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 چکیده
رو بـه  جهـانی شـدن   و ی دانـش مـدار  ،نآ اصـلی   های  مشخصه  از در اقتصاد امروز که      

منظـور بهبـود تولیـد و       هقابلیت بکار بستن دانشهای نو بـ       به عنوان  نوآوریباشد،   میتزاید  
  بـه عنـوان    همچنـین وقلمـداد شـده     خلق محصوالت و سرویسهای نو کارائی بـال منـازع           

تفاق ا و هم در سطح کشورها مورد        ی اقتصادی محور توانائی رقابت هم در سطح نهادها      
 تالشی فراتـراز     باید  برای حفظ قدرت رقابت، تولید کنندگان       بگونه ای که   .باشد مینظر

تالشـی کـه   .  و ارائه صرف محصوالت و خـدمات ارزانتـر از رقبـا را پـی گیرنـد            ساخت
گشته وکارائی دولت   منتهی به افزودن قابلیتها، بهبود کارآئی و کاهش سریعتر قیمت ها            

 ،حمایـت  میثاق   به عنوان  لذا نوآوری می تواند      .و هم موسسات اقتصادی را ارتقاء بخشد      
 که  بوسـیله فـارغ التحصـیالن    گرا دانش میان دولت و موسسات نوپای      تفاهم کاری و هم

 واقعا چیسـت؟ چگونـه انـدازه گیـری     نوآوری اما  .دانشگاهها شکل گرفته اند تلقی شود     
 مقاله حاضر به چه تلقی از آن دارند؟ گرا دانشا موسسات یو هرکدام از دولت     شود؟ می

 نـوآوری  دسـتاورد،    به عنوان  نوآوری:   میان  ناوباً مت نوآوریدازد که واژه    رپ میاین نکته   
 نگرشی به کار وزندگی مورد خلـط قـرار          به عنوان  نوآوری دستاوردها و    پیامد به عنوان 
ثـاق  ی م بـه عنـوان    نـوآوری   مفهـوم  تلقـی از  این مقالـه همچنـین قصـد دارد تـا           . می گیرد 

مـورد    را ،ی دولـت و موسسـات اقتصـاد       ،مشترک دو عنصر توسعه در اقتصاد کشورمان      
 .بحث قرار دهد
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 مقدمه
 و کشـورها بـوده و یکـی از    ی اقتصـادی  نوآوری محور رقابت در سـطح نهادهـا        ،بنابر اتفاق همگانی     

 بهره گیری تام از ایده ها و یا تبدیل           فرایند نوآوری همچنین به عنوان   . باشد  محرکهای اساسی تولید می   
بطوریکـه  . شـود   یا فعالیتهای تجاری نیـز تعریـف مـی   ، خدمات و  روشهاور،  آسود ها به محصوالت   ایده

 فراتـراز تولیـد و ارائـه محصـوالت و            شـی کننـدگان تال  برای حفظ قـدرت رقابـت، الزم اسـت تولیـد            
تالشی که منتهی به افزودن قابلیتها، بهبـود کـارآئی و           .  ارزانتر و بهتر از رقبا را پی گیرند         صرفا خدمات

ماند که کشـورمان بایسـتی نـوآور باشـد تـا در       ر این شکی باقی نمی بناب.کاهش سریعتر قیمت ها گردد  
اما عالئم کمی از اینکه صنعت کشور از دیـدگاه          . رقابت با قدرتهای اقتصادی در ابعاد خود باقی بماند        

شودبا اینکـه نـوآوری لزومـا بـه صـنایع بـا فناوریهـای بـاال          کلی چنین ایده ای را پذیرفته باشد دیده می   
 بـر همـین اسـاس نـوآوری چیـزی فراتـر از       ،تواند به هربخشی از اقتصاد اتالق گردد  و می  مربوط نبوده 

 بـا   .باشد  یک ایده بزرگ اولیه و یا یک محصول نهائی و یا سرویسی که از آن نتیجه گردیده است می                  
و قابل توجه در محوریت نوآوری، انجام امری استثنائی و لذا مواجه با عدم اطمینـان                ه  این حال مشخص  

نماید اما دو شکل آن که مـورد توجـه            نوآوری در اشکال مختلفی بروز می     . باشد  ریسک و مخاطره می   
  .بیشتری قرار دارند عبارتند از محصوالت جدید و فرایندهای جدید

 بسیاری از برنامه های هدایت شده بوسیله دولت در اعتالی تحقیقات دانشـگاهی موفـق عمـل نمـوده        
دار اندکی از این موفقیتها بصورت کاالهای رقابت پذیر و خدمات جدید از سوی              با این حال مق   . است

جـدای از چنـد نمونـه محـدود از شـرکتهای نوپـا و فعـال در زمینـه         . صنایع کشور تبدیل گردیده است   
تر از نمونـه هـای موجـود         فناوری ارتباطات و اطالعات بیشتر محصوالت تولیدی تقلید و یا بسیار عقب           

لذا اگر قرار است که استانداردهای زندگی را حفظ نمائیم بایسـتی کـارآیی   . ی جهانی است در بازارها 
 .صنایع کشور را در اخذ و پیگیری ایده های نوآورانه، سیستم ها و فعالیتهای مربوطه بهبود بخشیم

بـرای  باشـیم کـه بتوانـد بـه عنـوان میثـاق مشـترک           مفهومی از نـوآوری مـی       ارائه مقاله بدنبال   این     در
گرا و خـدمت دادن ایـن موسسـات بـه اهـداف و برنامـه هـای                    حمایت دولت از موسسات نوپای دانش     

همچنــین روش انــدازه گیــری آن و ،مفهــوم نــوآوریایــن منظــور بررســی بــرای   .دولــت تبیــین شــود
ریف اع لذا در ادامه به بیان ت  .نماید  برداشتهای متفاوت احتمالی از این مفهوم به عنوان زمینه ضروری می          

تلقـی از ایـن     ه  چـ سپس یک چهارچوب اساسی در خصوص اینکه        . پردازیم  برای نوآوری می  مختلف  
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تبیـین میثـاق مشـترک     در ادامه .گردد رائه میباشد ا گرا می مفاهیم مورد توجه دولت و موسسات دانش 
 .گیرد دو عنصر توسعه در اقتصاد کشورمان، دولت و موسسات اقتصادی، مورد بحث قرار می

 فاهیم سه گانه نوآوریم
کنند که نوآوری برای اقتصاد کشور بطور اعم و برای موفقیـت             طراحان سیاستهای اقتصادی ادعا می    

اندیشیم سـه مفهـوم کـه         اما هنگامی که به نوآوری می     . باشد  احدهای اقتصادی بطور اخص حیاتی می     و
ن مفهوم، نوآوری به عنـوان دسـتاورد        اولی. شود  می در اذهان تداعی     ،توانند با یکدیگر اختالط یابند      می
قابلیـت و   وجـود   سـومین مفهـوم     .  از دستاوردهاسـت   بوجود آمده ثار  آ و یا    پیامدهان  آدومین  . باشد  می

 .گیرند اینک هر سه مفهوم مورد بررسی قرار می. باشد میمداوم ظرفیت تغییر و تحول 

 نوآوری به عنوان دستاورد فناورانه
 به نوآوری به ،کنیم بخشند توجه می  و فناوریهائی که بدان کیفیت میهنگامیکه به زندگی خود   

ممکن است تلفن، تلویزیون، نیمه هادیها، شبکه برق رسانی، اتومبیل،  مثالً.  نگریم عنوان دستاورد می
چندین . نوآوریهای درجه باال قراردهیمدر زمره حرارت مرکزی، خدمات بهداشت ملی و غیره را 

دادند که بعضی در طول زمان   نوآوریهای دیگری را در درجه اول اهمیت قرار می،اسال قبل بررسیه
چه چیزی مورد  البته اینکه .نیز آن اهمیت را حفظ کرده اند و بعضی هم در درجه اهمیت اولیه نیستند

 . خیر نیز خود قابل مناقشه استتقاضا باشد یا
ا در بستر فناوری و زمانی خودش و نه بر حسب ر کند که آن نوآوری به مفهوم دستاورد ایجاب می   

از این دیدگاه دو نوع محتمل از دستاوردهای فناوری .  قضاوت نمائیم،اش اثرات اقتصادی و اجتماعی
 :قابل ذکرند

این نوع مستلزم عبور از برخی تنگناهای  حصول یک قدم اساسی در مرزهای فناوری) الف
 .شود ای نو میفناوری بوده و منتهی به ظهور فناوریه

 و ماال تجدید معماری سیستمهای فناورانه که این نیز عمدتا با  موجودوضعیتادراک مجدد از ) ب
 . گردد بهره برداری ابتکاری از فناوریهای موجود مربوط می

  دستاوردهاپیامدنوآوری به عنوان 
 بلکه بخاطر همانگونه که گذشت ابداعات یا نوآوریهای بزرگ نوعا نه بدلیل نفس دستاورد

 ها بوده است افزودن جزئیات نه چندان زیاد بدانپیامدهای بعدی که ناشی از خروج از حالت اولیه و
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  منتجه از آن دو موضوع میزان ارزش و یا اثربا خود دستاورد بنابراین ،بزرگ انگاشته شده اندابداعات 
که موجب انتفاع را  ای خواستهبعات ناخود ت نکته مهم دیگر آن است که نوآوری .اند قابل تفکیک
باز . نامند  می2هرمثبتظوایا 1اقتصاددانان این تبعات ناخواسته را مازاد. در بر دارد شود همگان نیز می

روند چنین نیست که  ر مثبت پیش می ظواهنکه نوآوریها به سوی تولیدآهم توجه داریم که با وجود 
 میزان ،در شروع اقدامیگامیکه ند شده باشند لذا ههر گونه جلوه مثبت لزوما بوسیله نوآوری ایجا

ن آعالوه بر . شود هرچند تبعاتش قابل توجه باشد  نوآوری نامیده نمی، ماحصل،ریسک پائین است
 بوسیله یک شرکت بین المللی ریسک انجام یک کار مشخص. و نه مطلق باشد نوآوری نسبی می

با همه اینها .  شودانجامسه یا  شرکت کوچک مستقل کمتری را بدنبال دارد تا اینکه بوسیله یک موس
 فناوری یا  هایبمانند اینکه آیا عدم اطمینان در جنبه(بطور اصولی ایجاد تمایز میان ماهیت دستاوردها 

. باشد آن دستاورد مهم می) خواسته و یا ناخواسته(و تبعات ) بازار و لذا ریسک را در بر دارد یا خیر
 میان ریسک محاسبه شده و قمار بی حساب اما اساسی نوآوری است ه مشخص،ریسک یا عدم اطمینان

 .تفاوتهاست

 

 “قابلیتهای پویا ” نوآوری به عنوان
ودرحال نفس کشیدن  موجودی زنده ، نوآوری گرا رافعالیت اقتصادی 3فرینان موفقآیکی از کار   

به عقیده وی اینگونه . ]1 [ینمایدتعریف م، ن را فراتر از صرف داشتن ایده های نوآتعریف نموده و 
  بازار وورانه ترکیبی از ایده های خوب، کارکنان با انگیزه و درک همراه با شعور از انچهآفعالیت نو

و ( اقدامات مشخص یا دستاوردها دسته ای از این منظر نوآوری کمتر با. باشد خواهند می مشتریان می
ن آو اقدامات مربوط با نگرشها و مجموعه ای جامع از و بیشتر با دیدگاه فکری، ) آنهاهای پیامد

                                                 
١ Spillover   
٢ Positive Externalities 
٣ Richard Branson            
٤ SME 
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شود که میان ریسک حساب شده  این جنبه بیشتر با بیان اخیر ما مربوط می. دیدگاه رابطه خواهد داشت
 .    همچنانکه میان نوآوری و شانس نیزتمایز وجود دارد، تفاوت وجود دارد،و قماربی حساب

 تلقی موسسات از نوآوری
 به عنوان موسسات مستقل غیر فرعی که افرادی بمراتب 4 و متوسط مخاطره جوموسسات کوچک

گرائی و گسترش فرهنگ  کمتر از حد مفروض را در استخدام داشته و محور اساسی فعالیتشان دانش
این موسسات نقش اصلی . گردد استفاده از فناوری و اطالعات در زمینه فعالیت خود است تعریف می

. باشند ی بسیاری از کشورها ایفاء کرده و منبعی برای غالب مشاغل جدید میرا در رشد اقتصاد
همچنانکه فناوریهای نواز یک سو و جهانی شدن از سوی دیگر اهمیت اقتصادی مقیاس کار یا تولید 
را در بسیاری از فعالیتها کاهش داده است، مشارکت بالقوه موسسات کوچکتر تقویت گردیده و با 

اد موسسات عظیم و واگذاری بسیاری از نقشهای کاری شرکتهای بزرگ به خارج از کاهش یافتن ابع
. شرکت، وزن حضور موسسات کوچک و متوسط مخاطره جو در رشد اقتصادی افزایش یافته است

بعالوه میزان رشد در مولد بودن وبه تبع آن رشد اقتصادی قویا متاثر از رقابت ذاتی است که در تولد 
 .خروج اینگونه موسسات به صحنه اقتصاد وجود داردومرگ و ورود و 

باشند که اتخاذ سیاستهای ویژه ای را     البته این موسسات نقاط قوت و ضعف خاصی را نیز دارا می
 فقدان -شوند با این وجود بسیاری از مسائل سنتی که این موسسات با آنها مواجه می. نماید طلب می

ری از فناوری، توانائیهای محدود مدیریتی، تولید پائین، و فشارهای اعتبار مالی، مشکالت در بهره گی
نتیجه آن است . گردد  در یک محیط جهانی با قوه محرکه فناوری بیشتر نمایان می-مربوط به مقررات 

ای   بصورت نماینده منطقه،که بسیاری از این موسسات نظیر آنچه بعضا در کشور خودمان شاهد هستیم
 .کنند بدیل شده و عمل میشرکتهای بزرگ ت

نها کمتر از موسسات آتر در خصوصیات این قبیل موسسات آن است که بطور متوسط     نکته اساسی
بزرگ به هدایت فعالیتهای تحقیق و توسعه پرداخته اما بیشتر تمایل به نوآوری از طریق خلق یا 

ی غنای تولید یا توسعه مهندسی دوباره محصوالت یا خدمات و معرفی راه حلهای سازمانی برا
 .راهکارهای جدید برای فروش بیشتر محصول دارند
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 فرایندهای ، این است که تحقیق، توسعه و نوآوری، قابل توجه درتعریف اخیر از نوآورینکته   
 از این .باشند سیستماتیک و مدیریت شده ای بوده و متمرکز بر روی توانائی یادگیری و تطبیق می

کند بلکه  معرفی می  کاالهای نو را صرفان موسسه ای نیست کهآ ،نوآور یک موسسه دیدگاه
که مرتبا درگیر فعالیتهائی است که به قصد افزایش احتمال کشف محصوالت نو یا   استساختاری

های  هبه این ترتیب موسسات نوآور با اید.  شوند ن محصوالت انجام میآبهتر و یا فرایندهای  ساخت 
 محصوالت نو و یا تغییر در فرآیندهای تولیدمبانی در توسعه ایجاد تبا با احتمال نو زنده بوده و مر

 اما تولید یا ترمیم .موجود درگیر هستند هر چند ممکن است بسیاری از این مبانی هیچگاه پیاده نشوند
سیستماتیک روالهای اجرائی در چنین موسساتی قطعا بخشی از پویایی انها بصورت الگویی اموخته 

 تطبیق در شرایط مختلف بمانند نیازهای توانائی یعنی - انعطاف پذیر بودن صرف چراکه؛ده استش
 .  آید  معموال به تنهائی از عهده انجام نقش جایگزین برای نوآور بودن واقعی بر نمی-سلیقه ای خاص 

سه نوآور   درخصوص نوآوری آمده است یک موس5با توجه به آنچه در اسناد سبز کمیسیون اروپا   
 .]2 [باشد دارای دو طبقه مهارتهای اصلی می

افق دوردست، قدرت تشخیص و حتی پیش بینی روندهای بازار تمایل و  :مهارتهای استراتژیک 
 .توانائی در جمع آوری، پردازش و هضم اطالعات اقتصادی و فناورانه

یان اجزاء درون مادگی برای ریسک و تسلط بر آن، هماهنگی داخلی مآ :مهارتهای سازمانی 
سازمانی، و هماهنگی بیرونی با تحقیقات عمومی، مشاورین، مشتریان و توزیع کنندکان، درگیری 

 .تمامی موسسه در فرایند تغییرو سرمایه گذاری در منابع انسانی
 :   در حالت کلی سازمانها رویکرد بهتری به نوآوری دارند اگر

 .بر اهمیت پیشرفتهای فناورانه داشته باشداستراتژی هائی را تعقیب نمایند که تاکید  

 .سازی نامتمرکز را امکان پذیر نماید ساختاری را داشته باشند که تصمیم 

 .قوانین و مقررات محدود باشند 

 .متخصین حرفه ای فعال فراوانی حضور داشته باشند 

 .ن باشدهزینه بکارگیری نوآوری با منابع موجود حمایت گردد و برگشت سرمایه سریع و مطمئ 

 .های نو ارزش داده و از تغییرات استقبال نمایند مدیران به ایده 

                                                 
٥ European Commission Green Paper 
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توان تصور نمود سیاستهای عمومی یا نقطه نظرات مرسوم که خالقیت،  جاست که می از همین
نمایند دشمن رفتار نوآورانه مورد انتظار  رقابت، ریسک پذیری و برگشت کافی سرمایه را محدود می

 .باشد از این موسسات می

 تلقی دولت و سیاست وی در گسترش زمینه های نوآوری
تولید محصول و یا سرویس جدید وابسته به وجود سیستم کامل تعامل    موفقیت هر محصول، روش  

میان نوآور و دسته ای از افراد یا سازمانهاست که به کمک آنها نوآوری را از ایده به تحقیق و توسعه 
 :گردند به شکل زیر دسته بندی می” سیستم نوآوری“اجزاء این . دهند و تجاری کردن آن حرکت می

 امل ظرفیت تحقیق و توسعه و جنبه های تحقیق و توسعهزیر ساخت دانش، ش 

 زیر ساخت منابع انسانی، شامل تعلیم و اموزش 

 جو اقتصادی، شامل جنبه های مالی، مقررات و ساختار های تجاری 

 ارتباط با بازارهای اولیه از طریق تجاری سازی، شامل حمایت برای ارائه محصول 

 عات بازار و حمایت برای صادرات ارتباط با بازارهای جهانی، شامل اطال 

تواند هر محصول نوآورانه، فرآیند     در دسترس بودن چنین مشارکت پویا همان چیزی است که می
 .یا خدمات نو را در بازار جهانی رقابت پذیر نماید

گرا و تجربه بکاربستن نتایج  مشاهدات دریافت شده از فعالیتهای موسسات مخاطره جو و دانش
دهد که در   نشان می، درتولید محصوالت با قابلیت رقابت در سطحی فراتر از درون کشورتحقیقات

های مختلف انجام گردیده  بهترین شرایط به اندازه کافی تشویق به تحقیق و توسعه از طریق برنامه
 غلبه بر موانع اقتباس  صنعتی برای-کید کنونی باید به سمت کمک به موسسات اقتصادی أت. است
همچنین الزم است زیر ساخت مناسب برای .  تغییر یابد،ها و فناوریهای نو  سیستمهای جدید، هاید

نمایند  بکارگیری نتایج تحقیق و توسعه بوسیله کسانی که خلق ثروت و ایجاد امکانات اشتغال می
م چرا که علیرغ. این مهم فقط با فراهم کردن سازو کارهای توسعه نوآوری میسر است. فراهم آید

که بطور ” باشد یک تغییر سود آور می” تعریف مرسوم نوآوری که در مقدمه آمد، نوآوری باالخره 
 .گیرد  در سر لوحه ماموریتهای آنها قرار میمحسوس و ملموس مورد عالقه دولتها و قطعاً
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داده دولتها توسعه و انتقال تکنولوژی و همچنین نوآوری را از طرق مختلف مورد توجه و اعتال قرار 
طبعا این روشها انحصاری .    قابل تقسیم است7 و سوی تقاضا6این پشتیبانی به دو نوع سوی تامین. اند

 . بلکه تاکید اقدامات توصیه شده از نوع اول به نوع دوم در حال تغییر است،دوسویه نبوده
فناوریهای نو در روش سوی تامین، فعالیتهای تحقیق و توسعه بوسیله موسسات دولتی به قصد ایجاد 

که ممکن است در برنامه ها و ماموریتهای دولت مشارکت نمایند، به پرورش نوآوری و مولد شدن 
 .تاکید در این حالت بر روی توسعه فناوری است. انجامد بخش خصوصی می

 بوسـیله   8روش سوی تقاضا به همکاری دولت برای بهبود شرایط دسترسی، اخذ و ترکیـب فنـاوری               
 متوسط و فعالیتهای مربوطه برای تشویق سرمایه گـذاری در فنـاوری، آمـوزش و                موسسات کوچک و  

 .پرورش وزیرساخت اطالعاتی تاکید دارد
نمودندکه علوم حاصل از سـرمایه گـذاریهای دولتـی            گزاران فرض می   برای سالهای متمادی سیاست   

کـه منتهـی بـه       ئیمنفعـت رسـانده تـا جـا       ” خط لوله نـوآوری   “به صنایع خصوصی  از طریق تغذیه یک         
نها همچنین توسعه فناوری که بـا سـرمایه دول حمایـت            آبه عقیده   . فناوری نو و صنایع کال جدید شود      

 ایـن مـدل قـراردادی       .]3[کشـد     ن بیـرون مـی    آگردد فناوریهای مفید برای بخـش اقتصـاد را از دل              می
از داخـل کارگـاه نـوآور        در آن فرض میشود که نوآوریها از آزمایشـگاههای تحقیقـاتی یـا               وباشد    می

بیرون آمده و با گذر از سلسله ای از مراحل گسسته، از طریق تحقیقات کاربردی، توسعه و طراحی بـه                    
کند که فرایند مورد بحث کم و بـیش           این باور همچنین فرض می    . گردند  تولید رسیده و روانه بازار می     

قابل اعمال به راهی که صنایع موجـود از         ” خط لوله “با این وجود مدل     . خودکار و اجتناب ناپذیر است    
 نبوده و حتی تعریفی نه چندان مرتبط با روشـی کـه   ،پردازند طریق پیشرفت سریع افزایشی به رقابت می   

چـرا کـه بیشـترین    .  دارد،نمودنـد  موسسات فعـال در فناوریهـای بـاال در پایـان قـرن بیسـتم رقابـت مـی             
 ].4[اند و نه اکتشافات علمی موجود در بازار داشتهنوآوریهای تجاری، نیروی محرکی چون فرصتهای 

از آنجا که باید توجه زیادی به یافتن، جمع آوری، اقتباس و اسـتفاده از فنـاوری در کنـار ایجـاد آن                  
داده شود، سیاست باید به سوی فعالیتهای که برای کمک به نهادها جهت اخذ و استفاده از فناوریهـای                   

موضـوعی کـه مـدتها قبـل در ژاپـن درک گردیـد و               . منتقـل شـود   موجود طراحـی بهینـه شـده اسـت          
 ].5[ دانند بدنبال اورد پیامدهایی راکه همگان می

                                                 
٦ supply-side   ٧ demand-side    ٨ technology diffusion 
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 خصوصی و شبکه  نهادهای اقتصادی کوچک ممکـن اسـت   -پرورش مشارکت میان بخش عمومی  
یـد  با ایجاد تشکل گروهی در سیستمهای تول      . گرای پویا باشد    کوتاهترین مسیر برای یک موسسه دانش     

تر و مجتمع به نیازهای  گگوتراز موسسات بزر    عمل نموده و پاسخ    با انعطاف بیشتری  توانند    سسات می ؤم
مـوزش،  آتوانند در استفاده از منابع موجود ائتالف نموده وهزینه های             این موسسات می  . مشتریان باشند 

سنل و جذب فناوری و خلق تشکلها مبادله پر . تحقیق و بازاریابی را بطور شراکتی بین خود تقسیم کنند         
از همه مهمتر  اینگونه . دنورآ  امکان پذیر نموده و مقدورات تازه ای برای تقویت کارآئی فراهم می     ،را

گرا در مواجهـه بـا چالشـهای      توانند به موسسات نوپای دانش      های محلی و سیستمهای حمایتی می      شبکه
دنبال فرصتهای  ه ب،و چه بصورت تشکلاین موسسات چه بصورت انفرادی     . جهانی شدن کمک نمایند   

نقش دولـت در    . باشند  بین المللی از طریق متحدین استراتژیک، سرمایه گذاران و انحصاردهندگان می          
 که پشتیبان سیاسـتهای دولـت       باشد  مینوآوری فعالیتی سودآور    . مل است أاین راستا بطور جدی قابل ت     

گردد که باز هم پشتیبان دولت در حل معضالت           میهمچنین نوآوری منتهی به اشتغال زائی مولد        .است
 در گرو ورود و حمایت صحیح دولت از انسجام موسسات فناور و             ولی ؛همه این . پیش روی وی است   

 .باشد  می،گرا چه در عرصه تولید صنعتی و چه در عرصه تجارت و بازرگانی دانش
قه ای که کارآفرینی را مورد تاثیر     غازین در سیاستهای دولت باید فاکتورهای محلی و منط        آقدمهای  

دهد در نظر گرفته و بر روی ایـن مـوارد بنـای رشـد مشـارکت در میـان نهادهـای کوچـک را                     قرار می 
نهـا را مـورد اسـتفاده       آسیاستها بایستی موسسات محلی، استانی، دسته های صنایع و ارتباط میان            . بسازد

بـا  . در رقابتهای جهانی است ایجاد و تقویـت نمایـد         سیار ظریف را که خشت بنا       بقرار داده و ارتباطات     
گـرا نیازمنـد توجـه بـه پویاییهـای نـوین             تکیه برنقاط قوت داخلـی سیاسـتهای موسسـات نوپـای دانـش            

کارافرینی و تشکل بخشیدن به نهادهای کوچک برای مواجهه با چالشهائی است کـه از سـوی اقتصـاد                   
نـام بخـش    ه   کنار بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ب       لذا ایجاد بخشی جدید در    . شود  جهانی مطرح می  

 .گرا را نیز نباید از نظر دور داشت موسسات و هسته های دانش
نکته کلیدی دیگر نقش سیاسـتهای پـولی و مـالی دولـت درایجـاد فرصـت یـا تهدیـد بـرای حیـات                         

هیچ  هسیاستهای اقتصادی کشورمان ب   . گراست  موسسات کوچک و متوسط مخاطره جو، فناور و دانش        
وجه آماده همکاری با موسساتی که به بجای ارائه و نمایش آورده های پولی وتجهیزاتـی بـرای جلـب                   

دسترسـی  ،  این امر . باشد   نمی ،دهند   بر روی موتور محرک نوآوری مانور می       ،مشارکت دولت و بانکها   
رای ادامـه   های مـالی و اعتبـاری مشـکل سـاخته و در بهتـرین حالـت بـ                 تاینگونه موسسات را به زیرساخ    
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 تبدیل نموده   ،نها را به نمایندگان محلی شرکتهای بزرگ تولید کننده جهان         آ ،فعالیت محدود و موقت   
و این درست محلی است که قوه محرکه و انگیزه حضور موثر بـا اعتمـاد بـه نفـس در نـوآوری بـرای                         

حقوقی قضائی و بیمـه ای   ارائه نظام  ،در کنار این اقدامات نوین و بسیار ضروری       . رود  همیشه از بین می   
. باشد  میگرا از الزامات اولیه برای استحکام این میثاق           ویژه موسسات و هسته های مخاطره جوی دانش       

ایـن دیـدگاه   . نمایند  نوآوری و پویایی را دیدگاه خود برای ادامه فعالیت انتخاب می  ،اینگونه موسسات 
گیرد امابا فقدان زیر ساخت       کید دولت قرار می   أتبه عنوان تغیرا ت سود آور و اشتغال زا مورد توجه  و            

 در صـورت وقـوع پیامـدهای غیـر منتظـره      ،حقوقی برای حمایت، اسـتیفای حقـوق و جبـران خسـارت     
 .توان انتظار تحولی عمده داشت نمی

 نقش تحقیق و توسعه در ایجاد میثاق همکاری
 بــه تنهــائی بوســیله مشــخص گردیدکــه دســتاوردهای رقــابتی در نهادهــای اقتصــادی مخــاطره جــو 

 بدســت نیامــده بلکــه نــوآوری در ، در موسســات مــرتبط بــا فنــاوری خصوصــاً،توانمنــدیهای عملیــاتی
 . نها نیز ضروری استآمحصوالت و خدمات نو و توزیع و پشتیبانی 

.   بخش مهمی از فرایند نوآوری و یا موتـور محرکـه نـوآوری یـک شـرکت اسـت                   ،تحقیق و توسعه  
فرایندها یا خـدمات بـه منظـور همخـوانی بـا بـازار              / گیربا بهبود مداوم محصوالت   تواند در   نوآوری می 

موجود یا ایجاد بازارهای نو از طریق طبقات جدید مشـتریان، کانالهـا و اسـتفاده کننـدگان بـا درجـات          
در همـان زمـان تصــمیمات مهـم اسـتراتژیک نـه تنهـا در رابطـه بــا        .  باشـد ،مختلـف ریسـک و سـختی   

ارتباطـات رسـمی    . خت بلکه برای فناوریهای قابل مدیریت نیز بایستی اتخاذ شـوند          محصوالت قابل سا  
. میان دانشگاهها و صنعت با کمپانیهای بزرگ زیادی به عنوان منبع نوآوری مورد نظر قرار گرفته است                

 تـا  ،باشـد  توسعه مدرن محصوالت، فرایندها و یا خدمات نوآورانه غالبا نتیجـه بهبـود قـدم بـه قـدم مـی                 
توانـد چـه در جـایگزینی     لـذا سـرمایه گـذاری در تحقیـق وتوسـعه مـی      . شرفت غیر منتظره و ناگهانی پی

 مورد اسـتفاده واقـع      ،فناوریهای قدیمی و چه در ترکیب فناوریهای موجود در غالب فناوریهای مرکب           
بـرای  . جـو مربـوط خواهـد شـد         بـه درجـه توسـعه موسسـه مخـاطره          شودکه روش اقتباس شده مستقیماً    

توانـد مشـتمل بـر ترکیـب فنـاوری هـای             تهای فعال در کشورهای در حال توسعه ایـن تحـول مـی            شرک
. موجــود یــا در حــال بــروز مرحلــه یکســان ســازی و جــذب فناوریهــای نــو را در بــر خواهــد داشــت  

 نقش اساسی را در توسعه مفهوم ترکیب فناوری ایفاء مینمایند چنانچـه  ،کنسرسیومهای تحقیق و توسعه   
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 خود را ملزم به تامین منـابع ضـروری دانسـته و در              ،ز بخشهای مختلف صنعت تشکیل شده     شرکاء آن ا  
 . مسئولیتها و منافع حاصل از خروجی پروژه ها شریک باشند

 
 نتیجه گیری
 پرداخته و نشان داده شد که پدیده موسسات کوچک          ،به ارائه مفاهیم رایج از نوآوری      در این گفتار  

 بطـور   ،نماینـد    اقدام به تاسیس واحدهائی با تکیه بر دانش و فناوری مـی            و متوسط که با مخاطره جوئی     
همچننین خـاطر نشـان شـدکه       . باشند  زایدالوصفی با نوآوری به عنوان نگرش و روحیه کاری مالزم می          

نوآوری پدیـده ای انتزاعـی و جنبـی در اقتصـاد، تولیـد و تجـارت نبـوده و درنهایـت ایجـاد تغییـرات                          
لذا توافق بر روی ایجاد زمینه های حفـظ نـوآوری بـه    . ن اشتغال مولد را بدنبال دارد    ور و به تبع آ    آسود

تواند منتهی بـه میثـاق همکـاری دولـت و موسسـات          می ،زا عنوان مشخصه اصلی فعالیت مولد و اشتغال      
در همین رابطه موارد چندی به عنوان نتیجـه گیـری کلـی از ایـن گفتـار قابـل             . گرا گردد   فناور و دانش  

 :باشد ر میذک
توجه دولت از حمایت صـرف از تحقیقـات دانشـگاهی و پژوهشـی بایسـتی بـه سـوی حمایـت از                        

 .نوآوری در موسسات اقتصادی نیز معطوف گردد

در همکاری دولت با این دسته از موسسـات دانشـگاه نقـش ویـژه ای در آمـوزش و تربیـت فـارغ                         
 .نماید التحصیالن اماده برای کارافرینی را ایفاء می

ایجاد آگاهی عمومی وآموزش همگانی برای اسـتقبال از تغییـر و تحـول در بـازار از سـوی مـردم                       
 .باشد تضمینی بر وجود و ادامه نگرش نوآورانه در موسسات می

ایجاد بخشی جدید در کنار بخشهای موجود دولتی، خصوصی و تعاونی برای رسیدگی به تشـکل                 
 .باشد کم اهمیت نمیگرا  موسسات و هسته های مخاطره جو و دانش

ایجاد زیر ساختهای الزم مالی، اعتباری حقـوقی و حمـایتی مهمتـرین اقـدام دولـت در بسترسـازی               
 . حضور و فعالیت موسسات خصوصی در عرصه نوآوری سودآور خواهد بود
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