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2  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

  . مقدمه1
شوند، وابستگی زیادي دارند؛  اي که در آن تعریف می تغییرات نوآورانه و فناورانه به زمینه

شود  در هر بخشی تعریف میها و وظایفی که در خصوص توسعۀ نوآوري  بازیگران، نهادها، نقش
به منظور تبیین  1هاي نوآوري بخشی هاي دیگر خواهد داشت. نظام اي با بخش هاي عمده تفاوت
هاي  یکی از نظام 2ها و نیازهاي خاص هر بخش در زمینۀ توسعۀ نوآوري ایجاد شده است. ویژگی

ولیدات و روابط نوآوري بخشی، نظام نوآوري بازرگانی است که مجموعۀ وسیعی از خدمات، ت
  شود.  تجاري و بازرگانی را شامل می

واسطۀ برخی محصوالت، ارتباطات و  هاست که به اي از فعالیت مجموعه 3یک بخش
عنوان یک مجموعه مشخص قابل تعریف است. در یک بخش تقاضا و پایۀ  هاي مشابه به خروجی

تواند مورد  ها می ایر بخشعنوان دو عنصر کلیدي متمایز کننده هر بخش از س دانشی مشخص به
عنوان یک بخش مجزا در اقتصاد کشور  با این تعاریف، بازرگانی را نیز به 4توجه قرار گیرد.
توان صرفاً واحدهاي خدماتی خصوصی و دولتی مانند  شود. در این صورت می محسوب می

عنوان بخش  ، بههستند 5ها و قوانین تابع وزارت بازرگانی ها و اصناف را که در سیاست اتحادیه
بازرگانی کشور در نظر گرفت. به لحاظ محصولی، محصول و خروجی عمده این بخش از 
واحدهاي کشور، خدمات است و محصول فیزیکی که حاصل تولید یا توسعۀ فناوري باشد، در 

شود. اما از منظري دیگر مجموعه قوانین بازرگانی و تجاري  این بخش به مشتریان ارائه نمی
فاً شامل بخش خدمات نیست و همۀ اجزاي اقتصادي و صنعتی کشور را تحت تأثیر کشور صر
دهد. از این منظر نظام نوآوري بازرگانی جزئی از نظام نوآوري ملی است که در همۀ  قرار می

هاي ملی نوآوري  اجزاي آن نظام نقش مؤثري ایفا خواهد کرد. اکنون در بسیاري از کشورها نظام
شود و به همین منظور قوانین تجاري،  قتصادي آن کشورها تعریف میدر رشد و توسعه ا

   6ها دارد. گونه نظام ها براي این بازرگانی و گمرکی نقش مؤثر و عمده در تعریف سیاست
آید که  با تعاریفی که در خصوص نظام ملی نوآوري بازرگانی انجام شد این سؤال پیش می

به توسعۀ نوآوري بازرگانی کمک نماید. واضح است که  ها و راهبردهایی الزم است تا چه سیاست

                                                                                                                             
1 Sectoral Innovation System 
2 Malerba (2004) 
3 Sector 
4 Malerba (2004) 

با وزارت صنایع و معادن ادغام و به وزارت صنعت،  18/02/1390شایان ذکر است وزارت بازرگانی در تاریخ   5
تجارت تغییر نام داده است. لیکن این تحقیق در دوره زمانی قبل از ادغام و فقط براي امور بازرگانی صورت معدن و 

  گرفته است.
6 Jones and Yokoyama (2006) and Onodera (2008) 
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3 ...هاي یین اهداف و سیاستبارائه چارچوبی براي ت

هر یک از بازیگران نظام نوآوري بازرگانی نقش و جایگاه خاص خود را در این نظام دارند و 
بایست وظایف خود را به درستی به انجام برسانند تا امیدي به توسعۀ نوآوري در این بخش  می

توان این  تحت چه چارچوب و سازوکاري می وجود داشته باشد. اما نکتۀ مهم این است که
عنوان متولی  ها و راهبردها را تدوین و ارائه نمود. به عبارت دیگر، وزارت بازرگانی به سیاست
ها و راهبردهایی را براي توسعۀ نوآوري  گذاري بخش بازرگانی کشور اگر بخواهد سیاست سیاست

تواند استفاده نماید؟ مجموعۀ این  اي می در بخش بازرگانی تعریف نماید، از چه روش و شیوه
هایی براي آنها ارائه خواهد  ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تا حد امکان پاسخ پرسش

  شد.
هاي آن بیان خواهد شد. به این  در این مقاله پس از ادبیات تحقیق، روش پژوهش و یافته

کارکردهاي نظام نوآوري و انتظارات از هر  ترتیب که ابتدا نوآوري بازرگانی تعریف شده، سپس
هاي نوآوري مرتبط با هر کارکرد و نهادها و نقش آنها  شود. در نهایت، سیاست کارکرد تبین می

گیري حاوي اهداف نظام نوآوري و راهکارهاي  شود. بخش نتیجه در نظام نوآوري توضیح داده می
 دستیابی به آن است. 

  

  . ادبیات تحقیق2
المللی برخی  عنوان یک مرجع بین تلفی راجع به نوآوري وجود دارد؛ راهنماي اسلو بهتعاریف مخ

به کارگیري یک محصول (کاال یا خدمت) جدید یا کامالً تغییر  1از این تعاریف را ارائه داده است.
وکار یا  یافته، یک فرآیند، یک روش جدید بازاریابی، یک روش جدید سازماندهی در یک کسب

  عنوان نوآوري مورد توجه قرار گیرند.  توانند به یسازمان م
شود. الزم است براي تحقق نوآوري همۀ اجزاي تأثیرگذار  نوآوري به خودي خود ایجاد نمی

نوآوري را  2بر نوآوري در هماهنگی کامل با یکدیگر وارد عمل شوند. از همین رو، مفهوم نظام
در واقع تعامالت بین بازیگران نوآوري براي به  ) مطرح کرد. نظام نوآوري1985( 3ابتدا الندوال

سازي را نشان  پردازي تا تولید، ارائه به بازار و تجاري منصه ظهور رساندن یک ایده از مرحلۀ ایده
تدریج  هاي فناورانه بر رشد و توسعه اقتصادي کشورها به دهد. به دلیل نقش و تأثیر نوآوري می

طی مقاالت منتشر  4مطرح شد. این مفهوم را ابتدا فریمن مفهوم نظام نوآوري در سطح ملی نیز
وارد ادبیات نوآوري نمود. در ابتدا تأکید صرفاً روي  1995و  1990، 1987هاي  شده در سال

اي نیز در ادبیات نوآوري مورد بحث  اي، بخشی و ناحیه نوآوري ملی بود، اما بعدها نوآوري منطقه
  قرار گرفت.

                                                                                                                             
1 Nikseir (2005)  
2 System 
3 Lundvall  
4 Freeman  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

4  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

طور مشترك یا انفرادي به توسعه  اي از مؤسسات مجزاست که به هنظام ملی نوآوري مجموع
ها  کنند که دولت کنند؛ این مؤسسات چارچوبی فراهم می هاي جدید کمک می یا انتشار فناوري

هر  1هایی براي تأثیرگذاري بر فرآیند نوآوري را شکل داده و اجرا کنند. بتوانند در آن، سیاست
و کارکردهایی داشته باشد که منظور از ایجاد آن نظام را بیان بایست اهداف  نظام نوآوري می

این  2شرح زیر براي یک نظام نوآوري قابل ذکر است. طور کلی سه هدف عمده به کند. به می
  دهد. به همراه توضیحات مربوط نشان می 1جدول اهداف در 

 هاي خالقانه پردازي و ارائه طرح تولید دانش با هدف ایده •
 عرضه دانش با هدف ایجاد و بهبود کسب و کارها •
 وري جذب دانش با هدف افزایش بهره •

 . اهداف نظام نوآوري1جدول 
  اجزاء  تعریف  هدف

  تولید دانش 
  (ایجاد ظرفیت)

 هاي جدید به منظور ایجاد تحول و انجام بهبودهاي تولید دانش -
  اثربخش در فرآیند تحقق ایده تا محصول یا خدمت است.

کند تا دیگران بتوانند با استفاده از آن و  این دانش ظرفیتی ایجاد می -
تجاري نمودن آن در ایجاد کسب و کارهاي جدید و رونق دادن به 

  کسب و کارهاي موجود بهتر عمل کنند.

  تحقیق و توسعه بنیادي -
  تحقیق و توسعه کاربردي -
  نظام تحقیق و توسعه -
هاي تولید دانش و  شبکه-

  فناوري

  عرضه دانش 
(انتقال دانش و 
ایجاد ظرفیت 

  جذب)
  

هایی که به  هاي مختلف به ویژه محیط وارد کردن دانش در محیط -
اند تا شکاف بین ایجاد و کاربرد فناوري  صورت هدفمند طراحی شده

را به یکدیگر اتصال (دانش چگونی انجام کاري و تجربه انجام آن) 
   دهد.

باید محیطی فراهم شود که طی آن دانش تولید شده وارد عمل و  -
  کاربرد شود.

شود و در صورت لزوم  در این محیط دانش تولید شده عرضه می 
  گردد. هایی براي کاربرد از آن استخراج می ایده

هاي مبادله و انتقال  شبکه -
  دانش و فناوري

  تسهیل تبادل دانش  -

جذب دانش 
برداري از  (بهره

  دانش)
  

فراگیري و جذب دانش و اطالعات تولید شده از سوي یک سازمان و  -
  برداري از آن.  هاي سازمانی به منظور بهره ها و توانایی نیز ایجاد قابلیت

هاي جذب دانش در سازمان وجود داشته  در این نقطه باید ظرفیت -
  ش نسبت به جذب آن اقدام کند. باشد تا بتواند عالوه بر شناخت دان

هاي سازمانی و بخش  ها به فرهنگ و ارزش بخشی از این ویژگی -
گیري در سازمان ارتباط پیدا  ریزي و تصمیم هاي برنامه دیگري به نظام

  کند. می

قدرت پذیرش دانش و  -
  فناوري

دسترس کامل به دانش و  -
  فناوري

  فراگیري دانش و فناوري  -
  فناوريتوزیع دانش و  -
  بروز رسانی دانش و فناور -
  اجراي دانش و فناوري -

                                                                                                                             
1 Edquist (2006) 
2 Bikar, Capron and Cincera (2006) 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

5 ...هاي یین اهداف و سیاستبارائه چارچوبی براي ت

بندي ارائه شده  نوآوري طبقه نظام ملی ها براي بیان کارکردهاي بندي طبقه ترین رایج از یکی
 بندي کارکردهاي نظام است. بر اساس این طبقه 1هاي اقتصادي و توسعه توسط سازمان همکاري

  2از: عبارتند نوآوري ملی
 ذاريگ سیاست  •
 نوآوري و تحقیقات مالی منابع تأمین و هدایت تسهیل،  •
 نوآوري فرآیند در نیاز مورد دانش تأمین  •
 فناوري کارآفرینی ارتقاي  •
 فناوري انتشار و اشاعه  •
 انسانی منابع ارتقاي و توسعه  •
  خدمات ارائه کاالها و تولید  •

هاي تحقیق و  محدوده ها شامل ها گسترة وسیعی از سیاست بر اساس این کارکردها دولت
توسعه، قوانین مالکیت فکري، آموزش، بازارکار، بازار مالی و بازارهاي محصولی را در جهت 

تواند  وکار هر سیاست ویژه است که می بهبود فضاي کسب 3گذارند. افزایش نوآوري به اجرا می
فا نماید. در گذاري نقشی کلیدي در نوآوري ای مبتنی بر تغییر در قوانین تجارت و سرمایه

گذاري در رویکردهاي توسعۀ  هاي تجارت آزاد و سرمایه خصوص نقش مؤثر و حیاتی سیاست
) 2008جهانی ( 5اي که بانک براي مثال پژوهش اولیه 4نوآوري در کشورها جاي بحثی نیست.

ر اي براي چها اي و غیرتعرفه هاي تعرفه دهد از میان برداشتن محدودیت ارائه داده است نشان می
اي کشورهاي در حال توسعه  اي انرژي در هیجدهمین گردهمایی گازهاي گلخانه فناوري پایه

توان یک نوآوري  عبارتی، می درصدي در تجارت جهانی منجر شود. به 13تواند به رشد  می
اي که مرتبط با بخشی از تجارت جهانی است قابلیت افزایش حجم مبادالت  اي یا غیرتعرفه تعرفه

وجوي  جهان را داراست. در همین باره وزارت بازرگانی امریکا شورایی را براي جستتجاري در 
هاي اقتصادي تشکیل داده  هاي نوآورانه در جهت افزایش قابلیت رقابتی امریکا در عرصه راهکار

هاي  هاي تجاري، آموزش، تحقیق و توسعه در جهت توسعۀ ظرفیت که وظیفۀ آن بررسی سیاست
  در عرصۀ رقابت جهانی است.نوآورانه امریکا 

                                                                                                                             
1 OECD 
2 Tabatabaeyan and Entezari (2008) 
3 Onodera (2008) 
4 Persson (2009) 
5 International Trade and Climate Change – Economic, Legal and Institutional 

Perspectives (2008) 
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6  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

منظور بررسی وضعیت نظام نوآوري در کشورها، ابزارهاي متعددي توسعه یافته است؛ یکی  به
از این ابزارها که کاربرد وسیعی نیز یافته نگاشت نهادي نظام نوآوري است. نگاشت نهادي 

دهد و با  می چارچوبی است که با نمایی ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوري را نشان
توان نقایص موجود در اجزاء و روابط میان اجزاي سیستم را شناسایی و تحلیل  بررسی آن می

در نگاشت نهادي  1هاي الزم را انجام داد. ریزي نمود؛ سپس در جهت اصالح این موارد برنامه
ظام بازیگران هر یک از کارکردهاي نظام نوآوري مشخص شده و نقش آنها در پیشبرد اهداف ن

شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مباحث مطرح شده در حوزة  نوآوري تبیین می
  نظام ملی نوآوري، نظام ملی نوآوري بازرگانی و اجزاي آن تبیین شود. 

  
  ها . روش پژوهش و یافته3

ح نبوده، اصلی مطر ۀعنوان دغدغ با توجه به اینکه در نهادهاي وزارت بازرگانی موضوع نوآوري به
پذیر نبود. بر این اساس  تحلیل وضعیت کارکردها و عناصر متناظر با نوآوري به راحتی امکان

نحوي برخی از موضوعات که همخوانی بیشتري با موضوع نوآوري و  عناصر  سعی شده تا به
در تحلیل لحاظ شود و در جهت طراحی صحیح سؤاالت پرسشنامه  ،مرتبط با آن را داشته است

هایی با خبرگان نهادهاي منتخب انجام شد که این افراد از بین مدیران ارشد  مصاحبه ابتدا
شوندگان نظر و  ها به صورت باز برگزار شد و در آن مصاحبه وزارت بازرگانی بودند. مصاحبه

پرسشنامه بنابراین، اند.  هاي خود را در خصوص نوآوري در وزارت بازرگانی بیان داشته دیدگاه
د که هر یک از سؤاالت آن با یکی از کارکردهاي نظام نوآوري نهادهاي شي طراحی ا گونه به

 وزارت بازرگانی در ارتباط باشند. 
هاي مختلف  ها و نقش سؤال در خصوص اهداف، کارکردها، سیاست 35اي شامل  پرسشنامه

  عاونتهاي م میان کارشناسان و مدیران بخش رد طراحی گردید کهدر نظام نوآوري بازرگانی 
رسانی، معاونت بازرگانی داخلی، سازمان توسعه تجارت، مرکز ملی فرش و  ریزي و اطالع برنامه

   .استعدد  64هاي تکمیلی  . تعداد پرسشنامهتوزیع شدهاي بازرگانی  مؤسسه مطالعات و پژوهش
ده هاي نهایی انجام ش ه هاي اعتبار و فریدمن بر روي داد ها آزمون پس از تکمیل پرسشنامه

که در سطح  ادرصد است. بدین معن 94پاسخ آزمون اعتبار از روش آلفا این مطالعه است. در 
هاي اثرگذار بر نوآوري در بخش  با فرض آنکه شاخص. ها با ثبات هستند داده درصد 5 داري امعن

ها از نظر  یک از شاخص کدام گردیدمشخص  با کمک آزمون فریدمناند،  بازرگانی مشخص شده
دست آمد، تا  هها ب میانگین هر کدام از پاسخهمچنین ن بر نوآوري مؤثرتر هستند. خبرگا

                                                                                                                             
1 Tabatabaeyan and Entezari (2008)   
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7 ...هاي یین اهداف و سیاستبارائه چارچوبی براي ت

کم، کم،  هاي خیلی یک از گزینه  مشخص شود، از نظر خبرگان، پاسخ سؤال طرح شده کدام
 متوسط، زیاد و خیلی زیاد است.

ت دو ها، پرسشنامه و تعامال هاي بعدي ارائه خواهد شد حاصل مصاحبه نتایجی که در بخش
اي است که با کارشناسان وزارت بازرگانی برقرار شده است. به دلیل وسعت  یا چند جانبه

ها در این  ها و نحوة استتناج خروجی پژوهش انجام شده مشخص نمودن دقیق نتایج ارزیابی
پذیر نیست. در برخی موارد به جهت کاربردي شدن موضوع نیازمند بررسی موارد  مقاله امکان
هاي  تخصصی وزارت بازرگانی است که این مهم هنوز محقق نشده است. ولی یافته درشوراهاي

تواند مسیر شفاف و روشنی را در اختیار این شوراها قرار دهد. در ادامه  حاصل از این پژوهش می
  مراحل مختلف این پژوهش ارائه شده است.

  تعریف عملیاتی نوآوري بازرگانی .1ـ3
بازرگانی تعریف آن است. در ادبیات تعریف مشخصی براي نوآوري  اولین موضوع در بحث نوآوري

بازرگانی ارائه نشده است؛ اما با توجه به تعریف نوآوري ارائه شده توسط راهنماي سازمان 
عنوان  توان آن را به هاي ذاتی وزارت بازرگانی می هاي اقتصادي و توسعه، و نیز مأموریت همکاري

  ه نمود:تعریف نوآوري بازرگانی ارائ
هاي برتر بازرگانی در راهبردها،  هر نوع نوآوري که بتواند کشور را در مسیر ایجاد مزیت

فرآیندهاي کالن عملیاتی و تعامالت بازرگانی داخلی یا خارجی قدمی به پیش ببرد، نوآوري 
  شود. بازرگانی محسوب می

  ها و اجزاي فعال در بخش بازرگانی شناخت سازمان  .2ـ3
هاي بازرگانی و سایت  هاي موجود در مؤسسه مطالعات و پژوهش به اسناد و گزارشبا مراجعه 

هاي بازرگانی شناخت  مؤسسه مطالعات و پژوهش انجام شده در وزارت بازرگانی به ویژه پروژة
عالوه  به 1ها و اجزاي فعال در بخش بازرگانی کشور حاصل گردید؛ جامع و کاملی از سازمان
  از نقش وزارت بازرگانی و مأموریت آن نیز به دست آمد.تعریف روشن و مشخصی 

  تعیین کارکردهاي نظام نوآوري بازرگانی. 3ـ3
هاي نوآوري ملی، کارکردهاي نظام نوآوري بازرگانی  با توجه به تعریف کلی از کارکردهاي نظام

ران وزارت اي با کارشناسان و مدی تبیین گردید. در تعریف مفهوم این کارکردها تعامالت سازنده
هاي  بازرگانی انجام شد. این مفاهیم همچنین در جلسات کارشناسی مؤسسه مطالعات و پژوهش

بازرگانی بررسی شد. الزم است توضیح داده شود که با تعامالت صورت گرفته براي نوآوري 
                                                                                                                             
1 Institute for Trade Studies and Research (2010) 
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8  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

  کارکرد تعریف شده است. این کارکردها عبارتند از: 6بازرگانی 
 ندهی نوآوريگذاري، راهبري و سازما سیاست •
 تحقیق و توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوري (تولید دانش) •
 تأمین مالی و تسهیل نوآوري •
 بنیان توسعۀ منابع انسانی دانش •
 بسط و نشر نوآوري •
 برداري از نوآوري و دانش بهره •

 5توان گفت که  با توجه به کارکردهاي مشخص شده براي نظام نوآوري بخش بازرگانی می
ام کارکردهاي توانمندساز هستند. به عبارت دیگر، این کارکردها زمینه را کارکرد اول این نظ

گراست و در این کارکرد  کارکردي نتیجه 6کنند. کارکرد  ها فراهم می براي ظهور و بروز نوآوري
باید نتیجۀ اقدامات انجام گرفته در سایر کارکردها مشخص شود و ظهور و بروز یابد. در ادامه هر 

  هاي یاد شده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یک از کارکرد
  

 ، راهبري و سازماندهی نوآورياريذگ سیاست - 1کارکرد 
ها و راهبردهاي اصلی براي توسعۀ نوآوري در بخش بازرگانی از  مشخص نمودن و تبیین سیاست

بپیوندد الزم تواند به وقوع  از آنجا که نوآوري به خودي خود نمیهاي این کارکرد است.  خروجی
نوآوري ایجاد و  ۀمند و مشخص ابزارهاي سیاسی و حمایتی الزم از توسع است تا در بستري نظام

هاي نوآورانه باشد و منابع الزم را  کنندة فعالیت ها باید تسهیل این سیاست شود. شتهبه اجرا گذا
هاي نوآورانه،  عالیتها تأمین نماید. همچنین باید اهداف کلی و بخشی ف گونه فعالیت براي این
هاي الزم براي ایجاد بسترهاي توسعۀ نوآوري  ها و حمایت هاي نوآوري و نیز مشوق اولویت

نفعان (نهادهاي باالدستی) را از  هاي ذي ها باید انتظارات و خواسته مشخص شود. این سیاست
ید در جهت ها با طور کلی این سیاست طور شفاف و دقیق مشخص نماید. به نوآوري به  توسعۀ

  حمایت از اهداف کلی نظام نوآوري بازرگانی یعنی تولید دانش، عرضه دانش و جذب دانش باشد. 
  

  تحقیق و توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوري (تولید دانش) - 2کارکرد 
 شود: در این کارکرد دو هدف عمده پیگیري می

 ها  تعیین اولویت و  گذاري هاي تولید ایده و دانش از طریق هدف دهی به فعالیت جهت •
ساز و  هاي آینده ها و دانش ایجاد بسترها، نهادها و ساختارهاي الزم براي تولید ایده •

 آفرین ارزش
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9 ...هاي یین اهداف و سیاستبارائه چارچوبی براي ت

  مالی و تسهیل نوآوري تأمین - 3کارکرد 
نوآوري بدون تخصیص بودجۀ الزم قابل تحقق نیست. انجام تحقیقات اولیه، آزمون اولیه نتایج 

ها نیازمند تأمین مالی  یدانی در خصوص نتایج حاصل از نوآوريتحقیقات و انجام مطالعات م
هاي مالی و  هاي مختلف تأمین منابع مالی و حتی ایجاد شراکت مناسب است. استفاده از روش

هاي اساسی و  برداري مشترك از نتایج نوآوري از ملزومات دستیابی به نوآوري اقتصادي براي بهره
گذاري براي  ریزي و سیاست لف تأمین منابع مالی و برنامههاي مخت جهشی است. شناسایی روش

آنها از نتایج مشخص کارکرد تأمین مالی و تسهیل نوآوري است. بنابراین، باید سعی شود تا حد 
ها افزایش یابد و براي این  هاي تحقیقاتی و پژوهشی در بودجه سازمان ممکن سهم فعالیت

 بینی شود. نیز پیشافزایش منابع مالی دیگري غیر از بودجه 
  

  بنیان توسعۀ منابع انسانی دانش - 4کارکرد 
شاید بتوان گفت موتور محرکه اصلی توسعه نوآوري، منابع انسانی است. سطح دانش، نوع تفکر 

مسیر حرکت سازمان و میزان توانایی   کنندة هاي ذهنی حاکم بر نیروي انسانی تعیین و مدل
هاي انسانی مورد نیاز  رو، شناخت توانمندي شده است. ازاینسازمان در رسیدن به اهداف تعیین 

ریزي براي تربیت و توانمند ساختن منابع انسانی از موضوعات اساسی در  ها و برنامه سازمان
 توسعۀ نوآوري سازمانی است. 

نکتۀ مهمی که باید به آن توجه نمود این است که باید مسیر رشد و یادگیري نیروي انسانی 
اي که در  هاي کالسیک و حرفه پویا در سازمان ایجاد شود. بسنده کردن به آموزش پیوسته و
هاي بزرگ و نوآور در دنیا  کند. سازمان شود، کفایت نمی هاي آموزشی برگزار می قالب دوره

کنند و آنها را در معرض استفاده  فضاهاي یادگیري مختلفی را براي منابع انسانی خود فراهم می
  دهند. مختلف دانشی قرار میهاي  از فرصت

  
  بسط و نشر نوآوري - 5کارکرد 

برداري از  انتشار نوآوري و بسط نتایج مورد انتظار آن قدم اساسی در استفاده و بهره
توان انتظار داشت که نوآوري به خودي خود وارد چرخۀ زندگی و محیط  هاست. نمی نوآوري

هاي گوناگون در معرض و منظر دید قرار داد تا  اجتماعی یا صنعتی شود. نوآوري را باید از روش
کارگیري واقعی آن نیز  کارگیري آن، بهبودهاي الزم براي به هاي به عالوه بر مشخص شدن زمینه
هاي دیداري و  هاي علمی و صنعتی، رسانه ها، همایش ها، کنفرانس مشخص شود. نمایشگاه
ي خوبی براي عرضه و انتشار نوآوري ها توانند محیط هاي مردم نهاد می شنیداري و سازمان

 باشند. 
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10  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

ها و نهادهاي کارفرمایی و بازرگانی عموماً به دلیل نداشتن  هاي کوچک، اتحادیه شرکت
هاي  هاي جدید و با ارزش، و نیز زمینه ها و فناوري هاي کافی براي شناسایی نوآوري ظرفیت

توان نهادهایی را براي ایفاي نقش واسطه  رو هستند. در این باره می استفاده از آنها با مشکل روبه
ها ایجاد نمود که نقش اصلی آنها  بین نهادهاي تولید کننده دانش و نوآوري و این نوع سازمان

  هاي مناسب بهبود و استفاده از نوآوري است.  انتشار نوآوري و یافتن زمینه
  

  و دانش برداري از نوآوري بهره - 6کارکرد 
آفرینی  منظور ارزش برداري از نوآوري و دانش تولید شده به نوآوري، بهرههدف نهایی از فرآیند 

گاه به مرحلۀ  اند که هیچ هاي بسیاري وجود داشته نفعان فرآیند است. نوآوري بیشتر براي ذي
برداري از نوآوري وجود دارد: ارائه  اند. راهکارهاي مختلفی براي بهره تجاري نرسیده  استفاده

هاي ایجاد شده، ایجاد و توسعه  وکارهاي جدید مبتنی بر نوآوري اي ایجاد کسبتسهیالت مالی بر
هاي دانشی قابل  هاي ایجاد شده، ایجاد و تولید بسته بسترهاي الزم براي استفاده از نوآوري

هاي دیگر براي استفاده از نوآوري ایجاد  هاي ایجاد شده، یافتن زمینه فروش مبتنی بر نوآوري
  توان تعریف کرد. گري که میشده و موارد دی

هاي  باید توجه نمود که نوآوري فقط محصول یا خدمت نهایی نیست، بلکه تجربیات و دانش
کسب شده در مسیر دستیابی به آن نیز جزئی از دستاوردهاي نوآوري است. شاید نتوان از 

شده در طی توان دانش و تجربه ایجاد  محصول یا خدمت نهایی استفاده نمود اما مطمئناً می
  مسیر نوآوري را به خدمت گرفت. 

  تبیین انتظارات از هر کارکرد. 3-4
در خصوص هر کارکرد انتظاراتی در وزارت بازرگانی وجود دارد که این انتظارات درواقع 

ها عالوه بر  دارد. به منظور مشخص شدن این خروجی هاي مد نظر هر کارکرد را بیان می خروجی
نفر  64اي بین  با مدیران ارشد وزارت بازرگانی صورت گرفت، پرسشنامههاي مختلف که  مصاحبه

هاي مختلفی شد. یکی از  از مدیران و کارشناسان وزارت بازرگانی توزیع گردید که مبناي یافته
نتایج حاصل از پرسشنامه را نشان  2جدول ها تبیین انتظارات از هر یک از کارکردها است.  یافته
موضوع مقاله راجع به نحوة ارزیابی پرسشنامه و میزان روایی و پایایی آن  دهد. با توجه به می

   1توانند به گزارش پروژه مراجعه نمایند. شود. در صورت لزوم خوانندگان می بحثی نمی

                                                                                                                             
1 Ghedar Kheljani (2010)  
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11 ...هاي یین اهداف و سیاستبارائه چارچوبی براي ت

 . انتظارات از هر یک از کارکردها2جدول 

  انتظارات از کارکرد  کارکرد  ردیف

1  
راهبري و گذاري،  سیاست

  سازماندهی نوآوري

  هاي کالن نوآوري تبیین سیاست -
  هاي نوآوري پیگیري اجراي سیاست -
  هاي نوآوري ارزیابی سیاست -

2  
تحقیق و توسعه و ایجاد 

  ظرفیت نوآوري 
  (تولید دانش)

هاي تحقیقاتی و پژوهشی در جهت تولید دانش بازرگانی و تولید  تبیین سیاست -
  آفرین ارزشهاي اثربخش و  ایده

  هاي تحقیقاتی و پژوهشی ها و پروژه هاي حمایتی از برنامه وجود برنامه -
  ها و بسترهاي الزم براي توسعه تحقیقات و پژوهش گیري زیرساخت شکل -

  تأمین مالی و تسهیل نوآوري  3
  هاي نوآوري وجود منابع مالی کافی براي توسعه فعالیت -
  نونی و حقوقی توسعه نوآوريگیري بسترها و ساختارهاي قا شکل -
  کننده نوآوري در بخش بازرگانی سهولت در استفاده از نهادهاي مشاوره و تسهیل -

4  
توسعۀ منابع انسانی دانش 

  بنیان

  هاي انسانی دانش بنیان در بخش بازرگانی تربیت و توسعۀ توانمندي -
هاي  فعالیتکارگیري خبرگان و نخبگان در  هاي مختلف در به استفاده از روش -

  نوآورانه
  و ارتقاي نیروهاي انسانی  توجه به خبرگی و نخبگی در توسعه -

  بسط و نشر نوآوري  5

  ایجاد دید مشترك نسبت به مفاهیم نوآوري -
  ها گذاري نتایج حاصل از نوآوري به اشتراك -
  ها یافتن مسیرهاي نو و جدید در توسعه نوآوري -
مناسبی براي مدیریت دانش در بخش بازرگانی و  هاي اطالعاتی، نظام ایجاد بانک -

تواند نقش مهمی  هاي همکاري دانشی در درون بخش بازرگانی می نیز توسعۀ شبکه
هاي بازرگانی انجام شده (در داخل و خارج از کشور) و  در انتشار و بسط نوآوري

  دسترس آسان به آنها داشته باشد.

6  
برداري از نوآوري و  بهره

  دانش

  ها در بخش بازرگانی اده از نتایج نوآورياستف -
  هاي مورد استفاده قرار گرفته ارزیابی نوآوري -
ی و کیفی نتایج مورد انتظار در بخش بازرگانی با استفاده از نوآوري - ها توسعۀ کم  

  تعیین اهداف نظام نوآوري بخش بازرگانی . 3-5
جزائی است که این اجزاء در کنار هم طور که از اسم آن مشخص است داراي ا نظام نوآوري همان

توان توسعۀ نوآوري دانست.  هدف مشخصی را باید دنبال کنند. هدف کلی هر نظام نوآوري را می
خواهند نهادها و روابط بین آنها را در  هاي نوآوري در واقع می اما نکتۀ مهم این است که نظام

ادها و روابط بین آنها باید منجر به توسعۀ نوآوري مشخص نمایند. در صورتی که تبیین این نه
هاي  که در تحلیل نظام توسعۀ نوآوري و یا حتی شتاب بخشی به جریان نوآوري شود. در حالی

ها به بررسی خألها در نظام  شود و تمرکز اصلی تحلیل نوآوري به این موضوع کمتر توجه می
  شود.  هاي نوآوري موفق معطوف می نوآوري در مقایسه با نظام
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12  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

) براي تعریف اهداف نوآوري بازرگانی استفاده 2006( 1ز مدل ارائه شدة بیکر و همکارانا
توان باال بردن توان و قابلیت نوآوري در  شده است. هدف اصلی نظام نوآوري بازرگانی را می

  توان به سه هدف زیر افراز نمود: بخش بازرگانی دانست. این هدف را می
 هاي خالقانه ازي و ارائه طرحپرد تولید دانش با هدف ایده  •
 وکارها عرضه دانش با هدف ایجاد و بهبود کسب  •
 وري و رشد اقتصادي جذب دانش با هدف افزایش بهره  •

در واقع با محقق شدن این سه هدف، هدف اصلی که همانا توسعۀ نوآوري در بخش بازرگانی 
ستۀ اصلی از نظام نوآوري است نیز محقق خواهد شد. این سه هدف به نوعی بیان کنندة سه خوا

وکارهاي جدید و بهبود  ایجاد کسب«، »هاي خالقانه پردازي و ارائه طرح ایده«بازرگانی یعنی 
اي از  خالصه 3جدول است. » وري و رشد اقتصادي افزایش بهره«و نیز » وکارهاي موجود کسب

  دهد. هاي نوآوري استتناج شده است، نشان می تطبیقی از سایر نظاماین اهداف را که به صورت 
  

 اي از اهداف نظام نوآوري بخش بازرگانی . خالصه3جدول 

  اجزا  تعریف  اهداف

ش
 دان
ید
تول

  
 

ت)
رفی
 ظ
جاد
(ای

  

ولید نوآوري بازرگانی توسعه و ت  یکی از اهداف نظام
هاي جدید به منظور ایجاد تحول و انجام بهبودهاي  دانش

اثربخش در فرآیند تحقق ایده تا محصول/ خدمت/ 
باشد. این دانش در واقع ظرفیتی ایجاد  سیاست می

کند تا دیگران بتوانند با استفاده از آن و کاربردي  می
نمودن آن در ایجاد کسب و کارهاي جدید و رونق دادن 

  اي موجود بهتر عمل کنند.وکاره به کسب

نظام تحقیق و توسعه کاربردي و 
بنیادي در بخش بازرگانی و ارزیابی 

بندي  اثربخشی آنها، نظام رتبه
محققان در بخش بازرگانی، 

هاي تولید دانش و فناوري  شبکه
پردازي و  هاي ایده بازرگانی، شبکه

  تولید ایده در بخش بازرگانی

ل 
تقا
 (ان
ش
 دان
ضه
عر

و ای
ش 
دان

اد 
ج

ب)
جذ

ت 
رفی
ظ

  

ها  هایی عرضه شود که این محیط دانش باید در محیط
قابلیت تحقق اهداف و نیازهاي بخش بازرگانی را داشته 
باشند. عرضه دانش در خارج از محیط مناسب خود 

  تواند اثربخشی عرضه دانش را تضمین نماید. نمی

مبادله و انتقال دانش و فناوري 
تقال و هاي ان بازرگانی، ایجاد شبکه

تبادل دانش و فناوري و ارزیابی 
  اثربخشی آنها

ش
 دان
ذب
ج

  
 

هره
(ب

 
ش)
 دان
ي از
دار
بر

  

ها به دلیل عدم بلوغ سازمانی قابلیت  خیلی از دانش
کارگیري در سازمان را ندارند، در حالی که همین  به

دانش در یک سازمان دیگر که به حد معینی از بلوغ 
هاي  شده و ارزش رسیده است به راحتی به کار گرفته

کند. بنابراین، باید محیطی ایجاد شود  مضاعفی ایجاد می
  هاي الزم را جذب کند و به کار بگیرد. که بتواند دانش

داشتن توانمندي و قدرت پذیرش 
دانش و فناوري بازرگانی، دسترس 
کامل به دانش و فناوري بازرگانی و 
فراگیري آن، توزیع دانش و فناوري 

  روز رسانی آنبازرگانی و به 

                                                                                                                             
1 Bikar et al. (2006) 
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14  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

شور در زمینۀ افزایش توان هاست. ممکن است ک سمت اهداف تعیین شده در سایر سیاست
هاي مختلفی را تدوین و اجرا نماید، اما روح خالقیت و نوآوري در این  علمی و پژوهشی سیاست

هاي نوآورانه و  ها مشوق استفاده از روش ها وجود نداشته باشد. گاهی اوقات این سیاست سیاست
هاي  اشاره دارند. سیاستهاي تشویقی  ها و برنامه خالقانه نیستند و صرفاً به برخی حمایت

هاي نیازمند خالقیت و نوآوري گسترش  کوشد روحیۀ خالقیت و نوآوري را در عرصه نوآوري می
  دهد. 

ها  هاي نوآوري در بسیاري از مواقع خود را در نتایج سایر سیاست نتایج حاصل از سیاست
کلیدي مطرح شود،  عنوان سیاست نشان خواهد داد. مثالً اگر سیاست کاهش قیمت تمام شده به

تواند منجر به کاهش مضاعف  هاي تشویق و توسعه نوآوري در جهت این سیاست می سیاست
  ها شود. هزینه

تا  1هاي علم محور شود که از سیاست هاي نوآوري طیف وسیعی را شامل می سیاست
ی های هاي علم محور، سیاست اند. منظور از سیاست گسترده شده 2هاي مأموریت محور سیاست

دانند و از این رو، تمام  هاي علمی را مبناي نوآوري می علمی و بها دادن به یافته  است که توسعۀ
کنند. در این حالت اغلب دولت  تالش خود را بر افزایش توان تولید علم در کشور متمرکز می

د بازار هاي مالی متعدد وار ها و حمایت گذاري شود و با سرمایه عنوان خریدار دانش وارد می به
هایی تمایل دارند که در جهت  ها به سیاست شود. در عوض برخی از سازمان خرید دانش می
هاي پنج ساله) تدوین شود. در این نوع  هاي محوله به سازمان (مثالً در حد برنامه انجام مأموریت

به  گیرد. هیچ یک از این دو دسته سیاست گذاري تولید دانش کمتر مورد توجه قرار می سیاست
بازرگانی شود و الزم است تا به صورت   نوآوري در حوزة  تواند منجر به توسعۀ تنهایی نمی

  ترکیبی به کار گرفته شوند.
  

  هاي نوآوري مرتبط با هر کارکرد سیاست. 7ـ3
هاي مرتبط با  هاي نوآوري الزم است در خصوص هر یک از کارکردها سیاست در بارة با سیاست

ها انجام شود. به همین منظور با روش  زي الزم براي اجراي آن سیاستری آن مشخص و برنامه
گانه نظام نوآوري بازرگانی که در  اي در خصوص هر یک از کارکردهاي شش پرسشنامه
هایی مشخص شد و مورد ارزیابی و سنجش  هاي مورد بررسی قرار گرفت سیاست بخش

دهد.  این ارزیابی را نشان می نتایج 4جدول  متخصصان و خبرگان بازرگانی قرار گرفت،
ا در این جدول ارائه شده است. واضح است که ه توضیحات الزم در خصوص هر یک از سیاست
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15 ...هاي یین اهداف و سیاستبارائه چارچوبی براي ت

هایی در وزارت بازرگانی شکل گرفته و این  ها الزم است کمیته براي اجرایی نمودن این سیاست
  ها را به لحاظ اجرایی مورد ارزیابی قرار دهند. سیاست

  

 یبازرگان بخش ينوآور نظام گانه شش يکارکردها با مرتبط يها استیس. 4دول ج

  هاي فرعی سیاست  هاي اصلی سیاست  کارکرد

ست
سیا

 
ري
وآو
ی ن
ده
زمان
سا

 و 
ري
اهب
، ر
ري
گذا

  

گذاري علم و نوآوري  سازي نظام سیاست پارچه ساماندهی و یک
ه به توسعۀ علمی پارچ در بخش بازرگانی به منظور ایجاد نگاه یک

ها و  و نوآوري در بخش بازرگانی و هماهنگ بودن سیاست
  راهبردها

ها،  گذاري (ارزیابی سیاست ایجاد نظام یادگیري در حوزة سیاست
  ها و ...) مستندسازي سیاست

ایجاد سازوکاري براي شناسایی و تغییر یا اصالح مفروضات 
زرگانی در جهت حاکم بر بخش با 3و باورهاي 2ها ، ارزش1بنیادین

  هاي نوآورانه توسعۀ نوآوري و ایجاد بستر براي جذب فعالیت

هاي توسعه نوآوري  ها و الگوهاي حمایتی از برنامه تبیین سیاست
  طور مجزا براي هر بخش به

نفعان از توسعۀ نوآوري در بخش  ها و انتظارات ذي تبیین خواسته
  طور مجزا براي هر بخش بازرگانی به

  مورد انتظار از توسعۀ نوآوري براي هر بخشتبیین اهداف 
دهی  هاي اصلی نوآوري به منظور هدایت و جهت تبیین حوزه

  ها نوآوري
ها در تخصیص جوایز صادراتی و هر  ارزش قایل شدن به نوآوري
  نوع برنامۀ حمایتی دیگر

  تبیین نقشۀ جامع علمی در بخش بازرگانی
ري در خدمات، ترغیب فعاالن مختلف بخش بازرگانی به نوآو

  محصوالت و فرآیندها

ش)
 دان
ید
تول

ي (
آور
 نو
ت
رفی
 ظ
جاد
و ای

عه 
وس
و ت

ق 
حقی
ت

  

  پردازي هاي ایده هاي یادگیري سازمانی و نظام تقویت نظام
هاي تحقیقاتی و پژوهشی در جهت  دهی به پروژه هدایت و جهت

  هاي توسعه نوآوري نقشه جامع علمی بخش بازرگانی و سیاست
ز تحقیقاتی و پژوهشی خصوصی و تعاونی و تقویت نقش مراک

هاي  مراکز تحقیقاتی دانشگاهی در انجام تحقیقات و پژوهش
  دست اول در بخش بازرگانی

کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهاي   هاي توسعه توجه به جنبه
هاي انجام گرفته  جدید مبتنی بر تحقیقات و پژوهش

  سازي تحقیقات) (تجاري
در بخش بازرگانی و حمایت از آنها در تشویق نهادهاي موجود 
  انجام تحقیقات و پژوهش

هاي خصوصی و تعاونی  حمایت از ایجاد و توسعه شرکت
  بنیان در زمینۀ تحقیقات بازرگانی دانش

هاي راهبردي و  پردازي به منظور تولید ایده هاي ایده ایجاد هسته
  ساز در سطوح مختلف بخش بازرگانی جهت

هاي جدید دانشگاهی در جهت تولید و  همشارکت در تعریف رشت
  توسعۀ دانش بازرگانی

هاي  هاي فناوري در جهت مأموریت توسعۀ مراکز رشد و پارك
  وزارت بازرگانی

پژوهی با هدف رصد آینده و نیز تبیین  نهادهاي آینده  توسعۀ
  ها و ساختارهاي مطلوب بازرگانی کشور در آینده ویژگی

  اتی و پژوهشیهاي تحقیق کمک به ایجاد شبکه
  اي و کاربردي در بخش بازرگانی حمایت از انجام تحقیقات پایه

هاي پژوهشی و آزاداندیشی به منظور بررسی و نقد  ایجاد کرسی
هاي  هاي بخش بازرگانی و نیز یافتن فرصت ها و برنامه سیاست
  روي  پیش
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16  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

 یبازرگان بخش ينوآور نظام گانه شش يکارکردها با مرتبط يها استیس. 4جدول ادامه 

  هاي فرعی سیاست  هاي اصلی سیاست  کارکرد

ري
وآو
ل ن
سهی
و ت

ی 
 مال
ین
تأم

  

تجدید نظر و اصالح قوانین به ویژه قوانین مالکیت فکري در 
  ها در بخش بازرگانی جهت حمایت از نوآوري

هاي جدید براي تأمین منابع مالی حمایت از  شناسایی روش
  هاي نوآورانه فعالیت

  مشاوره در بخش بازرگانی توسعه نهادهاي
ارتقاي سطح بینش و آگاهی فعاالن بخش بازرگانی نسبت به 
تحوالت درونی و محیطی بخش بازرگانی در جهت ترغیب به 

  هاي جذب نوآوري نوآوري و ایجاد ظرفیت

بنیان  حمایت و پشتیبانی از ایجاد و توسعۀ نهادهاي مشاوره دانش
گري در  و تسهیل در بخش خصوصی و تعاونی به منظور کمک

  هایی بخش بازرگانی ها و ماموریت فعالیت انجام
هاي نوین به ویژه  هاي الزم براي کاربرد فناوري ایجاد ظرفیت

  در بخش بازرگانی 1هاي اطالعاتی فناوري
طور ویژه به منظور  ایجاد نظام مدیریت دانش در بخش بازرگانی (به

  بردي)هاي دوره عمر تصمیمات راه جلوگیري از هزینه
تسهیل در امکان دسترس فعاالن و محققان بخش بازرگانی به 

  اطالعات مورد نیاز

ی 
سان
ع ان
مناب

عۀ 
وس
ت

ان
بنی

ش 
دان

  

  هاي تابعه سازي ترکیب نیروي انسانی وزارت بازرگانی و سازمان بهینه
اصالح قوانین استخدامی و جبران خدمات نیروي انسانی به 

ره و نخبه در بخش منظور افزایش سهم نیروي انسانی خب
  بازرگانی
  دانش و آگاهی فعاالن بخش بازرگانیسطح  يارتقا

نسبت به موضوعات بخش باالبردن سطح اطالعات و آگاهی عمومی 
  هاي جمعی از طریق رسانهبه ویژه  بازرگانی

هاي پژوهشی و آزاداندیشی به منظور افزایش سطح  ایجاد کرسی
  آگاهی و بینش فعاالن بخش بازرگانی

بس
ري
وآو
ر ن
نش

 و 
ط

  

ایجاد درك مشترك از مفاهیم نوآورانه در بخش بازرگانی (از 
  اندیشی و ...) طریق برگزاري جلسات هم

هاي نوآورانه بخش  هاي ساالنه در خصوص فعالیت ارائه گزارش
  هاي مربوطه بازرگانی و تشویق

  هاي بازرگانی در سایر کشورها اي از نوآوري هاي دوره ارائه گزارش

هاي بازرگانی به منظور توسعه و نشر  ها و همایش ري کنفرانسبرگزا
مفاهیم نوآورانه در بخش بازرگانی و تشریک مساعی در 

  هاي آتی فعالیت
افزایش روحیه خودباوري در میان و پژوهشگران بخش بازرگانی و 

  ها اندرکاران بخش بازرگانی از طریق نشر نوآوري نیز دست

هره
ب

 
و د

ي 
آور
 نو
ي از
دار
بر

ش
ان

  

هاي  حمایت از ایجاد کسب و کارهاي جدید مبتنی بر نوآوري
  ایجاد شده

هاي دانشی قابل عرضه یا فروش از  ایجاد و تولید بسته
  هاي به دست آمده نوآوري
ها در سایر  سازي براي استفاده مضاعف از نتایج نوآوري زمینه
  ها عرصه

یز ارائه ها جهت حفظ دانش و ن مستندسازي فرآیند و نتایج نوآوري
  آن در محافل علمی

  ها در بخش بازرگانی کارگیري نوآوري حمایت از به
هاي ارائه شده و استفاده شده، و ارائه  ارزیابی میزان نوآوري
  راهکارهاي مناسب

تشویق و کاربرد خدمات، فرآیندها و محصوالت جدید در بین 
ها، آموزش فرآیندهاي توسعه فناوري به متخصصان و  شرکت
  مدیران

  
بندي شده و در خصوص هر یک از آنها  بایست اولویت ها می واضح است که این سیاست

ها در واقع رویکردهاي باالدستی براي رسیدن  هاي عملیاتی مشخصی تدوین شود. سیاست برنامه
به اهداف هستند، بنابراین ممکن است در برخی موارد احساس شعاري بودن از آنها برداشت 

ها، منابع و  ها باید منطبق با محدودیت هم این است که این سیاستشود. اما موضوع م
هاي عملیاتی کوتاه  بندي شده و متناسب با هر یک برنامه هاي درونی و برونی اولویت توانمندي

ها در دامنه پژوهش حاضر نبوده  مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود. تعریف این برنامه
 است.
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18  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

   
نوع مسئولیت هر یک از نهادهاي ساختاري را در پیشبرد نظام نوآوري بخش  5جدول 

  نماید. بازرگانی مشخص می
  

 یبازرگان ينوآور نظام در ها نقش. 5 جدول

  نهادهاي مربوط در نظام نوآوري بخش بازرگانی  ها در نظام نوآوري بخش بازرگانی نقش  کارکردها

گذاري، راهبري و  سیاست
  سازماندهی نوآوري

عنوان راهبر به همراه سایر  ریزي به معاونت برنامه  گذاري نوآوري سیاست
  ها ها و سازمان معاونت

  ریزي معاونت برنامه  ها نگی سیاستهماه
  ریزي معاونت برنامه  ها ارزیابی سیاست

تحقیق و توسعه و ایجاد 
ظرفیت نوآوري (تولید 

  دانش)

هاي  هاي بازرگانی و شرکت مؤسسه مطالعات و پژوهش  ها مطالب ارائه شده در سیاست
  تحقیقاتی خصوصی و تعاونی

تأمین مالی و تسهیل 
  نوآوري

  هاي بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش  کیت فکريحمایت از مال
هاي ستادي و تخصصی و سازمان توسعه  معاونت  اصالح و تغییر قوانین

  تجارت
توسعۀ منابع انسانی 
  دانش بنیان

ها و  هاي بازرگانی، دانشگاه مؤسسه مطالعات و پژوهش  ها مطالب ارائه شده در سیاست
  مؤسسات آموزش عالی

  رسانی بازرگانی مرکز اطالع  ها رسانی و برگزاري کنفرانس اطالع  بسط و نشر نوآوري
برداري از نوآوري و  بهره

  دانش
  فعاالن بخش بازرگانی  همه  ها مطالب ارائه شده در سیاست

  
  هاي نوآوري محرك . 9ـ3

هاي نوآوري است. چه  موضوع مهم دیگري که نظام نوآوري باید به آن توجه شود، محرك
تواند تأثیر  شود، یافتن این عوامل می هاي نوآورانه می نب و جوش در ارائه طرحعواملی باعث ج

گذاري و راهبري جریان نوآوري داشته باشد. تحریک این عوامل ابزاري براي  مهمی در سیاست
هاي به عمل آمده در  به حرکت واداشتن جریان نوآوري در بخش بازرگانی است. طبق بررسی

شرح زیر براي نوآوري در بخش  توان به گانی پنج محرك اصلی را میمصاحبه با خبرگان بازر
  ):3بازرگانی برشمرد (شکل 

توان  هاي مختلفی می هاي جدید و ارائه آنها به بازار نوآوري : با ظهور فناوريهاي جدید فناوري
ت عنوان یک نوآوري حاصل ورود فناوري اطالعا براساس آنها ایجاد نمود. تجارت الکترونیک به

  ویژه اینترنت به دنیاي کسب و کار بوده است. به
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20  زهرا عباسیو  جعفر ،قیدر خلجانی

  هاي پژوهشی مصوب در دو دستۀ اصلی بنیادي و کاربردي  انجام طرح •
هاي کاربردي از سوي   اي بنیادي از طریق بودجۀ پژوهشی و طرحه تأمین مالی طرح •

  دهنده وابسته به وزارت بازرگانی  نهادهاي مختلف سفارش
هاي پژوهشی براساس  بندي هاي جدید که گروه هاي تولید دانش ترین زمینه همچنین اصلی

الکترونیک،  آنها صورت گرفته است عبارتند از: مطالعات بازرگانی داخلی و خارجی، تجارت
هاي تولید  سازمان تجارت جهانی، لجستیک، بازاریابی و بازار مشترك اسالمی. دیگر فعالیت

هاي  دانشی انجام شده نیز در جهت نقشه جامع علمی کشور و اهداف بازرگانی مندرج در برنامه
  شود. توسعه پنج ساله انجام می

  نقاط ضعف:
  عدم طراحی نظام تحقیق و توسعه •
  هاي تولید دانش و فناوري شبکهاري از عدم برخورد •
  هاي وزارت بازرگانی در عرضه دانش: ها و ضعف ب) قوت

  نقاط قوت:
تسهیل فعل و انفعاالت غیررسمی بین بازیگران مختلف در عرصۀ تولید دانش و عرصۀ  •

 ها و سمینارهاي علمی  ها، همایش عمل مانند برگزاري کنفرانس
ش فنی با یک الگوي سازمان یافته به دیگران مانند انتقال رسمی دانش کاربردي و دان •

  ترویجی- پژوهشی و علمی-ها و نشریاتی با درجه علمی انتشار مجالت، ماهنامه
هاي پویا و نوینی که دانش در آنها به کار گرفته شده، توسعه یافته و منجر  ارائه پدیده •

 ها  به نتیجه شده است از طریق برگزاري کارگاه
 کتابخانه تخصصی بازرگانی و امکان دسترس مجازي به آنایجاد و تجهیز  •

  نقاط ضعف:
ها  هاي انتقال و عرضه دانش و فناوري، این شبکه دهی مناسب شبکه عدم شکل •

هاي جدید  توانند با راهکارها و رویکردهاي مختلف و با هدف ایجاد ظرفیت می
  رار نمایند. مندي را با یکدیگر و با محیط کاربرد و عمل برق ارتباطات نظام

ضعف در نظام تبادل و تسهیل دانش در بخش بازرگانی، این نظام با هدف ترویج  •
ها در محیط  هاي تولید شده مرتبط با بخش بازرگانی و استفاده از این دانش دانش

ها و  طوري که بخش بازرگانی همواره در معرض دانش شود، به عمل و کاربرد ایجاد می
  علوم جدید باشد. 

ها به منظور تسهیل در عرضه دانش  توسعۀ فناوري اطالعات در همه بخش ضعف در •
توان سطوح مختلف بخش  هاي مختلفی که می طور کلی در این حوزه باید روش (به
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ریزي  ها و دانش تولید شده قرار داد شناسایی و برنامه بازرگانی را در معرض فرصت
ط معنادار، اثربخش، مستمر و طوري که اطمینان حاصل شود همواره ارتبا شوند، به

 گذاري و اجرا برقرار است. پایداري بین جریان تولید دانش و جریان سیاست
  هاي جذب دانش در وزارت بازرگانی: ها و ضعف ج) قوت

  نقاط قوت:
  وجود یک واحد مستقل پژوهشی در وزارت بازرگانی •

  نقاط ضعف: 
جدید و توسعه دانش و فناوري هاي  ریزي مناسب براي آگاهی از آموخته نبود برنامه •

  در سازمان
گیري دانش بنیان (یعنی نظامی که هزینه عمر هر تصمیم  فقدان توسعه نظام تصمیم  •

  ها به صورت عقالیی و منطقی اتخاذ شوند.) در آن مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم
  هاي عقد قراردادهاي توسعه و خرید دانش توجهی به طراحی نظام بی  •
استفاده از دانش و فناوري   سازي نحوه هایی براي شبیه به ایجاد محیط توجه ضعیف  •

  تولید شده

  راهکارها  .2- 4
ها در بخش  ها و بینش هاي گفته شده در بخش قبل نیازمند تغییر نگرش اجرایی شدن سیاست
هاي ذهنی حاکم بر بخش بازرگانی است که  ها در واقع مدل ها و بینش بازرگانی است. نگرش

هاي  توجهی از ظرفیت رغم اختصاص منابع قابل ها به ها و برنامه ود برخی از سیاستش باعث می
ریزي براي تغییر  ها و برنامه انسانی و مالی، در اجرا با مشکل مواجه شوند. شناخت این نگرش

ها و نوع  هاي نوآوري است. در ادامه به برخی از این نگرش آنها الزمۀ اصلی تحقق سیاست
  اید در آنها ایجاد شود، پرداخته خواهد شد:تغییراتی که ب

نگرش حاکم بر وزارت بازرگانی تاکنون مبتنی بر توسعه درونی بوده و کمتر   ساختار سازمانی:
ها و منابع بیرونی توجه شده است. این نگرش موجب افزایش حجم کمی  به استفاده از ظرفیت
بازرگانی شده و این افزایش باعث ایجاد نیروي انسانی در داخل وزارت   منابع نظیر تجهیزات و

خت و چند الیه شده است که تصمیماي سنگین بدنه پذیر نیست.  گیري در آن به راحتی امکان ، لَ
آفرین و کلیدي خود را  در نگاه مطلوب، وزارت بازرگانی در افق آینده باید صرفاً واحدهاي ارزش

  حفظ و توسعه دهد.
هاي ستادي و چه در  بازرگانی در افق آینده چه در حوزه مناسب است وزارتنیروي انسانی: 

   هاي کاري خود داشته باشد. هاي صف، استفاده از نیروهاي خبره و نخبه را در اولویت حوزه
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بخش بازرگانی در وزارت بازرگانی عمدتاً به توسعه   نگاه غالب براي توسعهها:  توسعه ظرفیت
ها باید در  محوري بوده است. توسعۀ مطلوب ظرفیت افزاري با رویکرد تولید هاي سخت ظرفیت

هاي طراحی محصوالت و خدمات جدید و با اولویت استفاده از  ها و قابلیت جهت توسعه ظرفیت
  هاي کشور صورت گیرد. تمام ظرفیت

به دلیل نگاه حاکمیتی به برخی از موضوعات در وزارت بازرگانی، ستادهاي پایین دستی: 
هاي  هاي زیرمجموعه وزارت بازرگانی نقش بنگاه این بخش و سازمان دستی ستادهاي پایین

ها و در پی آن استفاده  سازي و شناسایی فرصت اند که موجب شده فرصت بزرگ را برعهده گرفته
هاي بازرگانی کمتر مورد توجه  هاي بازرگانی و ایجاد مزیت از منابع موجود براي توسعۀ قابلیت

ها و سرپا نگه داشتن آنها تقریباً تمامِ وقت و منابع سازمان را  ین بنگاهقرار گیرد. زیرا مدیریت ا
دستی باید بتوانند با مدیریت جامع بر منابع  نماید. در واقع ستادهاي پایین صرف خود می

  (داخلی و خارجی) در جهت پاسخگویی به نیازها گام بردارند. 
نوآوري   مدیریت  مع نوآوري بازرگانی،در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن الگوي جا  مدیریت:

شود و این خود منجر به  گذاري و اجرا به صورت جامع انجام نمی در سطوح مختلف سیاست
شود. در وضعیت مطلوب نقش هر یک از  پذیري می ناهماهنگی، عدم پاسخگویی و مسئولیت

شد و بنابراین اجزاء در تمامی سطوح در الگوي جامع نوآوري بخش بازرگانی تعریف خواهد 
جهت خواهند بود. به عبارت دیگر، کارایی و عملکرد مدیریت بر مبناي  همسو و هم  مدیریت

  آفرینی بخش بازرگانی تعریف خواهد شد. آفرینی و مزیت میزان ارزش
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