 نقشۀ طراحی يحوزو و دانشگاهی نظران صاحب و نخبگان از نفر هزار حدود مشارکت با و فرهنگی انقالب

ست یب چشم انداز سند اهداف به یابیدست منظور به»  کشور یعلم جامع نقشۀ. «شد آغاز کشور علمی جامع
 راه مودنیپ یچگونگ و حرکت ریمس تا شده هی، تهيفناور و علم حوزة در رانیا یاسالم يجمهور نظام سالۀ

. سازد اهداف روشن آن تحقق در را کشور ییاجرا ارکان از کی هر مشارکت نحوة و کند میترس و نیتدو را

 اهداف، ،یمبان از ایپو و هماهنگ جامع، يها مجموعه: از است عبارت کشور یعلم جامع نقشۀ واقع، در
 يها ارزش بر یمبتن ينوآور و يفناور علم، يراهبرد تحول يزیالزامات برنامه ر و ساختارها است ها،یس

  .ست سالهیب چشم انداز اهداف به یابیدست يبرا نده نگریآ و یاسالم

 دیگر، يسو از و داشت نظر در راها  آرمان ترین عالی باید سو یک از نقشه این ترسیم در که رسد می به نظر
 دیگر يکشورها کالن يها برنامه وها  يگذار سیاست به کشور، باالدستی اسناد و اساسی قانون به توجه با

در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصول دوم و سوم به بحث استفاده از علم و  .کرد توجه نیز

داند  می  نظامی را اسالمی يجمهور دوم  اصل اشاره شده است.ها  فناوري و حمایت از نوآوري در این زمینه
 به مقاصد و اهداف خود در پیشبرد آنها  و تالش  بشري  پیشرفته و تجارب  و فنون  از علوم  استفاده  از راه  که
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و تتبع   بررسی  روح  تقویت«یکی از راهکارهاي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم را  سوم  اصلرسد و در  می
  محققان  و تشویق  مراکز تحقیق  تأسیس  از طریق  و اسالمی  فرهنگی ، فنی،  علمیهاي   زمینه  و ابتکار در تمام

لذا با توجه  .داند می و مانند اینها  و امور نظامی  و کشاورزي  و صنعت  و فنون  در علوم  خودکفایی  تأمینو نیز       

  ارد. به تأکید قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور نیز باید در همین راستا گام برد
 ينهاد چارچوب پنجم آن تحت عنوان . تا آنجا که فصلسند نیز به این امر توجه شده استدر تدوین این 

برد بالفاصله همراه با آن  می نام گرفته است و هر کجا که از علم و فناوري نام ينوآور و يفناور علم،

  کنیم.  می ره شده است، بیانکند. در زیر اهم مواردي را که به نوآوري اشا می نوآوري را هم بیان
هاي  کشور به شاخص يفناور و علم کالن يو شاخص ها اهم مطلوب يت هایدر ردیف پنجم جدول کم

  اشاره شده است و آنها را برشمرده است.  يو نوآور يبط با فناورتمر

 ذیل راهبردکشور  در يفناور و علم توسعۀ کالن يراهبردها با متناسب یمل اقدامات و راهبردها در فصل
 و میتعل نظام يهماهنگ ساز و يفناور و علم ينهادها و ساختارها به دنیاول با عنوان انسجام بخش کالن

  :کالن راهبردها اشعار داشته  يزیبرنامه ر و ياستگذاریدر مراحل س تیترب

 قاتیتحق علوم، یعال يشورا در یهماهنگ قیطر از کشور مختلف يها بخش نیب در ییهم افزا يارتقا. 3... 

 از کشور يفناور و علم نظام يها تیمأمور ياجرا و ياستگذاریس يندهایدر فرآ لیتسه هدف با يفناور و
  :قیطر

 متعدد مراکز حذف و يفناور و علم چرخۀ در مرتبط ينهادها لیتکم و ییکارا شیافزا ند،یفرآ اصالح

 که یفرابخش صورت به ينوآور یمل نظام هماهنگ کننده و ت کنندهینهاد هدا کی قیطر از استگذاریس
 ياستگذاریس و يم سازیتصم به منظور ربطیذ يسازمان ها وها  وزارتخانه نیب یهماهنگ آن یاصل فۀیوظ

  باشد. می بازخورد جذب و نظارت مربوطه، ين نامه هاییآ و نیقوان شنهادیپ و نیتدو شامل و نظام بهبود يبرا

 وها  کارگروه مانند یررسمیغ يسازوکارها ای و ينوآور و يفناور علم، یمتول مشترك يسازمان ها جادیا
  تجارت؛ و صنعت و ينوآور و يفناور علم، ينهادها يکپارچه سازی و یکینزد يبرا مشترك يته هایکم
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 و توسعه يبرا ينوآور و يفناور علم، چرخۀ مؤثر نقش يفایسوم تحت عنوان ا کالن همچنین در راهبرد
. این ی مدیریت نوآوري برشمرده شده استان موارد بسیاري از راهبردهاي عملیاتیدانش بن اقتصاد تحقق

  نماییم. می روند در سایر فصول نیز وجود دارد که به دلیل پرهیز از اطاله کالم از ذکر همه آنها خودداري

در سطوح کالن در کل یکی از مهم ترین محورهاي نقشه جامع علمی کشور اتکاء به نوآوري و مدیریت آن 
و خرد توسط دولت و نهادهاي دولتی در سطوح تصمیم سازي، تصمیم گیري و اجرایی است که به وسیله 

نهادهاي کالسیک سیستماتیک مانند مجلس شوراي اسالمی، شوراي عالی انقالب فرهنگی و یا 

سته و غیر وابسته به دولتی و همچنین نهادهاي غیرسیستماتیک مانند موسسات تحقیقاتی وابهاي  وزارتخانه
  رسند. چه در تصمیم سازي و تصمیم گیري و چه درامور اجرایی. می منصه ظهور

ها  باشد. اما این لزوما به این مفهوم نیست که دانشگاه می لذا مدیریت نوآوري در زمینه علمی با بخش دولتی

هاي  بلکه منطقی است که دستگاهو موسسات و مراکز تحقیقاتی و علمی نتوانند در این زمینه گام بردارند. 
باشند و نیز نیازهاي مستمر و مقطعی  می متخصص و کالن نگر دولتی که ناظر جریان علمی کشور از باال

ریزي و مه توانند نسبت به برنا می آگاهی دارند؛ بهترها  را بهتر رصد کرده و به آنها  جامعه در همه زمینه

البته ناگفته نماند که بخش دولتی مذکور به تنهایی متصدي تولید  تصمیم گیري در این زمینه اقدام کنند.

باشد اما  می علم و نوآوري نخواهد بود و ملزم به استفاده مستمر از محصوالت مراکز علمی دولتی و خصوصی
همانگونه که بیان شد بنا به اصل جامع نگري در مدیریت، مسئول تصمیم سازي و تصمیم گیري و در 

باشد و در نهایت باید به عنوان ناظر برتر و نهایی جریان رشد علم و نوآوري  می مقررات خود مواقعی اجراي

  را زیر نظر داشته باشد تا بتواند وظیفه ي برنامه ریزي آینده خود را به نحو احسن انجام دهد. 
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  مدیریت جامع نوآوري ابزار -5 فصل
، صنعت و دانشگاه و از یک نظام بزرگ تر متشکل از بخش هایی نظیر دولت نظام نوآوري خود بخشی

در ها  بر روابط میان این اجزا یا بخشاي  هدر چارچوب مذکور تاکید ویژ همچنین محیط پیرامون آنهاست.
از سوي « 1نوآوري دانسته شده است.هاي  سطوح مختلف شده و این ارتباطات تعیین کننده عملکرد نظام

عملکرد مناسب نظام نوآوري نیازمند وجود یک چارچوب مناسب مدیریت و حکمرانی در باالترین دیگر، 

مختلف از قبیل سیاستگذاري و هماهنگی؛ پشتیبانی و توسعه هاي  از فعالیتاي  هسطح آن است که مجموع
ده دارد و دولت زیرساخت؛ امور اجرایی و همچنین نظارت و ارزیابی را در حوزه علم، فناوري و نوآوري برعه

اط با حکمرانی نظام ملی نوآوري مطرح شده ردهاي مختلفی در ارتبرویک 2کند. می نقشی اساسی در آن ایفا

  دهند، مانند: می است که روندهاي اخیر در این خصوص را نشان
 سلسله مراتبی به سمت سبک شبکه اي؛هاي  تغییر در سبک 

  ؛مشارکتی و آموزشیهاي  دستوري به سبکهاي  حرکت از سبک 

 خطی علم و فناوري به سمت سیاستگذاري سیستمی و کل نگر هاي  حرکت از سیاستگذاري
 ؛نوآوري

 باز و افقی سیاستگذاري با مشارکت هاي  بسته و عمودي سیاستگذاري به شبکههاي  تغیییر در شبکه

 ؛ذینفعان و تأکید بر افقی سازي و یکپارچگی سیاسی در فرآیند سیاستگذاري

و همچنین مشخص بودن نحوه هماهنگی بازیگران ها  ا این توضیحات، شفافیت وظایف و حوزه فعالیتب

به موازي ها  مختلف اهمیت زیادي براي کارایی و اثربخشی حکمرانی نظام نوآوري دارد و فقدان این مولفه

  3»ملی نوآوري خواهد شد.کاري، تداخل وظایف و اختیارات و در نتیجه عدم تحقق نتایج مورد انتظار از نظام 

  

  .1391. حکمرانی در نظام ملی نوآوري ایران، گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، تیرماه  1
،  1390،  1فصلنامه سیاست علم و فناوري، شماره ، »تحلیل حکمرانی نظام نوآوري ایران بر پایه چرخه سیاستگذاري نوآوري«. حاجی حسینی، حجت اهللا و همکاران،  2

  .1391. به نقل از حکمرانی در نظام ملی نوآوري ایران، گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، تیرماه  2ص 
  . به نقل از همان. 7. حاجی حسینی، پیشین ، ص  3
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گیریم که سیاستگذاري و برنامه ریزي در حوزه کالن نوآوري، در سطح ملی باید برعهده دولت  می لذا نتیجه
با استفاده از اطالعات وسیع و همه جانبه خود و با استفاده از سیستم پردازش مرکزي و با جامع باشد تا 

تنظیم کرد.  توان نقشه راه نوآوري را به درستیکاري بپردازد و بنگري، به برنامه ریزي کالن و دور از موازي 

تأسیس معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري در کنار وزارت علوم تحقیقات و فناوري به عنوان نهاد 
رسد. همچنین تدوین نقشه جامع علمی کشور که سند این  می مسئول در این امر مفید فایده به نظر

که در فصل قبل به آن اشاره شد. در این فصل طی چند  توان در راستا دانست، می یزت را نسیاستگذاري اس

  پردازیم. می مبحث به بررسی ابزارهاي اجرایی این برنامه جامع

  بنیاد ملی نخبگان - ۱- ۵
علمی نخبگان در راستاي هاي  با توجه به تاکید مقام معظم رهبري در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت«

لزوم حرکت انقالبی در مسیر رفع موانع و مشکالت تولید دانش و جنبش نرم افزاري در جلسه توسعه کشور و 
، تصمیم به تشکیل بنیاد ملی نخبگان گرفته 1383دیدار برخی از نخبگان علمی کشور با ایشان در مهرماه 

رهنگی به شوراي عالی انقالب ف 10/3/1384شد. اساسنامه این بنیاد در پانصد و شصتمین جلسه مورخ 

  1»تصویب رسید و ریاست آن نیز برعهده معاون علمی و فناوري ریاست جمهور است.
جذب و  یی،شناساو با کند  می هم اکنون این بنیاد به عنوان دستگاه مرتبط دولت در ارتباط با نخبگان عمل

ریزي براي فضاسازي  و با ارائه تسهیالت به نخبگان از یک سو و برنامهاز نخبگان  يو معنو يماد یبانیپشت

  مدیریت در این بخش را برعهده دارد. ،و نخبه پروري و حفظ نخبگان

 يبرا ياستگذاریو س يزیر اد، عبارت است از برنامهیس بنیهدف از تأس«اساسنامه این بنیاد  2ماده طبق 
 ياز آنان در راستا یبانیو پشت يرینخبگان، جذب، حفظ و بکارگ يو معنو يت مادیت، حمای، هداییشناسا

در  يو اقتصاد ي، فناوریگاه برتر علمیو متوازن کشور و احراز جا یو توسعه علم يد علم، فناوریارتقاء تول

این بنیاد را به صورت عملیاتی  فیوظا 3ماده اما » . 1404منطقه براساس سند چشم انداز کشور درافق 
  :  يبرا يزیر و برنامه يذاراستگیـ س1«مشخص کرده است. این وظایف عبارتند از: 

  

  .  8، ص 1391شوراي اسالمی، تیرماه . حکمرانی در نظام ملی نوآوري ایران، گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس  1
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  از نخبگان کشور  يو معنو يماد یبانیالف ـ پشت
  د علم در کشور یت نخبگان به منظور ارتقاء تولیت و حمای، هداییب ـ شناسا

   یط علمیجامع الشرا يها تیت از شخصیج ـ کشف، جذب و پرورش استعدادها و حما

   ینیو کارآفر یقاتیتحق يت هایانجام فعال يت از نخبگان براید ـ حما
مربوط به آنان در  يها تیمرتبط با نخبگان و نظارت بر فعال يها و نهادها ان سازمانیم یجاد هماهنگیـ ا2

  مصوب  يها و برنامهها  استیس يجهت اجرا

و  یقات جهانیمحققان و نخبگان به تحق یدسترس يالت و امکانات الزم برایـ کمک به فراهم نمودن تسه3
  و متوازن کشور یتحقق اهداف توسعه علم يد به کشور در راستایجد يها يانتقال فناور

در داخل و  یعلم يها شیحضور نخبگان در هما يالت و امکانات الزم برایـ کمک به فراهم نمودن تسه4

  خارج کشور 
  »در داخل و خارج از کشور یرانیژه نخبگان ایو یل شبکۀ جهانیـ تشک5

  فناوري و علم پارك - ۲- ۵

   فناوري و علم پارك تعریف - 5-2-1

  :است چنین -2002 )ها  پارك المللی بین (انجمن IASP توسط علمی پارك از شده ارایه تعریف

 افزایش آن اصلی هدف و شود می ادارهاي  هحرف متخصصان وسیله به که است سازمانی علمی پارك یک

 وها  شرکت میان در رقابت قدرت افزایش و نوآوري فرهنگ ارتقاء و تشویق طریق از درجامعه ثروت
 یک هدف این به دستیابی براي. کنند می فعالیت پارك محیط در دانش و برعلم متکی که است مؤسساتی

 و تحقیق مراکز ها، دانشگاه میان در تکنولوژي و دانش جریان مدیریت و انگیزش ایجاد با علمی پارك

 مراکز طریق از را نوآوري بر متکیهاي  شرکت رشد و ایجاد بازار، و خصوصیهاي  شرکت توسعه،
 با خدماتی همچنین علمیهاي  اركپ نماید. می تسهیل (Spin-off)زایشی فرآیندهاي و (incubator)رشد

 نمایند. می ارائه پارك در مستقر مؤسسات به کیفی و مناسب تأسیسات و کاري فضاهاي و باال فزودها ارزش

 سنتی( صنعتیهاي  بخش براي هم مراکز این که دهد می شانن 128جاده  و سیلیکون درههاي  پارك تجربه
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 بر مبتنیهاي  شرکت و صنایع توسعه در هم و است مناسب کالیفرنیا) یا ایتالیا سابقه با کارخانجات مانند
   کند. می ایفا اساسی نقشی باال، سطح تکنولوژي با و دانش

 از رشته چند یا یک و دارد تحقیقاتی و آموزشی مرکز یا دانشگاه چند یا یک با عملیاتی ارتباط stp یک

 از معقولی فاصلۀ یا مجاورت در و دارد پارك مشابه فیزیکی حیطدهد و م قرارمی خود حمایت تحت را صنعت
 نهادهاي از یکی توسط معموال پارك ردارد. ه قرار تحقیقاتی مؤسسۀ یا دانشگاهی مرکز صنعتی، قطب یک

 تحت و...) دولتیهاي  سازمان وها  پژوهشکده ها، شهرداري ها، استانداري (مانند محلی عمومی یا دولتی

  .گیرد می قرار مستقیم غیر یا مستقیم حمایت

   فناوري و علمهاي  پارك وکارکردهاي اهداف - 5-2-2

 يدارا صنایع در ویژه به صنایع دراي  هتوسع و تحقیق يها فعالیت يبقا و ایجاد راه در مشکل مهمترین

 بخش درها  هزینه پرت کالن، اولیه يگذار سرمایه به نیاز الزم، يها آموزش نبود پیشرفته يتکنولوژ
 نوین يها یافته به دسترسی امکان عدم صنعت، یک متخصصین میان افزایی هم وجود عدم و تحقیقات

 مهندسی جدید يها شرکت خصوص در .ستو ... ااي  هحرف مشاوران به دسترسی عدم یا ناآشنایی جهانی،

 عنوان به امروزه مشکل این .است يجد تأسیس اولیه يها سال در شرکت مالی و مدیریتی مشکالت نیز
 توسط شده تشکیل يها شرکت از يبسیار سو آن زاست. ا مطرح يبشر جوامع تمامی در اساسی معضل یک

 از استفاده و مالی يها حمایت از يبرخوردار و صنعت و بازار نیاز شناخت يبرا دانشگاهی التحصیالن فارغ

 یک عنوان به يفناور و علم يها پارك یجادهستند. ا يجد يها محدودیت دچار صنایع پیشرفته امکانات
  شود: می انجام زیر عمده هدف سه با و مسأله این يبرا حل راه

  ؛ بالعکس و صنایع تا دانشگاه از تحقیقات و آموزش چرخه تکمیل - 1

   ؛تکنولوژیک ينوپا يها شرکت و صنایعاي  هتوسع و تحقیق يها فعالیت از حمایت- 2
  ؛ يساز نمونه و دانشگاهی تحقیقات نتایج يساز يتجار- 3

 يها کارگاه وها  آزمایشگاه بنایی، زیر تأسیسات زمین، ارائه و آوردن فراهم با يفناور و علم يها پارك اما

 را تحقیقاتی و آموزشی مؤسسات وها  شرکت واحدها، اجتماع موجبات قانونی تسهیالت و متمرکز تحقیقاتی
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 يها يفناور و فنی دانش توسعه جهت مناسب يفضا ایجاد ضمن و نموده فراهم متمرکز يفضا یک در
 هزینه کاهش موجبات واحدها، این مداوم تعامالت و فیزیکی مجاورت از ناشی افزایی هم رهگذر از پیشرفته،

  سازند. می فراهم رااي  هتوسع و تحقیق يها فعالیت در يجار يها هزینه و اولیه يگذار سرمایه يها

  کرد: بندي دسته نحو بدین توان می راها  پارك این وظایف
 ؛جهانی درعرصه رقابت منظور به فناوري واحدهاي فنی دانش ارتقاء به کمک 

 منظور به فناوري واحدهاي رشد مراکز طریق از جدید اقتصاديهاي  وبنگاهها  ایجادشرکت به کمک 

 ؛اي منطقه توسعه

 ها، دانشگاه منابع ،امکانات بین پیوند ایجاد براي قهمنط در موجود امکانات وها  توانایی سازماندهی 

   ؛فناوري واحدهايهاي  وتوانایی منطقه صنعتی و فناوري و مراکزعلمی

 ؛تقاضامحورهاي  زمینه در تحقیق سوي به علمی مراکز دهی جهت در کمک  
 از خارج و داخل متخصصان و دانشمندان جذب براي ومهندسی علمی فعالیت مناسب فضاي ایجاد 

  ؛کشور

 هاي  شرکت فناوري توسعه براي پارك در خارجی فناوري واحدهاي همکاري و حضور از حمایت

 .بومی

 و قیتحق مؤسسات رىیگ شکل و توسعه به کمک فناورى، و علم هاى پارك احداث هاى زهیانگ از کىی

 به که توسعه حال در کشورهاى راىب است. خصوصى) بخش (توسط سبک عیصنا و کوچک توسعۀ

 امر نیا دىیکل دیفوا است. اتىیح زةیانگ کی نیا ند،ینما مى اقدام فناورى و علم هاى پارك احداث
   از: عبارتند

 به ماًیمستق که امورى جهت در تیفعال به خصوصى بخش سرگردان و کوچک هاى هیسرما تیهدا 

   شوند؛ می مربوط کشور فنى توسعۀ
 اثربخش؛ و یفیک مشاغل جادیا  

 یمل يفناور و علوم سطح يارتقا وها  تیفعال خدمات، بهبود يبرا رقابت يفضا توسعۀ و جادیا. 
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  فناورى و علم هاى پارك التیتسه وها  تیحما - 5-2-3

 اهم که دهند مى ارائه را ممتازى التیتسه وها  تیحما خود، تیماه اقتضاى به فناورى و علم هاى پارك

  :از عبارتند آنها

   آموزش .1
 براى را نهیمز ده،یورز نیمحقق و قاتییتحق مراکز و  ها) درآن ىیها گاهیپا داشتن (یاها  دانشگاه وجود 

   کند. می  فراهم تخصصی آموزشهاي  دوره برگزاري

   اطالعات .2
 از مختلفهاي  زمینه در اطالعات که اورد می وجود به را امکان این ،مدرن رسانی اطالع مراکز یا مرکز وجود

 گیرد. قرار پژوهشگران اختیار در روزآمد، اطالعاتیهاي  بانک یاها  کتابخانه در موجود کتب و نشریات طریق
 کامال جهانیهاي  شبکه طریق از اطالعات انتقال براي الکترونیکی پست فناوري، و علمهاي  پارك قالب در

 در را نیاز موردهاي  کنفرانس و سمینارها برگزاري پیوسته طور بهها  پارك این مدیریت عالوه، به است. فعال

  دارد. خود کار دستور

 اختراعات ثبت .3

 پژوهشگرانهاي  نوآوري و ابداعات حاصل که است فراهم سادگی به امکان این فناوري، و علمهاي  پارك در

  1 .بماند محفوظها  آن حقوق و ثبت آنان خود نام به
  

  رشد مراکز - ۳- ۵
 کارهاي و کسب ایجاد یا پرورش براي که هستند مراکزي کارآفرینی، ادبیات در )incubator( رشد کزامر

 عملیاتی و اجرایی راستاي در که هستند نوآوري بر مبتنی هایی طرح رشد، مراکز .شوند می ایجاد کوچک

 متخصصین توسط غیره و خدماتی تجاري، صنعتی، علمی، گوناگونهاي  عرصه در نوآوري مدیریت شدن
  

  . 1391ي، گرایش تکنولوژ یعصنا ینامه کارشناسی در رشته  مهندس ، پایان»يفناور سازي يو تجار يعلم و فناور يها با پارك ییآشنا«. آهنگر، سمانه،  1
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 داراي مراکز این .شوند می تشکیل کوچکی مدیریتی کادر از معموالً مراکز این اند. شده اندازي راه خالق
 منظور به که است اقتصادي رشد ابزارهاي از یکی رشد، مرکز .هستند مشترك تسهیالت و فیزیکی مکان

 گرفتن پا زمینه عمومی، تسهیالت و امکانات ارایه با و شود می تأسیس کرده تحصیل کارآفرینان از حمایت

 شده پذیرفته ابزارهاي از یکی عنوان به امروزه رشد، مراکز از استفاده .کند می فراهم را جدید هاي شرکت
 کارآفرینی توسعه و بازار به ارایه قابل محصوالت به تحقیقاتی و علمی دستاوردهاي وها  نوآوري تبدیل براي

 مراکز، این وسیله به فنی و علمی مختلفهاي  عرصه در جدیدهاي  ایده از استفاده با یعنی .شود می محسوب

 از پیشگیري و باالتروري  بهره موجب و شود می تزریق تجاريهاي  سیستم و صنعتهاي  رگ بهاي  هتاز خون
 3000 از بیش امروزه یابد. می ارتقاء محصوالت این عرضه نهایی بازار و شود می آنها در رکود و خمودگی

   .هستند مستقر ژاپن و آمریکا کشورهاي در آنها بیشتر که دارد وجود دنیا سراسر در انکوباتور

  رشد مراکز انواع - 5-3-1

   کرد: بندي دسته گروه چند در را آنها توان می کلی طور به دارند. مختلفی انواع مراکز این

 از حمایت منظور به غیرانتفاعی مراکز یا دولتی نهادهاي اغلب را رشد مراکز این :صنعتی رشد مرکز .1

  .کنند می تأسیس کارفرمایان

 حقوق و فنی دانش از تجاري استفاده تسهیل منظور به انکوباتورها این :دانشگاهی رشد مرکز .2
 و کارگاه آزمایشگاه، مانند دانشگاهی امکانات از استفاده امکان و شوند می تأسیس معنوي مالکیت

 تخصصی مشاوره و نظرات از استفاده امکان همچنین انکوباتورها این .کنند می فراهم را کتابخانه

  .آورند می فراهم نیز را دانشگاه علمی هیات اعضاي

 از غیر امکاناتی و نیستند خاصی فیزیکی فضاي داراي معموالً انکوباتورها این :مجازي رشد مرکز .3
  .دهند می ارایه را اداري فضاي

 هاي سرویس از کاملی مجموعه داراي انکوباتورها از طبقه این معمول طور به :المللی بین رشد مرکز .4
 این .است صادرات روي بر بیشتر آنها تمرکز و هستند تجاري هاي فعالیت پیشرفت براي پشتیبانی
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 از یکی .ارتباطند در المللی بین و داخلی گذاران سرمایه تحقیقاتی، مراکز ها،دانشگاه  با انکوباتورها
  .است خود به مربوط محدوده در انکوباتورها از اي شبکه ایجاد گروه، این فرد به منحصرهاي  ویژگی

  رشد مراکز اهداف - 5-3-2

 خود شده تعیین پیش از اهداف به را آنها که است نوآوري از استفاده مراکز نای تمامی مشترك فصل

 صورت به را آنها توان می که کنند می پیگیري را مشابهی تقریباً اهداف ها، گروه این تمامی البته رساند. می
  :نمود بندي دسته زیر

 ؛شغل ایجاد و کار بازار در دانشگاهی التحصیالن فارغ و کارآموزان بیشتر جذب به کمک  

 ؛باشند پذیر رقابت کار بازار در بتوانند که تخصصی و فنی متوسط و کوچک صنایع واحدهاي ایجاد  
 ،؛جدید علمی اکتشافات از استفاده و فناوري انتقال نوسازي  

 ملی عظیم سرمایه این از بهینه استفاده و بالقوه کار نیروي بازدهی افزایش.  

 اقتصاد تنوع منطقه، اقتصادي رشد مانند کنند می دنبال نیز را دیگري اهداف رشد مراکز اهداف، این کنار در 
  .ها اقلیت یا مهاجران زنان، به کمک گذاران، سرمایه و

  رشد مراکز تسهیالت و خدمات - 5-3-3

 را خدمات این .دهند می ارائه را خدماتی فوق اهداف به نیل براي خود، کارایی و نوع به توجه با مراکز این

  :برشمرد ترتیب بدین توان می
 و فنی خدمات.4 و تسهیالتی و تجهیزاتی خدمات.3 اجرایی و اداري خدمات.2 دفتري و عمومی خدمات.1 

   تخصصی.

 چیزي فناوري و علمهاي  پارك و رشد مراکز جوهره و مایه خمیر شود؛ می فهم باال مطالب از که همانگونه 
 نیست تجاري و صنعتی عملیاتی، چرخه در اجرایی مدل به آن تبدیل و نوینهاي  ایده از علمی استفاده جز

 احساس دارد، بسزایی اهمیت آنچه اما دهد. می نشان مختلف سطوح در گوناگون خدمات اشکال به را خود که

 این بر تکیه و عملی و علمیهاي  نوآوري و نوینهاي  ایده به تجاري و صنعتی علمی،هاي  محیط شدید نیاز
   باشد. می مصرف نهایی بازار به آنها کردن نزدیک جهتها  ایده
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  نوآوريهاي  جشنواره - ۴- ۵
 که است نوآوريهاي  جشنواره برگزاري صنعتی، و علمی مجامع در نوآوري ظهور و شکوفاییهاي  راه از یکی

 مجامع و عموم به عرضه براي را خود نوینهاي  ایده و اختراعات و ابداعات محققان، و مخترعین آن در
 علوم در پردازي نظریههاي  ایده تا صنعتی زمینه که دارد مختلف عانواها  جشنواره این کنند. می ارائه علمی

 اشاره آنها از مورد چند بررسی به زیر در حاضر، موضوع محدودیت به توجه با شود. می شامل را انسانی

  کنیم. می

  ىیبها خیش نىیآفر فن جشنواره - 5-4-1

 گردد. مى برگزار اصفهان در "ىیبها خیش" بزرگداشت سالروز با همزمان سال هر بهشتیارد جشنواره نیا
 از ریتقد و ینیکارآفر و ينوآور ت،یخالق فرهنگ توسعۀ و جیترو هدف با ییبها خیش ینیکارآفر جشنوارة

 مختلف يها عرصه فعاالن نیب يهمکار و تعامل يفضا جادیا و کشور ینیکارآفر عرصۀ هاى نیبرتر
 1385 تا1383 يها سال طى و نموده آغاز را خود تیفعال 1382 سال از کشور، از خارج و داخل در ینیکارآفر

 عنوان با فناوران از تیحما جهت در کردیرو رییتغ با 1387 سال در سپس و کرده تیفعال عنوان نیهم با

   داد. ادامه خود کار به ملى سطح در ییبها خیش ینیآفر فن جشنواره
 کشاورزى، ه،یپا علوم بهداشت، و پزشکى مهندسى، و فنى از اعم نىیآفر فن هاى نهیزم ۀیکل جشنواره نیا

 گردد. نمى محدود خاصى تخصص ای گروه به و ردیگ مى بر در را ... و خدمات هنر، و فرهنگ انسانى، علوم

 نیا ىیایجغراف محدودة ندارد. وجود لىیتحص ای تىیجنس سنى، تیمحدود چیه جشنواره، نیا در شرکت براى
 راه نیا در زین بزرگى هاى تیموفق بعضاً که خارج میمق نِیآفر فن انیرانیا و نبوده محدود کشور به جشنواره

 در جشنواره نیا شوند. مى داده شرکت آن مختلف هاى بخش در و شده دعوت جشنواره به اند، نموده کسب

 نان،یآفر فن نیبرتر ىِیشناسا شامل اى مسابقه بخش که شده برگزار اى رمسابقهیغ و اى مسابقه بخش دو
 دهیا بورس شگاه،ینما شامل اى رمسابقهیغ بخش و نیآفر فن انیحام نیبرتر و کار و کسب طراحان نیبرتر

 میمق نیکارآفر انیرانیا شتریب همکارى بتوان رهگذر نیا از است دیام باشد. مى آموزشى هاى شیهما و

 با نىیآفر فن ملّى نشان عنوان به جشنواره سیتند نمود. فراهم کشور در نىیآفر فن مختلف ارکان با را خارج
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 نیا گردد. مى اهدا جشنواره دگانیبرگز به کشور عالى هاى تیشخص و فناورى و قاتیتحق علوم، ریوز حضور
   گردد: یم برگزار ریز اهداف با جشنواره

 ژهیو به يفناور بر یمبتن ینیکارآفر و ينوآور ت،یخالق فرهنگ قیتشو و توسعه ج،یترو 

   ؛نینو يها يفناور
 ؛برتر نانیآفر فن قیتشو و ییشناسا  

 تیشخص قالب در یکارگروه صورت به باالخص نفس به اعتماد و يخودباور فرهنگ تیتقو 

   ؛یحقوق
 يها بخش با مبتکران و مخترعان طراحان، و پردازان دهیا ،یپژوهش و یعلم مراکز ارتباط گسترش 

   ؛ياقتصاد مختلف

 ؛جامعه ازین مورد يها پژوهش کردن نهینهاد منظور به يساز بستر   
 یدولت ریغ بخش در محور دانش کار و کسب جیترو.  

  

   یخوارزم جشنواره - 5-4-2

 منظور به 1368 سال از شد. برگزار یداخل پژوهشگران شرکت با 1366 سال در یخوارزم جشنواره دوره نیاول
 قرار پوشش تحت پرورش و آموزش وزارت يهمکار با زین يآموز دانش بخش کشور نوجوانان قیتشو

 یمعرف نظورم هب یخارج بخش 1370 سال از یخوارزم جشنواره دوره نیپنجم يبرگزار با همزمان گرفت.

   . شد افزوده جشنواره به یخارج پژوهشگران يها حطر نیبهتر
  از: عبارتند جشنواره این سیاستهاي و اهداف

 ؛یصنعت و یعلم مختلف يها هنیزم در استعدادها پرورش و جذب ،ییشناسا   

 ؛فناوران و نوآوران مخترعان، ران،پژوهشگ يواال مقام به نهادن ارج  

 ؛يفناور و یعلم يها ي همکار يبرا مناسب يبستر جادیا  
 ؛یخارج و یداخل شمندانیاند انیم گفتگو و تعامل   
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 ؛جشنواره دگانیبرگز از يمعنو و يماد يها تیحما   
 ؛جشنواره يومعنو يمادهاي  حمایت  

 ؛یرانا یاسالم يجمهور محترم یاستر يامضا با نامه یرتقد اهداي   

 ؛ياعتبار و ينقد یزجوا اهداي   
 ؛یستند اهداي  

 ؛نخبگان یمل یادبن به "نخبه" عنوان به معرفی   

 ؛وام یافتدر يبرا ياعتبار و یمال مؤسسات به معرفی   
 کشور يفناور و یعلمهاي  پارك و رشد مراکز به معرفی.  

  

   عمل تا علم جشنواره - 5-4-3

 در يساز يتجار و يفناور ؛ عمل تا علم یمل شگاهینما و جشنواره« دولت، هفته آغاز با همزمان و ساله هر
 اجرا و يزیر برنامه يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت توسط و تهران در روز سه مدت به »یمل عرصه

 مراکز نیب تعامل و يهمکار یانمب قیتعم و گسترش بر شگاهینما و جشنواره نیا ییاجرا ندیفرآ در .شود یم

 يادار تحول و يفناور پژوهش، کارگروه و يفناور و علم يها پارك نخبگان، یاستان دفاتر ژهیو به یاستان
   است. شده دیتاک يجمهور یاستر يفناور و یعلم معاونت و انیبن دانش يها شرکت ها، استان

   است: شده گرفته نظر در آن براي زیر اهداف جشنواره این نامه آیین دو ماده اساس بر

 » یمعرف و ییشناسا قیطر از یمل عرصه در برتر نوآوران و فناوران شامخ مقام به نهادن ارج 
  ؛مختلف يها نهیزم در يساز يتجار هآستان در و فناورانه برتر يدستاوردها

 یعلم مراکز نیب يفناور و یعلم يها يهمکار قیتعم و توسعه مناسب يها نهیزم آوردن فراهم، 

  ؛کشور يفناور و یصنعت

 از کننده استفاده ينهادها  ،يفناور کنندگان عرضه انیم تفاهم و ییآشنا منظور به یطیمح جادیا 
  ؛يساز يتجار عرصه نفعان يذ ریسا و گذاران هیسرما ،يفناور
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 و یعلم يها دستاورد يساز يتجار ندیفرآ لیتسه يراستا در دیجد يها روش و راهکارها یبررس 
  ؛کشور يفناور

 1».ينوآور و يفناور يساز يتجار یندفرآ از حاصل يدستاوردها ارائه  

 و  ينوآور يساز يتجار یندفرآ ارائه براي جایگاهی نمایشگاه این شده، تصریح پنجم بند در که همانگونه
  شود. می محسوب صنعتی و علمیهاي  نوآوري از حمایت

  شامل: مذکور نامه آیین سه ماده طبق جشنواره این مخاطبان

 ها، دانشگاه کشور، سراسر فناور يواحدها رشد مراکز ،يفناور و علم يها پارك ،انیبن دانش يها شرکت
 توسعه و قیتحق يواحدها ،یدانشگاه يفناور انتقال دفاتر و صنعت و دانشگاه ارتباط دفاتر ها، پژوهشگاه

  ،يراهبرد يها يفناور يستادها ،یالملل نیب و یداخل معتبر يها جشنواره منتخبان و دگانیبرگز ،یدولت

 ان،یبن دانش يها یتعاون ،یاستان نخبگان و نخبگان یاستان دفاتر صنعت، و دانش یهماهنگ يها کانون
 خدمات دهنده هیارا ينهادها کشور، سراسر در يفناور و علم نهاد مردم يها سازمان و یعلم يها انجمن

 مخترعان، نخبگان، )، ... و يفکر تیمالک از تیحما يها بنگاه ،یتیحما يها صندوق ( يفناور توسعه

 یخصوص و یدولت ينهادها  و مؤسسات ها، سازمان گذاران، هیسرما آزاد، پژوهشگران و مکتشفان

 و افراد این همه که باشند می 2مرتبط مطبوعات و ها رسانه و انیبن دانش خدمات و يفناور از دهکنن استفاده
 که یابند می مجالی و هستند کشور در صنعتی و علمیهاي  نوآوري نهاد متولی و متصدي نوعی به نهادها

  ببرند. بهره آن انتشار از بتوانند و برسانند عمومی عرضه به را خود فکري جدید محصول

  یفاراب المللی ینب جشنواره - 5-4-4

 به ي،فناور و یقاتتحق علوم، وزارت توسط یاسالم و یانسان علوم یقاتتحق یژهو ی،فاراب المللی ینب جشنواره

 و ينظر حوزه دو در آن يبرا شده مشخص اهداف به یتعنا با جشنواره ینا .گردد یم برگزار ساالنه صورت

 در فعال یآموزش - یپژوهش مراکز یتحما حداکثر از تا شده یفتعر يا گونه به یسازمان یثح از ي،کاربرد

  

  .1391. اردیبهشت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري. 1391جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل  نامه اجرایی برگزاري آیین.  1
  .همان 2
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 از یرتقد و ییشناسا يبرا را یجمعــ یاقدام و یرفراگ یتالش مجموع، در و باشد برخوردار یانسان علوم گستره
   .دهـد یم شکل ی،اسالم و یانسان علوم یدگانبرگز

 ضرورت به غیبل توجه مساعد، يها نهیزم تیتقو و دیتمه توان یم را یفاراب یالملل نیب جشنواره یکل هدف

 به اقبال یتیحما و یزشیانگ يها تیظرف جادیا و یاسالم شرویپ جامعه یبوم يازهاین درخور دانش دیتول
 یطول و یانضمام  اهداف از دسته دو نیفرجام هدف نیا با ییهمنوا در دانست. باره نیا در ينوآور و پژوهش

  .يکاربرد اهداف دوم و مدت دراز و کالن اهداف اول ند:یگذرا يا اشاره  قابل زین آن

   شامل: مدت دراز و کالن اهداف
 ؛یرانیا و یاسالم یبوم دانش دیتول يبسترساز  

 نیا به جوان ياستعدادها در زهیانگ جادیا و تیهدا و کشور در یانسان علوم به مثبت نگرش جادیا 

   حوزه؛
 رانیا جامعه در يساز تمدن و علم دیتول حوزه در یانسان علوم نقش به نگاه یبخش عمق و يآشناساز 

  اسالم؛ جهان و

 اسالم؛ جهان و رانیا در یاسالم ـ یانسان علوم يساز یبوم برنامۀ و دهیا توسعه و تیتقو  

 ؛یماسال ـ یانسان علوم حوزه در یاسالم جامعه و رانیا یعلم توان ییبازنما  
 و یمل ياستگذاریس و يزیر برنامه ندیفرا در یانسان علوم مؤثر نقش و کارکرد ت،یاهم نییتب به کمک 

  .یالملل نیب

  :شوند می زیر موارد شامل يکاربرد اهداف و
 علوم حوزه در قیتحق و لیتحص به جوان ياستعدادها تیهدا و قیتشو يبرا مناسب طیشرا دیتمه 

  ؛یاسالم ـ یانسان

 و رانیا جامعه گستره در مسائل نیتر مهم ییشناسا قیطر از یسانان علوم شدن يکاربرد به کمک 
  اسالم؛ جهان
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 شانیا توان از يمند بهره جهت یاسالم ـ یانسان علوم حوزه در برتر ياستعدادها یمعرف و ییشناسا 
  دانش. يمرزها توسعه ندیفرا در

  معنوي مالکیت در حقوقیهاي  حمایت - ۵- ۵
 به )intangible property یا intellectual property( (معنوي) فکري حقوق یا (معنوي) فکري مالکیت
 و دهد می را انسان ابتکاري و فکري هاي فعالیت از وري بهره حق آن صاحبان به که شود می گفته حقوقی

 به فکري مالکیت حقوق نیست. مادي معین شیء آن موضوع ولی دارد دادوستد قابلیت و اقتصادي ارزش

 علمی، مختلفهاي  زمینه در بشر ذهنی و فکريهاي  وخالقیتها  آفرینش از ناشی حقوقاز  عبارت تعبیري
 یا ادبی آثار پدیدآورندگان حقوق است. غیرمنصفانه رقابت از جلوگیري و هنري و ادبی پژوهشی، صنعتی،

 کريف هاي مالکیت انواع از ،...اختراع حق ،تکثیر حق یا مؤلف حق به معروف هنري و ادبی مالکیت یا هنري

 محدود و بودن قانونی انحصاریت، بودن، لمس قابل غیر فکريهاي  ماکیت انواع مشترك مشخصات است.
   1است. خاص ناحیه به بودن

 عدم مانند گوناگون وقایع رخداد به توجه با نوزدهم قرن در فکري مالکیت حقوق مشروعیت طورکلی به

 رفتن سرقت هب از نگرانی دلیل به که1873 درسال وین اختراعات المللی بین نمایشگاه در مخترعان حضور
 از ساخت، مواجه شکست با را نمایشگاه امر، این که آنجا به تا پذیرفت صورت ذهنیهاي  خالقیت وها  ایده

 سوي از مختلف الملل بین روابط گسترش و دانش توسعه لزوم و جدیدهاي  نوآوري ظهور به توجه با و سویی

هاي  ایده آور سرسام رشد که است حالی در این شد. پذیرفته جهان در تاریخی ضرورت یک عنوان به دیگر،

 چگونگی به بیشتر هرچه جدیت با جهان موفق صنایع وها  دولت که است شده باعث اخیرهاي  سال طی تازه
  بپردازند. پدیده این شکوفایی و رشد

 در سازي صنعتی موفقیت اصلی علت امتیاز حق قوانین از حمایت که میکنند ادعا محققان بعضی چنانچه

 و انرژي خام، مواد منابع، مهمترین جایگزین نوین دراقتصادهاي که نوهاي  ایده مبادله و است. انگلستان

  

حقوق  مقدماتی ناصر. دوره و کاتوزیان، 227ص  ،1382 یزان،. جلد اول: اشخاص و اموال. چاپ دوم، تهران: نشر میحقوق مدن مقدماتی . دورهینحس یدس یی،صفا.  1
  . 23 ، ص1382 یزان،. چاپ هفتم، تهران: نشر میتاموال و مالک جلد دوم،  :یمدن
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 اقتصادي ارزش چهارم سه تقریبا امریکا مانند کشورهایی در تا است منجرشده اند، شده تولیدهاي  مکان
  شود. برآورده آنها فکري مالکیت صورت به تجاريهاي  شرکت

 مخترعان تا است صنعتی و علمی نوآوري یک صاحب و نوآور فرد حقوق از دفاع منحصراً نهاد این وظیفه لذا

 وها  ایده و بپردازند فعالیت به بتوانند آثارشان سرقت به نسبت واهمه و ترس از دور به نوآوران و مبتکران و
  .کنند ارائه جامعه به را خود جدید محصوالت
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  پیشنهادات و گیري نتیجه
مدیریت جامع نوآوري به عنوان یک فرآیند، مطرح است. فرآیندي که در طی آن، با استفاده از سیاستگذاري 

 در سیستم مورد نظر هدف خودي ور بهرهکوتاه مدت و بلند مدت و برنامه ریزي عملیاتی در صدد افزایش 
تواند طیف وسیعی از یک محیط اقتصادي کوچک و یا یک سازمان اجتماعی بزرگ  می باشد. این سیستم می

که از این مفهوم به ذهن موضوعی تا الگوي پیشرفت علمی و فناوري در کل کشور را دربربگیرد. لذا اولین 

خالق  شخصابهامی است که در معناي آن وجود دارد؛ که آیا منظور از آن فرآیندي است که شود،  می متبادر
و یا مدیر یک جواب در آن برسد باید به وسیله آن، نوآوري خود را در مسیر صحیح هدایت کند تا به بهترین 

یا اینکه منظور، برنامه  در زیر مجموعه خود بپردازدها  مجموعه باید با چنین دیدگاهی به اداره فرآیند نوآوري

کند. واژه  می نظام نوآوري را در کشور هدایت است که چهارچوباي  هریزي و مدیریت از پیش تعیین شد
شود. اما در این  می جامع که در این ترکیب به کار رفته است ما را بیشتر به سمت این مفهوم رهنمون

  به هر دو معنا توجه شده است.در فصول مختلف  تحقیق، دیدگاهی بینابین اتخاذ شده و

لذا پس از بررسی مفهوم نوآوري و پرداختن به مدیریت نوآوري و نیز بررسی مفهوم، ابعاد و عناصر مدیریت 
جامع نوآوري، وارد در بحث جایگاه مدیریت جامع نوآوري در شئون مختلف امور کالن کشور شدیم و با نظر 

کشور به نوآوري و مدیریت نظام جامع نوآوري با دیدي کالن نگر و به الگوهاي پیشرفت علمی و فناوري در 

  نظام مند توجه کردیم.
نهایتاً نتیجه گرفتیم که این مفاهیم از هم جدا نیستند و به شئون مختلف یک مفهوم حقیقی که همان 

است؛ برمی  در سطوح متفاوت و با اهداف مختلف استفاده از استعداد بشري در راه خلق افکار و آثار نوین

گردند. حال وظیفه مدیریت جامع نوآوري کانال کشی و هدایت این جریان عظیم در مجراي صحیح و 
  حمایت از آن است. 

بر همین مبنا پیشنهاد این تحقیق این است که باید با استفاده از دید کالن نگر و نظام مند از هرگونه تفکر 

ه هر یک از شئون نوآوري به عنوان جزیی از یک مجموعه تجزیه نگر بپرهیزیم و با در نظر گرفتن جایگا
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بزرگتر، همه را در یک جهت در نظر بگیریم و با تعیین یک مرجع واحد متصدي مدیریت جامع نوآوري در 
جزیی در سطوح هاي  کشور به سمت پیشرفت و توسعه گام برداریم. البته این پیشنهاد منافی مدیریت

به همان نسبت که یک مدیر بر زیرمجموعه خود اقتدار خواهد داشت باید  کوچکتر نیست بلکههاي  مجموعه

در یک کشور سیستم رسمی براي هدایت این جریان وجود داشته باشد. لذا باید از تفکر مدیریت خطی به 
  پیش برویم.اي  هسمت مدیریت شبک

نهاد پیشنهادي براي این امر رسد با وجود اعطاي رسمیت به فعالیت نهادهاي غیر دولتی، بهترین  می به نظر

، در این زمینهو ابزارها متخصصین  دسترسی سریع بهباشد. زیرا عالوه بر  می دولت به مفهوم حاکمیت کشور
البته در هر بخشی از این  مورد نظر و موانع و مشکالت فراروي آن آشنایی دارد.هاي  بیشتر با اهداف و قله

ما در مجموع این نهاد علمی و فناوري حاکمیت است که باید سیستم، یک دستگاه دولتی متخصص است. ا

   هدایت همه مجموعه را انجام دهد.
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