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و چگونگی افزایش قابلیت هاي نوآوري در  بررسی عملکرد و تقاضاي نوآوري

ایران

پرستو جلیلی
1 *

، مینا نوري
2 **

  دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژي،  دانشجوي -1

دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژي،  دانشجوي -2

  

چکیده

. قدرتمند تبدیل شده استیین کننده و حیاتی در سازمان ها و همچنین اقتصادهاي توانایی نوآوري کردن به یک پیش نیاز تع
علمی، تکنولوژیکی، شواهد نظري و تجربی نشان می دهد که کشورهاي در حال توسعه اي که داراي سیاست هاي مؤثر 

با عملکرد خوبی هستند موقعیت بهتري براي پر کردن شکاف توسعه و کاهش  (NIS) 1نوآوري، و سیستمهاي ملی نوآوري
عملکرد نوآوري در ایران پایین است اما در مقابل، تقاضا براي محصوالت و  .)2000 2لوندوال( ها دارند - فاصله ها و نابرابري

وضعیت کارآفرینی، روند خصوصی در این مقاله با مطالعه . حرکهاي عمده نوآوري، بسیار باالستخدمات نوآور، یکی از م
به بررسی عملکرد و تقاضاي نوآوري و چگونگی افزایش قابلیت هاي نوآوري در سازي، جو نوآوري و وضعیت نظام ملی نوآوري 

  .است شده ایران به منظور رسیدن به یک اقتصاد رقابتی پرداخته

  

  عملکرد نوآوري، تقاضاي نوآوري، نظام ملی نوآوري :واژه هاي کلیدي
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noorimina88@yahoo.com
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مقدمه -1

بود  نخستین کسی، گذار نظریه رشد مدرن، بنیانشومپیترژوزف . ، برمیگردد1990 دهه ، اوایلشومپیترادبیات نوآوري به زمان      

، مبتکر نوآور و نقش کار آفرینان دراو استدالل کرد که  .تأکید کرداهمیت محصوالت جدید به عنوان محرك رشد اقتصادي  رب که

چیزي جدید به ارمغان  کار آفرین، براي او .می شونداقتصاد یک به پویایی مستمر در  و منجربر هم می زنند بازار را  سکون و ثبات

استفاده از عوامل تولید  برايفن آوري جدید، و یا راه هاي جدید یک ، ت جدید، محصول و یا خدمممکن است یک ایدهکه  می آورد

براي  .می نگریمر کارآفرینی نوآو طرفدار و مدافع یک عنوانبه ، به دراکر 1980 دهه ،معاصر مطالعاتدر  .)1990 1شومپیتر( باشد

یک و یا  متفاوتکسب و کار یک تغییر به عنوان فرصتی براي از آن بوسیله  که آنهاي ، ابزاراستنوآوري ابزار خاص کارآفرینان  "او، 

، و استدالل تأکید داردنوآوري  "ثروتخلق " ویژگی ، او برشومپیترمانند  ).1985دراکر ( " می کنند يبهره بردار خدمت متفاوت

   ]1[.کنند موفق می شوند سازماندهی و مدیریترا د نوآوري نکه می توان یو جوامع هامی کند که کسب و کار

در  قدرتمند هايو نیز اقتصاد هاسازمانقیت و مزیت رقابتی است که نوآوري براي موف مسلم و واضحاین حقیقت به خوبی  هامروز     

 هاي، و سیستمو نوآوري کی، تکنولوژییثر علمؤمسیاست هاي که داراي کشورهاي در حال توسعه  .است ضروري قرن بیست و یکم

 ها و توسعه و کاهش فاصلهپر کردن شکاف  ي برايموقعیت بهتر )Lundvall 2000( هستند با عملکرد خوبی (NIS) نوآوري ملی

، افزایش ظرفیت جذب توسعه سرمایه هاي انسانی در، مداخله دولت ثرمؤدر این راستا، بر اساس سیاست هاي  .ها دارند نابرابري

از  یموفق نمونه هايدر  ی از سوي دولت،اهمیت چنین مداخالت .ضروري است شرکت ها و ایجاد محیط مساعد براي نوآوري

     این کشورها). 1993بانک جهانی (آشکار است  یافته اند دستزمان به رشد باال و کاهش نابرابري  همکشورهاي شرق آسیا که 

 اقتصاد نوآور به ایجاد اصالحاتیک ایجاد  براي ، کهباشند ایرانمانند  اي شورهاي در حال توسعهک برايتوانند الگوي مناسبی  می

  ]1[.دارندنیاز 

برخی اقتصادهاي دنیا کشورهاي پیشرفته اقتصادي، همواره این پرسش مطرح می شود که چرا  با نگاهی به پیشینه تاریخی      

رشد و توسعه را دیرتر شروع کرده اند ولی در زمان کوتاهتري خود را به سطح کشورهاي قبالً توسعه یافته رسانده اند؟ آیا سرعت 

ه قبلی کند شده است؟ از زوایاي مختلف می توان به این پرسش رشد این کشورها سریع بوده و یا اینکه رشد کشورهاي توسعه یافت

نظیر آلمان، ژاپن، امریکا، ( پاسخ داد ولی واقعیت این است که از سال هاي پایانی قرن بیستم بسیاري از اقتصادهاي پیشرفته قبلی 

ري ها، تعداد اختراعات ثبت شده آنها در به رغم انجام سرمایه گذاري هاي هنگفت و قابل توجه در بخش اختراعات و نوآو) انگلستان
2USPTO گرلچیز)2002( به اعتقاد اقتصاددانانی همچون فاگربرگ. بطور معنی داري کمتر از کشورهاي تازه صنعتی شده است ، 

نتیجه، در  .ها و اختراعات سبب سرعت باالي رشد اقتصادي در این کشورها شده استسرعت باالي نوآوري ) 1995( جونز ،)1995(

 ، بوش)1942(شاهد نوعی همگرایی در رشد اقتصادي بین این دو گروه کشورها هستیم و این همان اصلی است که شومپیتر 

به اعتقاد آنها عامل تحریک رشد و پیشرفت اقتصادي در بلندمدت  .به آن اصرار دارند) 1956( و آبروماوتیز) 1956( سالو ،)1945(

، اختراعات و نوآوري ها با جهتگیري خاص بستگی دارد، یعنی دو عامل اصلی می تواند منجر به جهش به سرمایه گذاري در ابتکارات

اول، افزایش ظرفیت خالقیت و نوآوري از طریق سرمایه گذاري در پژوهش ها و آموزش نیروي کار به طور  :و رشد اقتصادي شود

  ]٢[.نیازها پیوسته و دوم، ارتباط دادن پژوهش ها و آموزش ها با بازار و
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جو  و )همچنین روند خصوصی سازي در ایرانوضعیت کارآفرینی و مرور کوتاهی بر (بررسی اجمالی نوآوري  به ،حاضر مقاله در      

پرداخته ) و عملکرد نوآوري در ایران ، سیاست نوآوري، تقاضاي نوآوري)NIS(وضعیت نظام ملی نوآوري  بررسی مختصر( نوآوري 

ایران در بخش قبلی، چالشها و موانع موجود بر سر راه افزایش قابلیتهاي نوآوري معرفی در با بررسی وضعیت نوآوري نهایتاً و شده 

  .شده و پیشنهادهایی در جهت دستیابی به یک اقتصاد رقابتی ارائه می شود

  

   نوآوري در ایران بررسی اجمالی  - 2

  در ایران کارآفرینی - 2-1

اجتماعی اقتصادي،توسعهسومبرنامهتوجهی کهبا .ندارندچندانیعمردانشیکارآفرینیویژهبهکارآفرینیبهمربوطمباحث     

بهکهشدهانجام )کاراد( کشورهايهدانشگادرکارآفرینیتوسعهطرحتصویباست،داشتهکارآفرینی موضوعبهکشورفرهنگیو

ایجادوکارآفرینیتوسعهساززمینهتنهاییبهآموزشاگرچه .است شدهمنجرکشوردانشگاههايازبرخیسطحدرفعالیتهایی

  ]3[.استاهمیتحائزبسیارتوسعهسیستمیکازجزئیعنوانبهامانیست مؤثرکاروکسب

گرفتهقراراجتماعینهادهايسایرو مجلس،دولتکاردستوردررسمیوجديبطورکارآفرینیموضوع،سال اخیرچنددر     

رسیدهتااثببهنیزها  1NGO وخیرخواهوحقیقیاشخاصبربلکه عمومیارگانهايبرتنهانهکارآفریناننقشواهمیتواست

  .است

افزودهنیزنظرانصاحببیندرحتیموضوع پیچیدگیبهآنجدیدپارادایمظهورومختلفهايعرصهبهکارآفرینیورود     

 2پذیرمخاطرهگذارانسرمایهکهاستاینباشدمیاقتصاديکارآفرینینظران صاحبهمهتوافقموردکلیطوربهآنچهاما. است

پیشرفتهجوامعهمهدرکارآفرینیونوآوريخالقیتپیشرفتورشدساختزیروکلیديعواملاصلی،هايحلقهازیکی بعنوان 

]5.[شودمیشناختهتوسعهحالدرکشورهايوصنعتی

ورشدبراي...وبانکیمالیات،بیمه، کار،مناسبقوانینتدوینکارآفرین،تربیتکارآفرینی،آموزشکارآفرینی،فرهنگترویج     

مسئولینودولتکهاستضروریاتیازهمگیرابطه،ایندرتشویقی هايبرنامهوسیاستهاسایروجامعهدرکارآفرینیتوسعه

وبارزترین ازیکی.هستیماموراینتحققبرايجدیديحرکتوپیشرفتشاهدروزههرواندشدهآنمتوجه کشورعالیرتبه

شاهدروزهرواستگیريشکلحالدرنواقصازبعضیوجودباکههستند3انکوباتورهایارشدمراکزایجادآنهاترینضروري

شهركرشدمرکزمثلیاوتجهیزحالدریاوهستندسیستأبرايمجوزاخذحالدریاکه هستیمرشديمراکزظهوروبروز

ویافتهرشدمراکز، ایندرکهافراديترتیببدین.اندکردهآغازاًرسمراخودفعالیتکهاستمدتیاصفهانتحقیقاتی –علمی

خود 4محصولاولیهنمونه،سازندفراهمآنرااجرائی مقدماتکنند،ارزشباوعملیهايایدهبهتبدیلراخوداولیهایدهاندتوانسته

بنویسند،آن برايرادقیقیوکامل  5کاروکسبطرحیکاًتنهایوآوردهعملبهرایابی آن بازارتحقیقاتحتیوبسازندرا

عبارتبه.کندگذاريسرمایهطرحآندر تاشودمندعالقهوبپسنددراآنهاطرحکههستندپذیريمخاطرهگذارسرمایهنیازمند
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  1کاروکسبفرشتگانیاپذیرمخاطرهگذارانسرمایهاگرکنندمیکسبرشدمراکزدرکارآفرینانکهتوانمندیهاییاغلبدیگر

شودمیگفتهجهتهمین به.شودآنهابیشترناامیديموجببساچهوماندمینتیجهبیشوند،شریکآنهاباکهنباشند

گذارانسرمایهبدونکارآفرینان،لذاآن،سوختپذیر مخاطرهگذارانسرمایهوهستندجامعهاقتصاديتوسعهموتورکارآفرینان

 .]5[هستند بنزینبدونموتورهايمانندبهپذیرمخاطره

وقوانین،هابودجهتخصیص،هابرنامهوطرحها ازاعم،کشوردرکارآفرینیخصوصدرشدهانجاماقداماتبررسیبا     

ایراندرکارآفرینیمفقودههايحلقهازیکیکهگفتتوانمیصراحتبه…وها جشنوارهوهاهمایش،مقاالتوکتبمقررات،

علمیجدي، طوربهدولتیمحافلدررابطهایندرهنوزسفانهمتأکههستندکاروکسبفرشتگانوپذیرمخاطره گذارانسرمایه

توجهصنعتاینبهنسبتزودترچههرچنانچه اما،استنشدهدیرهنوزگفتبتوانشایدالبته.استنشدهموضوعطرحرسمیو

ورشدبرايحالبهتاکهايسازندهومفیدهايبرنامهوطرحهاسایر،گیرد صورتسریعیوراسخعملیاقدامونشودکافی

آموزشی هايدورهنمونهعنوانبه.دادخواهنددستازراخوداثربخشی،استاجراحالدریاوشده اجراکارآفرینیپیشرفت

وکسبطرحیکبتوانندمبتکروخالق افرادسایروالتحصیالنفارغدانشجویان،جوانان،تااستشدهشروعاخیراخوبیً نسبتا

یابانکهاازکدامیکدیگرعبارتبهکند؟میاستفادهفردیاسازمانکدامکاروکسبطرحاینازامابنویسندمانعوجامعکار 

قرار خودگیريتصمیممالكرا BP طرحهايپذیر،مخاطرهسرمایهارائهوشراکتبرايکشور ... ومالی مؤسساتوهاوزارتخانه

مخاطرهسرمایهمنظور( دارند؟ راآنپرداختاجازهیادارنداختیاردرراايسرمایهنوعچنینآنهاازکدامیکاصوالًودهدمی

فرشتگانیاپذیرمخاطرهگذارسرمایهشرکتهايبهآنارائهکار،وکسبطرحتدوینبراياصلیدالیلازیکیواقعدر)استپذیر

صاحبانشایستگیطرح،محوريایدهارزشبهپیکارآفرینانر کاوکسبطرحهايبررسی باکههستندآنهاواستکاروکسب

باوگذارندآنهااختیار دروثیقههیچگونهبدونراخودسرمایهشوندمیحاضروبرندمی...وآنهاکاريتیمهايتوانایی وایده

  ]5.[شوندشریکآنها

مداخله دولت همواره به عنوان یکی  و موانع رشد کارآفرینی در ایران به موارد زیر می توان اشاره کرد؛ عوامل بازدارندهاز جمله      

در نظام اقتصادي ایران نهاد دولتی نقش بارز و قابل توجهی را در . محسوب می شود از عناصر مهم  و مؤثر در تحلیل کارآفرینی

وضع مقررات و قوانین، آثار زیادي بر روابط و فعالیتهاي اقتصادي می گذارد و موجبات موانع براي . عرصه اقتصادي بازي می کند

مشکالتی همچون جواز تأسیس شروع کار . اهم می آوردسایر بازیگران اقتصادي ایران و از جمله کارآفرینان واحدهاي کوچک فر

توسط کارآفرینان، مسئله نحوه تخصیص اعتبارات بانکی به کارگزاران واحدهاي کوچک، محدودیتها و موانع قوانین صادرات و 

ود مسیرها و روکراسی و وجواردات، قوانین مالیاتی و قانون کار براي کارآفرینان، عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییر مداوم آنها، بو

خذ وثیقه هاي سنگین در مقابل پرداخت تسهیالت بانکی و سود باالي تسهیالت از جمله این مشکالت اخذ مجوزهاي متعدد، ا

  ]4.[است

  

  سازي در ایران خصوصی -2-2

تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت در اقتصاد، محدودیت : فعالیت هاي خصوصی سازي عمدتاً ناشی از عواملی مانند     

و در راستاي  1370خصوصی سازي در کشور از سال . می باشد... هاي بودجه اي، نیاز به جذب سرمایه گذاري، تحول تکنولوژي و 

تا  78این سیاست در سال هاي اولیه از روند بسیار پائینی برخوردار بود، اما در فاصله سالهاي  .برنامه اول توسعه اقتصادي آغاز شد
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با تأسیس سازمان خصوصی سازي، تحول مهمی در فرایند خصوصی سازي در  1380در سال . بر سرعت رشد آن عالوه گردید 80

ایی هاي عمومی به فروش میلیارد ریال از دار 201زمان ن سابا تالش ای 1380بطوریکه در چهار ماهه آخر سال . کشور ایجاد شد

 3میلیارد ریال پیش بینی شد، که این مبلغ نزدیک به  12000از محل فروش شرکت هاي دولتی،  1381در بودجه سال  .رسید

در  .نمی شد محققسال گذشته می باشد، و این مهم مگر با عزم جدي همه مسئولین وزارتخانه ها  10برابر کل مبلغ مربوط به 

، سازمان خصوصی سازي اقدام به فروش سهام شرکت هاي دولتی از طریق بورس اوراق بهادار نموده و تا 81اردیبهشت ماه سال 

میلیون سهم از سهام شرکت هاي دولتی و تحت پوشش دولت را بفروش رسانده است که در صورت ثبات قیمت  2کنون بیش از 

بانک خصوصی دیگر نیز صادر شد، که انتظار  3همچنین در این سال مجوز تأسیس . خواهد داشت روند واگذاري سهام ادامه ،سهام

   .با حضور این نهادهاي غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگ تر از گذشته شودمی رود 

قیمت گذاري، لغو انحصارها، عدم رقابت دولت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادي، شفافیت در توان گفت که می     

با بخش خصوصی، حمایت از سرمایه گذاري خارجی و جذب آن، باور و اعتقاد مسئولین به کارایی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات 

میتواند منجر به افزایش اشتغال، سودآوري و توسعه فعالیت هاي  اي کسب سود و حمایت از بخش خصوصیبخش خصوصی بر

  ]6[.صادي و بازار سرمایه شوداقت

  

3 - ایراننوآوري در  جو   

  ایراندر  و سیاست نوآوري سیستم ملی نوآوري - 1- 3

ی نوآوري مجموعه اي از شرکتهاي نظام مل .وري آن کشور تعیین می شودعملکرد نوآورانه هر کشور به وسیله نظام ملی نوآ     

دانشگاهها، و آژانسهاي دولتی در تعامل با هم می باشند که به تولید علم و تکنولوژي ، )اعم از کوچک و بزرگ(خصوصی و دولتی 

اما هدف تعامالت آنها توسعه دانش  .تعامل میان آنها می تواند بصورت فنی، تجاري، قانونی، اجتماعی و مالی باشد. کمک می کنند

  ]7[.به منظور پاسخ گویی به نیازهاي جامعه است

 Nelson (1993)توسـط اولیـه آن معرفـی . گـذرد مـی دهـه دوازکمتـر آوري،نـو سیسـتمهاي راهکـار شـدن مطـرح از     

Lundvall(1992), Freeman (1987)  ارائـه زیـادي تعـاریف نـوآوري  ملـی  سیسـتم مـورد در .گرفتـه اسـت  صـورت

  :شودمیاشارهآنهامورد ازچندبهذیلدرکهاستشده

تکنولوژیهايانتشارواصالحگیري،شکلباعثآنهاتعامالتوفعالیتهاکهخصوصیودولتیمؤسساتازايشبکه

  ) Freeman 1987( .شودجدیدمی

قرارجامعهیکمرزهايدروندریادارند کهتعاملهمباجدیددانشازاستفادهوانتشارخلق،درکهروابطیوعناصر

   (Lundvall 1992).اندگرفته نشأتجامعهیکدرونازیاودارند

کندمیتعیینراملیهايشرکتنوآورانهعملکردآنها،تعاملکهمؤسساتازمجموعه اي.  (Nelson 1993)   

شورايمجلسفنّاوري،وعلمعرصۀدرکالن سیاستهايتصویببانظاممصلحتتشخیصمجمع،کلیسیاستهايسطحدر

انقالبعالیشوراياینکهضمن.نمایندمی فعالیتمربوطههاينامهآئینتصویبباوزیرانهیأتومرتبط قوانینوضعبااسالمی
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یکهرتصمیماتکهدارندوجودنیز موضوعیعالیشوراهايزیاديتعدادالبته.شودمیمحسوبنهادها مؤثرترینازنیزفرهنگی

  .باشداثرگذارشوراآنذیربطحوزة درنوآوريموضوعبرتواندمی

   .پرداخته می شود کشورنوآوري ملینظامدهندهتشکیلسازمانهايونهادهایاجمالمروربهقسمتایندر     

بهمربوط حوزةدراجراییهايدستگاهوهاوزارتخانهازیکهر ،نوآوريوتکنولوژي سیاستهايهماهنگیوتدوینسطحدر      

 صنایعدفاع،هايوزارتخانهبهتوانمیبویژهکهنمایندمیاجراراباالتر سطحکالنسیاستهايواعالمرانوآورانهسیاستهايخود،

که)سابق(ریزيبرنامهومدیریتسازمان: ازاندعبارتسطح اینمحوريبازیگردواما. کرداشاره ...وکشاورزيجهادمعادن،و

کشوردرامورگونهاین هماهنگیمتولیکهفنّاوري وتحقیقاتعلوم،وزارتودهدمیانجامراکشورمنابعتخصیصو هابرنامه

.باشدمی 

طرحهايوصندوقها: ازاندعبارت آنهاازبرخیکهفعالندمتعدديحمایتیسازمانهاي،نوآوريوتحقیقاتتسهیلسطحدر     

،)دشرمراکز(انکوباتورهابانکها، گذاريسرمایهواحدهاينوین،صنایعمرکز،)معادنوصنایعوزارت نظرزیرعمدتاً(اعتباريومالی

  ... .و  صنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسه

مؤسساتکههرچندکرد، تلقیکشوردرتوسعهوتحقیقمراکزتریناصلیتوانمیراانشگاههاد ،R&D انجامسطحدر     

به. کنندمیفعالیت ذیربطدستگاههايوهاوزارتخانهسایروفناوريوتحقیقاتعلوم، وزارتنظرزیرنیزمتعدديتحقیقاتی

آنچه اما. اندداشتهخوبیتوسعۀاخیرسالهايطیکهافزودراصنعتیتوسعۀ وتحقیقواحدهايبایستیفوقمؤسساتمجموعۀ

 برخیبراساسوبودهناچیزبسیارباشد،داشتهبرعهدهراسطح اینفعالیتهايعمدةبایستیکهخصوصیبخشسهماستمسلم

  .کندنمیتجاوز % 10ازبرآوردها

داشتهفنّاوريملیسطحتوسعه درمهمینقشفنّاوريجذبواشاعهبهمربوطفعالیتهايکهچندهر ،فنّاورياشاعهسطحدر     

زیاديحدتاماکشوردر سطحاینفعالیتمتأسفانهاماگردد،میآنکاربردگسترشومربوطه هايهزینهدرجوییصرفهباعثو

 .شودنمیمشاهده عرصهایندرخاصیحرکتضعیف،ايمشاورهشرکتهايیاصنعتی نمایشگاههايبرخیبجزوبودهمعلق

 وتحركبودنپائینبهتوانمیسطحایندیگرضعفهايدیگراز.باشندمی گیريشکلحالدرنیزجدیدينهادهايکههرچند

سایربهدفاعیبخشازتکنولوژيسرریزمداومجریانفقدان ودولتیالعمرماداماستخدامدلیلبهمتخصصانسانینیرويگردش

  .نمودشارها هابخش

وتولیديشرکتهاي وعمومینهادهايدولتی،مؤسساتوشرکتهاسازمانها،،اداراتکلیۀ، فنّاوريکارگیرندگانبهسطحدر     

  ]8[.آوردحساببهسطحدراینتوانمیراغیردولتیبخشبهمتعلقخدماتی

وهماهنگینقشکهدارند فرابخشیوواحدشورايیک) آلمان، ژاپن، کره جنوبی، نروژ، تایلند، بریتانیا(کشورهااکثرتقریباً

که( کشورعلمیپژوهشهاي شورايوفرهنگیانقالبعالیشورايهرچندماکشوردر.داردبرعهدهراملیوکالنسیاستگذاري

وتفکرمراکزجايسطحهمیندرهمچنین.اندپرداختهخاصیموضوعاتبهفقطهریک امااندبودهفعالدوهر)شدمنحلبعداً

درشاغلافرادازمحدوديتعدادکارشناسی کاربهتصمیماتعمالًواستخالیریزيبرنامهوسیاستگذاري درمشاوره

کسبسیاستگذارانبرايمقتدرمشاور یکعنوانبهراخودتوانندمینهودارندکافیاعتبارنهکهگرددبرمی ذیربطدستگاههاي

  .اند نکرده

بهبالمتصديفعالیتدو ،مذکورکشورهايبامقایسهدرکشور ما،در  نوآوريوفنّاوريسیاستهاي هماهنگیوتدوینسطحدر     

بهبستهکه»1  تکنولوژينگاريآینده « نخست:هستندضروريبسیارسیاستگذاري ايبرفعالیتهاایندويهرخوردکهمیچشم

دستگاههاي اختیاردرآننتایجوپذیرفتهصورتمتعدديمراکزتوسط بایستیمختلفدستگاههاينیازومتنوعتکنولوژیهاينوع

                                                          
1

Technology Foresight

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

                       

7

اعالمواحدمرکزیکتوسطآنروشهايوشاخصهابایستیکه R&D فعالیتهاي ارزیابیدوموگیردقراربخشیوکالنسیاستگذار

نظر بهخالیفوقنقشهايایفايبراينهادهاییجايترتیباینبا.پذیرد صورتمرکزهمانتوسطکلیبنديجمعیکنیزوشده

  .رسدمی

حفظنهادهاي: ازاندعبارتي و نوآورتحقیقاتتسهیلسطحدرموجودهاينهادمورددرشدهاستخراجمواردازنمونهچند     

وشهرداریهانظیرفناوران ومحققانازمحلیحمایتینهادهاينیزوتکنولوژيدادگاهیااختراع وپتنتثبتنظیرمعنويمالکیت

ازغیردولتی مالیحمایتالبته ).شودمیدیدهزمینهایندرحرکتهاییاستانها، اخیراًسطحدرحداقلالبتهکه( استانداریها

 درR&Dالمللیبینهمکاریهايامرسازيبهینهجهتدرضمن. شودمی دیدهمتنوعیصورتهايبهمختلفکشورهايدرمحققان

  .گرددمیتوصیهنیز المللیبینهمکاریهايسازمانیکتشکیل،فناوريوتحقیقات

میانکارتقسیموبخشینظامبلکهتحقیقاتی جدیدنهادهايتأسیسنهرسدمینظربهبیشترR&Dانجامسطحدر آنچه     

ازخاصیسطحبههرکدام ...وصنعتی مهندسی،طراحیشرکتهايوهشگاهها،پژدانشگاهها،کهنحوبدین است؛موجودنهادهاي

پراکندهازتاباشندداشتهتوجه کاربرديبهپایهتحقیقاتازترتیببهوبپردازندخودبهمخصوص واحدهاي R&Dتحقیقات

درکهاستضروريامري نیزشگاههاپژوهودانشگاههامیانتحقیقاتايرشتهوموضوعی تقسیمعالوهبه .شودجلوگیريکاري

  .است بودهتوجهموردپیشرفتهکشورهايتمام

ماکشورمتأسفانهنمایندفعالیتکشورنوآوريملینظام داخلدربایستیکهفناورياشاعهبرايموردنیازنهادهايمیاندر     

بیابندراخودواقعیجایگاهاندنتوانستهواندسیستأتازه هنوزیانیزموجودنهادهايبرخی.استالزمنهادهايازبسیاري فاقد

رسانهوفرهنگینهادهاينظیر(  نیستندواقفزمینه ایندرخودنقشبهاصوالًیا)فناوريپارکهايوصنعتیشهرکهاي نظیر(

اندعبارتکشوردرتکنولوژياشاعهبخشدر نوآوريزنجیرهتکمیلبرايپیشنهادينهادهايوسازمانهاازبرخی .)گروهیهاي

:از

1تکنولوژيوتحقیقمراکز (RTO) :اشاعۀنهایتاًوسازيمستندسازي،بومیتوسعه،ورود،وظیفهکهمراکزاین

تعدادبهوخصوصیبخشتوسطاغلبدارند؛برعهدهرا (SME) 2متوسطوکوچکصنایعصنایع بویژهدرتکنولوژي

  .کنندمیبازيفنّاورياشاعهزمینهدرمحورينقشواندشده صنعتیتازهکشورهايدرزیاد

کهمیکنندکمکنوآوريوایدهصاحبانودانشگاهاساتید بهمزبورشرکتهاي: تکنولوژيگواهیثبتوبازاریابیشرکتهاي 

سازيتجاريدرمؤسساتاینتردیدناپذیرنقش .بیابند مشتريآنبرايورساندهثبتبهراخودتحقیقاتیدستاوردهاي

جامعهدرآنهاخالیجايوشدهشناخته رسمیتبهکامالًصاحبنظرانتوسطپژوهشگرانمالیتأمینو تحقیقنتایج

.شودمی احساسنیزماپژوهشگران

شبکهیکفاقدماکشوردانش،وتکنولوژيتوسعهدراطالعات انکارناپذیرنقشبهتوجهبا: تکنولوژيرسانیاطالعشبکه 

اهمیت .شودمیمبادلهرودررووفرديصورتبهپژوهشگران میاناطالعاتهنوزواستتکنولوژيرسانی اطالعجامع

.استبودهمختلفکشورهايتاکیدموردتخصصیشبکهایننقش و

هردرکهاستاستانداردهاییوجودمستلزمصنایع میانفنیدانشوآالتماشینمبادله: تکنولوژياستانداردمراکز

از متفاوتیابعادازاستفادهامکان سازيماشینصنعتدرمثالعنوانبه .شودتعریفجداگانهطور بهبایدصنعتی

توانندمی مختلفصنایعکهاستاستانداردسازيصورتدرفقطودارد وجود ...و »هابلبرینگ« ،»هاشفت«

.نمایندجذبومنتشرصنعتیواحدهاي سایرمیاندربراحتیراخودتملکموردتکنولوژي

                                                          
1

Research and Technology Organizations
2

Small and Medium Sized Enterprises

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

                       

8

لزوماًهستندخدماتیوتولیدي شرکتهايومؤسساتشاملکهفنّاوريگیرندگانکاربهسطحدرموجودنهادهايهرچند     

تقاضايکششلیکنگیرندمی جايصنفیوصنعتیبخشهايدربیشترونکردهتلقیکشور نوآوريملینظامبهمتعلقراخود

نیازهاصحیحشناخت برايتقاضااینبهدولتدهیپاسخمنظوربهوشودمیتلقینوآورانه فعالیتهايمحركموتورمنزلهبهآنان

  ]8[.شودمیتلقیپژوهشگرانبرايحرکتراهنمايبهترین خودتکنولوژي،داخلیمنابعازآنتأمینو

  

ایرانملی نوآورينظامدررشدمراکزوهاپارك 1- 1- 3

برايکشورکنارودر گوشهزیاديهايتالشتاکنونوشدهمطرح60اواخر دههازایراندررشدمراکزوهاپاركمبحث     

نمایی بطوررشد،مراکزوهاشهركها،پاركبراي ایجاداشتیاق1382 سالحدوداز.استشدههایی انجاممجتمعچنین احداث

فناوري،وعلمپاركتحقیقاتی،علمی وشهركفناوري،شهركفناوري،پاركپروژه بنام70ازبیش 1385تا سال ویافتهافزایش

وزارتفناوري،تحقیقات وعلوم،وزارت. اند نشدهکاغذوقلماز حوزهخروجبهموفقعمدتاًکهشدهتعریفو غیرهرشدمراکز

این مدعیانجملهازهااستانداريوهادانشگاهمناطق آزاد،عالیشورايدفاع،تلفن، وزارتوپست، تلگرافوزارتمعادن،وصنایع

.می باشندحوزه

ماکشوردرمراکز رشدوهاشهركوهاپاركاینایجادریزيبرنامهگیري وتصمیمدرکهانحرافاتیواشتباهاتبرعالوه     

پاركتعدادوپیشرفتههايفناوريحوزهفعال درهايشرکتتوانمنديوتکنولوژيسطحنسبی میانمقایسهاست،افتادهاتفاق

فناوريهايپاركاندازي که راهاستمطلباینگویايجهانکشورهايهاي سایرپاركتعدادوتکنولوژيسطحبامادر کشورها

 راهدر صورتحتیوگرفتهصورتالزمنیازهاي پیشنیزکشور وهايتوانمنديازغلطبرآورديونگاهی سطحیباایراندر

شدخواهدماعایدکهچیزينهایت تنهادرکشور،هايبودجهازتومانمیلیاردصرف صدهاوهامجموعهاینفیزیکیاندازي

هیچکهاي داراي سکنهیاوسکنهازخالیهاییمجموعهیعنیخواهد بود،)کرهفناوريمعمارچويساپتعبیربه(ارواح شهرك

.ندارندفناوريهايشهركوها پاركبرحاکمفضايباسنخیتی

فعالیتوکارکردهالحاظازو چهسیستماجزاءبعدازچهکشورماننوآورينظام ملیدرکهفراوانیهايضعفدیگرسوياز     

بهراهاعملکرد پاركدامنهوشدهنوآوريزیرساختیکفراتر ازهاپاركعملکردحوزهگسترشموجبدارد وجودسیستمهاي

پیشرانان ساختاري،عناصرنوآوري،وفرهنگ کارآفرینیارتقاياطالعات،انتشارتکنولوژي،انتشار وانتقالبامرتبطاجزايسایر

.استدادهگسترشغیرهومالیاعتباراتنوآوري،

ازناگزیرخود،حقیقت موفقیتدروخودساکنانومستأجرانموفقیترشد برايمراکزوهاپاركایرانهمچونکشوريدر     

تنها وهستندآنهاکارکردهايواجزاواین ساختارهاهايضعفجبرانوالذکر فوقسطوحبهحوزه عملکردي خودگسترش

رشددرچهوهاپاركبالغ درهايشرکتبالندگیدرچهمامشکلسازنمیتواند چارهدیگرکشورهايمدلازصرفالگوبرداري

راه انداختن براياولیهامکاناتوکاريفضايایران تنهادرکارآفرینانمشکلمثالعنوانبه. باشدمراکز رشددرنوپاهايشرکت

آفرینانکاربهدر انکوباتورهاامکاناتبرخیارائهواداريفضاينمودنبا فراهمکهمطلباینگمانونیستکاروکسبیک

در پاركپیشرفته،کشورهايبرخیمدلازصرفالگو برداريدراگرطورهمین .استواقعازدورخواهد بود،آنانگشايمشکل

نهکنیم،عرضهبالغهايشرکتنمایشگاه بهوکنفرانسبرگزاريتوسعه،وتحقیقفعالیت وبرايرافضاهایییاوزمینتنهاها

یکبهمکانو تغییرحضورجهتهاشرکتاینبراينیزهیچ جذابیتیبلکهکرد،نخواهدبازشرکتهاایناز مشکالتيا گرهتنها

.داشتنخواهدفناوريپارك
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وکشورفناوريوسیستم نوآوريوضعیتازمناسبیدیدبهچیزهرازقبلرشد بایدمراکزوهاپاركریزان برنامهومدیرانلذا

-موفقیت خودبرايوهاضعفاینجبرانبرايیابند، سپسدستآنگمشدههايحلقهوهاضعفنیزآنها وو ارتباطاتبازیگران

  ]9[ .بپردازندریزيبرنامهبه-آنهاستعضو هايشرکتموفقیتبهخوردهگرهکه

  نوآوري در ایران ي و تقاضا عملکرد -3- 3

مدل  بگیرند و از یکدر نظر را ، شرکت ها می توانند نیازها و سلیقه هاي مشتریان اوالً .براي نوآوري است یمهم محركتقاضا      

    ، تقاضا براي محصوالت و خدمات نوآورانه اًدوم .کنندخدمات جدید یا بهبود یافته استفاده / در تولید محصوالتکشش / تقاضا 

، بیان می کند) 1990(پورتر  همانطور کهبه عبارت دیگر، . برخوردار باشدموفقیت تجاري نوآوري  درمی تواند از اهمیت حیاتی 

در مقایسه با  بیشتريو به مزیت هاي رقابتی کنند سریع تر نوآوري می آورد تا فشار  شرکت هاي محلیبر  )گیخان(ي داخلی تقاضا

  ]1 [.دست یابندرقباي خارجی خود 

بر اساس آمارهاي موجود، ایران در دهه هاي گذشته بر ظرفیت ملی نوآوري از طریق ایجاد مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاهی، و      

کشور  72محاسبه شده، ایران در میان  UNCTAD2که توسط  TAI1بر اساس شاخص . تربیت دانشمندان و مهندسان افزوده است

ارزیابی ظرفیت هاي تکنولوژیکی بکار می رود؛ یعنی اینکه یک کشور چقدر توانایی این شاخص براي دستیابی و . را دارد 50رتبه 

 3بر اساس این شاخص، ایران در گروه کشورهاي پذیرنده پویا .خلق تکنولوژي، ایجاد مهارتهاي انسانی و انتشار آن در اقتصاد را دارد

ر معرفی شده است؛ در حالیکه کشورهایی همچون ایاالت متحده در کنار کشورهایی نظیر آفریقاي شمالی، پاناما، برزیل، پرو، و مص

و کشورهاي در حال توسعه نظیر مالزي، اندونزي، مکزیک و ترکیه کشورهاي  4آمریکا، سوئد، ژاپن و آلمان کشورهاي رهبر یا پیشرو

سهم مخارج آموزش در هزینه هاي دولت، تعداد ثبت : مهمترین اجزاي این شاخص عبارتند از. تقسیم بندي شده اند 5پیشرو بالقوه

  ]2[.، مخارج تحقیق و توسعه و دسترسی به اینترنت و شبکه هاي مخابراتی پیشرفتهhigh-techنام ها در علوم و مهندسی، صادرات 

این عدد  2008در سال که نفر و  12 ،2005در سال نفر  100به ازاي هر ز تلفن همراه طبق آمار بانک جهانی میزان استفاده ا     

 2005در سال نفر  80از و براي کره  2008نفر در سال  89به  2005نفر در سال  72از  براي ایالت متحده کهرسیده است،  60به 

افزایش چشمگیري  2006و  2005در ایران در بین دو سال  high-techصادرات محصوالت  .رسیده است 2008نفر در سال  94به 

  ]10[.رسیده است 2006میلیون در سال  374به  2005میلیون دالر در سال  127داشته است و از میزان 

 .رسیده است 2010در سال  48به  2009در سال  73اقتصاد از  183در بین  ایران رتبه 6شاخص شروع کسب و کاردر بحث      

کمتر می ) 13( 7OECDو  ) 7/20( روز است که نسبت به منطقه خاورمیانه 9روزهاي الزم براي شروع کسب و کار در ایران تعداد 

                                                          
1

Technological Achievement Index
2

United Nations Conference on Trade and Development
3 Dynamic Adaptors
4

Leaders
5

Potentially Leaders
6

Starting a Business
7

Organisation for Economic Co-operation and Development
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 2010در سال  137به  2009در سال  142اقتصاد از  183رتبه ایران در بین  1در بحث شاخص سهولت انجام کسب و کار .باشد

تغییر  2010و  2009در بین سال هاي  73اقتصاد از  183به ایران در بین رت 2در بحث شاخص توقف کسب و کار .رسیده است

Doing Business"با توجه به  .نیافته است  9سال و  5/4، زمان و هزینه الزم براي حل و فصل ورشکستگی به ترتیب " 2010

 1/14سال و  5/3که این آمار براي منطقه خاورمیانه منطقه است،  هايهر دو رقم قابل مقایسه با اقتصاد .است دارائیدرصد از 

  ]11[.درصد می باشد 4/8سال و  7/1برابر  OECDدرصد و براي 

   

  ]بانک جهانی[محرکهاي نوآوري در ایران : 1جدول           

  شاخص ها  2005  2006  2007  2008

-  -  0/7  0/7  Research & development expenditure (% of GDP)  

-  -  5/9  2/4  High-tech export(% of manufactured exports)  

20  11/5  18/6  22/8  Public spending on education, total(% of GDP)  

79/7  76/1  76/7  76/6  School enrollment, secondary(% gross)  

36/1  29/8  25/2  22/6  School enrollment, tertiary(% gross)  

1,492,000,000  1,658,000,000  317,137,000  917,889,000  Foreign direct investment, net inflows(current US $)  

-  -  1/9  6/8  ICT goods imports(% total goods imports )  

-  -  0/103839  0/0382  ICT goods exports(% total goods exports )  

23,000,000  13,000,000  11,000,000  12,300,000  Internet users  

32  18  16  18  Internet users(per 100 poeple)  

1507610649international Internet bandwidth(bits per person)

--706-Researchers in R&D(per million people)

---2635Scientific & technical journal articles

  

  چالش ها و توصیه ها -4

درخاصیگیريجهت کهآنجاازوپرداختهکاربردينیزوبنیاديتحقیقاتبهبیشتردانشگاهها ،R&D انجامزمینهدر     

دیگرسوياز .اندنگرفتهانجامبازاربهتوجهباوصنعتنیاز راستايدرفعالیتهاایننداشته،وجودکشورپژوهشیسیاستهاي

باوداخلیرقابت میداندرتنهاصنایعاینکهآنجاازوبودهصنایعتوجهموردکمترنیزمعکوسمهندسی وايتوسعهتحقیقات

.اندنکردهاحساستوسعهوتحقیق بهجديتوجهبهنیازياندبودهرقابتمشغولخودردههمصنایع

توانکهدولتیهايشرکتازغیربه. است ترکنندهمأیوسوشدیدتربسیارداشتهوجودانحصاربحثکهموارديدرمسئلهاین

پیدایششاهداندنمودهاقدام )صوريصورتبهبعضاً(R&Dواحدهايبه ایجادگوناگوندالیلبهوداشتهبیشتريمالی

. اندبودهتوسعهوتحقیقفعالیتهايانجام بهناچارفعالیتشان،ماهیتخاطربهکهایمبوده Hi-Tech صنایع زمینهدرشرکتهایی

                                                          
1

Ease of Doing Business
2

Closing a Business
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بامقایسهدرزمینهایندردرگیرپرسنلهمچنینجهانکشورهايسایربهنسبتایراندر R&Dهاي هزینهنسبترفتههمروي

  .داردقرارپایینیبسیارسطحدر1UNDPآماراساسبر دیگران

باالهمچونگوناگونفعالیتهايچنانچه.باشدمیتکنولوژيانتشارعدمایران،نوآوريسیستمدرمفقودههايحلقهازیکی     

 انتقالویابیمنبعنیازسنجی،در(مشاورهآموزش،اطالعات،دهیمرجعوجستجو خدماتتکنولوژي،نمایشوآگاهیبردن

غیرهوايمنطقهیاصنعتیهايشبکهتکنولوژي، انتقالتکنولوژي،وتحقیقاتیمشتركهايپروژهفنی،هايکمکو)تکنولوژي

مکانیزمهاي فقداندلیلبهاندکردهطیرامرحلهاینتاتحقیقمرحلهازکهتکنولوژیهایی عمدهوبودهرنگکمبسیارکشوردر

ساريوجاريصنایعدیگربهوماندهصنعتازبخش یکدرتنهانهایتاًوشدهمتوقفاینجادرفناورواطالعاتانتشاروانتقال

هاي شبکهونهادهافقدانرفتههمروي. شودمیدیدهنیزصنایعسایربهدفاعیتکنولوژیهاي انتشاردربحثاین.گرددنمی

.باشدمیماکشوردرنوآورياساسیهايضعفازیکیتکنولوژيانتشاروانتقال

بودجهتأمین.استشدهمسئلهاینبهخاصی توجهاخیرطی چند سال وبودهماکشوردرجدیديبحثنیزکارآفرینیمبحث     

مطرحکشوردربه تازگی نیزنوپاي شرکتهاوکارآفرینانبهمدیریتیواداريهايحمایتارائه وتکنولوژيبرمبتنیشرکتهاي

ایناتصالهايحلقهوجودعدمبخش،اینمشکالتازیکیولی .استشدهانجامزمینهایندرمحدوديفعالیتهايوشده

ضعفدلیلبه،کارآفرینیارتقاي برايتالشعلیرغمکههستیمآنشاهد وبودهنوآوريملینظامدرپیشینفعالیتهاي بهفعالیتها

الزمجوابتنهاییبهبخشایندرگذاريسرمایهتکنولوژي،انتشاردرضعفنیز وخالقونوآورکارآفرین،انسانینیرويتوسعهدر

  .داشتنخواهددرپی را

نتایج است که شدهاستفاده SWOTایران از تحلیل نوآوريملینظاماصالحراهکارهاياستخراجبراي] 8[مرجع شماره در      

  :تحلیل بصورت زیر استاین

قوتها

کشور؛مناسبتحقیقاتیزیرساختهاي .1

  تکنولوژي؛توسعهدرآنبکارگیريو ICTگسترش بهتوجه .2

نو؛تکنولوژیهايگسترشهدفبامراکزيایجاد .3

ضعفها

بخشی؛بینهماهنگیوتکنولوژيسیاستگذاريمرکزیکفقدان .1

تکنولوژي؛سیاستگذاريبرايسازيتصمیمنهادهايکمبودیانبود .2

کشور؛اداريساختارعمومیضعف .3

  معنوي؛مالکیترعایتوتوجهعدم .4

  تکنولوژيازافزاريسختتلقی .5

فرصتها

مستعد؛وجوانانسانینیرويازبرخورداري .1

ملی؛کالنسیاستهاي درتکنولوژيتوسعهبامرتبطموضوعاتبهتوجهجدیدروند .2

اطالعات؛ بهارزانتروسریعدسترسیامکانوجهاندرسطح ICTتوسعه  .3

  تهدیدها

تکنولوژي؛ بابدرمجریهقوهبرمحیطمقرراتوموازیندرضعف .1

                                                          
1 United Nations Development Programme

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

                       

12

خصوصی؛بخشتوسعهوتحقیقمراکزکمبودیانبود .2

تکنولوژي؛معکوسانتقالیامغزهافرارپدیده .3

فناورانه؛وپژوهشیفعالیتهايراهبريدرمدیرانتوانمنديضعف .4

پذیر؛ریسکهايسرمایهکمبودیانبود .5

چندتکنولوژیهايبهدستیابیامکانوعدمایرانعلیه متحدهایاالتهاي تحریمواقداماتخصوصاًالمللیبینتحریمهاي .6

منظوره؛

  جهان؛علمیزبانهايواطالعات تکنولوژيبکارگیريبهمربوطتوانائیهايدرعمومیضعف.7

  پیشرفته؛کشورهايباکشورتکنولوژيعمیقشکاف .8

 )تجارتتولید،تکنولوژي،پژوهش،آموزش،شامل( ثروتتولید زنجیرهتکمیلموضوعبهزیاديتوجهاخیرسالهايطیخوشبختانه

»به سمتحرکتبرزیاديتأکیدنیزتوسعهچهارمبرنامهدروشدهمبذول  الزمه .استگرفتهصورت 1محوردانشاقتصاد«

 ووظایفجایگاه، شرحتعیینبرايتريمفصلمطالعاتبایستیواستکشور NISتکمیلونوسازيبهمهم، توجهاینتحقق

 سالهاازامروزيیافتهتوسعهکشورهايگفتبایدخالصهطوربه .پذیردصورت کشورنوآوريعرصهبازیگرانازیکهرتعامالت

 دراکنونراتالشاینثمرةواندگماردههمتنوآوري سیستمرویکردازفنّاوريتوسعهنظامسازيپیادهوتدوینبهپیش

 برايراراهایران،درکاربردقابلیتباکشورها،این اجراییومدیریتیمؤثرالگوهاياقتباسلذابینند،میخودروزافزون پیشرفت

 الگوهايتطابقوموجودقابلیتهايکشفداخلی، وضعیتبررسیالبته .سازدمیهموارترکشورتکنولوژيتوسعه نظامبهدستیابی

  .استبدیهیامرينیزباشد،میآنالزمهکهکشورداخلیشرایط باکشورهاسایر

  

  

  نتیجه گیري - 5

ــه       ــه ب ــعیت  توج ــوآوري وض ــورن ــتیابی    کش ــاتی از دس ــی حی ــد    بخش ــک رش ــه ی ــدار  ب ــادي پای ــدت  و اقتص ــوالنی م ط

ــت  ــاعی اس ــاه اجتم ــه در  .و رف ــن رابط ــه      ای ــوآوري ن ــت ن ــه سیاس ــه ب ــت ک ــم اس ــم    ، مه ــت عل ــی از سیاس ــوان بخش ــه عن ب

ــن ــه بــه عنــوان    و ف ــه آوري ، بلک ــه   ، بنگــریمسیاســت افقــی   یــک عرص بــه درســتی و   NIS :بــراي اطمینــان از ایــن ک

ــا    ــورت پوی ــه ص ــد  ب ــی کن ــل م ــرا        ،عم ــی و اج ــتمر طراح ــوثر و مس ــور م ــه ط ــا ب ــت ه ــوند سیاس ــی ش ــا   م ــالش ه و چ

توجــه بــه   بــراي NIS حامیــانتعهــد  .مــی شــوند  شناســاییمــوثر بطــور سیاســت هــاي مناســب    و توســط اقــدامات 

کمــک خواهــد  بــا کشــورهاي توســعه یافتــه     اش فاصــلهپــر کــردن  شــکاف و    در ایــران بــه نــه تنهــا   ،موضــوعایــن 

ــرد ــه ک ــه آن، بلک ــان  ب ــد اطمین ــی ده ــه  م ــه ک ــادي     ب ــدار اقتص ــد پای ــره وري و رش ــزایش به ــاعی اف ــاي اجتم ــت مزای دس

   .می یابد

  

  مراجع

                                                          
1 Knowledge Based Economy
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[1] Aydogan, Neslihan. (2009) .Innovation Policies, Business Creation and Economic Development - A 
Comparative Approach, International Studies in Enterpreneurship, Sprinder.
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