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 چكيده

هاي توسعه علمي و فناوري شده است.  كشور ايران وجود نهادهاي متعدد حمايت از نوآوري موجب ايجاد زمينه در
با اين وجود براي حداكثر سازي كارايي اين مراكزي وجود مرجعي به عنوان واسط بين نوآوران و آنها احساس 

خصيتي فرد نوآور و درك صحيح از شود. نقش اين مرجع شناسايي و ارزيابي ماهيت نوآوري، خصوصيات ش مي
كند. اين امر نه  هاي وي بوده و بر اساس اين ارزيابي، منابع حمايتي موثر وكارآمد را به سوي آن هدايت مي انگيزه

اي براي ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز در توزيع بهينه  مقدمه ، بلكهها را افزايش داده تنها كارايي حمايت
 جامعه است.هاي موجود در  حمايت

 
ي عوامل انگيزشي، مديريت بند ها، طبقه شناسي نوآوري شناسي نوآوران، گونه حمايت از نوآوري، نوعهاي كليدي :  واژه

 نوآوري

 

 مقدمـه

امروز دنياي نوآوري است. از زماني كه اكثريت جوامع به اهميت نقش دانش در ايجاد برتري اجتماعي و اقتصادي پي  يدنيا

اي زيادي در جهت حداكثر سازي توليد علم باالخص دانش بومي صورت گرفت. هر كشور به اقتصاي درك خود تالش ه ،بردند

ها امروزه در اتحاديه اروپا به  هاي موفق اين دست برنامه ريزي هاي مختلفي را ايجاد كرد. نمونه از ضرورت توسعه علمي، برنامه

ونه برنامه ريزي ها چهارچوب برنامه ريزي حمايتي اتحاديه اروپا با نام خوبي قابل مشاهده است. از جمله مشهور ترين اين گ

( 7002الي  7002است كه در زمان نگارش اين مقاله سري هفتم آن )كاربردي در سال هاي  Framework Programبرنامه 

 ميليارد دالر( در حال اجرا مي باشد. 02ميليون يورو )معادل  00000با بودجه 

اين بين بايد به آن توجه داشت اين است كه توسعه پژوهش و نوآوري بيشتر از سرمايه به صبر نياز دارد.  اما آنچه كه در

نيازمند بنيان،   هاي دانش اين ويژگي فعاليتدارد و مدت  و بلند نتيجه دوردست پژوهش و نوآوريگذاري در  سرمايهاگر چه 

روزمره گذاري در اين حوزه و يا انجام امور  ما توجيه كننده عدم سرمايها ؛استاي  مديران و دولت مردان هر جامعهصبر و تحمل 

دارند، اما فناوري و نوآوري در كشور اي در رشد و توسعه  كننده چه منابع مالي نقش تعيين بنابراين اگرشود.  نمينگري  و نزديك

نظارت و هدايت هدفمند صلي خواهد بود. البته ي اگشا راه هاي غير مالي، و حمايتمديريت صحيح اين منابع، قوانين و مقررات 

 .است اييتوسعه مبتني بر دان و جهان آيندههاي  پيشرانتحول از مهمترين نوآوري و  . زيراداشتمد نظر بايد در اين ميان را 

                                                
ها از دانشگاه صننعتي اميركبينر و مندير  نرا حماينت فنني از        كنترل شاخه تخصصي تحليل سيستم-كارشناسي ارشد مهندسي برق

 در جهاددانشگاهي انجام شده است. كه با همكاري وزارت صنايع مخترعين و مبتكرين منفرد

 كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران و همكار  را حمايت فني از مخترعين و مبتكرين منفرد -7

 كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران و همكار  را حمايت فني از مخترعين و مبتكرين منفرد -2
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ادها، دارند و براي اين منظور نيز نهنوآوري  نظامهاي  اي در پيشبرد برنامه نقش عمده حمايتيها و تسهيالت  حمايت

هاي  اي را از فعاليت هاي وسيع و گسترده حمايت مورد نياز است، تاها و جوايز ملي متعددي  ها، جشنواره ها، صندوق سازمان

هاي مختلف علمي،  محققان و كارآفريناني هستند كه در عرصه، نوآوران ،ها  آورند. مخا ب اين نهادها و سازمان به عمل  نوآورانه

اما بسياري از  .اند در سراسر كشور پراكندهو به  ور انفرادي بدون وابستگي سازماني  عاليت نموده وفاقتصادي و اجتماعي 

هاي آنها توانند از حمايتا العند و يا در صورت آشنايي نميها و نهادهايي بيو مبتكران از وجود چنين سازمان نوآوران

در  مفقودهشود. بنابراين يك حلقه شان برداشته نمينوآورييده و اقدامي در جهت توسعه ا برخوردار شوند و در نتيجه هيچ

هاي حمايتي كارآمد كه بتواند از پتانسيل سامانه. اين حلقه عبارت است از ايجاد يك وجود دارد صاحبان ايدهحمايت از  سامانه

 هاي الزم را به افراد برساند. موجود كامال استفاده كرده و با هدايت صحيح، حمايت

هاي حامي استوار است. به عبارت ، بر شناخت صحيح از مخا بان و درك درستي از خدمات سازمانسامانهاس اين اس

و مبتكران الزم است درك صحيحي از اين افراد وجود  نوآورانهاي موثر و كارا به صاحبان ايده، ديگر براي رساندن حمايت

  ،مطالعات اين در .هاي صاحبان ايده به انجام رسيداني درباره ويژگيداشته باشد. براي اين منظور مطالعات گسترده و فراو

 بقهو  هانوآوري و هاايده شناسيگونه، نوآوران شناسينوعكه شامل  معموال نوآوران خصوصيات و هاويژگي شناخت موضوع

اين سه عنصر در  تاثير گرفتناغلب فعاليت هاي حمايتي از نوآوري در كشور بدون در نظر شود.  مي انگيزشي عوامل بندي

صورت گرفته و از اين رو هدايت و حمايت از نوآوران به شكل ناكافي و نامناسب تحقق يافته  ها تعيين كيفيت و ماهيت حمايت

به منظور  صاحبان ايده،هاي  يافته نوآوري است. اصلي ترين هدف نگرش مطروحه در اين مقاله عبارت است از هدايت نظام

  .مديريت واحدايجاد مرجع و  از  ريقدانش در سطح كشور  تكميل چرخه

ها،  را پژوهشي به صورت مشترك مابين وزارت صنايع و جهاددانشگاهي  به دليل وجود نابساماني در حمايت از نوآوري

خش مطالعاتي به منظور ايجاد ساختاري براي حمايت فني از مخترعين و مبتكرين به انجام رسيد و اين مقاله براساس نتايج ب

اين  را بدست آمده است. پيشاپيش از رئيس مركز رشد رويش آقاي مهندس اصغري و همچنين آقاي دكتر رعنايي ناظر 

دريغشان تشكر و  هاي بي محترم  را و آقاي دكتر شاهوردي مدير  را تحقيقات اساسي وزارت صنايع به دليل مساعدت

 شود. مفاهيم مورد استفاده در مقاله ارائه ميقدرداني مي شود. در ادامه تعريف مختصري از 

 

 نوآوري 

 توانائي هاي كارگيري به از عبارتست خالقيتدر ادبيات مديريت رايج گشته است. در اين بستر،  نوآوري و خالقيت مفاهيم

 ناشي نو هاي انديشه و افكار ساختن كاربردي و عملي از عبارتست نوآوري و نو انديشه و فكر يك ايجاد براي ذهني

 متفاوتي اولويت و اهميت ،نظري ديدگاه و فكري مكاتب به باتوجه مديريت و سازمان محققان و نويسندگان. [2]ازخالقيت

 را آن و دهند مي بيشتري اهميت است فردي مفهوم يك بيشتر كه خالقيت به روانشناسان مثال. قائلند مفهوم دو اين به نسبت

 و گروهي مفهوم يك بيشتر كه نوآوري براي صنعتي محققان و شناسان جامعه برعكس و دانند مي نيز نوآوري شامل و عام

 از يكي مثال براي. كنند مي تلقي نوآوري مراحل از يكي را خالقيت و عام را آن و شده قائل بيشتري اهميت است اجتماعي

 پس. پردازد مي آن كاربرد به نوآوري كه درصورتي ،كند مي توجه جديد هاي ايده ايجاد به خالقيت دارد اشاره نويسندگان

 موجب نهايتا كه است فرايندهايي يا محصوالت به خالق ايده تبديل براي تالش نوآوري و است نوآوري هر آغاز نقطه خالقيت

 : گيرد مي نتيجه وي. گردد مي سازمان براي جديد درآمدهاي ايجاد يا و هزينه كاهش مشتري، به خدمات بهبود

 نوآوري = تصور + اختراع + برداري بهره

 و باشد جديد موجود دانش مجموعه مثال مرجع چارچوب يك به باتوجه است ممكن كه دارد اشاره اي ايده به تصور

 گردد نمي نوآوري به تبديل اختراع يك است توجه قابل. دارد اشاره شده تبديل واقعيت به كه جديدي ايده نوع هر به اختراع

 توسعه شامل بلكه است اي پايه و كاربردي تحقيقات شامل تنها نه نوآوري. گيرد قرار بازار و توليد به مربوط فرايند در اينكه مگر

 سطح از كه اكتشافيهمچنين . است محصول به بخشيدن ارتقاء و خدمات توزيع سازي، بازار و سازي كارخانه محصول،
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 دارد فرق اختراع با نوآوري بنابراين .شود مي گرفته نظر در آورينو كند، مي ايجاد اقتصادي هاي ارزش و رفته فرا آزمايشگاه

 را اختراع يك از استفاده حداكثر برداري بهره واژه. رود مي فراتر كشف يك سطح از و كرده ايجاد اقتصادي هاي ارزش زيراكه

 از يكي به نوآورير همين راستا، د[. 20]هستند نوآوري اجزاء از همه برداري بهره و اختراع تصور، بنابراين و دهد مي نشان

 :شود مي ظاهر زير اشكال

 . موجود خدمات و محصوالت كاربرد در اساسي بهبود يا جديد خدمت يا محصول كردن تجاري و معرفي -0

 . موجود كاري هاي فرايند در اساسي بهبود يا جديد توليد فرايند معرفي -7

 .جديد بازار ايجاد -2

 . ها ورودي ديگر و تجهيزات اوليه، مواد مانند كننده مينتا جديد منابع توسعه -4

 .سازماني و صنعتي ساختارهاي در اساسي تغييرات ايجاد -0

نگاه هاي گوناگوني در خصوص  بقه بندي نوآوري در بين دانشمندان وجود دارد. برخي از ديد اقتصادي و با معيارهاي 

ع و عده اي صرفا با نگاه نو بودن و استفاده از دانش موجود يا دانش توليد شده اجتما تاثيرات نظير هايي فاكتور با مالي، برخي

هاي موجود  صاحبنظر در اين حوزه انواع تقسيم بندي 70جديد، به تعريف نوآوري مي پردازند. با بررسي نظرات بيش از 

 قاله استفاده شده است.استخراج و بررسي شدند و از ميان آنها مناسب ترين گزينه ها در رويكرد مطروا در م

 

 نوآور

در ذهن او بازخورد هايي ايجاد شده و قصد عملي كردن آن را  ،نوآور به شخصي گفته مي شود كه با توجه به نياز هاي محيط

نوآوران گروهي از جامعه  را دارد. نداشته باشد. به بيان ساده تر نوآور صاحب ايده و خالقيت است كه توان بالقوه تجاري شد

هاي شخصيتي  اند تا خصوصيات و ويژگي اند. اين افراد سعي كرده نظران قرار گرفته ند كه مورد توجه بسياري از صاحبهست

هاي نوآوران در قالب خصوصيات ذهني )كنجكاوي، توجه جدي به  بيان كنند. در يك نگاه كلي وكالن، ويژگينوآوران را 

 بعي و...( و خصوصيات اجتماعي )پيش قدمي در رويارويي با مسائل، جزئيات و...(، خصوصيات عا في )آرماش خيال، شوخ 

هاي نوآوران در  جلب حس اعتماد و ا مينان ديگران و...( قابل ارائه است. بررسي دقيق و موشكافانه خصوصيات و ويژگي قدرت

ان مشهور است كه وسعت بسيار شناسي نوآور بندي ايشان بوده است. اين تقسيم بندي به نوع پايه و اساس  بقه بندي و دسته

 زيادي دارد.

 

 هدفمند هاي حمايتلزوم شناخت صحيح از نوآوران در ارائه 

قطعا اين امر در خصوص پديده هاي اجتماعي كه . اشد، قابل مديريت نيز نخواهد بودنب و شناسايي اصوالً آنچه قابل اندازه گيري

ي و فني برخوردار هستند بيشتر صدق مي كند. دخيل بودن مسائل از پيچيدگي هاي بيشتري نسبت به رويداد هاي اقتصاد

جامعه شناختي و روانشانختي به همراه مسائل فني مرتبط با توليد نوآوري و دانش در زمينه حمايت از نوآوري و ايده، لزوم 

 وجود سامانه اي مناسب براي شناسايي و  بقه بندي مخترعين را بيش از پيش متذكر مي شود. 

سامانه هايي در اكثر كشور هاي پيش رفته دنيا قابل مشاهده است. وجود سازمان هاي خصوصي و دولتي در زمينه  چنين

شناسايي و جذب ايده ها و حمايت از آنها گواه اين مطلب است كه گام نخست در فرآيند توليد دانش كه نتيجه نوآوري است، 

كند،   همچنين بسياري از مطالعات تجربي صورت گرفته تاكيد مي .بان آنها مي باشدحشناسايي و  بقه بندي ايده و صا

هاي  دستيابي به نتايج مفيد و سودمند در فرآيند نوآوري، در صورتي ممكن است كه درك صحيح از جامعه مخا ب حمايت

است كه شامل توسعه و تجاري سازي نوآوري وجود داشته باشد. اين شناخت وابسته به سه عنصر اصلي در فرآيند نوآوري 

فرآيند تشريح شده در گام نخست [. بنابراين 70شود] ها مي ها و عوامل محرك در خلق و توسعه ايده ها و نوآوري ايدهنوآوران، 

  است. يانگيزشعوامل  بقه بندي و  ها ايدهشناسي  گونه، اننوآورشناسي  نوعمقاله 
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چنين سازمان هايي و تعدد ه منفي نوآور براي مراجعه به از سوي ديگر ناشناس بودن مراكز حمايتي، ترس يا پيش زمين

آنها موجب كاهش كارايي و از بين رفتن بخشي از پتانسيل نوآوري در جامعه است. وجود رويكردهاي اين چنين موجب 

مديريت  .شود تا اين موانع از پيش روي نوآوري در كشور برداشته شده و زمينه براي توسعه هرچه بيشتر صنعت فراهم شود مي

يكپارچه در زمينه ا الع رساني و هدايت مناسب نوآوران در مرحله اول و توسعه آن به مديريت جامع منابع حمايتي در مرحله 

شود كه احساس جامعيت و ا مينان را در آنها به وجود آورده و  بعد موجب ايجاد مرجعي شناخته شده براي نوآوران مي

 .شدب حمايت ها در سطح كشور خواهد موجب نظام مند شده و توزيع مناس

 

 شناخت جامعه هدف
هاي  در غالب شخصيتصاحبان ايده بوده كه فرآيند مديريت نوآوري ملي بر دو مجموعه از جامعه تاثير گذار است. مجموعه اول 

شود. اين  مي هاي خالق و نوآور . مجموعه دوم شامل مخا بان ايدهكنند فعاليت ميحقوقي و يا به صورت منفرد و حقيقي 

الق و نوآور هاي خ نقش آنها، حمايت از ايدهكه  گرفتهمجموعه در غالب نهادها و يا موسسات دولتي، غير دولتي و خصوصي قرار 

فرآيند مديريت نوآوري ملي، يك زير ساخت و حلقه واسطه توانمندي . استفرآيند تجاري سازي ايده تا محصول تكميل  و

كند. در اين فرآيند الزم است  وثر و هدفمندي بين صاحبان ايده و نهادها و موسسات حامي ايجاد است كه مي بايست ارتباط م

ها و خصوصيات صاحبان  با درك صحيحي از ويژگيهاي حمايتي موجود در كشور مورد استفاده قرار گرفته و  تمامي ظرفيت

. گيردنوآور در فرآيند حمايتي براي تجاري سازي قرار  و ايده خالق و شودموثرترين نوع حمايت از صاحبان ايده انتخاب ايده 

بايست مبتني بر تحليل و پردازش ا العات ايشان باشد كه پردازش ا العات متكي بر  اين شناخت واقعي از صاحبان ايده مي

و خدمات  بنابراين دو ركن اساسي در مديريت نوآوري ملي شامل صاحبان ايدهباشد.  هاي قدرتمند تحليل آماري مي روش

 .شود ميو نوآوران  صاحبان ايدهحمايتي نهادها و موسسات حامي 

شناخت صحيح از صاحبان ايده، يكي از موضوعات اساسي در تحقيقات و مطالعات تجربي است كه معموال از دو نگرش 

 اين، . با وجودامل انگيزشي بقه بندي عوشناسي نوآوران و  ها و يا نوع شناسي ايده استفاده است: نوع شناسي نوآوران و گونه

باشد. بنابراين مطالعه جامع و شناخت صحيح از صاحبان ايده  هاي فوق مورد تاكيد مطالعات تجربي مي جامع نبودن نگرش

به صورت نيز عوامل انگيزشي ها و  بقه بندي  شناسي ايده گونه ؛شناسي صاحبان ايده آيد كه عالوه بر نوع درصورتي بدست مي

 ها( انگيزهها و  ان، ايدهورنوآ) يك فضاي سه بعدي ونمديريت نوآوري دردر توجه قرار گيرد. بنابراين جامعه هدف  موردهمزمان 

ها و مجموعه عوامل انگيزشي معرفي شده و  بندي انواع ايده بندي نوآوران، دسته گيرد. در اين بررسي،  بقه مورد بررسي قرار مي

ها تبيين شده و در انتها نتيجه نظر خبرگان در چكيده كردن و كم كردن  بندي اين  بقهمتغيرهاي مورد نياز براي  ها و شاخص

 شود. ها و متغيرها ارائه مي تعداد شاخص

  

 شناسي صاحبان ايده و نوآوران نوع
مطالعات تجربي نتايج مختلفي از شود.  ها و خصوصيات شخصيتي ايشان انجام مي شناسي نوآوران بر اساس ويژگي نوع

 ، [01] ، [02] ، [07[، ]8]بندي نتايج مطالعات تجربي هاي زيادي دارد. جمع پوشاني كند كه هم بندي نوآوران ارائه مي ه بق

، نوآوران در صاحبان ايدههاي بدست آمده در فرآيندهاي مصاحبه با  در نظر گرفتن تجربهبا و  [70] و [74] ، [72] ، [70]

بندي  ي دسته اساس پرسشنامههمين شود. بر  هاي دسته نيز تبيين مي دسته ويژگيدر هر شوند.  بندي مي هشت دسته  بقه

 .شود ميان  راحي ورنوآ

مايل به شراكت يا فروش حق امتياز، تبرخورداري از حمايت مالي، عدم تمايل به ايجاد كسب و كار، اي:  نوآور حرفه -0

مشكل و  خلق نوآوريهاي فناورانه در  داشتن انگيزه، ي فراوانها نوآوريداشتن قيت در تجاري سازي  را به تنهايي، عدم موف

  .پيدا كردن شريك مناسب در
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 خلق نوآوري، خود اشتغال، آنو يا خريد امتياز  نوآوريداشتن   تمايل به ايجاد كسب و كار جديد، نوآور كارآفرين: -7

  .ري كمداراي مهارت تجاو كارآفرينانه، داراي دانش فناورانه خوب و فناورانه 

، خود داراي شركت جهت تجاري سازي نوآوريو كار و تجربه تجاري،  هاي كسب مهارت برخورداري از نوآور مبتكر: -2

  .فناورانه نوآوريداشتن و جهت بهبود عملكرد شركت  خلق نوآوري دراشتغالي براي مدت زياد، 

، كار كردن بر روي يك فناوري خاصصنعت مربو ه،  بهبود فناورانه در صنعت، برخورداري از تجربه در نوآور صنعتي: -4

  .عدم تمايل به ايجاد كسب و كار جديدو  نوآورياهميت داشتن تجاري سازي 

عدم تمايل ، هاي نوآورانه در موضوعات متفاوت و گوناگون فعاليتبرخورداري از حمايت موسسات مالي، : اعتباري نوآور -0

 .منابع مالي بيشترتمايل به جذب و به ايجاد كسب و كار 

 .معنوي داراي حمايت مالي وو فناورانه و داراي پايه تحقيقاتي  نوآوري، فعاليت درمحيط علمي: علمي نوآور -1

 .خاص نوآورييمصر بر و به خا ر سرگرمي  خلق نوآوري: تك بعدي نوآوري -2

 ي سازي نوآوريتمايل به تجارو  نوآوريتجاري سازي مشكل به علت مخفي بودن : مخفي نوآور -8

دهد جنس  بندي نشان مي هدفمند بسيار با ارزش و حياتي است. اين  بقه هاي موثر و بندي نوآوران در ارائه حمايت  بقه

 حمايت براي نوآوران مختلف متفاوت است. 

 

 ها شناسي نوآوري  گونه
در مفهوم نوآوري، عملياتي شدن . استآور است كه نقطه شروع آن وجود تفكر خالق و ايده نو يماحصل و نتيجه فرايند نوآوري

و ابتكار در نظر گرفته  اختراعمورد نظر است كه اين مرحله نيز خود به صورت يك چرخه در تجاري سازي  ايدهبكارگيري  و

ها  دهاي ايجاد و توسعه موفقيت آميزخلق ايده،  جهت ظهور نوآوري وجود دارد كه عبارتند از:شود. بطور كلي سه گام اساسي  مي

 .اجرا و بكارگيري موفقيت آميز مفاهيم خلق شدهبه مفاهيم قابل استفاده و 

هاي مختلف تقسيم بندي نوآوري در  ها و روش هاي نوآوري و خصوصيات سازماني و نهادي، سبك بر اساس ويژگي

بندي  . جمع[20-20] و [79-71] [،77] [،70-02] [،00] [،04] [،07] [،00-9] [،2] [،1]مطالعات تجربي ارائه شده است

، نوآوري در پنج دسته زير تقسيم بندي صاحبان ايدهنتايج مطالعات تجربي و لحاظ تجربيات بدست آمده در مصاحبه با 

 شود: مي

 موتور بخار، اينترنت. اختراع برق، مانند؛ و مليسطح كالن فناوري و بازار در در  تغييرات اساسي: نوآوري بنيادي -0

 پرينتر ليزري، دستگاه فاكس، واكمن.تغييرات اساسي در بازار در سطح كالن و ملي؛ مانند : ينوآوري تجار -7

 .LCDميكروسكوپ الكتروني، مونيتور ملي؛ مانند و در سطح كالن تغييرات اساسي در فناوري : نوآوري فناورانه -2

  .دزدگير هاي مدل، BMWهاي ماشين لمدتغييرات در فناوري و بازار در سطح خرد وبنكاه؛ مانند : نوآوري هنري -4

 SDهاي بسته بندي، ارائه مدل روشتغييرات در فناوري يا بازار در سطح خرد و بنگاه؛ مانند : نوآوري درحال توسعه -0

 701براي پژو

توسعه و گذاري در  اما سرمايه، دارد توسعه كشورهاها و  با وجود آنكه نوآوري نقش حياتي در رشد، بقا و موفقيت سازمان

برخوردار است. ممكن است  تجاري سازي نوآوري بسيار پرهزينه بوده و از ريسك بااليي در به موفقيت رسيدن و تجاري شدن

ها پيش از انجام  همين امر سبب ارزيابي نوآورياز بين هزاران نوآوري تنها چند ده تايي از آنها به نتيجه مطلوب برسد. 

هاي ارزيابي نوآوري وبر اساس نظرات خبرگان  هاي بكار رفته در برنامه بندي نگرش ا جمع. بشود مياي  هاي توسعه فعاليت

 :[21]ها تدوين شده است كه عبارتند از بندي نوآوري هاي الزم براي دسته متخصص در اين حوزه، شاخص

دوره توليد محصول  ،نوآوري ،  ول عمر محصولنوآوري ، ناپايداري بازاري نوآوريحجم مخا بين نوآوري، رشد تقاضا

فروش  نوآوري، ميزان اثربخشي نوآوري، مزيت رقابتي نوآوري، قيمت محصول نوآوري، وابستگيمحصول نوآوري، عادت مصرف 

وابشتگي فروش محصول نوآوري به رقبا، ماندگاري فناوري نوآوري به مشتريان، وابستگي قيمت نوآوري به مواد اوليه،  محصول
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محصول نوآوري، بازاريابي، ميزان مشاركت و جذب سرمايه، فناوري نوآوري، منبع انساني، منابع مالي و  نوآوري، پيچيدگي توليد

  در توليد انبوه از نوآوري. منابع دانشي

فوق در هر كدام از   هر شاخص شده بطوريكههاي نوآوري، دسته نوآوري مشخص  از ويژگي يهاي با  راحي پرسشنامه

هاي موثر و كارآمد بسيار ضروري است. به عنوان  . شناخت صحيح از ايده در ارائه حمايتاستمتياز هاي نوآوري داراي ا دسته

ها و نهادهاي مختلف دولتي و  مثال براي آنكه نوآوري بنيادي به مرحله تحقق و تجاري سازي برسد، الزم است دستگاه

راي تحقق يك نوآوري در حال توسعه، ممكن است يك هاي كالن و سنگين از نوآوري حمايت كنند، اما ب خصوصي و با سرمايه

سرمايه شخصي و استفاده از تجهيزات كارگاهي ساده جوابگوي تجاري سازي نوآوري باشد. به عبارت ديگر اگر تنها ابزار 

نوآوري، بندي ارائه شده براي  حمايتي براي تجاري سازي نوآوري، ابزار مالي باشد، براحتي قابل تصور است متناسب با دسته

گذاري را نياز داشته و نوآوري در  حجم سرمايه مورد نياز نيز متفاوت است، بطوريكه نوآوري بنيادي بيشترين ميزان سرمايه

 كند. حال توسعه كمترين مقدار سرمايه را  لب مي

 

 عوامل انگيزشي در خلق نوآوري
[، 70[، ]8]ها مورد اهميت قرار داده شده است آوريشناسي نو هاي نوآوران و گونه در برخي مطالعات تجربي، شناخت ويژگي

رسد تا زماني كه نسبت به عوامل انگيزشي و برانگيزاننده نوآوران به خلق نوآوري درك صحيحي  . اما به نظر مي[70] و [74]

رآيند مديريت نوآوري بدست نيامده است. به عنوان مثال ممكن است زمينه فدر صورت نگيرد، شناخت واقعي از جامعه هدف 

ايجاد يك نوآوري در يك حالت، عوامل دروني مانند تالش براي افزايش سطح دانش باشد، و در زماني ديگر عوامل سازماني 

، در يت علمي مورد نياز بودهن است حمامانند بهبود موقعيت شغلي باشد. در اين صورت اگر عامل انگيزشي دروني باشد ممك

حالي كه اگر عامل انگيزشي سازماني باشد، ممكن است براي توسعه نوآوري حمايت اعتباري موثر واقع شود. بنابراين وضعيت 

 عوامل انگيزشي در تعيين نوع حمايت هدفمند بسيار تاثيرگذار است.

هاي فراوان مدل  نابع انساني است كه علي رغم تالشموضع انگيزه و عوامل محرك، يكي از موضوعات اساسي در ادبيات م

تواند دليلي بر  هاي مطرا در عوامل انگيزشي، خود مي يكپارچه نشدن نظريه [.0-0شخصي از عوامل انگيزيشي ارائه نشده است]

صورت فشرده عامل به  02[ حدود 70ها باشد. به عنوان مثال در مرجع ] ها در خلق نوآوري گستردگي عوامل محرك و انگيزه

شده براي خلق نوآوري ذكر شده ولي در انتها بيان شده است مجموعه ذكر شده، جامع نيست و ممكن است عوامل ديگري هم 

هاي موجود، دسته بندي عوامل انگيزشي بدست آمده كه  بندي نتايج مطالعات تجربي و نظريه وجود داشته باشد. بر اساس جمع

 شود:  ر زير ذكر ميهمراه با مصاديق رفتاري آنها د

تامين تجهيزات  نوآوري و ياجذب حمايت مالي از ، منفعت مادي شخصي و خانوادگي: عوامل شخصي و دروني -0

سرگرمي ، نوآوركسب هويت و اعتبار اجتماعي ناشي از معروف و مطرا شدن ، هاي حمايتياز سوي سازمانمورد نياز آزمايشگاه 

  .انهو كارآفرينانه هاي نوآورمسير فعاليت تن درفگرقرار هاي بهتر زندگي و د روشايجاد و بهبومندي شخصي،  و عالقه

، كسب سود بيشتر براي سازمان، ي سازمان از  ريق نوآوريناكارآمد تالش در جهت بهبود: عوامل سازماني وشغلي -7

هاي  هينكاهش هز، رقابتي براي سازمانايجاد مزيت توليدي، يند آيك فريا رتقاي يك صنعت ادر فعاليت شغلي، نارسايي  وجود

باقي ماندن در عرصه رقابت ، جاد شرايطي در سازمان به منظور برگشت سرمايه بيشتر و بهتريخلق نوآوري براي ا، سازمان

 .هاي حمايتياز سوي سازمان مورد نيازتامين تجهيزات  نوآوري و ياجذب حمايت مالي از و  تجاري

بر رف اصالحات اجتماعي،  ايجادهاي خاص،  ت عمومي از دانش و مهارتشناخكسب : اي عوامل محيطي و جامعه -2

ايجاد هاي گوناگون،  از جنبه جامعهسطح تقاي ارديگران،  حس شده در نياز بر رف كردنمحل زندگي،  درنيازي كردن يك 

  .بعد از يك حادثهيدي در مردم بهبود ناامو  المللي در عرصه ملي و بين سود اقتصادي بيشترايجاد ، جامعهدر  اشتغال

خروج از يك بن و  سازي شده شبيه يك ايده تالش براي محقق كردن ، خلق نوآوري به صورت تصادفي ساير عوامل:  -4

 .بست و شوك نااميدكننده در زندگي
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مين اساس، مصاديق اشاره شده، تقريبا تمامي مصاديقي هستند كه در مطالعات تجربي به آنها اشاره شده است. بر ه

 اي براي تعيين نوع عامل محرك و انگيزه افراد نوآور  راحي كرد. توان پرسشنامه مي

 

  مفهومي مديريت نوآوريتوصيف 
از مرحله خلق تا مرحله  داي براي توفيق در صنعت دارند. براي اينكه يك ايده بتوان فرايند پيچيده  جديد غالباً هاي نوآوري

 فناوريهاي بسيار در دنياي  خوردار شود. امروزه به دليل پيشرفت هاي مختلفي بر است از حمايت الزم ،دوبر تجاري سازي پيش

الزم براي  پتانسيلجهت داشتن  ها ايده از اين رو .اند يندهايي دشوارتر شدهآهاي زماني، علمي و مالي، چنين فر و افزايش هزينه

 يند حمايت از ايده دو مفهوم اصلي وجود دارد:آدر فر د.نايت شوتجاري شدن بايد با دقت و حساسيت بيشتري شناسايي و حم

 چرخه حمايتو  چرخه ايده

 

 چرخه ايده
نيازمند پاسخ مناسبي در  ،شود مي وجود مسائل محيطي در زندگي اجتماعي و صنعتي كه از آن به نيازهاي محيطي تعبير

است. اين گونه مسائل بالقوه كه خود زاييده  نوآورايده در ذهن باشد. پاسخ به اين نياز در حقيقت جرقه اوليه توليد  جامعه مي

هاي جديد و مسائل جديدتر  اي است كه موجب اثر تشديدي در توليد دانش و بالتبع آن ايده سرآغاز چرخه ،محيط است

عدم وجود امكانات و شرايط  هاي صنعتي را دارند به دليل ها كه توانايي بالقوه تبديل شده به انقالب شود. بسياري از اين ايده مي

ها باشد. حمايت  به ثمر رسيدن اين ايده ي برايتواند راه هاي حمايتي مي شود. وجود مدل مساعد به ور ه فراموشي سپرده مي

 ها، سبب ايجاد اين نوآوريآثار محيطي و جديد  هاي نوآوريبه توليد  منجر موجب جريان يافتن اين چرخه شده و ،مناسب

 باشد. هاي مناسب، ضروري مي هايي براي شناسايي ايده . در اين بين وجود سازكارشود ميدر ذهن جامعه مسائل جديد 

 

 چرخه حمايت
آورد كه حداكثر حمايت از ايده تحقق  هاي مناسب شرايطي را به وجود مي هاي حمايتي در كنار شناخت ايده شناخت پتانسيل

هاي حمايتي آنها را  را شناسايي و  بقه بندي كرد و نياز صاحبان ايدهاز  ريق آنها  هايي توليد شود كه بتوان كارويابد. بايد ساز

صاحبان هاي دريافت ا العات از  هاي اينترنتي و فرم هايي مانند سايت كارهايي نيازمند سخت افزارواستخراج نمود. چنين ساز

هاي حامي نيز  هاي سازمان . عالوه بر آن ظرفيتدباش مي ها هايي مانند موتورهاي  بقه بندي و شناسايي ايده و نرم افزار ايده

هاي حامي ايجاد  ها و سازمان هاي آنها استخراج شود. تشكيل بانك ا العات  بقه بندي ايده بايد شناسايي شده و حمايت

 سازد. تر مي ارتباط بين آنها را ساده

هاي  ايش داده شده است. در اين الگو وجود نيازبه رنگ  وسي نم 0شكلوجود دارد در  نوآوريمدل عمومي كه در چرخه 

تبديل به  نوآورييند آشود تا فرد به اين نياز پاسخ گفته و ايده جديد در ذهن او شكل گيرد. اين ايده در فر محيطي موجب مي

شود كه به  تر مي هاي جديد شود. خلق كاالهاي جديد موجب ايجاد نياز قابل عرضه به بازار مي و در نهايت كاالي محصول اوليه

كنترل  نوآوريتوان توسط اعمال تغيير در فرايند  خواهد شد. جريان اين چرخه را مي نوآورينوبه خود اين موجب توليد ايده و 

، شرا مشخصات  در جامعه ايجاد كند. شرا ايده نوآوريتواند تاثير بسزايي در جريان  كرد. حمايت از توسعه ايده در اين فاز مي

هايي است  . سازوكارهاي عمومي اين كار، پرسشنامه و فرماست نوآوريهاي مدل حمايت از  به عنوان ورودي ها يزهفردي و انگ

هاي مناسبي را  شود تا بتوان حمايت كند. اين ورودي در بخش خلق ايده دريافت مي كه فرد متقضي دريافت حمايت، تكميل مي

 پيشنهاد داد. ، توسط مدل حمايتينوآورييند توسعه آبراي بخش فر
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 مديريت نوآوريساز و كار 
ها از  بر مبناي جريان ا العات و پردازش آنها  را ريزي و ترسيم شده است. در اين مدل، ورودي نوآورانمدل حمايت از 

ز به عنوان متقضي دريافت حمايت جمع آوري شده و در بانك ا العاتي صاحبان ايده ذخيره خواهد شد. ا العاتي كه ا نوآوران

، جزئيات انگيزشي و در نهايت، بازخورد حاصل از تجربيات  شود در مورد جزئيات ايده، مشخصات فردي استخراج مي نوآوران

شود. از آنجايي كه  بارگذاري شده جمع آوري مي هايي كه در وب سايت است. اين ا العات از  ريق پرسشنامه سامانهتعامل با 

اند  اي  را ريزي شده ها به گونه لذا سواالت پرسشنامهوجود دارد،  كسب بهترين حمايت برايهاي ساختگي  ارائه پاسخاحتمال 

پاسخ گويي به سواالت  يهاي روانشناسي، تغيير الگو گويي احتمالي فرد جلوگيري كرد. قرار دادن برخي كليد كه بتوان از تناقض

كلي از پيش تعريف شده و مطرا كردن سواالتي كه ها به چند پاسخ  محدود كردن پاسخبه مبناي مفهومي، از مبناي كمي 

سعي بر آن شد تا پاسخ سواالت به  ها در  راحي پرسشنامه .گويي است تناقضهمپوشاني دارند از جمله موارد براي اجتناب از 

ين كار از اعمال ها به راحتي به صورت عدد و امتياز بيان شود. ا صورت كمي و قابل امتياز دهي باشد تا نتايج تحليل پرسشنامه

كند. از سوي ديگر اين امكان را ايجاد  نظر شخصي كارشناسان جلوگيري كرده و فرايند تحليل را ساده سازي و خودكار مي

يند تحليل را بر مبناي ا العات قبلي بهبود بخشيد. ا العات ذخيره شده در بانك بر مبناي امتياز دهي به آكند كه بتوان فر مي

شناسي نوآروان، گونه شناسي  شود. اين  بقه بندي بر مبناي سه مفهوم نوع  بقه بندي مي نوآورانه توسط هاي وارد شد آيتم

دهد. فرد بسته به نوع ا العات ورودي در  كه نموداري با سه محور را تشكيل مي گرفتهصورت  نوآوري و عوامل انگيزشي

هاي آماري دقيقي  سازد تا تحليل بندي اين امكان را فراهم مي بقهبندي اين نمودار سه بعدي قرار خواهد گرفت. اين نوع    بقه

  هاي مختلف، مشخص شود. هاي حمايتي گروه قابل انجام بوده و اولويت نوآورانهاي جمعيتي  بر روي گرايش

همين در ها و موسساتي است كه با اين هدف مشغول به فعاليت هستند.  ، شناسايي سازماننوآوريركن دوم در حمايت از 

هاي  حمايتهاي حمايتي موجود براي هدفمندتر كردن  ا العات سازمان هاي حامي به منظور ايجاد كتابخانه از فعاليتراستا 

شود. در اين پايگاه ميتوان ا العات مربوط  هاي حامي ذخيره مي . اين ا العات در پايگاه داده سازمانآوري شده است. آنها جمع

نتايج ذخيره شده در پايگاه  ي عملكرد سازمان را استخراج نمود. ت، نحوه اعطاي تسهيالت و سابقهبه نوع حمايت، زمينه فعالي

 سامانههاي صورت گرفته، در تركيب با نتايج ذخيره شده در پايگاه داده سازمان ها توسط  داده صاحبان ايده و  بقه بندي

موضوع صرف نظر از  -نوع كلي  1ها بر  شود. اين حمايت مي هاي مناسب هر ايده به آن پيشنهاد پردازشي تحليل شده و حمايت

 د:شو  بقه بندي مي -ايده 

  .نوآورانو تامين مالي ابزارآالت هاي مالي: شامل تامين اعتبارات الزم براي آموزش، تهيه مواد اوليه،  حمايت -0

 غيره.  و نوآوراري تحقيقاتي با : شامل شناسايي نيازهاي آموزشي، همكاي ، علمي و مشاورههاي آموزشي حمايت -7

هاي فني و كارگاهي: شامل تامين دانش فني مورد نياز، تامين امكانات خاص، مشاوره فني، تامين كارگاه هاي  حمايت -2

 .توليد نمونه و نيروي انساني ماهر

 .داخلي و خارجي نوآوريحمايت حقوقي: شامل مسائل ثبت  -4

 .امكانات استيجاريوهاي اعتباري  در اختيار قرار دادن وام  ،به نهادهاي مرتبط ورنوآحمايت اعتباري: شامل معرفي  -0

 .حمايت خدماتي: شامل تامين دفاتر اداري، تامين نيروي انساني اداري -1

شود تا بتوان بر مبناي تحليل آن نتايج آماري مناسبي  سابقه هر ايده و نتايج نهايي آن در پايگاه صاحبان ايده ذخيره مي

پردازشي بر مبناي تحليل ا العات بدست آمده از  سامانههاي آتي استخراج كرد. قوانين حاكم بر اين  را براي سياستگذاري

تري را حاصل نمايد. عالوه  شود تا در يك چرخه بهبود مداوم، نتايج دقيق تجميع ا العات گذشته صاحبان ايده بروزرساني مي

ايجاد نمود كه در  ها و انگيزه ها ، ايدهنوآورانتري از انواع  توان تعريف دقيق در پايگاه ميبر اين از تحليل ا العات ذخيره شده 

ي به همراه نظارت مستمر بر بهبود كيفيت نتايج موجب سامانهگيرد. وجود چنين   بقه بندي آتي مورد استفاده قرار مي

  هاي اين مدل در  ول زمان افزايش يابد. شود تا كيفيت خروجي مي
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 نمودار چرخه حمايت هدفمند از نوآوري -1شكل

 

 گيري نتيجه
هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي وجود دارد. هر كدام از اين نهادها  در كشور ايران نهادهاي متعدد حمايت از نوآوري در بخش

هاي توسعه علمي و فناوري  بايد زمينه رسد وجود اين نهادها مي كنند. به نظر مي هاي مختلف و گوناگوني را ارائه مي حمايت

 متوليانفراواني را در كشور ايجاد نمايد، اما اين امر در كشور محقق نشده است. وجود عملكردهاي موازي، مشخص نبودن 

هاي  ها و ايده هاي ارائه شده، مسير  والني بررسي  را رساني مناسب از حمايت واقعي حوزه حمايت از نوآوري، عدم ا الع

هاي وسيع اين نهادها بوده  د يك ساختار مديريتي واحد در حمايت از نوآوري از جمله داليل عدم موفقيت فعاليتنوآورانه و نبو

  است. بر همين اساس و با رويكرد استفاده بهينه از نهادهاي حامي نوآوران،  را مشتركي توسط وزارت صنايع بخش  را

ز نوآوران و مبتكران تعريف شد. به منظور اجراي صحيح  را با تحقيقات اساسي و جهاددانشگاهي به منظور حمايت فني ا

استفاده از يك متدولوژي علمي، جامعه هدف  را مورد بررسي و شناخت قرار گرفت. اين جامعه شامل دو گروه است: نوآوران 

ها به  شده تا ارائه حمايتها در حوزه فعاليت نهادها سبب  پوشاني هاي حمايت كننده. عملكرد موازي و هم و مبتكران و دستگاه

هاي موثر به جامعه هدف، الزم  به منظور رساندن حمايت دادصورت هدفمند و كارآمند صورت نگيرد. مطالعات تجربي نشان 

هاي جامعه در ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گيرد. در اين  را، جامعه نوآوران و مبتكران در سه  است خصوصيات و ويژگي

گيرد.  بندي عوامل انگيزشي مورد شناخت قرار مي ها و  بقه ها و ايده شناسي نوآوري شخصيتي نوآوران، گونه شناسي حوزه نوع

كند.  ها را ايجاد مي ها و تجاري سازي آن ها براي توسعه نوآوري اين بررسي سه بعدي، توانمندي تخصيص بهينه حمايت

هاي آنان تشخيص داده شده است. بر  وآوري شناسايي شده و حمايتها و نهادهاي حامي ن همچنين در اين  را، تمامي دستگاه

هاي انگزيشي  كه نوآوران در اين  را ا العات مربوط به شخصيت خويش، خصوصيات ايده و ويژگي  همين اساس، در صورتي

ن شده و بر اساس آن، خود را وارد نمايند، موقعيت ابعادي ايشان در فضاي سه بعدي مذكور )نوآوران، نوآوري و انگيزه( تعيي

گردد كه با كمك آن، نهادهاي مورد نياز فرد نوآور به وي  موثرترين روش حمايت از توسعه و تجاري سازي ايده مشخص مي

تر يك روشي  شود. بنابراين اين  را يك حلقه واسطه موثر و كارآمد بين نوآوران و نهادهاي حامي و به بيان روشن معرفي مي

 باشد. ت واحد نوآوري در كشور ايران مينو در ارائه مديري
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