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چکیده
نوآوري يعني تأثيرگذاري اقتصادي يا اجتماعي ش��يء بر بازار. ايده هاي بي ش��ماري آفريده مي شود اما 
از اين ميان، تنها ش��مار اندكي بر بازار تأثير مي گذارند و ايده و اختراعي نو شناخته مي شوند. تأسيس 
ش��ركت های دانش بنيان به منظور تجاری س��اختن ايده ها از كارهای جدی است كه در كشور به منظور 
عملی ش��دن تبديل نوآوری ها به فّناوری صورت گرفته است. وجود سيستمی اثربخش برای نوآوری با 
توجه به انواع منابع خاص موردنياز ش��ركت در دستيابي به مزيت رقابتي پايدار، يک انتخاب راهبردي 
تلقي مي گردد. هدف اين پژوهش نگاش��ت نقشه ای جهت توس��عه نوآوری و تجاری سازی  شركت های 
دانش بنيان ايران است كه با استفاده از رويکرد تحليل و توسعه گزينه های استراتژيک انجام شده است. 
 Decision داده های تحقيق از طريق مصاحبه با خبرگان جمع آوری و نقشه نهايی با استفاده از نرم افزار
Explorer ترسيم و تجزيه و تحليل شد. بر  اين  اساس، منابع انسانی، فناوری، فرهنگ، عوامل سياسی، 

منابع مالی  و  سرمايه ای، منابع فيزيکی  و  ساختاری، گزينه های كليدی در توسعه نوآوری و تجاری سازی  
شركت های دانش بنيان است كه با تمركز بر اين گزينه ها برای هركدام راهبردهايی تدوين و ارائه گرديد 

تا باعث تقويت موضوعات مهم نقشه شده و در سطح باالتر موجب رسيدن به اهداف شوند. 
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مقدمه
پيوس��ته اين س��ؤال مطرح است چرا كشوري پيشرفت كرده ولی كشوری مشابه كه از نظر منابع اوليه 
و امکانات بهره وري داراي ش��رايط بهتري بوده، عقب مانده اس��ت؟ چه عامل مهمي در ش��رايط مشابه 
باعث پيش��رفت و موفقيت بعضي )كش��ور، گروه، فرد( و باعث عقب ماندگي و عملکرد ناصحيح بعضي 

ديگر مي شود؟ 
خالقيت و نوآوري الزمه و پيش درآمد توسعه و پيشرفت و تعالي يک سازمان و جامعه است و آگاهي 
از فنون و تکنيک هاي آن ضرورتي اجتناب ناپذير براي مديران، دانشجويان، پژوهشگران و عالقه مندان 
به اين رش��ته اس��ت )طالب بيدختی و انوری، 1383(. نوآوری محور رشد خروجی و بهره وری، محرک 
كليدی رشد بهره وری نيروی كار، منبع اصلی شکوفايی اجتماعی، عامل كليدی پويايی های صنعت هم 
از لحاظ تركيب و هم س��ازمان دهی و عاملی تعيين كننده برای موفقيت اقتصادی تعريف ش��ده است. 
نوآوری به س��ازمان ها كمک می كند تا در محيط نامطمئن، مزيت رقابتی كس��ب كنند و بر رقبا پيروز 
شوند. نوآوری در بلندمدت بر عملکرد سازمان تأثيرگذار است و عامل اصلی رشد  و  توسعه كسب وكارها 
اس��ت )مرش��دلو و همکاران، 1394(. ادعانامه س��اختي كه در پروانه هاي ثبت اختراع مطرح است و با 
ناكامي مواجه مي شود، مشکالت غيرمترقبه اي كه عمليات مقياس تجاري را بي ثمر مي سازد، عواملي كه 
به عنوان عوامل پيش پا افتاده ناديده گرفته مي شوند )مثل انتقال فّناوری و غيره(؛ و عوامل غير فّناورانه 
مانند عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي؛ همه و همه بر پيچيدگی مسير نوآوري از مرحله 

»ايجاد شيء« تا مرحله »راه يابی به بازار« صحه مي گذارند )استفان و بنگتسون1، 2017(.
آنچه از بررس��ي دقيق ويژگي هاي فرايند نوآوری دريافت می ش��ود، اين اس��ت كه فرايند نوآوري 
به خصوص در زمينه ارائه ش��يء به بازار، فرايندي مبهم، بي ثبات، نامنظم و غيرقابل پيش بينی اس��ت و 
هرگز مسير همواري ندارد. بنابر اين، تجاری سازی   دانش و فناوري بخش مهمي از فرايند نوآوري است 
و هيچ فناوري و محصولي بدون طی اين فرايند، با موفقيت وارد بازار نمی شود. از طرفی تصميم برای 
تجاری سازی  فناوري جديد ارتباط نزديکی با ويژگی های سيستم نوآوری كه شركت در آن عمل می كند 

نيز دارد )پالگنول و همکاران2، 2009(. 
موضوع نوآوری و تجاری س��ازی  در ش��ركت هاي دانش بنيان به مراتب بيشتر و ضروري تر احساس 

1 . Stefan & Bengtsson
2 . Plagnol et al.
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می شود. در علم اقتصاد با دو نوع اقتصاد روبرو هستيم: اقتصاد فيزيکی و اقتصاد دانايی. اقتصاد فيزيکی 
به دليل قابل لمس بودن همواره مورد توجه بوده است درصورتی كه امروزه ايده پردازی و تجاری كردن 
آن ايده ها كه همان اقتصاد دانايی اس��ت، منبع اصلی درآمد كش��ورهای پيش��رفته اس��ت )دانش فرد، 
1395(. ضروری اس��ت در ايران اسالمی هم اهميت همه جانبه ش��ركت های دانش بنيان درک شود و 
مورد حمايت قرار گيرد. شركت دانش بنيان يعنی نيروی فکر و خالقيت فردی يا گروهی و به هيچ رو 
نبايد معادل يک ساختار كارخانه ای قرار گيرد. شركت های بزرگ و دانش بنيان دنيا هيچ وقت كارخانه و 
خط توليد ندارند ولی متأسفانه در كشور ما هنوز به مقوله دانش بنيان به عنوان توليد و خط توليد نگاه 
می ش��ود )پاكزاد و همکاران، 1394(. دانش بنيان بودن يعنی توليد خالقيت بيش��تر و ايجاد مدل های 

كسب و كاری كه تا پيش ازاين وجود نداشته اند )صنوبر و همکاران، 1390(. 
درحالی كه اكنون بيش از 2000 ش��ركت دانش بنيان در سطح كشور فعال است سهم شركت های 
دانش بنيان كش��ور از توليد ناخالص ملی كمتر از نيم درصد اس��ت و اين در حالی اس��ت كه در س��ند 
چش��م انداز 20 ساله بايد سهم ش��ركت های دانش بنيان و فناوری بومی از توليد ناخالص داخلی به 50 

درصد برسد )سلطانی، 1395(. 
فقدان الگوی جامعی كه بتواند راهنمای عمل اين شركت ها در مسير نوآوری و تجاری سازی  بوده 
و تس��هيلگر اثربخش��ی آن ها باشد مشهود اس��ت. چراكه در واقع نوآوری و تجاری سازی   فرايند تملک 
ايده ها، پروراندن و توس��عه آن ها با دانش مکمل، ايجاد و ساخت و توليد كاالهاي قابل فروش و فروش 
محصوالت در بازار تعريف مي ش��ود. بنابراين فرايند نوآوری و تجاری سازی   فناوري تمامي فعاليت ها را 
از پيدايش ايده تا طراحي محصول، آزمايش نمونه اوليه، ساخت و توليد و بازاريابي در بر مي گيرد. اين 

فرايند می تواند به دو مرحله تقسيم شود كه عبارت اند از: 1- برنامه ريزي؛ 2- اجرا.
در مرحله برنامه ريزی بايد نقشه مناسب و راهبردهای موردنظر جهت موفقيت در فرايند نوآوری و 
تجاری س��ازی  دانش شناسايی و تعيين گردد و در مرحله اجرا اين فرايند طبق نقشه شناسايی شده و 
با توجه به راهبردهاي موردنظر، پياده سازی شود. در واقع هر شركت قبل از اينکه وارد مديريت دانش 
توليدی جديد خود شود بايد يک برنامه راهبردي فراهم كند. اين كار تفکر نظام مند را تشويق می كند 

و صحنه را براي طرح بازاريابي احتمالي مهيا می كند )يداللهی فارسی و كالتهايی، 1391(. 
بنابراين دارا بودن يک الگوی فراگير كه بتواند همه فرايند نوآوری و عوامل تأثيرگذار بر آن را به طور 
جامع دربر گرفته و برای عوامل كليدی موفقيت به طور جداگانه راهبردهای پيش��رفت را مطرح س��ازد 
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برای يک دانش بنيان می تواند راهگشا باشد. 
بنا بر آنچه بيان شد پژوهش حاضر به منظور پاسخگويی به سؤاالت زير انجام می شود:

1- نقشه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی  شركت های دانش بنيان چگونه است؟
2- گزينه های كليدی در توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی  شركت های دانش بنيان كدم اند؟

3- راهبردهای توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی  شركت های دانش بنيان كدم اند؟
نتايج حاصل از اين پژوهش می تواند به متوليان و نوآوران ش��ركت های دانش بنيان الگوی جامعی 
جهت اقدام ارائه دهد و برای پژوهشگران و محققان اين حوزه به عنوان خطوط راهنمای مطالعات آتی 

محسوب شود. 

پیشینه پژوهش
نکته ای كه در تاريخچه مطالعات نوآوری حائز اهميت اس��ت اين اس��ت كه نوآوری را مدت ها پديده ای 
تصادفی می دانس��تند، ازاين رو به مديريت آن نيز توجه نداش��تند. شومپيتر يکی از اولين كسانی است 
ك��ه به اين پدي��ده توجه كرده اس��ت )گوندای و هم��کاران1، 2011(. رويکرد نظام من��د به نوآوری و 
مديريت آن، اگرچه از حدود دهه 60 ميالدی آغاز شده بود؛ اما در دهه 90 به شکوفايی رسيد. بينش 
نظام مند بودن نوآوری و اهميت مکان های دارای مزيت اقتصادی، تغييرات اساسی در تحليل تغييرات 
اقتص��ادی و فناوران��ه و همچنين مطالعات سياس��ت گذاری ايجاد كرده اس��ت. در اين رويکرد بنگاه ها 
ديگر نوآوران مس��تقل نيس��تند، بلکه نوآوری آن ها به شدت به مجموعه ای از ساختارهای نهادی توليد 
دانش )سازمان های پژوهشی و دانشگاه ها(، فرهنگ مؤثر بر يادگيری، سازمان های اشاعه دهنده دانش 
)مدارس و دانشگاه ها(، سياست های دولتی و ساير بنگاه هايی كه با يکديگر تعامل دارند، وابسته است. 
همچنين نوآوری، مجموعه ای به هم پيوسته شامل فعاليت های مختلف بازرگانی، مالی، سازمانی، فناورانه 

و علمی است )رود2، 2016(.
به تعبيری، در ابتدا تصور مي شد نوآوري پديده اي فردي است و هر سازمان مي تواند با تکيه بر افراد 
نوآور خود، ايده ها يا محصوالت جديدي عرضه نموده، از رقباي خود پيشي گيرد. شکي نبود كه رقابت 
ش��ديد، ايجاب مي كند كه هر س��ازمان پيش از عرضه محصول يا ايده نو، تحقيقات و اطالعات خود را 
پنهان نموده، امکان نشر آن ها را به حداقل برساند )استفان و بنگتسون، 2017(. در چنين فضايي بود 

1 . Gunday et al.
2 . Röd
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كه ايده سيستم نوآوري مطرح شد. اين ايده، با كاهش نقش و اهميت بازيگران فردي در نوآوري، ادعا 
كرد كه نوآوري، يک پديده فردي نيست بلکه فرايندي است كه خود از چندين زير فرايند تشکيل شده 
است و زماني اتفاق مي افتد كه ايده جديد، دستگاه جديد يا بازار جديد، همه  با  هم و به صورت منسجم 
عمل كنند. در اين نگاه، نوآوری يک فعاليت فردي نيست و نمي تواند صرفاً برحسب تصميم گيری هاي 
مستقل در سطح يک فرد يا بنگاه درک شود. در مقابل يک فعاليت جمعي است و در نتيجه تعامل های 
پيچيده بين نهادهاي گوناگون و روابط ميان آن ها شکل مي گيرد؛ تعامل هاي مداومي كه به خلق ايده و 
به كارگيری آن در قالب فناوری های نرم و سخت می انجامد. در اين تفکر نوآوري خروجي يک نظام بوده 
كه با خلق ايده آغاز شده با »تجاری سازي« آن پايان مي يابد )رود، 2016(. به عبارت ديگر تا تجاری سازی  
صورت نگيرد نوآوری به منصه ظهور نمی رس��د، به همين دليل در اين پژوهش نيز، تجاری س��ازی  در 
كنار نوآوری به عنوان پديده ای مکمل، مورد سؤال قرار گرفته است. در واقع در  نظر  گرفتن تجاری سازی   
به عنوان آخرين مرحله از فرايند توسعه محصول جديد، نشانگر داشتن ديدگاه محدود نسبت به موضوع 
تجاری س��ازی   است. چنين شيوه تفکري به اين معنا است كه اساساً تجاری سازی   را به عنوان گسترش 
طبيعي فرايند تحقيق  و  توسعه در  نظر  گرفته ايم و هميشه در مرحله ورود به بازار تجاری سازی   به حد 

اعلي خود مي رسد. مشکل چنين ديدگاهي در حقيقت عدم وجود جامع نگري است.
از مهم تري��ن ويژگی های تفکر نظام مند می توان به اين موارد اش��اره ك��رد: توجه به دانش و نوآوری 
به عن��وان ي��ک متغير درون زا و تحليل عوامل مؤثر بر آن؛ نگاه كل نگر و نظام مند به نوآوری و س��عی در 
تحليل ريشه های خرد اين پديده؛ تحليل نوآوری به مفهوم جامع آن شامل نوآوری در محصول و فرايند 
و همچنين نوآوری های س��ازمانی و فناورانه؛ تأكيد بر نقش نهادها و كليه بازيگران نظام و سياس��ت ها 
ي��ا اقدام��ات هدفمند در تعيين نرخ و جه��ت نوآوری؛ ارائه چهارچوبی هماهن��گ و يکپارچه در جهت 
سياست گذاری؛ مدل كردن مفهوم پيچيده ای مانند نوآوری و نظام تبديل ايده به محصول؛ و از مهم ترين 
مزاي��ای اين نگاه می توان به اين موارد اش��اره كرد كه مطابق با اين رويک��رد تالش های نوآوری با ديگر 
سياست های كالن كشور )از قبيل سياست های آموزشی، سياست های پولی و غيره( مرتبط می شود و اين 
نگاه سيستمی به فرايند سياست گذاری سبب می شود با درک صحيح از نظام نوآوری بتوان نقاط ضعف 
و ناهماهنگی های موجود را شناسايی و رفع نمود؛ همچنين يکی از نکات برجسته در نظام نوآوری، پيوند 
قوی دانشگاه و صنعت و تأكيد بر نهادهای واسط و شناسايی حلقه های مفقوده است؛ و نيز ازآنجاكه نظام 
نوآوري كمک می كند تا تحقيقات هدفمند شود و متناسب با نيازهاي واقعي كشور و وضع اقتصادی انجام 
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و به دنبال آن تحقيقات به نتيجه رسيده به فناوري تبديل شده و وارد بازار شوند لذا اين نظام می تواند 
راه حل مناسبی برای حل مسائل و مشکالت توليدی بنگاه های كشورها به شمار آيد. به همين خاطر اين 

پژوهش نيز بر مبنای اين تفکر قرار گرفته  است )باون و همکاران1، 2010(.
الزم به ذكر اس��ت بر مبنای تفکر نظام مند به منظور طراحی راهبردهای نوآوری و تجاری س��ازی 
تالش هايی صورت گرفته اس��ت. از ديدگاه مينتزبرگ2 )1987( اس��تراتژي ها الگوهايي از گذش��ته و 
برنامه هايي براي آينده هستند. به گفته ديگر، استراتژي برنامه اي است كه نحوه آرايش منابع، محصوالت، 
فرايندها و سيستم ها را براي شركت ها به منظور سازگاري با محيطشان براي توسعه مزيت هاي رقابتي 
معين مي كند )استفان و بنگتسون، 2017(. لندل و وارموس3 نيز استراتژي نوآوري را اين گونه تعريف 
كرده اند: طراحي از پيش تعيين شده، كاربردي و تدريجي، برای اداره تخصيص منابع به انواع مختلفي 
از نوآوري براي دس��تيابي به اهداف كلی اس��تراتژيک و چهارچوب تصميم گيري راهنما براي صنايع و 
شركت ها در مورد اينکه چه زماني بايستي به بهترين حالت گذشته را حذف كرد يا استراتژي و اهداف 
شركت را براي متمركز شدن به كسب و كار آينده تغيير داد )لندل و وارموس، 2011(. گوآن و همکاران4  
نيز ادعا كردند كه بهبود عملکرد، مس��تلزم گزينش مناسب و مس��تحکم استراتژي هاي نوآوري است 
)گوآن و همکاران، 2009(. لو5 بر اين باور اس��ت كه اين گونه اس��تراتژي ها براي تداوم شکوفايي صنايع 
در دنياي امروز با عدم اطمينان های فزاينده اش، حياتی هس��تند )لو، 2010(. در اين راس��تا محققان، 
طبقه بندی های مختلفي از اس��تراتژي هاي نوآوري در كس��ب و كار را ارائه كرده اند كه در جدول 1، به 

آن ها اشاره شده است.
نق��ص مهم تالش های صورت گرفته جهت تبيين راهبرده��ای نوآوری، كلی گويی و عدم توجه به 
عوامل كليدی موفقيت در فرايند نوآوری و تجاری س��ازی  اس��ت كه تالش می گردد در اين پژوهش با 

تمركز بر گزينه های كليدی به راهبردهای عملی و كاربردی جهت پيشرفت دست يافته شود.
موضوع نوآوری و تجاری س��ازی  در ش��ركت هاي دانش بنيان به مراتب بيشتر و ضروري تر احساس 
مي ش��ود و با توجه به مقتضيات خاص اين گونه شركت ها، الزم است برای طراحی يک نقشه متناسب، 
ويژگی های آن ها به دقت مورد بررسی قرار گيرد. شركت ها و مؤسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه ي 
1 . Bowen et al.
2 . Mintzberg
3 . Lendel & Varmus
4 . Guan et al.
5 . Lu
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خصوصی يا تعاونی هستند كه به منظور هم افزايی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف 
علمی و اقتصادي و تجاری س��ازی   تحقيق  و  توس��عه در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان 
به ويژه در توليد نرم افزار هاي مربوط تشکيل می شوند. در شركت هاي دانش بنيان، رشد اقتصادی و ايجاد 
اشتغال متناسب با ظرفيت نوآوري تحقق می يابد. بدين معنی كه دستاوردهاي تحقيق  و توسعه به طور 
پيوسته از طريق سرمايه گذاري به محصول، فرايند و يا سيستم نوين تبديل می گردد و در نتيجه عامل 
مهمی در نوآوري و بهره برداري از توان فناوري در اقتصاد ملی اس��ت. در شركت هاي دانش بنيان، رشد 
اقتصادی و ايجاد اشتغال متناسب با ظرفيت نوآوري تحقق می يابد. بدين معنی كه دستاوردهاي تحقيق  
و توس��عه به طور پيوسته از طريق سرمايه گذاري به محصول، فرايند و يا سيستم نوين تبديل می گردد 
و در نتيجه عامل مهمی در نوآوري و بهره برداري از توان فناوري در اقتصاد ملی اس��ت )اللهياری فرد و 

عباسی، 1390(.

جدول 1: مهم ترین طبقه بندی ها از انواع استراتژی های نوآوری )لو، 2010(.

منبعاستراتژی های نوآوری

مايلز و اسنو )1978( پيشرو، محافظه كارانه، تحليلی و واكنشی

فريمن )1982(فرصت طلبانه، تهاجمی، تدافعی، وابسته يا متکی، تقليدی، سنتی

استراتژی تدافعی، استراتژی محصول متمايز، استراتژی تهاجمی فنی، 
داوير و ملور )1993(استراتژی ريسکی، استراتژی محافظه كارانه

گيلبرت )1994(استراتژی نوآوری واكنشی و استراتژی نوآوری پيشرو

ويوگلرز و كاسيمن )1999(پيش قدم در توليد نوآوری، خريد نوآوری و استراتژی های پيوندی يا تركيبی

پارنل، لستر و منفی )2000(پيشرو، تدافعی، تحليلی، واكنشی، تعادلی

ماسينی، لوين و گرو )2005(پيشگامانه، مقلدانه

آكمن و ييلماز )2008(تهاجمی، تحليلی، محافظه كارانه، آينده نگرانه، پيشرو و ريسک پذير

گوآن، يام، تانگ و لو )2009(پيشرو، مقلدانه، تدافعی، واردكننده فناوری

در واقع، ش��ركت های دانش بنيان به بنگاه هايی اطالق می ش��ود كه فارغ التحصيالن دانش��گاه ها را 
اس��تخدام كرده و بافت اصلی آن را متخصصين تش��کيل می دهند و عامل اصلی ايجاد درآمد در آن ها 



فصلنامهمدیریتتوسعهفناوری/دورهپنجم/شماره3/زمستان1396 86

دانش است تا منابع طبيعی يا سرمايه و يا نيروی كار غيرماهر. به طور كلی توليد ثروت در اين بنگاه ها 
از طريق به كارگيری توانمندي هاي درونی افراد )مغز افزار( انجام می ش��ود. اين تعريف نقش نرم افزار و 
س��خت افزار را منتفی نمی داند بلکه نقش مغز افزار در ايجاد، رشد و بقاي اين بنگاه ها را محوري تلقی 
می نمايد. معيارهاي تمايز فعاليت ها و صنايع مبتنی بر دانش از ساير صنايع به شرح زير است: نسبت 
نيروهاي متخصص به كل كاركنان، اختالف زيادي با ديگر صنايع دارد؛ درصد رشد نيروهاي متخصص 
به كل كاركنان زياد اس��ت؛ اعضاي هيئت علمی دانش��گاه در مديريت و راهبري بنگاه مشاركت دارند؛ 
چرخه عمر فناوري در مراحل اوليه طوالنی و پس از مرحله رشد، كوتاه است و در هر صورت نرخ تغيير 
فناوري نسبت به ديگر صنايع بيشتر است؛ به طوری كه زيربناي فناوري آن ها بر پايه تغيير است؛ بودجه 
بس��يار زيادتري نسبت به ديگر صنايع براي تحقيق  و توس��عه تخصيص می يابد؛ توانمندي ويژه اي در 
اس��تفاده از فناوري براي رش��د سريع بنگاه وجود دارد؛ توس��عه صنعت متکی بر توسعه فناوري است، 
نه بر س��رمايه يا س��خت افزار؛ مزيت رقابتی آن ها نوآوري در فناوري اس��ت؛ بازارهاي جديد را از طريق 
ارائه محصوالت با فناوري هاي جديد تس��خير می كند؛ به روش هاي دس��تی يا نيمه خودكار تکيه ندارد 

)استيری و مشيری، 1388(. 
همچنين از مهم ترين ويژگی های اين شركت ها می توان به اين موارد اشاره كرد: 1- ايده محوری: 
ش��ركت هاي دانش بنيان از دارايی هاي دانشی خود به عنوان مزيت رقابتی استفاده می كنند و سودشان 
نتيجه تجاری س��ازی   ايده ها و نوآوري هاي جديد است. 2- قابليت تجاری سازی : تجاری سازی   فرايندي 
اس��ت كه دانش توليد ش��ده را به محص��والت قابل عرضه در ب��ازار تبديل می كن��د. 3- رقابت پذيری: 
شركت هاي دانش بنيان داراي قابليت هاي مهمی چون رقابت مثبت و زايش و توسعه هستند و متناسب 

با اقتصاد در  حال  رشد می باشند.
در بررس��ی پژوهش های انجام ش��ده، كافمن و ففر1 مدل پنج عاملی را براي نوآوري در شركت ها 
مط��رح نموده ان��د. آن ها در اين مدل بيان می كنند كه: براي دس��تيابي به موفقي��ت و عملکرد باال در 
مديريت نوآوری ش��ركت ها و س��ازمان ها، بايد در پنج ناحيه يا مرحله به موفقيت رس��يد. پنج عامل 
عبارت اند از: استراتژي نوآوري، مديريت خالقيت و ايده ها، مديريت انتخاب و پورتفوليو و مديريت منابع 
انساني. اين مدل بر روي انسجام و هماهنگی اين پنج عامل تأكيد دارد. مدل پوسکال2 كه جهت اقدامات 

1 . Kaufman & Fifer
2 . Poskela
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اوليه نوآوري يعني توليد ايده و پردازش آن ارائه شده است شامل هشت گام اصلي است كه عبارت اند 
از: تشخيص فرصت، ارائه ايده، تحليل ايده، توسعه ايده، آزمايش مفهوم، سنجش نياز مشتريان، ارزيابي 
فناوري و تحليل فضاي كس��ب و كار. مدل اس��ميت1 كه بر مرحله توسعه و طراحي محصول اعم از كاال 
يا خدمت متمركز اس��ت ش��امل چهار فعاليت اصلي است كه عبارت اند از: توسعه  و طراحی، مهندسي 
محصول، توليد آزمايش��گاهي )س��اخت نمونه(، توليد انبوه )صنعتي( )دانش فرد، 1395(. س��وی بای2 
شايستگي فردي را عامل مؤثر نوآوري می داند و آن را ظرفيت كاركنان براي توليد دارايی های مشهود 
و نامش��هود تعريف كرده اس��ت كه در س��ازمان دانش محور ش��امل پنج متغير وابسته به هم است كه 
عبارت اند از: دانش صريح، مهارت، تجربه، ارزش ها و ش��بکه های اجتماعي )سوی بای، 2001(. حسين3 
عوامل مؤثر بر موفقيت اقدامات تجاري نوآورانه را در صنايع كوچک بنگالدش بررس��ی كرده و ازجمله 
اين عوامل، هزينه هاي دولتی، سياس��ت های تجاري، مش��کالت اداري و قانونی و محدوديت هاي مالی 
را ذكر كرده اس��ت )حس��ين، 1998(. در ميان مطالعات داخلی، صنوبر و همکاران )1390( به بررسی 
ميزان تأثير هر يک از محرک های نوآوری )مديريت دانش، مديريت خالقيت و نوآوری، مديريت فناوری 
اطالعات در بنگاه( بر ظرفيت نوآوری در ش��ركت های دانش بنيان مس��تقر در پارک های علم  و  فناوری 
پرداخته ان��د. نتايج تحقيق نش��ان می دهد كه هر يک از محرک های ن��وآوری تأثير مثبت و معنی داری 
در ايج��اد و افزاي��ش ظرفيت نوآوری در بنگاه دارن��د. از بين اين متغيرها مديري��ت فناوری اطالعات 
و مديري��ت دانش بيش��ترين تأثيرگذاری را ب��ر ايجاد نوآوری، افزايش ظرفي��ت و محرک های مهم در 
بنگاه دارند )صنوبر و همکاران، 1390(. دانش فرد )1395( پژوهشی با هدف اولويت بندی ساختارهای 
دانش محور پايه و پشتيبان در مراحل پنج گانه نوآوری در شركت های دانش بنيان انجام داد كه يافته ها 
حاكی از اهميت بيش��تر س��اختارهای پايه نس��بت به ساختارهای پش��تيبان بود و ساختار تركيبی يا 
فرا متن، در مراحل مختلف نوآوری بااهميت ترين س��اختار پاي��ه بود )دانش فرد، 1395(. ميرغفوری و 
همکاران )1392( با در نظر گرفتن عوامل تأثيرگذار بر نوآوری به پيش بينی سطح نوآوری شركت های 
مس��تقر در پارک علم و فناوری در چهار زمينه نوآوری محصول، فرايند، بازاريابی و نوآوری سازمانی و 
همچنين يافتن مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر ظهور هر يک از انواع نوآوری پرداخته اند. نتايج نشان دهنده 
اين اس��ت كه كيفيت منابع انسانی، زيرساخت های مناسب سازمانی، فرهنگ سازمانی حامی نوآوری و 

1 . Smith
2 . Sveiby
3 . Hossain
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محيط پويای س��ازمانی بيش��ترين تأثير را در ايجاد نوآوری شركت های مستقر در پارک علم و فناوری 
يزد داش��ته اند )ميرغف��وری و همکاران، 1392(. گودرزی و همکاران )1392( پژوهش��ی با هدف ارائه 
الگويی جهت تبيين تجاری س��ازی  فناوری در پژوهشگاه های دولتی انجام داده اند. نتايج حاصل از اين 
مطالعه نشان داد كه الگوي تجاری سازی   فناوري در پژوهشگاه هاي دولتي داراي چهار عنصر: مراحل و 
فعاليت های تجاری سازی  ، ذينفعان درون سازمانی و برون سازمانی و نيز عوامل نقش آفرين درون سازماني 
و برون سازماني اثر گذار بر فرايند تجاري سازي فناوري هستند. )گودرزی و همکاران، 1392(. رستگار و 
همکاران )1391( به آسيب شناسي فرايند نوآوري در شركت های ايراني پرداخته اند. نتايج حاكی از آن 
بود كه شركت های مورد بررسی در دو مرحله “ايده پردازی” و”تجاری سازی “ دارای آسيب های اساسی 

بودند )رستگار و همکاران، 1391(.
هرچن��د پژوهش های مفيدی جهت ارائه مدل، شناس��ايی مؤلفه ها و بررس��ی عوامل تأثير گذار بر 
نوآوری انجام ش��ده  اس��ت ولی ضرورت مطالعات بيش��تر به ويژه در بستر ش��ركت های دانش بنيان كه 
نقش مهمی در اقتصاد كشور دارند، در راستای طراحی نقشه راه و ارائه راهبردهای پيشرفت، به چشم 

می خورد كه هدف اين مطالعه نيز تالشی در اين جهت است.

روش پژوهش 
پژوهش حاضر از نظر فلس��فه پژوهش، پژوهش��ي كيفي با رويکرد استقرايي بوده و از نظر جهت گيري، 
چ��ون با هدف برخورداري از نتايج يافته ها براي حل مس��ائل موج��ود در يک زمينه خاص به تحقيق 
پرداخته می شود، كاربردي است. در اين تحقيق با توجه به ماهيت درهم تنيده و آشفته مسئله و تأكيد 
بر ساخت دهی مسئله و ارائه راه حل مورد توافق و تعهد، از رويکرد تحليل و توسعه گزينه های استراتژيک1 

كه از جمله رويکردهای تحقيق  در  عمليات نرم است، استفاده  شده است.
در نيم قرن اخير روش ها و روش شناس��ی هاي جديدي براي رويارويی با مس��ائل آشفته يا مسائلی 
كه بسيار پيچيده و ساختار نايافته هستند و حل آن ها بسيار دشوار و يا نا ممکن است، تعريف ضعيفی 
از اجزاي مسئله و روابط بين آن ها وجود دارد، در مورد اهداف و يا اقدامات عدم توافق شکل می گيرد 
و در عين حال ارزش ها و منافع مشتركی براي همکاري وجود دارد؛ توسعه پيدا كرده است. اين روش ها 
و روش شناس��ی ها، ساختار يافته و دقيق اما غير رياضی هستند. مجموعه اين روش ها و روش شناسی ها 

1 . Strategic Options Development and Analysis (SODA)
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با عنوان تحقيق  در  عمليات نرم، سيس��تم هاي نرم يا روش هاي ساخت دهی مسئله شناخته می شوند 
)مينگرز1، 2011(. از ميان روش های مختلف تحقيق در عمليات نرم مانند تحليل و توس��عه گزينه های 
 ،(SCA) رويکرد گزينه های استراتژيک ،(SSM) متدولوژی سيستم های نرم ،(SODA) اس��تراتژيک
تحليل اس��تواری (RA)، تئوری درام، مدل سيس��تم های مانا (VSM) و غيره؛ رويکرد تحليل و توسعه 
گزينه های اس��تراتژيک به اين دليل انتخاب ش��د كه تأكيد بيشتری بر عمل گرايی، فردگرايی و ادراک 
افراد دارد؛ هدف آن س��اخت دهی به مس��ئله و ارائه راه حل مورد توافق و تعهد اس��ت؛ و زمانی به كار 
می رود كه ديدگاه هاي چندگانه و متفاوت براي دستيابی به هدف مشترک و برتر به توافق نياز دارند و 

موقعيت اين پژوهش نيز چنين است.
س��ودا روشی مناسب و كيفی براي حل مسائل پيچيده است كه از نگاشت شناختی براي شناخت 
مسئله و آنچه ممکن است در مورد آن رخ دهد، استفاده می كند. ريشه نگاشت شناختی در روان شناسی، 
شناختی است كه سعی در درک نحوه تفکر انسان ها و تعبير آن ها از تجربيات خود دارد. اين روش بر 
اساس تئوري ساختاردهی شخصی، جامعه شناسی تعامالت اجتماعی و تحقيق در عمليات شکل گرفته 
اس��ت. ساختاردهی شخصی تالشی است براي درک راه هايی كه هر يک از ما جهان را تجربه می كنيم 
و همچني��ن ب��راي درک رفتار اف��راد. ادن2 با توجه به اين نظريه و توجه ب��ه روش هايی كه به درک و 
تعبير ديد همکاران از واقعيت كمک می كند، رويکرد سودا را ارائه داد كه خروجی آن به وسيله نگاشت 
ش��ناختی ارائه می ش��ود. روش س��ودا براي اولين بار در سال 1980 توس��عه پيدا كرد كه از آن به طور 
گس��ترده در سازمان های دولتی و خصوصی كوچک و بزرگ در سطوح مديران ميانی و اصلی استفاده 
ش��ده  است. رويکرد تحليل و توس��عه گزينه هاي اس��تراتژيک با ايجاد تصويري جامع نسبت به موضوع 
مورد بررس��ی و مشخص كردن تمامی ابعاد آن و همچنين ابعاد استراتژيک و مهم، اين امکان را فراهم 
می كند تا خبرگان بتوانند براي رسيدن به هدف مورد نظر تالشی مستمر انجام دهند و اين اطمينان را 
داشته باشند كه به هدف مورد نظر خواهند رسيد. در نتيجه تحليل هايی ارائه خواهند داد كه با توجه به 

شرايط وضع مسئله ايجاد می شود )ادن و آكرمن3، 2001(.
مناب��ع پژوه��ش حاضر را متخصص��ان و صاحب نظران در حيطه فعاليت ش��ركت های دانش بنيان 
تش��کيل می دهند. در اين پژوهش، نمونه برداری از جامعه آماری به صورت نظری انجام ش��ده  اس��ت.  

1 . Mingers
2 . Eden
3 . Eden & Ackermann



فصلنامهمدیریتتوسعهفناوری/دورهپنجم/شماره3/زمستان1396 90

نمونه برداري نظري، فرايند جمع آوري داده براي توليد نظريه اس��ت كه با كمک آن تحليل گر، به طور 
هم زم��ان داده هايش را جم��ع آوري، كدگذاري و تحليل كرده و تصميم مي گيرد به منظور بهبود نظريه 
خود تا هنگام ظهور آن، در آينده چه داده هايی را جمع آوري و در كجا آن ها را پيدا كند. معيار قضاوت 
در مورد زمان متوقف كردن نمونه برداري نظري، »كفايت نظری« مقوله ها يا نظريه است و به وضعيتي 
اش��اره دارد كه در آن هيچ داده بيش��تري يافت نمي شود كه پژوهش گر به وسيله آن بتواند ويژگي هاي 
مقوله را رشد دهد. به موازاتی كه پژوهش گر داده هاي مشابه را بارها و بارها مشاهده مي كند، از لحاظ 
تجربي اطمينان حاصل مي كند كه يک مقوله به كفايت رس��يده است. زماني كه مقوله اي كفايت الزم 
خود را كسب كرد هيچ چيز باقي نمي ماند جز اين كه پژوهش گر به سراغ گروه هاي جديدي از داده در 
مورد مقوله هاي ديگر برود و تالش كند آن مقوله ها نيز كفايت الزم را به دست آورند )لی1، 2001(. در 
اين پژوهش نيز داده ها به روش مصاحبه با هدايت كليات و به صورت نيمه ساختاريافته گردآوري شد 
كه در زمان انجام مصاحبه ها س��عي گرديد با استفاده از نظر مصاحبه شوندگان، افراد ديگري به ليست 
مصاحبه ه��ا اضافه گردند تا بر غن��اي كار افزوده گردد و مطابق تعريف، نمونه گيري  نظری تا زماني كه 
مقوله ها به كفايت نظري برس��ند، ادامه يابد. به اين منظ��ور فرايند مصاحبه ها تا جايی ادامه يافت كه 
مقوله ها تکراری شد و مفهوم جديدی در مصاحبه ها استخراج نشد، بنابراين معيار كفايت نظری داده ها 
برآورده گرديد كه در مجموع 13 منبع )مصاحبه شونده( از متوليان شركت های دانش بنيان استان تهران 

مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند. 

تجزیه و تحلیل یافته ها
مراحل رويکرد تحليل و توس��عه گزينه هاي اس��تراتژيک به منظور پايش نقش��ه توسعه سطح نوآوری  و 

 تجاری سازی به شرح زير انجام شده است:
1- مصاحبه فردي: اساس رويکرد سودا در ذهنيت گرايی فردي ريشه دارد. هر يک از افراد نسبت 
ب��ه واقعيت مس��ئله نگرش ذهنی و ش��خصی خود را دارن��د و خرد و تجربه خب��رگان، عنصر كليدي 
در تصميم گيري مطمئن اس��ت. در اين مرحله به موقعيت مس��ئله وارد ش��ده و به كمک مصاحبه و 
نشست هاي مختلف با خبرگان اين موضوع، به جمع آوری اطالعات پيرامون نوآوری و تجاری سازی در 

شركت های دانش بنيان پرداخته شد.

1 . Lee
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2- تش��کيل نقش��ه مربوط به خبره: در اين مرحل��ه مطابق با داده هاي جمع آوری ش��ده از طريق 
مصاحبه با هر يک از خبرگان، نگاشت هر خبره تشکيل داده  می شود. جهت استخراج نگاشت، مفاهيم 

اصلی شناسايی شده و طی جلسه ها با خبرگان نوع روابط اين مفاهيم مشخص شده است.
3- ادغام نقش��ه ها و تشکيل نقشه تجميع شده: پس از مرحله دوم و اتمام مصاحبه هاي انجام شده 
و كنار هم قرار دادن نگاش��ت هاي به دس��ت آمده در اين مرحله تسهيلگر نگاشت ها را تجميع می كند و 
نگاشت كل را به دست می آورد. در اين مرحله مفاهيم و روابط ميان آن ها كه از مصاحبه های جداگانه 
با خبرگان حاصل شد در كنار يکديگر قرار گرفت، روابط تركيب و ادغام و درنهايت تبديل به يک نقشه 

واحد شد. نگاشت نهايی به دست آمده در اين پژوهش در شکل 1 قابل مشاهده است.
4- تش��کيل كارگاه: ازآنجايی كه فرايند س��ودا با كار گروهی و تلفيق اطالعات افراد شکل می گيرد 
و در س��اخت مس��ئله بر هويت فردي هر يک از اعضا تأكيد دارد، در اين مرحله اقدام به تشکيل كارگاه 
كرده تا مذاكرات تقويت و دامنه تعريف مسئله گسترش يابد. اين امر موجب افزايش سطح پيچيدگی 
مس��ئله می ش��ود. البته اين كارگاه به گونه ای طراحی شده است تا خطاي گروه  انديشی كاهش  يافته و 
امکان تعيين اس��تراتژي هاي مطلوب افزايش يابد )اين مرحله از مهم ترين مراحل سودا است(. در اين 
كارگاه با اس��تفاده از نظرات خبرگان و تجميع نقش��ه هاي فردي به دست آمده از مراحل قبل، نگاشت 

كلی مسئله ساخته می شود.
5- مدل س��ازی: در اين مرحله تسهيلگر با استفاده از نرم افزار Decision Explorer مدل مسئله 
را تشکيل می دهد. نگاشت نهايی اين پژوهش كه در محيط نرم افزار DE ترسيم شده در شکل 2 قابل 

مشاهده است.
6- تجزيه و تحليل: در اين مرحله با استفاده از نرم افزار Decision Explorer نگاشت به  دست آمده 
از مراحل قبل تجزيه و تحليل می ش��ود. در اين تجزيه و تحليل اجزاي نگاشت تهيه شده در رويکرد سودا 

شامل اهداف، موضوعات مهم و گزينه های كليدی مشخص  می شوند. 
اهداف1: در نگاش��ت همواره يک هدف وجود ندارد بلکه می تواند چندين هدف وجود داش��ته باشد 
كه به وسيله يکديگر حمايت شوند. يک نقطه شروع مشخص براي شناسايی اهداف، بررسی نقاط بااليی 
مدل اس��ت، نودهايی كه ارتباطی از آن ها به س��مت ديگر نودها خارج نشده است، اهداف می باشند. با  
توجه  به نقشه به دست آمده در مرحله قبل اقتصاد  مقاومتی، سودرسانی به جامعه، موفقيت كسب و كار 

1 . Goals/values
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و جهانی شدن به عنوان هدف در نظر گرفته  می شوند.

شکل 1: ادغام نقشه ها
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شکل 2: نگاشت نهایی در نرم افزار

موضوعات كليدی1: مرحله بعدي شناس��ايی موضوعات  كليدي است. موضوعات می توانند به عنوان 
مواردي ديده  شوند كه نياز به صرف منابع )زمان و پول( دارند و از بين اين موضوعات كليدي، مهم ترين 

آن ها براي ما اهميت دارند. دو تحليل براي شناسايی موضوعات كليدی وجود دارد كه عبارت اند از:
1- تحليل  دامنه اي: در اين تحليل تعداد ورودي و خروجي هاي هر گره مش��خص می شود. در اصل 
شلوغ بودن هر  گره را محاسبه می كند. هر  چه  قدر عدد به دست آمده براي هر گره بيشتر باشد، آن گره 

به عنوان گره مهم در نظر گرفته می شود. 
2- تحليل  مركزی: دومين روش تحليل گره هاي مهم، تحليل مركزي اس��ت كه س��اختار مدل را به  
گونه اي بررسی  می كند كه مشخص كند كدام اظهار  نظرات مركزيت بيشتري دارند )ادن و آكرمن، 2001(.

بايد توجه داشت كه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل روش  دوم، ديد دقيق تري از موارد كليدي نسبت 
به روش اول ارائه می دهد. علت اين اس��ت كه نتايج حاصل از تحليل دامنه اي مي تواند تحت تأثير اين 
مطلب باش��د كه يکی از ش��ركت كنندگان وقت بيشتري را روي يکی از اظهار  نظرات گذاشته  است. در 
اين پژوهش با شناسايی آن دسته از اظهارنظرهايی كه كدام گره ها در هر دو تحليل دامنه اي و مركزي 

1 . Key Issues/Potent Issues
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بيش��ترين امتياز را به  دس��ت آورده اند، می توان اطمينان بيش��تري در مشخص كردن موضوعات  مهم 
)گره های  مهم( حاصل  كرد. نتايج حاصل از تحليل دامنه ای و مركزی در جدول 3 قابل مشاهده است:

جدول 3: تحلیل دامنه ای و مرکزی

امتیازتحلیل مرکزیامتیازتحلیل دامنه ایردیف

19راه يابی  به  بازار13راه يابی  به  بازار1

13ريسک پذيری  و  هوشمندی  و  تمركز4حل  مسئله  و  ارزش آفرينی2

13اعتماد ،  رهبری ،  خط مشی  و  اداره4كارآفرينی3

12توليد  و  عمليات4توليد  و  عمليات4

12انعطاف پذيری  و  بهبود مستمر3تعامل و  ارتباطات،  حمايت  و  مشاركت5

12اطالعات  و  دانش3اعتماد ،  رهبری ،  خط مشی  و  اداره6

12مهارت  و  تجربه3مهارت  و  تجربه7

12تعامل  و  ارتباطات ،  حمايت  و مشاركت3اطالعات  و  دانش8

11منابع  مالی  و  سرمايه ای3انعطاف پذيری  و  بهبود  مستمر9

11منابع  فيزيکی  و  ساختاری3ريسک پذيری  و  هوشمندی  و  تمركز10

11منابع  انسانی3طراحی  و  مهندسی11

11فناوری2جهانی شدن  و  موفقيت  كسب و كار12

10فرهنگ2مزيت  رقابتی13

10عوامل  سياسی2توسعه  ايده14

9حل  مسئله  و  ارزش آفرينی2ارزيابی  و  غربال  ايده ها15

8طراحی  و  مهندسی2ايده پردازی16

8كارآفرينی2فناوری17

7ايده  پردازی2منابع  انسانی18

7مزيت  رقابتی2منابع  فيزيکی  و  ساختاری19
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امتیازتحلیل مرکزیامتیازتحلیل دامنه ایردیف

طرح  و  برنامه  و  الگو  و  نظام  نوآوری  و 2منابع  مالی  و  سرمايه ای20
6 تجاری سازی 

6استلزامات1سودرسانی  به  جامعه21

6تغييرات  مستمر  دنيای  پيرامون1اقتصاد  مقاومتی22

6امکان سنجی1تجزيه و تحليل  درونی23

6تجزيه و تحليل  بيرونی1تجزيه و تحليل  بيرونی24

6تجزيه و تحليل  درونی1امکان سنجی25

5جهانی شدن  و  موفقيت  كسب و كار1تغييرات  مستمر  دنيای  پيرامون26

4ارزيابی و غربال ايده ها1استلزامات27

طرح  و  برنامه  و  الگو  و  نظام  نوآوری  و  28
4توسعه ايده1تجاری سازی 

3اقتصاد  مقاومتی1عوامل  سياسی29

3سودرسانی  به  جامعه1فرهنگ30

 با توجه به تجزيه و تحليل فوق راه يابی  به  بازار، ريسک پذيری  و  هوشمندی  و  تمركز، اعتماد  و  رهبری 
 و  خط مشی  و  اداره، توليد  و  عمليات، انعطاف پذيری  و  بهبود مستمر، اطالعات  و  دانش، مهارت  و  تجربه، 
تعامل  و  ارتباطات  و  حمايت  و  مش��اركت، به ترتيب به عنوان موضوعات  مهم در نظر گرفته  می ش��وند. 
همان طور كه مش��خص اس��ت "راه يابی  به  بازار " به عنوان مهم ترين عامل در به نتيجه رسيدن فرايند 
نوآوری و تجاری س��ازی فناوری، می تواند به تنهايی باعث موفقيت و شکست كل زنجيره شود؛ بنابراين 
بررس��ی راه هاي مختلف براي فتح و ورود به بازار، همچنين شناس��ايی عوامل كليدی تأثيرگذار بر آن 

حياتی است كه در مرحله بعد به اين مهم پرداخته  می شود.
گزينه ها1: نقاط پايينی مدل به طورمعمول گزينه هاي ما هستند كه از بين اين گزينه ها، گزينه هاي 
 مهم برای ما حائز اهميت هس��تند. گزينه هايميم آن دسته از گزينه هايی هستند كه تأثيرات بيشتري 
روي موضوع��ات و اهداف می گذارن��د. با مالحظه نقش��ه مورد توافق، منابع انس��انی-فناوری-فرهنگ-

1 . Options
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عوامل سياسی-منابع مالی و سرمايه ای-منابع فيزيکی و س��اختاری، دارای بيش��ترين تأثير بر كليدی ترين 
موضوع شناس��ايی ش��ده در مرحله قبل يعنی "راه يابی  به  بازار " هستند و به عنوان گزينه هاي مهم در 
نظر گرفته می شوند. در رويکرد تحليل و توسعه گزينه های استراتژيک همان گونه كه از نام آن پيداست، 
در واقع تمركز ما بايد بر تقويت اين گزينه های كليدی باشد كه تأثير قابل توجهی بر موضوعات  مهم دارند 

و موضوعات  مهم نيز در سطح  باالتر به نوبه  خود موجب رسيدن به هدف می شوند.

نتیجه گیری 
با بررسی نگاشت نهايی مسئله می توان به همه اهداف پژوهش رسيد. در اين نقشه سطح بندي فرايند 
توس��عه نوآوری و تجاری س��ازی  ش��ركت های دانش بنيان، ارتباط بين همه اجزاي تشکيل دهنده آن و 
مؤلفه هاي اس��تراتژيک مشخص  شد كه بعد از مشخص  ش��دن موضوعات و گزينه هاي  مهم، خبرگان 
می توانن��د اس��تراتژي هاي خود را براي رس��يدن به هدف بي��ان كنند. در ادامه ضم��ن بحث راجع به 
گزينه های كليدی مس��تخرج از نقشه به مهم ترين راهبردهای مورد توافق خبرگان درباره اين گزينه ها 

پرداخته  می شود. 
1- منابع انسانی: نقطه آغازين نوآوري در دانش بنيان شديداً به دانش، تخصص و تعهد منابع انساني 
به عنوان ورودي هاي اصلي در فرايند خلق ارزش و نوآوري وابس��ته اس��ت. عمليات  اس��تراتژيک  منابع 
 انساني، ابزار اصلی اين شركت ها برای شکل دادن و تأثيرگذاري بر مهارت ها، گرايش ها و رفتار افراد در 
انجام وظايف  ش��غلي خويش و در نتيجه نيل به اهداف س��ازمانی و نوآوري است. به منظور بروز نوآوري، 
سازمان ها مي توانند از سرمايه انساني برای توسعه تخصص سازماني در جهت خلق خدمات و كاالهاي 
جديد استفاده كنند. به وسيله تعيين نمودن و اعمال مجموعه اي از عمليات  استراتژيک  منابع  انساني، 
س��ازمان ها مي توانند تمايل و انگيزه افراد را برای انجام اين عمليات حساس به منظور افزايش و توسعه 
تخصص س��ازمانی در جهت نيل به نوآوری س��ازمانی افزايش دهند. بدين ترتيب عمليات  استراتژيک 
 منابع  انس��اني مي تواند هدايت كننده فعاليت هاي نوآورانه باش��د زيرا امکان كش��ف و استفاده از دانش  
و تخصص را در س��ازمان پديد مي آورد. پس از بهبود فرايندهاي مديريتي، س��ازمان ها نيازمند انگيزه 
و توانايي س��رمايه انس��انی برای خلق ايده هاي خالقانه، توسعه روش هاي نوآورانه و ايجاد موقعيت های 
جديد براي پيش��رفت خود هستند. عمليات  استراتژيک  منابع  انساني مي تواند بر گزينش ها، ظرفيت ها 
و رفتارهای كاركنان برای نيل به اهداف سازمانی تأثير گذارد و آن ها را تغيير دهد و نقشی حياتی در 
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تبلور شرايط الزم برای سرعت بخشيدن و گروه بندي و هدايت افراد به سوي توسعه فعاليت هاي نوآورانه 
ايفا نمايد. با استفاده از برخي عمليات  استراتژيک  منابع  انساني، همچون استخدام، آموزش، مشاركت، 
ارزيابی عملکرد و پاداش به عنوان وسيله انگيزشي تعهد كاركنان، سازمان ها مي توانند كاركنان را وادار 
به تفکر خالقانه و نوآوري نمايند )صادقی و محتشمی، 1390(. راهبردهای مورد توافق خبرگان در  اين  

زمينه به شرح  زير است:
1- به كارگيری افرادی با دانش، مهارت، شايستگی، مشوق و ارزش های گوناگون در يک تركيب؛

2- آموزش تنوع در سبک های تفکر، تجربيات، ديدگاه ها و تخصص ها؛
3- به كارگيری سيستم مشاوره ای؛

4- ايجاد انگيزه های حقوقی  و  مالی برای مخترعان، مؤسسان و كاركنان؛
5- به  وجود  آوردن فضای محرک، مستعد و خالق جهت بروز دانش صريح و مهارت و ايجاد زمينه 

پرورش ذوق  و  قريحه، روحيه  و  انگيزه كاركنان.

2- فن��اوری: بس��يارند دانش بنيان هايی كه از فن��اوری  روز دنيا بهره می برند اما دارای س��ودآوری 
بلندمدت نش��ده اند، چرا كه اين گونه ش��ركت ها نفهميده اند كه فّناوری به خودی خود ثروت زا نيس��ت 
بلکه مديرت فّناوری موجب خلق ثروت و س��رمايه می ش��ود و اگر نوآوری و فّناوری با اصول صحيح و 
دانش مديريت تركيب نشود سکون  و  ايستايی فرهنگ نوآوری و كپی برداری از فّناوری مربوطه، رفتار 
موفقيت آفرين را به زودی به  ورطه نابودی خواهد  كشيد. شرط  حضور و عدم حذف شركت های دنيای 
پست مدرن، سود دهی و خلق ثروت است و مهم ترين مؤلفه خلق ثروت در چنين محيطی خلق  و  ايجاد 
فّناوری در مس��ير اهداف بلندمدت مديريت استراتژيک فّناوری اس��ت. مديريت فّناوری يعنی توانايی 
ايجاد دركی متقابل ميان تجارت و فّناوری، ش��ناخت محدوديت هاي فرايند برنامه ريزی اس��تراتژيک و 
به كارگيری فّناوری به عنوان بخشی از فرايند  برنامه ريزي  استراتژيک  شركت؛ بنابراين مديريت فّناوری 
را می توان به عنوان بخش��ی از مديريت اس��تراتژيک در نظر گرفت. مديريت فّناوری، در واقع مديريت 
سيستمی است كه خلق، كسب و به كارگيری فّناوری را ممکن می سازد و شامل مسئوليتی است كه اين 
فعاليت ها را در  راستاي خدمت به بشر و برآورده ساختن نيازهاي مشتري قرار می دهد. تحقيق، اختراع 
و توسعه، اساسی ترين مؤلفه هاي خلق فّناوری و وقوع پيشرفت هاي فّناورانه هستند اما در مسير توليد 
ثروت، مؤلفه مهم تري نيز وجود دارد كه همان به كارگيری يا تجاری س��ازی   فّناوری است. به بيان ديگر، 
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مزاياي فّناوری هنگامی تحقق می يابند كه نتيجه  آن به دست مشتري برسد. اين امر بسيار حائز اهميت 
اس��ت كه فّناوری سازمان به طوری كه و مقتضی مديريت ش��ود به نحوی كه سازمان به وضعيت رقابتی 
و كارايی دس��ت پيدا كند )قنبری نژاد و محمدی آلمانی، 1391(. بر  اين  اس��اس، مهم ترين راهبردهای 

مورد توافق به شرح زير است:
1- گسترش استفاده از فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان و حفظ نتايج آن؛

2- تسلط بر جنبه های بحرانی مربوط به فناوری در طول زمان؛
3- مديريت مالکيت معنوی و انحصاری كردن فناوری؛

4- دارا بودن بينش دوگانه فن-بازار و آگاهی نسبت به بازار و ارزيابی بازار فناوری؛
5- به كارگيری راهبردهای تجاری س��ازی  فناوری )پيش��رو، مقلدانه، تدافع��ی، واردكننده فناوری،  

نوآوری باز( متناسب با برنامه ها و مالحظات مخصوص به خود.

3- فرهنگ: فرهنگ سازمانی می تواند نقش محرک را در ايجاد انديشه های نوآورانه در دانش بنيان 
داش��ته باش��د، چرا كه می تواند در اعضای س��ازمان براي پذيرش هنجارهای نوآورانه، تعهد ايجاد كند. 
از جمله نکاتی كه بايد در جهت تغيير فرهنگ س��ازمانی به يک فرهنگ مش��وق نوآوری در  راس��تای 
نهادينه سازی نوآوری مدنظر قرار داد، می توان به موارد زير اشاره كرد: اول اينکه شركت ها برای دستيابی 
به موفقيت در بلند مدت، نيازمند اين هستند كه مهارت های رهبری مبتنی بر نوآوری را در افراد مختلف 
در سازمان گسترش دهند. رفتار رهبری كارمند گرا و رابطه  مدار  در برابر رفتار كار گرا و وظيفه  مدار به 
دليل تأكيد بيشتر بر بعد انسانی، فرصت بيشتری برای خالقيت و نوآوری در اختيار اعضای سازمان قرار 
می دهد. دوم اينکه براي شکوفا كردن فرهنگ سازمانی نبايستی ايده ها را بکشيم، بلکه بايستی آن ها را 
پرورش داده و تشويق كنيم. يک فرهنگ سازمانی كه با هرگونه تغيير در سازمان مخالفت می كند، عامل 
نابود كننده ايده ها است و قادر نخواهد بود با تغييرهاي روز افزون جامعه  در  حال  تغيير مقابله كند. امروزه 
سازمان ها بايستی مشتاقانه به استقبال ايده های جديد بروند، چه بسا اگر يک ايده به درستی مورد توجه 
قرار گيرد، راه حلی برای مش��کل اساس��ی، مقدمه ای بر سلسله عمليات موفقيت آميز ديگر و يا محرک 
و موتور رش��د  و  توس��عه بی عيب و نقصی برای ايجاد محصوالت و يا خدمات نوآورانه بعدی باشد. سوم 
اينکه توانمندسازی به شکل ايده آلی منجر به افزايش ابتکار، اشتياق به كار، نوآوری و سرعت عمل در 
 راستای هدف هاي سازمانی می شود. كلمه توانمندسازی به معنی دادن اختيار، صالحيت و اجازه است. 



99 نگاشتنقشهیکپارچهتوسعهسطحنوآوریوتجاریسازیشرکتهای...

واگ��ذاری اختيار، باعث افزايش اعتماد به نفس كاركنان ش��ده و رغبت به كار و ابتکار عمل در آن ها به 
وجود می آورد. چهارم اينکه در سازمان بايستی بهترين و مؤثرترين الگوی ارتباطی را براي ايجاد فرهنگ 
نوآوری انتخاب كنيم. در  اين  زمينه، ش��بکه های ارتباطی غيرمتمركز برای تبادل اطالعات مورد توجه 
هستند، چراكه در آن ها عدم تغيير به تمام اعضا اين امکان را می دهد كه تخصص هايشان را با يکديگر 
مبادله كنند و اين كار موجب ترويج خالقيت  و  نوآوری می شود. پنجم اينکه قابليت برای خالقيت در 
حل مشکالت سازمانی به گونه بالقوه در بين همه كارمندان توزيع شده است. اگر آن ها به طور مقتضی 
انگيزش داش��ته باش��ند می توانند در كار خود، خالق و رهبر نيز باشند. ششم اينکه اشتباهات اجزاي 
جدايی ناپذير زندگی  س��ازمانی هستند. بسياری از فعاليت های نوآورانه، فعاليت هايی هستند كه در پی 
بروز نوعی اشتباه، خلق شده اند و تمايل به رفع مشکل يا تصحيح اشتباهات دارند. فرهنگ سازمانی كه 
از نوآوری دوری  می كند، حتی جزئی ترين اشتباهات كاركنان را نيز سركوب  می كند. اعتماد  به  كاركنان 
عالوه  بر ايجاد تعهد حرفه ای در آنان، فرهنگ يکپارچه ای برای ايجاد خالقيت و گس��ترش نوآوری به  
وجود می آورد )سعيدی كيا، 1388(. راهبردهای مورد  توافق خبرگان در  اين  زمينه به  شرح  زير است:

1- اعطای آزادی  عمل كافی به كاركنان و از  بين  بردن هراس در سازمان؛ 
2- توجه  به شکل گيری شبکه های  اجتماعی، ارزش ها و بينش های افراد؛

3- ايجاد فرهنگ مؤثر  بر يادگيری و فرهنگ  رقابتی  درون  سازمان؛
4- مطرح  كردن نوآوری به عنوان جزئی  از سيستم  ارزيابی  عملکرد؛

5- كاهش نقش بازيگران  فردی در نوآوری و تصميم گيری های  مستقل.

4- عوامل سياس��ی: نظام نوآوری در س��طح ملی در جهت تجاری نمودن ايده ها و انتقال مس��تمر 
دانش از س��طح توليد دانش تا بهره برداری و تجاری س��ازی  آن ايفای نقش می كند. نظام ملی نوآوری 
شامل مجموعه ای از س��ازمان ها، نهادها، مؤسسات، راهبردها، سياست ها، برنامه ها، قوانين  و  مقررات و 
بس��ترهای تسهيل كننده است كه حول هدف واحدی برای ايجاد، اشاعه و به كارگيری و بهره برداری از 
دانش  علمی  فناورانه به منظور رش��د  و  توس��عه اقتصادی، اجتماعی  و  فرهنگی و سياسی در جهت رفاه 
 اجتماعی با نگاه  به آينده با  يکديگر در  تعامل هستند. مهم ترين داليل ناكارآمدی نظام  ملی  نوآوری كه 
كل  نظام و اجزای  آن از جمله دانش بنيان ها را تحت تأثير قرار می دهد عبارت انداز: قوانين  نامناس��ب 
ك��ه عمدتاً به قوانين  حمايت  از  فناوری مانند حقوق مالکيت معنوی مربوط می ش��ود؛ محدوديت های 
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كليدی از قبيل ضعف در دانش��گاه ها، مؤسسات R&D، آزمايشگاه های دولتی، تعداد  اندک مراكز  رشد 
و شركت های با فناوری  پيشرفته و ضعف  در مالحظات  فناورانه؛ ضعف هماهنگی  ميان اجزاء كه ناشی 
 از عدم  هماهنگی اجزای نظام  ملی  نوآوری از جمله ارتباط  ميان صنعت، دانش��گاه و دولت است؛ ضعف 
جريان  اطالعاتی كه وجود اين جريان  اطالعاتی ميان اجزای نظام  ملی  نوآوری، حياتی اس��ت. جريان 
 اطالعاتی شامل مواردی چون دانش  فنی، انتظار  فناوری، اطالعات  نيروی  انسانی، اطالعات  مالی و  غيره 
می ش��ود )رادفر و خمس��ه، 1387(. بر  اين  اس��اس مهم ترين راهبردهای مورد  توافق كه الزم است هم 

توسط دانش بنيان ها و هم توسط دولت پياده سازی شوند به  شرح  زير است:
1- به كارگيری سياست های شبکه ساز؛

2- برقراری امنيت  اقتصادی و سرمايه گذاری؛
3- حمايت های مس��تقيم و غيرمس��تقيم دولتی در جهت تسهيل قوانين تأمين اجتماعی، قوانين 

پولی  و  بانکی، قوانين صادرات  و  واردات، قوانين مالياتی و عوارض؛
4- نظم بخشيان به سيستم كسب و كار و جلوگيری از اعمال  غيرقانونی؛

5- مشخص  شدن حيطه فعاليت ها و محدوديت های كسب و كار.

5- منابع  مالی  و  سرمايه ای: سرمايه گذاري در حوزه فعاليت شركت های دانش بنيان به سبب خطر 
ذاتی نهفته در طرح هاي نوآورانه، ماهيت سرمايه گذاري بلندمدت داشته و در نتيجه ساز وكارهاي مالی 
 و  اعتباري متداول براي تأمين  مالی آن ها مناس��ب نيس��تند. به رغم عدم  وجود متولی مش��خصی كه 
ش��ركت هاي كوچک  و متوسط متقاضی بتوانند جهت رفع موانع تأمين  مالی به آن مراجعه نمايند، در 
 حال  حاضر فعاليت هاي چشمگيري در  جهت كمک  به شركت هاي كوچک  و  متوسط صورت می پذيرد. 
از جمله گروه هاي فعال در مقوله ارائه مش��اوره و تأمين  مالی ش��ركت هاي كوچک  و  متوسط، می توان 
به مراكز  رش��د و پارک هاي فناوري، س��رمايه گذاران مخاطره پذير، سازمان ها و صندوق هاي حمايتی و 
غيره، اشاره داشت كه هر يک به  نحوي  از  انحاء و در مراحل مختلف چرخه حيات شركت هاي كوچک  و  
متوسط حضور می يابند. در  واقع تأمين  مالی براي دانش بنيان هايی كه در مرحله راه اندازي كسب و كار 
قرار دارند، مش��کل ترين بخش اس��ت. بايد توجه كرد كه درصد  اندكی از ش��ركت هايی كه هر ساله در 
سراسر دنيا راه اندازي می شوند، از طرف سرمايه گذاران مخاطره پذير  سنتی، تأمين  مالی می شوند. اين 
درحالی كه است كه حدود 90 درصد شركت ها از محل منابع مالی خصوصی راه اندازي می شوند. تأمين 
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 مالی معموالً فرايندي س��اده نيست و در بس��ياري از مواقع بسيار پيچيده و وقت گير است )استيری و 
مشيری، 1388(. راهبردهای مورد توافق خبرگان در  اين  زمينه به شرح زير است:

1- توليد رقابت پذير و اقتصادی؛
2- افزايش ميزان سرمايه گذاری در تحقيق  و توسعه؛

3- سرمايه گذاری های مشترک و فراهم كردن قابليت سرمايه گذاری خارجی؛
4- كس��ب تواناي��ی پيش بينی های  درازم��دت  منظم به عن��وان پايه ای ب��رای تصميمات مطمئن 

سرمايه گذاری؛
5- جذب مؤسسات سرمايه گذاری صنعتی، وام های  تجاری و سهام.

6- منابع  فيزيکی  و  ساختاری: عملی كردن ايده هاي خالقانه و نوآوري ها در دانش بنيان هايی اتفاق 
 مي افتد كه در قالب محيط های كاری تطبيق داده ش��ده اند. در حقيقت فضاهاي كالبدي قالبي اس��ت 
كه در آن، رفتارها و برخوردهاي انس��ان رخ مي دهد و تأثيرات متقابلي بر وي دارد. خالقيت در بش��ر 
استعدادي »عمومي« است مثل هوش و حافظه و هر كس كم و بيش خالق است. اين استعداد طبيعي، 
برحسب محيط و شرايط ديگر، كم يا زياد بروز مي كند. محيط هاي مساعدي براي خالقيت وجود دارد 
كه باعث ش��کوفايي، گسترش و رشد آن مي ش��ود. محيط هاي ديگري نيز وجود دارند كه بزرگ ترين 
اس��تعداد بالق��وه خالقيت، نمي تواند در آنجا بروز كند. عوامل متع��ددي در خالقيت و نوآوري افراد در 
محيط كار مؤثر است كه عبارت اند از: انگيزه، مهارت، منابع، تفکر خالق، شخصيت، آرامش  و  آسايش، 
جو، فرهنگ، يادگيري  و  تجربه. از  اين  ميان عواملي كه بيش از سايرين تحت تأثير فضای كالبدی قرار 
 مي گيرند عبارت اند از: آرامش  و  آسايش، تفکر  خالق، انگيزه  و  تعامالت. انگيزه نقش مهمي در خالقيت  
و  نوآوري به  عهده دارد. تحقيقات زيادي نشان مي دهد كه ارتباط  ميان محيط  كاري و خالقيت توسط 
انگيزه تعديل مي شود. در  يک محيط  كاري  مناسب، كاركنان براي رفتارهاي  خالقانه انگيزه دارند. لزوم 
حفظ انگيزه در يک مركز تحقيقاتي ضروري است، چراكه تحقيق فرايندي زمان بر است و عالوه  بر  آن 
محققين مشکالت زيادي را تا رسيدن به نتيجه پيش  رو دارند و شايد حتي در  مواردي به  نتيجه  مطلوب 
هم نرسند. چنانچه محقق در طول تحقيق انگيزه خود را از دست دهد، نااميد شده و كار تحقيقاتي به 
نتيجه نمي رس��د )بيسادی و همکاران، 1392(. بر  اين  اساس مهم ترين راهبردهای مورد توافق به شرح 

زير است:
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1- بهره وری در تجهيزات و فضای كالبدی؛
2- فراهم كردن زيرس��اخت های الزم برای بازار يا تحول در فناوری و فرايندهای تجاری س��ازی  در 

نظام صنعتی-اقتصادی؛ 
3- استانداردسازی فرايندها؛

4- فراهم سازی زيرساخت اطالعاتی؛
5- اهميت قائل شدن برای فرايندهای پايين دستی.
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