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ي نظام نوآوري بخشی با تاکید بر تعیین روابـط میـان    مطالعه

هاي دانشی و کارکردها نهادها، همکاري

  ابوالحسن فقیهی 

  د باقر سلیمی یسع

  

  چکیده

اي از  شود، شبکه گانه نظام نوآوري محسوب می که یکی از سطوح سه "بخشی نوآوري نظام "

ز دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با گیري ا عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره

در تعامل ) مقررات، حقوق مالکیت، هنجارها و دیگر قوانین رسمی و غیر رسمی(محیط نهادي خود 

قلمرو دانش و فناوري، : بر این اساس عناصر اصلی نظام هاي بخشی نوآوري عبارتند از. است

اعم از نهادهاي (گذاري نهادها  ررسی نحوه تاثیرب تحقیق این هدف.ها، و نهادها بازیگران و شبکه

شامل راهبردهاي نوآوري، ایجاد ظرفیت نوآوري، تامین (بر کارکردهاي نوآوري ) رسمی و غیررسمی

از طریق روابط دانشی در یکی از ...) ها، توسعه منابع انسانی نوآور و  و تسهیل مالی، ایجاد زیرساخت

 هاي اکتشافی و جام مطالعهانپس از  ي تحقیق ومی اولیهمدل مفه. هاي صنعتی کشور است بخش

هاي  ابعاد و شاخصسپس . طراحی گردیدمصاحبه با تعدادي از خبرگان در بخش صنعتی مورد نظر، 

 230پرسشنامه بین . ها طراحی گردیدند هاي پرسشنامه بر اساس شاخص استخراج شدند و سوالمدل 

با استفاده از . خش مورد نظر توزیع شدبزیر مجموعه هاي  نفر از کارشناسان و پژوهشگران شاغل در

محققان به مدل  تحلیل یافته هاي پیمایش و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعدادي از مدیران بخشی 

و کارکردهاي نوآوري در جامعه مورد مطالعه دست  ، همکاري هاي دانشینهایی روابط میان نهادها

هاي نوآوري ارائه  ي جدیدي را در حیطه نگرش بخشی به ادبیات نظامساز این تحقیق مفهوم. یافتند

  .شناسی جدیدي از نهادهاي موثر بر نظام نوآوري بخشی  معرفی کرده است داده و گونه

  نظام نوآوري، نظام نوآوري بخشی، نهادها، روابط دانشی، کارکردها: کلیدي مفاهیم

  

  

                                                
 استاد مدیریت دولتی و رئیس انجمن علوم مدیریت ایران  

  آزاد اسالمی رشتاستادیار دانشگاه  
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  مقدمه

محقق ) 1987( 2لین بار توسط کریس فریمن او 1)NSI(مفهوم نظامهاي ملی نوآوري 

و  5و بنت اکه لوندول 4دانشگاه ساسکس SPRU (3(واحد تحقیقات سیاستگذاري علمی 

امروزه این مفهوم به یک مدل . مطرح شد 1987در  6از دانشگاه آلبورگ  )2002(دیگران 

  .کاربردي پیشرو براي تحلیل فرایندهاي نوآوري تبدیل شده است

نظام ملی ) 1998( 8و پاویت 7پاتل. ریف زیادي از نظام ملی نوآوري شده استتاکنون تعا

و گسترش محصوالت، فرایند  9موسسات درگیر در تولید، تجاري سازي دربرگیرندهنوآوري را 

که بر میزان و جهت  دنها و خدمات جدید و بهتر و ساختارهاي محرك در این نهادها می دان

سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي تعریف . یگذارند گیري چنین تغییراتی تاثیر م

: بر اساس این تعریف نظام ملی نوآوري. است دادهجامعتري از نظام ملی نوآوري ارائه 

از نهادهاي متمایزي است که بطورمشترك یا جداگانه درگسترش وتوسعه  اي مجموعه«

ولت با استفاده از آن بتواند فناوریهاي جدید دخیل هستند وچارچوبی را بوجود می آورند که د

بنابراین نظامهاي ملی نوآوري، . خط مشی هایی را براي بهبود نوآوري، تدوین واجرا کند

نظامهایی از نهادهاي مرتبط براي ایجاد، حفظ و انتقال دانش و مهارتهایی هستند که 

  ) .,1997OECD(» فناوریها بوجود می آورند

  :سطح تحلیل مطالعه کرد نظامهاي نوآوري را می توان در سه

يکشور ظامهاي ملی نوآوري در سطح ملی ون-

نظامهاي منطقه اي نوآوري که مناطق جغرافیایی خاصی دردرون یک کشور یا -

  .بخشهایی از کشورهاي مختلف را مد نظر دارد

  .نظامهاي بخشی نوآوري که بریک زمینه فناوري یا تولیدي خاصی تمرکز دارد-

بر بررسی نظام نوآوري یکی از بخشهاي صنعتی کشور متمرکز  از آنجا که این تحقیق

این مفهوم . وضیح مختصري درباره رویکرد بخشی به نظام نوآوري داده شودت تالزمساست، 

 ;Malerba, 1999; 2001; 2002a; 2002b).عمدتا توسط مالربا معرفی شده است  

است که بخش ها از لحاظ  منطق استفاده از رویکرد بخشی به نظام نوآوري این  (2004

یک نظام بخشی نوآوري .  ابعاد مختلفی همچون فناوري، تولید، نوآوري و تقاضا متفاوتند

تشکیل شده است از مجموعه اي از بازیگران نامتجانس که در تولید، جذب و استفاده از 

نظام  (2002) 10هوگسلیوس. هستندمحصوالت مربوط به یک بخش فعال  فناوریها و
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بخشی را شبکه اي از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیري از دانش جدید  نوآوري

مقررات، حقوق مالکیت، هنجارها (در بخش خاصی از اقتصادمی داند که با محیط نهادي خود

عناصر اصلی نظام هاي بر این اساس   .در تعامل است) و دیگر قوانین رسمی و غیر رسمی

.شبکه ها، و نهادها ،بازیگران، ش و فناوريقلمرو دان :بخشی عبارتند از

 از بخشی به بخش دیگر متفاوت نظامالگوي شکل گیري و تکامل هر کدام از عناصر 

بازیگران هر بخش بسیار متنوع و داراي دانش، انگیزه ها و .  (Malerba, 2002a)است

نابراین ب.   (McKelvey & Orsenigo, 2001)هستند  قوانین متفاوتی از سایر بخشها

  :تفاوتهاي بخشی را می توان در موارد زیر خالصه کرد

  محصوالت -

فناوریهاي پایه اي -

قلمرو دانشی یا همان دانش پایه؛ یعنی زمینه هاي ویژه علمی و فناوري فعالیت هاي -

نوع دانش مربوط به کاربردها، کاربرها و تقاضاي محصوالت بخشی  ؛نوآورانه

ی یا بیرونی دانش میزان دسترسی به منابع درون-

  دانش جدید براساس دانش موجود  تولیددرجه انباشتگی دانش؛ یعنی میزان -

که بین بخشهاي مختلف اقتصادي یک کشور تفاوت و بین  ممکن استبنابراین 

   .بخشهاي یکسان در کشورهاي مختلف شباهتهایی وجود داشته باشد

  :جهت ري ابزار مفیدي استبطور کلی می توان گفت که مفهوم نظامهاي بخشی نوآو

تحلیل توصیفی تفاوتها و شباهتها در ساختار، سازمان و مرزهاي بخش ها-

پویایی و تحول بخشها   درك کامل تفاوتها و شباهتها در کارکرد،-

شناخت عوامل تاثیر گذار بر نوآوري، عملکرد تجاري و قدرت شرکت ها و کشورها -

(Malerba, 1999).. در بخشهاي مختلف

که بعنوان زیرساخت آن عمل می  ندبخشی نوآوري وابسته به رژیم فناوري اهاي ام نظ

دانش چگونه حمایت (فرصتها، مناسب بودن : رژیم فناوري مرکب از چهار عامل است. ندنک

 ذیربطو ماهیت پایه دانشی بخش  ذیربط، درجه تجمعی بودن دانش فناورانه )می شود

یکه ابعاد و شرایط مختلف این عوامل در یک زمان). تاساسا کجا و چگونه تولید شده اس(

 گروهی. تقسیم کرد گروهمی توان رژیم هاي فناوري را به حداقل دو   بخش عمل می کنند،

که محیط هاي متالطمی را براي نوآوري بوجود می آورند و در آن رقابت زیادي بین تعداد 
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پایه شان باعث تشویق به تمرکز  ی که ماهیت دانشگروهزیادي از نوآوران وجود دارد، و 

  .نوآوري بین تعداد معدودي از شرکتهاي بزرگ در یک سلسله مراتب نسبتا باثبات می شود

در تحقیق حاضر تاثیر روابط دانشی نهادهاي رسمی و غیررسمی بر کارکردهاي نوآوري 

نی مورد بخشی شامل راهبردها،  ظرفیتها، امکانات مالی، زیرساختها و توسعه منابع انسا

  .مطالعه قرار خواهد گرفت

  

  مبانی نظري پژوهش

هـا اساسـاً حاصـل     رویکرد نظام مند به نوآوري در برگیرنـده ایـن معناسـت کـه نـوآوري     

 ,Laursen & Lindgaard Christensen)تعـامالت دانشـی بـازیگران مختلـف اسـت     

1996; OECD, 1997; Balzat,2002)   .مرحله  هاي نوآوري فقط به خود مفهوم نظام

بنابراین قبل از توجه به . کننده نوآوري نیز تأکید دارد پردازد، بلکه بر عوامل تعیین نوآوري نمی

 ,Balzat. (چارچوب نهـادي تولیـد نـوآوري ضـروري اسـت     توضیح درباره تعامالت دانشی، 

2002(. 

طـور خـاص توسـط     بر این فرضند که عمل نوآورانـه بـه   همه مفاهیم نظام نوآوري مبتنی

بنابراین این مفاهیم بر نقش عوامل نهادي خـاص نظـام   . گیرند حیط نهادي نظام شکل میم

 2002. (شـوند  شـدن نـوآوري و تغییـر فنـاوري مـی      تأکید دارند که باعث گسترش یـا مـانع  

(Balzat,     هـاي مشـترك    بطور کلی دانش جدید مورد نیاز بـراي نـوآوري از طریـق تـالش

کننـد و بـا پشـتیبانی بـازیگران      نهادي فعالیت مـی   عهبازیگران خلق دانش که در یک مجمو

بنابراین نهادها بسترهایی هستند که بر انـواع همکاریهـا و روابـط    . آید رسمی نهادي پدید می

دانشی که در یک نظام اتفاق می افتند، تاثیر می گذارند و موجب تقویت یا تضـعیف آن مـی   

  .شوند

ود زمینه را براي انجام کارکردها یـا فعالیتهـاي   از سوي دیگر این همکاریها نیز به نوبه خ

در واقع هدف هر نظام نوآوري این است که خلق، . الزم براي تقویت نوآوري فراهم می آورند

. بـه خـوبی صـورت گیـرد    ) یـا همـان کارکردهـاي نظـام    (انتشار و بهـره بـرداري از دانـش    

)(OECD, 1997  

محیط نهادي، روابـط  : ارد که عبارتند ازاین تحقیق در واقع با سه مفهوم اصلی سروکار د

  .نشان داده شده است مفهوم رابطه این سه 1در شکل .  دانشی و کارکردها
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  رابط سه مفهوم اصلی نظام نوآوري :1شکل 

  

کشورمان را با توجه به سه  11این تحقیق بدنبال آنست که وضعیت نظام نوآوري بخشی

  . خص کندمفهوم فوق در دو حالت فعلی و مطلوب مش

همانطور که در تعاریف نظام ملی نوآوري و نظام بخشی نوآوري آمد، نهادها نقشی 

شناخت نهادها و تعامالت آنها و تبیین عناصر و اجزاء . کنند اساسی در این رویکرد ایفاء می

ها و نحوة عملکرد آن کمک شایانی کند  تواند در تحلیل قابلیت یک نظام ملی نوآوري می

(Edquist,2000) در  کلیدي، از اینرو نهادها اهمیت حیاتی در فرآیند نوآوري دارند و نقشی

از طرف دیگر یک نظام نوآوري داراي .  (Dodgson & Hinze, 2001)کنند آن ایفاء می

یا کارکردهاي مختلفی است که در نهایت منجر به خلق، انتشار و بهره برداري از  هاهدف

  :از نداصلی تشکیل دهنده یک نظام نوآوري عبارتعناصر در نتیجه  .شودمی دانش 

قوانین موثر بر نوآوري و مسائل : نهادهاي رسمی و غیررسمی موثر بر نوآوري

.فرهنگی تأثیرگذار بر نوآوري

تعامالت و ارتباطات دانشی : جریان هاي دانشی موجود میان سازمان هاي بازیگر

.میان بازیگران نظام نوآوري

فعالیت هایی که توسط بازیگران : تظار از یک نظام نوآوريکارکردهاي مورد ان

مختلف در نظام شکل گرفته و منجر به خلق، انتشار و بهره برداري از دانش و نوآوري در 

.نظام نوآوري می شوند

مناسب  12براي شناخت گونه شناسی. انواع نهادهاي تأثیرگذار بر نظام نوآوري 

  :میپردازیمموجود بررسی ادبیات  هاز انواع نهادها ب

می توان فرض می کنند؛ از جمله  13بسیاري از محققان نهادها را معادل قوانین و مقررات

و همچنین گونه شناسی کاسپر و ) 2004( 15گیلز ،)2005( و واردن 14کاسپربه دیدگاههاي 

را  برخی از دانشمندان برداشتی سازمانی از نهاد دارند و آن دو .اشاره کرد )2003(  16ماتراوس

محیط نهادي یهاي دانشهمکاري کارکردها
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در این طبقه ) 2001( 18و سینسرا 17از جمله  گونه شناسی کاپرون. یکسان فرض می کنند

.قرار می گیرند

. اساس متغیر ها یا مبناي خاصی نبوده است در بیشتر دسته بندي ها گونه شناسی بر

، ) 1998( 20و ناس 19، ارستاویک)2004( گونه شناسی هاي گیلزمی توان به ازجمله 

در برخی  .اشاره کرد )2003(،  و کاسپر و ماتراوس ) 2006( 22در استینو ون  21گرونوگن

بطور مثال . موارد نیز مصادیق نهادها با خود نهادها یکسان فرض شده اند

   .کیرتسو ها را در ژاپن یک نهاد  فرض کرده است) 2000(23آنکوردوگاي

رسمی و به دو دسته نهادهاي  نهادها ویژگی تمامی این گونه شناسی ها تفکیک

نهادهاي رسمی را می توان آنهایی دانست که مدون هستند و در قالب . غیررسمی است

قوانین و مقررات بر نوآوري تاثیر می گذارند و نهادهاي غیررسمی نشاندهنده هنجارها، 

در اینباره می توان به . ارزشها ، باورها و طرز تفکرها هستند و غیر مدون یا ضمنی می باشند

، پرتو و سیارلی و  (Meeus & Oerlemans, 2005)هاي گالی و تئوبال گونه شناسی

  .اشاره کرد) 2002(و مونک و ویتنرگارد ) 2005(آرورا 

بنابراین مطابق با برآیند نظریات محققینی که تعریف آنها از نهادها با تعریف پذیرفته شده 

گرفته و نهادها به دو دسته  در این تحقیق شباهت دارد، گونه شناسی گالی و تئوبال مبنا قرار

  . کلی رسمی و غیر رسمی تقسیم شدند

محققان موارد بسیار متنوع و مختلفی را بعنوان نهادهاي رسمی نام : انواع نهادهاي رسمی

گذاري  گذاري، نظام سیاست هاي قانون نظام آموزش و پرورش، رویه: برده اند؛ از جمله

با توجه به اینکه هیچ . نفع هاي ذي گروه و ري، نهادهاي بانکی و اعتبا)سیاست رقابتی(

و بررسیهاي  پژوهشگرانبر اساس تجارب  ،دوشمی توافقی در این زمینه بین محققان دیده ن

اکتشافی از یک دسته بندي استفاده شد که بر مبناي آن نهادهاي رسمی به پنج بعد حمایت 

قوانین پژوهشی تقسیم  و ین مالیاز مالکیت معنوي، قوانین استخدامی، قوانین آموزشی، قوان

  .شدند

در این بخش برخالف بخش قبلی دسته بندي خاصی مشاهده نشد : نهادهاي غیررسمی

. و باورها بسنده کرده اندها ، نگرش هاو اکثر محققان در تبیین آن به ذکر کلماتی چون ارزش

صنعتی مورد نظر وجود بنابراین در اینجا نیز با توجه به شناختی که از روحیات حاکم بر بخش 

داشت و با انجام مصاحبه هاي مقدماتی و بررسی هاي اکتشافی، عوامل فردگرایی، ریسک 

شایسته ساالري به عنوان ابعاد نهادهاي غیر رسمی  امنیتی،-پذیري، حاکمیت فضاي نظامی
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و بعنوان مهمترین عوامل موثر بر نظام نوآوري بخشی کشور قلمداد  نددر نظر گرفته شد

. ندشد

پی در مرحله بعد براي هر یک از ابعاد فوق تعدادي شاخص در نظر گرفته شد که در 

  .خواهد آمد

همکاري ها و تعامالت موجود در یک نظام نوآوري، نقشی کلیدي در . همکاریهاي دانشی

در منابع . این نظام داشته و منجر به شکل گیري و تقویت نوآوري در این نظام می شوند

 ,OECD, 1997; Breschi & Malerba, 1997; Malerba )مختلف علمی 

، به همکاري هاي مختلف دانش میان بازیگران درگیر در این نظام اشاره شده است   (2004

که شامل روابط مختلف پژوهشی، فناورانه، آموزشی و تجاري می باشند که می توانند منجر 

توانمندي هاي آنها در توسعه  به شکل گیري جریان هاي دانش میان بازیگران و تقویت

بررسی این جریانات دانشی و نقش آنها در توسعه نوآوري موضوع مهمی . نوآوري ها گردد

  . شدمی است که باید در این تحقیق به آن پرداخته 

هاي دانشی میان بازیگران مختلف وجود دارد که در مدل مجموعه اي از همکاري

از بین آنها دو . بررسی و تحلیل قرار گرفته اند چهار نوع همکاري موردپژوهش مفهومی 

) 35،ص 2002(و همکارانمورد اول یعنی همکاریهاي رسمی و غیررسمی از مدل شارتینگر 

اقتباس شده است و دو مورد ) 16-17 .،ص2003( 24کمیته نگاشت علم و نوآوري استرالیاو 

  .آمده اند بعدي بر اساس مصاحبه هاي مقدماتی و بررسی هاي اکتشافی بدست

که ...) کمیته ها و تیم هاي مشترك، جابجایی پرسنل و (همکاري هاي غیررسمی -

در آنها از طریق مکانیزم هاي غیررسمی دانش میان بازیگران جریان می یابد و شرایط براي 

  . فعالیت هاي مشترك نوآورانه فراهم می شود

هاي تحقیقاتی مشترك، ژه  انتقال تکنولوژي و دانش فنی، پرو(همکاري هاي رسمی -

که در آنها جریان هاي دانش به صورت رسمی ...) استفاده از امکانات و تجهیزات یکدیگر و 

این جریانات می تواند . و از طریق قراردادهاي همکاري پژوهشی و فناورانه جریان می یابد

  .مهمترین روش هاي آشکار براي انتقال و جریان دانش در نظام نوآوري باشند

سمینارها و دوره هاي آموزشی مشترك، کنفرانس هاي (اري هاي آموزشی همک-

که از طریق همکاري هاي آموزشی میان بازیگران مختلف و به صورت ...) مشترك و 

  .غیرمستقیم منجر به شکل گیري جریان دانش میان بازیگران مختلف می شوند
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ادهاي پژوهشی، و قراردادهاي تأمین و توسعه محصول، قرارد(همکاري هاي تجاري -

که در آنها، ارتباطات تجاري میان طرف هاي درگیر، می تواند منجر به شکل گیري ...) 

  . جریانات دانشی میان آنها و سرریز غیرمستقیم دانش میان آنها شود

هر نظام نوآوري بایستی .کارکردهاي موردانتظار از نظام نوآوري بخشی

ها  سعۀ نوآوري انجام دهد که این کارکردها و فعالیتهایی را در جهت تو کارکردها و فعالیت

در سطوح مختلفی قابل شناسایی و تبیین هستند و توسط بازیگران مختلف در نظام نوآوري 

توان گفت که مهمترین کارکردهاي نظام ملی نوآوري  در سطح کالن می. انجام می شوند

که براي شکل گیري این  از دانش و نوآوري است "برداري بهره"و  "انتشار"، "خلق"

کارکردها باید مجموعه اي از زیرکارکردها یا فعالیت ها در نظام نوآوري انجام شوند تا شرایط 

در منابع علمی مختلف و توسط . خلق، انتشار و بهره برداري از دانش و نوآوري فراهم شود

ت هاي کارکردها و فعالی دیگران و OECDادکوئیست، لوندوال، جانسون، کارلسون، 

سیاست گذاري، : مختلفی براي نظام نوآوري بیان شده است که به موضوعات مختلفی مانند

حمایت از فعالیت هاي پژوهشی، انجام فعالیت هاي تحقیقاتی، قابلیت سازي، شبکه سازي، 

 ;OECD, 1999; Edquist, 2005)اشاره شده است انتشار دانش، کارآفرینی

Lundvall, 2007; Johnson, 2001; Feinson, 2002) .  

در این تحقیق هشت کارکرد براي نظام نوآوري بخشی درنظر گرفته شده است که شش 

با توجه به شناخت اولیه  پژوهشگرانهمچنین . اخذ شده است OECDتاي آنها از رویکرد 

  . خود نسبت به نوآوري در بخش صنعتی موردنظر، دو کارکرد آخر را به آنها اضافه کرده است

ردهاي اصلی نظام نوآوري که می توانند منجر به خلق و انتشار و بهره برداري از کارک

  :دانش و نوآوري در بخش صنعتی مورد نظر شوند عبارتند از

 این کارکرد به مجموعه اي از : سیاست گذاري، راهبري و سازمان دهی نوآوري

ین سیاست ها و اولویت فعالیت ها در نظام نوآوري بخشی اطالق می شود که دربرگیرنده تعی

هاي نوآوري در بخش صنعتی مورد نظر و هدایت و سازماندهی فعالیت هاي نوآورانه از 

طریق تدوین قوانین و رویه هاي مناسب پژوهشی، آموزشی، مالی، استخدامی و مالکیت 

فکري و همچنین کمک به بهبود نهادهاي فرهنگی و غیر رسمی در بخش مورد نظر می 

ع در این کارکرد است که فعالیت هاي تقویت کننده نهادهاي رسمی و غیررسمی در واق. باشد

البته این کارکرد در سطح سازمانی نیز از طریق تعیین . نظام نوآوري بخشی انجام می شوند



  

  

هاي دانشی و کارکردها ي نظام نوآوري بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاري مطالعه

9

سیاست ها و برنامه هاي درون سازمانی تقویت شده و شرایط براي شکل گیري یک نظام 

. ودنوآوري بخشی قدرتمند فراهم می ش

یکی از مهمترین فعالیت هایی که باید در : تحقیق و توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوري

هر نظام نوآوري انجام شود، تحقیق و توسعه و ظرفیت سازي براي نوآوري است که شکل 

گیري این کارکرد نیازمند ایجاد مراکز تحقیقاتی درون صنعتی و فراصنعتی و همچنین مراکز 

در سطح بخشی به صورت خاص و در سطح ملی به صورت عام دیده  دانشگاهی می باشد که

  .می شود

ایجاد شرایط مساعد براي : تأمین مالی و تسهیل نوآوري و ایجاد زیرساخت ها

شکل گیري نوآوري و حمایت از فعالیت هاي تحقیقاتی و نوآورانه در این کارکرد انجام می 

وآوري بخشی داشته و می تواند در هدایت در نظام ن مهماز اینرو این کارکرد نقشی . شود

در این کارکرد نیز نقش سازمان هاي سیاست . فعالیت هاي نوآورانه بسیار تأثیرگذار باشد

گذاري بسیار پررنگ بوده و در تعامل با صنایع و سازمان هاي بخشی این فعالیت شکل می 

. گیرد

توسعه اي براي  مجموعه فعالیت هاي آموزشی و: توسعه منابع انسانی نوآور

در فرآیند  مهمپرورش منابع انسانی نوآور در این کارکرد انجام شده و از اینرو می تواند نقشی 

در این کارکرد، نقش بازیگرانی مانند دانشگاه هاي فعال . توسعه نوآوري بخشی داشته باشد

اي توسعه اي و بقیه دانشگاهها بسیار پررنگ بوده و در کنار فعالیت همطالعه در بخش مورد 

در درون شرکت ها و سازمان هاي بخشی می تواند به پرورش منابع انسانی نوآور کمک 

.نماید

از آنجاکه شکل گیري جریانات : بهبود ظرفیت انتقال و انتشار دانش و نوآوري

در شکل گیري  اساسیدانشی و وجود تعامالت نظام مند در نظام نوآوري، موضوعی بسیار 

ترین کارکردهاي نظام  اصلیمند می باشد، این کارکرد به عنوان یکی از  نوآوري هاي نظام

نوآوري بخشی می تواند در تقویت توانمندي هاي دانشی در کل نظام نوآوري و ایجاد هم 

. افزایی از طریق انتشار دانش بسیار تأثیرگذار باشد

نوآوري آمده همانطور که در تعریف : ارتقاء کارآفرینی فناورانه و توسعه نوآوري

است، در فرآیند نوآوري، نقش کارآفرینی و پیوند زدن فعالیت هاي تحقیقاتی و فعالیت هاي 

و مهم است که ایجاد شرایط الزم براي کارآفرینی  اساسیتولیدي جدید، موضوعی بسیار 

فناورانه از طریق ایجاد و توسعه مراکز رشد و همچنین ایجاد شرایط براي ورود به حوزه هاي 
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دید فناورانه از طریق راه اندازي شرکت ها و صنایع جدید از مشخصه هاي مهمی است که ج

.باید در حوزه کارآفرینی فناورانه به آنها توجه شود

در نظام نوآوري  اصلیهدف : بهره برداري از نوآوري براي توانمندسازي بخشی

و فرآیندهاي جدید و بهره بخشی، بهره برداري از نوآوري ها در زمینه دستیابی به محصوالت 

این کارکرد به . برداري از آنها به منظور باال بردن توان کشور در بخش مورد نظر می باشد

منظور بررسی و تحلیل میزان بهره برداري از نوآوري ها در زمینه دستیابی به توانمندي هاي 

.بخشی سطح باالتر تحلیل می شود

عالوه بر بهره برداري از : وان اقتصاديبهره برداري از نوآوري براي افزایش ت

نوآوري ها در راستاي توانمندسازي بخشی، بهره برداري اقتصادي از نوآوري ها و افزایش 

استفاده و بهره  اصلیبهره وري و توان اقتصادي صنایع بخشی می تواند از اهداف مهم و 

ین کارکرد، به بررسی و از اینرو در ا. برداري از نوآوري ها در بخش صنعتی موردنظر باشد

. تحلیل تأثیر نوآوري ها بر افزایش توان اقتصادي بخشی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد

مدل مفهومی تحلیل نظام نوآوري  .مدل مفهومی تحلیل نظام نوآوري بخشی

همانطور که در این . به طور کامل با همه اجزاء نشان داده شده است  2بخشی در شکل 

داده شده است، نهادها، جریان هاي دانشی و کارکردهاي نظام نوآوري بخشی به شکل نشان 

تعامل و تأثیرگذاري بازیگران مختلف بر یکدیگر باعث . صورت کامل شناسایی شده اند 

شکل گیري مجموعه اي از کارکردها در نظام نوآوري می شود که در نهایت منجر به خلق، 

  . نوآوري در بخش مورد نظر می شودانتشار و بهره برداري از دانش و 

نهادهاي رسمی که دربرگیرنده قوانین و رویه ها و روتین هاي پژوهشی، آموزشی، مالی، 

مالکیت فکري و استخدامی است، می توانند از طریق تقویت جریان هاي دانشی بر عملکرد و 

ت و یا تضعیف این کارکردهاي بازیگران نظام نوآوري بخشی تأثیر گذار بوده و منجر به تقوی

از طرف دیگر نهادهاي غیر رسمی که شامل برخی از . کارکردها در بخش مورد نظر شوند

عوامل فرهنگی در بخش مورد نظر می باشند، نیز با فراهم آوردن زمینه هاي الزم براي 

شکل گیري جریان هاي دانشی و تقویت آنها بر جهت گیري و نحوه عملکرد بازیگران در 

مختلف تأثیر گذار بوده و منجر به تقویت و یا تضعیف این کارکردها در بخش  کارکردهاي

  . شوند ذیربط

در بخش میانی این شکل به موضوع کلیدي در نگرش نظام مند به نوآوري پرداخته شده 

است که عبارتست از وجود جریانات و تعامالت گسترده دانشی که می تواند منجر به تقویت 
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 همکاریهايبنابراین شکل گیري . هم افزایی و یادگیري را ایجاد نماید نوآوري بخشی شده و

دانشی میان بازیگران مختلف بر ایفاي کارکردهاي مختلف توسط آنها تأثیرگذار بوده و در 

هر کدام از بازیگران . نهایت می تواند شکل دهنده کارکردهاي نظام نوآوري بخشی باشد

ارکردها را ایفاء نموده که میزان قدرت و ضعف این کلیدي نظام نوآوري مجموعه اي از ک

کارکردها در بازیگران مختلف و همچنین در کل نظام نوآوري بخشی، وابستگی زیادي به 

از طرف . استتبیین این موضوع  در پیقوت و ضعف نهادهاي این نظام دارد که این تحقیق 

م می شود که این جریان ها هاي دانشی منجر به تقویت کارکردهاي این نظا همکاريدیگر 

  . نیز خود تحت تأثیر نهادهاي مختلف رسمی و غیررسمی می باشد

  

  

  

مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

  

  :تحقیق را به شیوه زیر بیان کرد لهاياکنون با توجه به توضیحات فوق می توان سوا

ایران  بخشیریهاي چه نوع نهادها، همکاریهاي دانشی و کارکردهایی بر نظام نوآو-

تاثیر گذارند؟

  این متغیرها در حال حاضر داراي چه وضعیتی هستند؟-

نهادهاي رسمی

مقررات پژوهشی

مقررات استخدامی

مقررات آموزشی

ررات مالیمق

حمایت از مالکیت معنوي

نهادهاي غیررسمی

روحیه کار تیمی

مخاطره پذیري

-عدم حاکمیت فضاي نظامی

امنیتی

شایسته ساالري

همکاریها

ي دانشی

رسمی

غیررسمی

تجاري

آموزشی

  اکارکرده

  

سیاست گذاري، راهبري و سـازمان دهـی   

  نوآوري

تحقیق و توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوري

  تامین و تسهیل مالی و ایجاد زیرساختها

  توسعه منابع انسانی نوآور

بهبــود ظرفیــت انتقــال و انتشــار دانــش و 

توآوري

ارتقاي کارآفرینی فناورانه

بهره برداري از نوآوري براي توانمندسازي 

بخشی

برداري از نوآوري براي افزایش توان  بهره

اقتصادي
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ایران و  ینحوه تاثیر نهادها بر روابط دانشی بین اجزاي نظام نوآوري بخش-

  کارکردهاي آن چگونه است؟

ایران می توان  بخشیچه راهکارهایی براي بهبود وضعیت فعلی نظام نوآوریهاي -

ارائه داد؟

  

  روش

جامعه آماري این تحقیق عبارتست از کلیه محققان و پژوهشگران شاغل در زیرمجموعه 

پژوهشگران و محققانی که در مجموعه هاي مختلف  .هاي مختلف بخش صنعتی مورد نظر

بخشی اعم از دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی و صنایع بخشی چه بصورت تئوري و چه 

گیري از ایده هاي نوآورانه هستند، بهترین مراجعی خلق، انتشار و بهره  بصورت عملی درگیر

هستند که می توانند درباره وضعیت جاري نهادها، کارکردها و همکاریهاي دانشی در بخش 

  . مورد نظر اظهار نظر کنند

نوآوري در بخش صنعتی  نظام پژوهشگران در دو همایشی که به منظور توضیح و تبیین

 تعداد) در دسترس(از روش نمونه برداري غیر احتمالی مورد نظر برگزار شد با استفاده 

با بررسیهاي به عمل آمده  .کردندتوزیع  ها بین شرکت کنندگان در همایشپرسشنامه 230

پرسشنامه  205غیر قابل استفاده تشخیص داده شد و در نهایت تعداد  پرسشنامه 25تعداد 

. دباقی مانده مبناي تجزیه و تحلیلهاي آماري قرار گرفتن
از پرسشنامه در دو مقطع . از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد در این پژوهش  

مورد  یکبار براي تعیین روایی مدل  و بار دوم براي تحلیل نظام نوآوري بخش .ده شداستفا

که معنی  این به. در بار اول  به کمک خبرگان، اعتبار اولیه مدل پیشنهادي سنجیده شد. نظر

براي انتخاب . شد بررسی ذیربطتبط بودن هریک از ابعاد و مولفه ها و شاخصهاي میزان مر

 ،عواملی چون درگیري در فعالیتهاي تولیدات بخشی، دارا بودن سوابق مدیریتیبه خبرگان 

شناخت عوامل تاثیرگذار بر نوآوري در صنایع بخشی، و عالقمندي به همکاري با تحقیق 

  .شد تاکید

نظر خبرگان، پرسشنامه نهایی تدوین و بین  بر اساسیل پرسشنامه پس از اصالح و تعد

سه بخش اول آن . آن مشتمل بر پنج بخش است هاينمونه آماري توزیع گردید که سوال



  

  

هاي دانشی و کارکردها ي نظام نوآوري بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاري مطالعه

13

وضعیت موجود نهادها، کارکردها و همکاریهاي دانشی نظام نوآوري بخشی را اندازه گیري 

:ه عبارتند ازدر بخش چهارم دو سوال باز وجود دارد ک. می کند

به نظر شما چه عوامل دیگري بر کیفیت و میزان نوآوري هاي بخشی در ایران تاثیر -

  گذارند؟

شما چه راه حلهایی را براي بهبود وضعیت نوآوریهاي بخشی در ایران پیشنهاد می -

کنید؟

باالخره در بخش پنجم اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماري شامل سمت، مدرك 

و براي سنجش پایایی پرسش نامه ها  ه شده استدعلمی، و سابقه کار پرسیرتبه / تحصیلی

.از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد

 کشوربراي تکمیل نتایج پرسشنامه و آشنایی بیشتر با وضعیت فعلی نظام نوآوري بخشی 

از خبرگان و  چندتنو چالشها و فرصتهاي پیشرو و نیز راه حلهاي بهبود وضعیت فعلی با 

و دو تن دیگر  پژوهشگرانمصاحبه ها توسط . یران بخشی مصاحبه حضوري به عمل آمدمد

از دانشجویان دکتري مدیریت فن آوري انجام شد که کامال نسبت به موضوع تحقیق احاطه 

مصاحبه عبارت  سوالهاي. و فرضیات تحقیق توجیه شده بودند هاداشته و درباره اهداف، سوال

:بودند از

هاي حاکم د را درباره نقاط ضعف و قوت بسترهاي قانونی، مقررات و رویهلطفا نظرات خو-

راهکار هاي برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط . در زمینه نوآوري بخشی بیان کنید

  قوت از دید جنابعالی چیست؟

لطفا نظرات خود را درباره نقاط ضعف و قوت بسترهاي فرهنگی حاکم در زمینه نوآوري -

راهکار هاي برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت از دید جنابعالی . یدبخشی بیان کن

چیست؟

هاي موجود در یک از کارکردهاي نظام نوآوري بخشی را به عنوان مهمترین چالشکدام-

دانید؟ي نوآوري میزمینه

- هایی پیشنهاد میکارها یا سیاستهاي موجود در کارکردها، چه راهبراي بهبود چالش-

  کنید؟
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یافته ها

  .یافته هاي تحقیق را می توان در قالب پاسخ به سه سوال اول تحقیق بیان کرد

سوال اول تحقیق این بود که  چه نوع نهادها، همکاریهاي دانشی . سوال اول تحقیق

ام نوآوریهاي بخشی ایران تاثیر گذارند؟ این سوال در واقع راجع به نحوه و کارکردهایی بر نظ

بررسی ادبیات موضوع، .  ابعاد و مولفه هاي آن است، به مدل مفهومی پژوهشگراندستیابی 

نهادها بسترهایی هستند که بر انواع همکاریها و روابط را به این نتیجه رساند که  پژوهشگران

فاق می افتند، تاثیر می گذارند و موجب تقویت یا تضعیف آن می دانشی که در یک نظام ات

این همکاریها نیز به نوبه خود زمینه را براي انجام کارکردها یا فعالیتهاي الزم براي . شوند

بنابراین نهادها از طریق اثرگذاري بر . تقویت نوآوري توسط نظام فراهم می آورند

در مرحله بعد براي تعیین . یر خود قرار می دهندهمکاریهاي دانشی، کارکردها را تحت تاث

اینکه در نظام نوآوري بخشی کشورمان کدام یک از ابعاد و مولفه هاي مفاهیم سه گانه 

به بررسی  پژوهشگرانمرتبط و تاثیر گذار هستند، ) نهادها، همکاري ها و کارکردها(تحقیق 

  .ندپرداخت انواع مختلف گونه شناسی ها ودسته بندي هاي این مفاهیم

تاییدي، مرتبط بودن هر یک از شاخص هاي ارائه  ینهایتا با برگزاري آزمون تحلیل عامل

نتایج این آزمون حاکی از صحت شاخصهاي اندازه . شده براي هریک از مولفه ها بررسی شد

  .گیري و مرتبط بودن آنها با مولفه هاي متناظر است

بود که هر یک از متغیرهاي تحقیق از سوال دوم این تحقیق این . سوال دوم تحقیق

نظر پاسخگویان در حال حاضر داراي چه وضعیتی هستند؟ براي پاسخ به این سوال سعی شد 

  .از چند روش استفاده شود

یک نمونه اي مشخص شد که وضعیت هیچکدام از مولفه ها،  Tابتدا به کمک آزمون  

بررسی عباراتی که . طلوبی نیستابعاد و مفاهیم تحقیق از دید پاسخگویان در وضعیت م

این . باز بکار برده بودند، نیز همین نتیجه را تایید می کند سوالهايپاسخگویان در جواب 

بررسی نشان می دهد که پنجاه و هفت مورد وضعیت فعلی نظام نوآوري بخشی ایران را 

پایینتر از خارجی کپی برداري با کیفیت  نود مورد با عباراتی از قبیل. قابل قبول ذکر کردند

ها، فاقد مدیریت و انسجام، بدون برنامه ها، و مشخص نبودن آینده، آن را غیر قابل قبول 

  .    دانستند یا اظهار می کردند که وضعیت فعلی نظام می تواند بهتر از این باشد
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سپس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن تعیین شد که کدام یک از متغیرها از 

مشخص شد که همه مولفه . د پاسخگویان در وضعیت نامطلوب تري یا بهتري هستنددی

تفاوت هاي  ،هاي مربوط به مفاهیم اصلی تحقیق از لحاظ میزان مطلوب بودن وضعیت

در نهادهاي . معناداري با هم داشتند به استثناي مولفه هاي مربوط به نهادهاي غیررسمی

رتبه  داراي بهترینو مقررات مالی  ایین ترین رتبهداراي پرسمی، مقررات مالکیت معنوي 

و همکاریهاي  داراي پایین ترین رتبهدر همکاریهاي دانشی، همکاریهاي غیررسمی . ندبود

در کارکردها، سیاست گذاري، راهبري و سازمان دهی . ندرتبه بود داراي بهترین تجاري

رتبه  داراي بهترینظرفیت نوآوري و ایجاد  داراي پایین ترین رتبه نوآوري و تحقیق و توسعه

  .ندبود

باز پرسشنامه نشان می دهد که مواردي همچون مسائل و  سوالهاياز طرف دیگر تحلیل 

مشکالت مربوط به مدیریت،  عدم توجه به نخبگان، عدم همکاریهاي مشتریان و صنایع 

کالت مش، بخشی، مشکالت مربوط به برنامه ریزي و استراتژي، فرهنگ و جو نامناسب

بودجه، مسائل و مشکالت مربوط به ساختارهاي بوروکراتیک، مسائل و مشکالت مادي 

پرسنل، مشکالت در برقراري ارتباط با شرکتها و فناوري خارجی، عدم همکاریهاي دانشگاه و 

صنایع بخشی، عدم امکانات پژوهشی، مسائل و مشکالت آموزشی، و مشکالت در اجرا به 

  .ن مشکالت نظام نوآوري ایران محسوب می شوندترتیب به عنوان مهمتری

سوال سوم تحقیق این بود که نحوه تاثیر نهادها بر روابط   .سوال سوم تحقیق

دانشی بین اجزاي نظام نوآوري بخشی ایران و کارکردهاي آن چگونه است؟ آزمونهاي 

بخشی  در نظام نوآوريرگرسیون خطی و مدل تحلیل مسیر  برگزار شده نشان می دهد که 

  .نهادها از طریق اثرگذاري بر همکاریهاي دانشی، کارکردها را تحت تاثیر خود قرار می دهند

  

  بحث

در این قسمت ابتدا دالیل احتمالی براي شکل گیري نتایج بدست آمده تبیین و تشریح 

سپس پیشنهادهایی براي بهبود وضعیت فعلی نظام نوآوري بخشی ارائه می شود . شوندمی 

  .استقع پاسخ سوال چهارم تحقیق که در وا

هاي نهادهاي رسمی از دید اینکه وضعیت فعلی مقررات مالکیت معنوي در بین مولفه

تر قلمداد شده است، شاید بدان دلیل باشد که در زمینه حمایت پاسخگویان از همه نامطلوب
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ل کاربرد نیست قاب آن سازمانهادر داخل  ذیربطسازمانهاي قوانین خارج از  ،از مالکیت فکري

  .کامال احساس می شود ذیربطسازمانهاي در  یو خال وجود  چنین قوانین

همچنین اینکه وضعیت فعلی همکاري هاي غیررسمی از دید پاسخگویان از بقیه انواع 

همکاري هاي دانشی نامطلوب تر قلمداد شده است، شاید بدان خاطر باشد که مجموعه هاي 

اعت پذیري محض بسترهاي الزم براي همکاریهاي غیر بخشی بدلیل ذات دستوري و اط

در حالیکه تقویت این روابط یکی از شرایط اصلی براي شکل . رسمی را تضعیف می کنند

  .گیري نظام نوآوري بخشی است

اینکه وضعیت فعلی کارکرد سیاست گذاري، راهبري و سازمان دهی نوآوري و تحقیق و  

ارکردها نامطلوب تر قلمداد شده است، شاید بدان خاطر توسعه از دید پاسخگویان از بقیه ک

چندین مجموعه در . باشد که در حال حاضر متولی توسعه نوآوري فناورانه مشخص نیست

به فعالیت مشغولند که این امر تا حدودي باعث دوباره کاري ها و سردرگمی در امر  زمینهاین 

. سیاست گذاري هاي تحقیق و توسعه شده است

باز پرسشنامه، مشکالت مدیریتی از مهمترین موانع نوآوري  سوالهايبا توجه به  همچنین

این امر نشان می دهد که نوآوري فناورانه همچون دیگر جنبه هاي . کشور است یبخش

در برخوردهاي مستقیم و غیر . نوآوري سازمان، بشدت از شیوه مدیریت تاثیر می پذیرد

ها به مواردي اشاره می کردند که  نشاندهنده حاکمیت با کارمندان، آن پژوهشگرانمستقیم 

به این  پژوهشگراناز این رو . فرهنگ بوروکراتیک بر نگرشها و رفتار اغلب مدیران است

که تا مدیران بستر را آماده نسازند، بهبود در هر عامل دیگري غیر ممکن  ندنتیجه رسید

  .است

بحث عدم رسیدگی به وضعیت باز،  سوالهايدومین مشکل شناسایی شده در بخش 

از آنجاییکه تاثیرگذاري فعالیتهاي نوآورانه در مسیر ارتقاي افراد و یا در منافع . نخبگان بود

. نوآوري تعیین نشده است، افراد انگیزه اي براي ارائه کارهاي نوآورانه ندارند از مادي حاصل

انی به این مشکل می همچنین عدم حمایت از داراییهاي فکري افراد و رویه هاي سازم

  .افزاید

دیگر نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که بدلیل حاکمیت ساختارهاي وظیفه اي و نگاه 

مفروضات  ءکه جز(بخش مورد مطالعه مختلف  واحدهايجزئی نگر، میزان همکاریهاي بین 

   .دبسیار سخت صورت می پذیر) اساسی در نگرش نظام نوآوري است
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راي توجیه بخشهاي درگیر در تحقیق انجام شد و در مصاحبه در جلسات مقدماتی که ب

) و حتی گاهی مدیران رده باال(که کارمندان  ندبه این نتیجه رسید انمحقق ،هاي مختلف

بدلیل تفکر جزئی نگر که در باال توضیح داده شد، اطالعات اندکی درباره کلیت وضعیت 

این امر مشکالتی . ندع در این زمینه اندکد و تعداد افراد مطلننوآوري در بخش مورد نظر دار

  .را در فرایند تحقیق بوجود آورده است

این نکته جالب است که عموما مشکالت ناشی از کمبود اعتبارات مالی کمتر به چشم 

که کمترین مشکل در زمینه مسائل مالی وجود  دادبررسی نهادهاي رسمی نشان . می خورد

دن میزان دریافتی ها یا مبالغ اختصاص یافته به تحقیقات را تعداد بسیار اندکی، کم بو .دارد

حتی در مواردي از اختصاص بیش از حد بودجه ها به . یکی از مشکالت عمده ذکر کرده اند

  .پروژه هاي نامناسب شکایت داشته اند

: استپیشنهادهایی که در این بخش ارائه می شود در واقع پاسخ به سوال چهارم تحقیق  

رهایی براي بهبود وضعیت فعلی نظام نوآوري بخشی ایران می توان ارائه داد؟ بطور چه راهکا

کلی پیشنهادها و راهکارها براساس مصاحبه با مدیران و خبرگان بخشی حین و پس از جمع 

حین انجام تحقیق و ادبیات  پژوهشگرانباز پرسشنامه، تجارب  سوالهايها، آوري پرسشنامه

  .تحقیق ارائه شده اند

هاي نهادهاي رسمی از از آنجاییکه وضعیت فعلی مقررات مالکیت معنوي در بین مولفه

تر قلمداد شده است، پیشنهاد می شود تالش بیشتري براي دید پاسخگویان از همه نامطلوب

اگر چه آیین نامه حمایت از مالکیت فکري . استقرار نظام حقوق مالکیت معنوي صورت پذیرد

تدوین شده است ، اما هنوز اطالع رسانی الزم در این زمینه انجام  مورد مطالعهدر بخش 

. نشده است و بخوبی بکار گرفته نمی شود و محققان ازکیفیت آن آگاهی چندانی ندارند

براي تقویت همکاریهاي غیررسمی که با توجه به نتایج تحقیق در بین انواع همکاري 

توان این موارد را خگویان دارا بود، میهاي دانشی نامطلوب ترین وضعیت را از دید پاس

تقویت هسته هاي نوآوري متشکل از افراد مطلعی که از نیازهاي مشتریان : پیشنهاد داد

صنعت آگاهند به همراه محققان صنایع بخشی، دقت در نظام انتخاب و گزینش کارکنان و 

همکاري و کار  گنجاندن معیارهایی از قبیل داشتن روحیه مخاطره پذیري، داشتن روحیه

تیمی،  تقویت روحیه نقدپذیري مدیران عالی و غیره

از آنجاییکه وضعیت فعلی کارکرد سیاست گذاري، راهبري و سازمان دهی نوآوري و 

تحقیق و توسعه از دید پاسخگویان از بقیه کارکردها نامطلوب تر قلمداد شده است، پیشنهاد 
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راي حوزه نوآوري فناورانه بخشی تدوین می شود که یک سیاست مدون یا سند راهبردي ب

شود که در آن متولی اصلی حوزه نوآوري فناورانه، اولویتهاي این حوزه ، عناصر نظام توسعه 

بهبود وضعیت  .فناوري، وظایف آنها و برنامه هاي ارتقاي فناوري دقیقا تصریح شده باشد

یان بوده است و آنها در باز نیز مورد توجه پاسخگو سوالهايسیاست گذاري و راهبري در 

استمرار اهداف، هدفمند کردن، تدوین طرح جامع، و : هجده مورد با ذکر عباراتی از قبیل

. به آن توجه کرده اند SWOTبررسی 

براي بهبود در حوزه هاي مدیریتی، مهمترین موردي که پیشنهاد می شود ایجاد تفکري 

ام مند به توسعه نوآوري بخشی از سویی عدم وجود نگاه نظ. نظام مند در ذهن مدیران است

باعث شکل گیري نگاه خطی به توسعه نوآوري شده است که عمدتا بر ایده پردازي فردي یا 

اما در نگاه نظام مند . جمعی و سپس توسعه محصوالت و ارائه به مشتریان متمرکز است

با محیط بیرونی و  نواوري صرفا بر اساس ایده پردازي خالقانه یک فرد یا جمع بدون تعامل

تعامالت دانشی نمی باشد، بلکه حاصل یادگیري هاي متنوعی است که یک سازمان در 

.  تعامالت دانشی با دیگر سازمانها به دست می آورد

پرسشنامه بدان اشاره شده  سوالهايپیشنهاد بعدي که از سوي پاسخگویان در بخش 

: می باشد که با عباراتی از قبیل) ردچهل وسه مو(است، توجه به مسائل انگیزشی افراد 

شناسایی توانمندیهاي افراد، ایجاد فرصت براي کارکنان، ارتقاي علمی مرتبط با حوزه هاي 

  .کاري به آن توجه شده است

باز به آن اشاره داشتند،اصالح شیوه هاي  سوالهاياز دیگر مواردي که پاسخگویان در 

این امر در جوابهاي . شایسته ساالري استگزینش مدیران و انتصاب مدیران بر اساس 

باز پرسشنامه درباره مهمترین مشکالت و راه حلها براي بهبود  سوالهايپاسخگویان به 

شجاعت در ایجاد : آنها در بیست مورد با عباراتی از قبیل. وضعیت نوآوري، کامال مشهود بود

واگذاري اختیارات بیشتر به تغییر، دادن آزادي عمل بیشتر، ارتقاي سطح مدیریتی مدیران، 

مدیران، همدلی بین مدیران، کاري شود که مدیران رشد خود را در نوآوري ببینند، مدیران 

.مدیریت کنند نه مهندسی، خواستار اصالح وضعیت مدیران شده اند

آنها در . رسیدگی به وضعیت نخبگان نیز یکی از موارد مورد توجه پاسخگویان بوده است

اصالح قوانین جذب نخبگان، بکارگیري نیروهاي فکور و : د با عباراتی ازقبیلشصت و دو مور

محقق، توجه به نیروهاي خالق و کیفی، حمایت مستقیم از ایده پردازان، شناسایی افراد 
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خالق، دادن اختیار به افراد خالق و جذب نخبگان، خواستار رسیدگی به وضعیت نخبگان 

:بگان موارد زیر پیشنهاد می شودبراي بهبود در حوزه نخ. شده اند

استفاده از راه کارهایی مانند تاثیرگذاري نوآوري در نظام ارتقا و پاداش می تواند -

راهکار دیگري که می توان در این عرصه ارائه کرد . راهکاري مهم براي ایجاد انگیزه باشد

فرد نوآور تخصیص  حاصل از فعالیتهاي نوآورانه به) منافع(این است که بخشی از درآمدهاي 

داده شود و این موضوع به عنوان یکی از روتین هاي جاري نظام حقوق و دستمزد و توسعه 

.انسانی مورد استفاده قرار گیرد عمناب

ایجاد نظام شناسایی و ارزیابی محققان که در آن نوع پاداش، سطح دسترسی به -

. داطالعات، نحوه ارتقا، نحوه شناسایی محقق کامال تعریف شو

ترویج و اطالع رسانی کافی درباره آیین نامه ها و یا دستورالعمل هاي مربوط به -

.نوآوري باید انجام گیرد تا امکان بهره برداري  از آنها فراهم شود

ایجاد یک نظام ارتقاي ویژه محققان که خارج از رویه هاي سازمانی شکل گیرد می -

انگیزه در نوآوران و تاثیر گذاري مالکیت فکري در تواند به عنوان یک راه میان بر براي ایجاد 

.پاداش ها و ارتقاي افراد نوآور باشد

در زمینه جذب و استخدام نخبگان  ذیربطدر حوزه نخبگان به نظر می رسد که صنعت 

بسیاري از نخبگان بعد از مدت . با چالش کمتري مواجه است تا توسعه و نگهداشت نخبگان

ارهاي نامنعطف و عدم وجود نظامهاي پاداش، دستمزد و ارتقاي زمانی با توجه به ساخت

. متناسب با آنها،یا با انگیزه پایین به کار ادامه می دهند یا اینکه از بخش بیرون میروند

بنابراین ارتقاي نظامهاي مربوط به حوزه نگهداشت و توسعه نخبگان در این زمینه از 

.نظام نوآوري بخشی است اصلیموضوعات 

که می توان نوآوري بخشی را تقویت کرد و در عین حال از  ییساز و کارهااز  یکی

الزم را به عمل آورد، استفاده از شرکتهاي گیري ه نخبگان خارج از آن بخش نیز بهر

تحقیقاتی و نوآور خارج از بخش در قالب قراردادهاي برون سپاري و یا همکاریهاي تحقیقاتی 

سازو ن رویکرد هم اکنون در حال گسترش است ولی باید البته ای. با این شرکتها است

. را براي جذب هرچه بیشتر دانش حاصل شده در این قراردادها  ایجاد کرد کارهایی

: باز پرسشنامه در بیست و پنج مورد و با عباراتی از قبیل سوالهايپاسخگویان در بخش 
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اي تحقیقاتی، و خارج شدن استفاده از متخصصان دانشگاهی بعنوان ناظران اصلی در طرحه

.صنعت شده اند –از الك انحصاري خواستار بهبود همکاریهاي دانشگاه 

همانطوریکه در بخش نتایج نیز گفته شد، یکی از مشکالت اساسی بزرگ بودن سازمانها 

این  است که بطور اجتناب ناپذیري ساختارهاي آنها را بسمت ساختارهاي بوروکراتیک سوق 

براي رفع . اصلی این ساختارها رسمیت باال و عدم انعطاف پذیري است مشخصه. می دهد

را ایجاد کرد که در آن چند نفر از محققان شرکت  25این معضل می توان شرکتهاي زایشی

. نیمه مستقل تاسیس می کنند و به تحقیق و نوآوري می پردازند  تاصلی، شرکتی را بصور

قرار می گیرد، ولی بخشی از درآمدهاي حاصل  خروجیهاي این شرکت در اختیار شرکت مادر

اینکار هم باعث کوچکتر شدن شرکت . از داراییهاي فکري به خود محققان تعلق می گیرد

انعطاف پذیري آن را افزایش می دهد و هم اینکه محقق انگیزه  تا حدياصلی شده و 

از ویژگیهاي همچنین براي کاستن . بیشتري براي بهره گیري از توان فکري خویش دارد

منفی بوروکراتیک سازمانهاي صنعتی مورد نظر می توان آن را به سمت ساختارهاي نوین 

.همچون ساختارهاي شبکه اي و ساختار آزاد سوق  داد

در  26مطابق با ادبیات اقتصاد تکاملی سازمانها گاهی اوقات از یک طراحی غالب

را به ادامه مسیرهاي گذشته محصوالت و روشهاي کاري خود پیروي می کنند که آنها 

بدین خاطر سازمانها می توانند به . نظام می گردد 27ترغیب کرده و نهایتا موجب قفل شدن

تاسی از شومپیتر و پیتر دراکر به تخریب خالقانه و نظام مند شیوه ها و روشهاي کاري خود 

. .مبادرت ورزند

باعث شکل گیري ست که اعدم وجود نگاه نظام مند یکی دیگر از مشکالت ساختاري 

به عنوان مثال با وجود . فعالیتهاي موازي و بعضا متناقض در حوزه هاي مختلف شده است

که در (  گرید ياطات و تعامالت بیرونی با بخش هااینکه در یک نگاه نظام مند، وجود ارتب

( المللی و همچنین در عرصه بین ) باز پرسشنامه دوازده مورد به آن اشاره شده است سوالهاي

از الزامات توسعه نوآوري ) باز پرسشنامه یازده مورد به آن اشاره شده است سوالهايکه در 

فضاي الزم براي چنین همکاري هایی را  بکارگرفته شدهاست، ولی هم اکنون رویه هاي 

  .بطور مناسبی تعدیل شود ه هاین رویابنابراین پیشنهاد می شود . بسیار تنگ کرده است

 يباز پرسشنامه به آن اشاره شده است شامل موارد سوالهايکه در بخش  يرموارد دیگ

به آموزش؛ بودجه؛ اصالح یا ایجاد مراکز تحقیقاتی؛ ؛ توجه اصالح فرهنگ و جول یاز قب

اصالح ساختار بوروکراتیک، تقویت بنیه علمی : ز قبیل؛ و موارد دیگر احمایت از تحقیقات
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، همکاریهاي ذیري کارمندان، ریسک پاسب، کار تیمیمحققان، ایجاد بانک اطالعاتی من

  .باشد یبا یکدیگر م یبخشع صنای
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