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طراحی الگوی بومی زنجیره ای پیشران نوآوری و فناوری با تاکید بر بلوغ فناوری و فناور
ابوالفضل میرزاپورارمکی
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چکیده
مدیریت فرآیند نوآوری ضمن پیچیدگی و در بر گیری متغیر ها و مولفه های متکثر ،برنامه پذیر و قابل مدیریت می باشد .مدیریت
فرآیند نوآوری دستورالعمل های مشخصی است که با اجرایی شدن آنها زمینه پیشرفت فناوری های کلیدی در زیست بوم ملی
فراهم شده و زمینه تحقق پیشرفت ملی در تمامی حوزه های کارکردی کشور فراهم می شود .با توجه به اینکه مدیریت فرآیند
نوآوری یکی از ارکان اصلی حکمران ی و از مولفه های اصلی و کلیدی پیشرفت قلمداد می شود ارائه الگوی بومی از مدیریت نوآوری
بر اساس چارچوب ارزش الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت الزم و ضروری است .بر این اساس الگوی بومی پیشران نوآوری که زنجیره
ای پیوسته از جریان نوآوری در زیست بوم علم ،فناوری و نوآوری کشور قلمداد می شود به عنوان الگوی پیشنهادی جهت درج در
پیشنویس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ارائه می گردد .این الگو فرآیندی رقابتی ،هدفمند و شبکه ای در راستای توسعه فناوری
های ملی فراهم می آورد.
کلمات کلیدی :الگوی بومی ،پیشران نوآوری ،فرآیند مدیریت نوآوری ،بلوغ فناور

مقدمه
طراحی الگوی پیشرفت فناوری و نوآوری را می توان از مصادیق اصل نظام سازی در حوزه علم و فناوری قلمداد نمود.
یکی از اصلی ترین نظام های کارکردی در سامانه کالن انقالب اسالمی نظام بومی پیشرفت علم و فناوری است که
نیازمند الگوهای بنیادی و کارکردی تاسیسی دارد (میرزاپور ارمکی )1396 ،پیشرفت فناوری به عنوان موتور محرک
اقتصاد دانش بنیان ،فرآیندی هدفمند و زیربنایی است که در نتیجه ارتقاء مولفه ها و شاخص های نوآوری حاصل می
شود .نوآوری به عنوان اصلی ترین هدف تحقیق و توسعه در حقیقت فرآیندی مدیریتی است که از مجموعه ای به هم
پیوسته از چرخه های هماهنگ تالش خالقانه به منظور رفع نیازمندی های علمی و فناورانه را دنبال می کند .سرجری
برین بنیان گذار مشترک گوگل در تبیین موضوع نوآوری بر اجرا و مدیریت فرآیند ایده پردازی و نوآوری تاکید نموده و
آن را به عنوان مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با یکدیگر معرفی می کند که به دنبال یک هدف مشخص با یکدیگر
تعامل می نمایند (ترات پل .)52 ،1395 ،فرآیند مدیریت نوآوری را می توان مجموعه ای از ابزار ها و روش های مدیریت
نوآوری توصیف کرد که مطابق با الگوی مشخصی و در تعامل با یکدیگر امکان تداوم نوآوری را در سازمان فراهم می

 .1دانش آموخته دکتری نانوبیوتکنولوژی ،مسول واحد الگوپژوهی شبکه پیشران فناوری های راهبدی و تحقیقات کاربردی و توسعه ای ،طلبه حوزه آیت ااهلل
ایروانی

1

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
کنند .الزم به توجه است که الگوها و مدل های متفاوت و متنوعی در عرصه حمایت از زنجیره ایده تا محصول نهایی
وجود دارد .برخی از این الگوها در طی یک بازه زمانی نسبتاً بلند مدت از یک ایده فناورانه حمایت می کنند تا به
سرانجام برسد .برخی دیگر از الگوهای حمایتی ،به صورت کوتاه مدت و مقطعی در بخشی از زنجیره ایده تا محصول
نهایی حضور دارند .بر اساس دیدگاه حاکم در توسعه علم و فناوری در غرب دستیابی به توسعه علمی از ذهن انسان و
ایده های علمی آغاز می شود و به کشف پدیده های جدید و تحول آفرین می رسد ( کوردوا .)2018 ،همانگونه که
مالحظه می شود در الگوی حاکم بر نوآوری و توسعه فناوری ابتدای مسیر ایده پردازی و خالقیت است که امری کامال
انسانی تلقی می شود؛ پس از این مرحله آنچه در مسیر تحول و تکامل قرار می گیرد محصول فرآیند اکتشافی انسان که
همان ایده است می باشد؛ به عبارت دقیقتر آنچه در ادامه مسیر مورد توجه جدی قرار می گیرد صرفا ایده و اندیشه
فناورانه جدیدی است که ارائه شده است و تکامل و تحول فناوری مورد غفلت قرار می گیرد.

مروری بر الگوهای نظری پیشران نوآوری
راث ول ،تاریخچه روند تحول توسعه تجاری نوآوری های ایده های فناورانه را در پنج نسل به شرح ذیل توضیح داده است
(برگر .)2014 ،نسل اول با فشار ایده های فناورانه از دهه  1950تا اواسط دهه  1960همراه بوده است .این دهه دوره
رشد سریع اقتصادی است که در آن صنایع جدیدی بر اساس ایده های فناورانه و نوآورانه به وجود آمدند .جامعه ،دولت و
کسب و کارها منابع فراوانی برای توسعه تجاری جریان اکتشافات علمی اختصاص دادند که منجر به توسعه خطی ایده
های فناورانه از آزمایشگاه تا بازار شد .نسل دوم با محوریت کشش بازار از اواسط دهه  1960تا اوایل دهه  1970که از
آهنگ رشد اقتصادی کاسته شد با این تاکید که از منابع بصورت عقالنی استفاده شود و بهرهوری افزایش یابد؛ در این
شرایط منازعه بر سر سهم بازار افزایش یافت .در این دوره نیز فرایند توسعه تجاری ایده های فناورانه به صورت خطی
دنبال میگردد و با بررسی نیاز بازار شروع میشود .در نسل سوم تعامل مورد توجه قرار می گیرد؛ از مشخصات اصلی دهه
 1970و اوایل  1980می توان به بحران اقتصادی و محدودیتهای دستیابی به منابع اشاره کرد .تصمیم گیری در
خصوص تخصیص منابع و فعالیتهای سرمایه گذاری بوسیله کاهش هزینهها ،بهینه سازی مقیاس ،تثبیت و منطقی
سازی حکمفرما شد .ضرورت توسعه تجاری ایده های فناورانه بصورت ترکیبی از دو نسل قبل ممکن است فرایند توسعه
تجاری با دیدگاهی تعاملی به جای دیدگاه خطی را مورد توجه جدی قرار داد .در نسل چهارم که دوره بهبود اقتصادی
است یکپارچه سازی و توسعه موازی مورد توجه قرار دارد؛ در ابتدای دهه  1980تا اوایل دهه  ،1990صنایع به ایده های
فناورانه اتحادیه ها و استراتژی جهانی شدن برای بدست آوردن مزیت رقابتی توجه ویژه ای داشتند .در این دوران
چرخههای عمر محصوالت کوتاه تر شد .سرعت ورود به بازار و نیز بهینه سازی کارایی تولید اهمیت یافت .ژاپنیها رهبری
دنیا در استفاده موازی به جای فرایند توسعه پیاپی ،تبادل فشرده اطالعات و همپوشانی عملکردی را بر عهده گرفتند.
نسل پنجم نوآوری با یکپارچگی نظامها و شبکه سازی متولد شد؛ در این دوره فرایند توسعه تجاری بر سرعت ،کارایی و
انعطاف پذیری برای پیشرانی در نوآوری متمرکز است؛ فعالیتهای توسعهای یکپارچه و موازی ،ارتباطات عمودی زود به
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زود و قوی بین وظایف گوناگون سازمانی (توسعه ،ساخت و بازاریابی و ،)...طراحی مبتنی بر ایده های فناورانه اطالعات و
نظامهای اطالعاتی و الگوهای شبکهای حاکم بر فرایند نوآوری در این نسل مورد توجه هستند .یکی از این الگوها ،توسط
ترات ( )2012ارائه شده است .در این الگو بر ارتباطات افقی نظیر مشارکت ،تحقیقات رقابتی اولیه ،سرمایه گذاری
مشترک روی تحقیق و توسعه و اتحادهای تحقیقاتی تاکید دارد .فرایند نسل پنجم بیشتر یک شبکه عملکردی کارآمد
است که با انعطاف پذیری منابع مورد نیاز را در هر کجا و هر زمانی بدون هزینههای معامالتی وابسته به نسلهای قبلی
فرایند توسعه تجاری ایده های فناورانه بکار میگیرد .اغلب شرکتهای امروزی در حالی که در تالش هستند تا فرایند
نسل چهارم را به کار گیرند ،با مسائلی چون بازارهای جهانی شده ،افزایش فشارهای تنظیمی (نظیر استانداردها) و
افزایش هزینه های تحقیق ،توسعه و توسعه تجاری ایده های فناورانه مواجه هستند .آنچه در نسل ششم مورد توجه قرار
دارد مفهوم نوآوری باز است که حداکثر سازی ظرفیت سازمان در نوآوری را به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار داده
است .پارادایمهای نوآوری ایده های فناورانه در سالهای اخیر دستخوش تغییرات فراوانی شده است .پژوهشهای هنری
چسبرو نشان داده که شیوه خلق ایدههای جدید و عرضه آنها به بازار به شدت تغییر کرده است .و از الگوی نوآوری بسته
به الگوی نوآوری باز تبدیل شده است( .چسبرو .)1390 ،الگو های نوآوری تنوع قابل توجهی از نظر الگوی کلی فرآیند و
اهداف دارند؛ به عنوان مثال الگوی گلداسمیت کل فرایند توسعه تجاری از ایده ،توسعه ،خلق بنگاه تازه تاسیس یا
انشعابی و سپس استراتژی خروج مخترع و سرمایه گذاران تشریح شده است .در این الگو هر یک از شاخههای فنی ،بازار
و تجارت در  6مرحله متوالی شامل :تحقیق ،امکان سنجی ،توسعه ،معرفی ،رشد و بلوغ نشان داده شده است و این
مراحل به سه فاز اصلی فاز مفهومی ،فاز توسعه و فاز تجاری تقسیم شدهاند (فرگوسن .)2008 ،در الگوی توسعه تجاری
کوپر (الگو مرحله ـ دروازه) فرایند مرحله ـ دروازه یک نقشه راه عملیاتی شده برای هدایت پروژههای محصوالت
جدید از مرحله ایده تا مرحله قرار دادن آن در بازار میباشد .بر اساس مطالعهای که اخیراً بر روی فرایند توسعه
محصوالت جدید در منابع مختلف صورت گرفته نزدیک به  %60از شرکتها از فرایند مرحله ـ دروازه برای هدایت
فعالیتهای توسعهای خود در زمینه محصوالت جدید بهره میبرند (بندریان .)1388 ،در این الگو مرحله جایی است که
در آن اقدام به وقوع می پیوندد و دروازه جایی است که در ان اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه یا عدم ادامه مسیر توسعه
صورت میگیرد .مراحل اصلی و نقاط تصمیم گیری موجود در الگو مرحله ـ دروازه عبارتند از:
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مرحله صفر :ایده پردازی
تصمیم اول :غربال ایده
مرحله یک :بررسی اولیه
تصمیم دوم :غربال ثانویه

مرحله دوم :بررسی تفصیلی
تصمیم سوم :اقدام برای توسعه
مرحله سوم :توسعه
تصمیم چهارم :اقدام برای تست
مرحله چهارم :انجام تست و معتبرسازی
تصمیم پنجم :اقدام برای توسعه تجاری
مرحله پنجم :تولید و بازاریابی کامل بعد از ارائه محصول به بازار

در الگوی فرایند توسعه تجاری ایده های فناورانه که توسط جولی ارائه شده است  5مرحله برای توسعه تجاری ایده های
فناورانه در نظر گرفته شد .این مراحل توسط پلهایی به یکدیگر مرتبط میشوند و منابع و حمایتهای مورد نیاز جهت
عبور از هر یک از مراحل را فراهم میکنند .مراحل تجاری سازی عبارتند از :به تصویر کشیدن ایده ،بررسی امکان پذیری
توسعه تجاری ،نمایش و اثبات ایده های فناورانه ،ورود به بازار وحفظ موقعیت توسعه تجاری مستمر و تحقق سودمندی
بلند مدت (جولی .)1997 ،گلیش ( ) 2007یک الگوی مفهومی عمومی را برای توسعه تجاری ایده های فناورانه در سطح
شرکت ارائه داده است که شامل  5مرحله شناسایی (تشخیص) فرصت ،طراحی و توسعه ،آزمایش و تولید اولیه ،معرفی و
تولید و مدیریت چرخه عمر میباشد .شرکت توسعه تجاری دانشگاه کوئیزلند یک الگو  8مرحلهای متوالی را که طی آن
کارآفرین و مخترع از ایده اولیه تا استراتژ ی خروج از یک شرکت تازه تاسیس موفق برای به تصویر کشیدن فرایند توسعه
تجاری تدوین کردهاند .این الگو تاکید زیادی به تحقیق و توسعه رو به جلو در یک برنامه توسعه تجاری دارد و کمتر به
عناصر پائیندستی این فرایند توجه میکند.
الگوی نظام ملی نوآوری
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مفهوم نظام ملی نوآوری اولین بار توسط فریمن 3برای توصیف نوآوری در ژاپن بکار گرفته شد .فریمن نظام ملی نوآوری
را بصورت زیر تعریف میکند":شبکه ای از موسسات در بخش های عمومی و خصوصی که فعالیت ها و تعامالت آنها باعث
ایجاد ،واردات ،اصالح و انتشار تکنولوژی های جدید می شود" (فریمن  )1987الندوال 4نظام ملی نوآوری ترکیبی از
عناصر و روابط بین این عناصر میداند که در داخل مرزهای یک کشور قرار دارند و یا از داخل یک کشور سرچشمه
2 National System of Innovation
3 Christopher Freeman
4 Bengt-Åke Lundvall
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میگیرند و در تعامل با یکدیگر برای تولید ،انتشار و استفاده از دانش مفید و اقتصادی هستند (الندوال  .)1992نلسون
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در تعریف نظام ملی ن وآوری از آن به عنوان تعامل مجموعه ای از موسسات یاد میکند که عملکرد نوآورانه بنگاه های یک
کشور را تعیین میکند( .نلسون  .)1993ادکوئیست 6توسعه ،انتشار و استفاده از نوآوری را متاثر از عوامل اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،سازمانی و  ...میداند که تشکیل دهنده نظام نوآوری هستند (ادکوئیست  .)1997نظام ملی نوآوری
ترکیبی از عناصری است که در تعامل با یکدیگر زمینه خلق ،انتشار ،انتقال و بهره برداری از فناوری را در داخل مرزهای
یک کشور را فراهم میکند .در واقع واژه "نظام" اشاره به وجود چند عامل و تعامل این عوامل با یکدیگر دارد .مراد از
"ملی" نیز این است که عوامل موجود در نظام در داخل یک کشور موجودند و کارکردهای نظام در سطح کشور قابل
بررسی هستند.
فرآیند نوآوری
فرآیند نوآوری مفهومی مرکب است که بیان کننده کلیه روندها ،ارزش ها ،سامانه ها و قوانین حاکم بر نظام نوآوری است.
این مفهوم در بردارنده تمامی مفاهیم جزئی است که در موضوع مدیریت نوآوری قابل ارائه می باشد؛ کوپر 7و اجت 8در
تبیین این مفهوم ضمن تبیین مفهوم فرآیند در قالب مجموعه ای از فعالیتها و مراحل ساختارمند که با هدف مشخص و
حصول نتیجه مشخص طراحی شده است بر نیازمندی فرآیند به سیر منطقی و طی کردن مراحلی مشخص تاکید دارد.
(کوپر و اجت.)1999 ،
ساختارها و ابزار نوآوری
برای این که نوآوری در فرایند ی مشخصی که طراحی شده است تحقق یابد و منجر به تکنولوژی و محصول شود نیازمند
بستر های حمایت کننده است .این بسترها در واقع ساختارها و ابزارهای نوآوری تلقی می شوند .ساختارها اشاره به
مراکز ،نهادها و بطور کلی به مکانهائی که برای حمایت از نوآوری تشکیل شده اند دارد و ابزارها نیز عمدتا توسط
ساختارها و در قالب رویدادهای نوآوری و حمایت های مالی از فرایند نوآوری استفاده میشود .دالزیل 9ساختارهای نوآوری
را در واقع ((میانجی های نوآوری ))10می داند که که بصورت مستقیم از طریق کمک به نوآوری چند شرکت یا بصورت
غیرمستقیم از طریق افزایش ظرفیت نوآوری ملی ،منطقه ای یا بخشی کمک میکند( .دالزیل .)2010 ،هاولز 11در تبیین
مفهوم میانجی گری در نوآوری ،از میانجی های نوآوری بعنوان عوامل یا واسطه هایی یاد میکند که بین نقش آفرینان در
نوآوری در هر یک از جنبه های فرایند نوآوری عمل میکنند .او همچنین نقش میانجی ها را بعنوان واسطه های اطالعاتی
بین همکاران بالقوه ای ذکر میکند که در نقش ارائه مشاوره ،تامین مالی و پشتیبانی ظاهر میشوند (هاولز.)2006 ،
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تبیین الگوی نظری پیشران پیشرفت نوآوری
قبل از تبیین الگوی پیشران نوآوری الزم است امکان برنامه پذیری و مدیریت فرآیند نوآوری مورد بررسی قرار گیرد .با
توجه به اینکه موضوع نوآوری و فرآیند نوآوری موضوع پیچیده ای است و عوامل متعددی در آن دخیل است ،مدیریت
فرآیند نوآوری به عنوان الگویی پیچیده در نظر گرفته می شود؛ نکته قابل تامل اینکه برخالف ماهیت پیچیده و مبهم
فرآیند نوآوری ،مدیریت بر آن از الگو های مشخصی پیروی می کند؛ به عبارت دقیقتر می توان فرآیند نوآوری را با
استفاده از الگو های مشخص و هدفمندی برنامه ریزی کرد تا احتمال موفقیت آن افزایش یابد .در واقع اگرچه نوآوری و
فرآیند نوآوری با عدم قطعیت های قابل توجهی همراه است اما موضوعی حیاتی برای بقای سازمان ها در زیست بوم
رقابتی فناوری در دنیا تلقی می شود .بررسی عملکرد شرکت های مختلف بین المللی نشان می دهد که حفظ قابلیت
نوآوری و مدیریت آن به صورت مستمر عامل اص لی بقای سازمان های پایدار بوده است .با توجه به اینکه فرآیند نوآوری
در مصادیق و موضوعات مختلف ویژگی های اختصاصی خود را دارد و به طور کلی به صورت بالقوه در سازمان ها وجود
دارد و تنها نیازمند تحریک و تکامل است مفهوم هدایت و پیشران فرآیند نوآوری هماهنگی بیشتری با این مفهوم دارد.
لذا آنچه در این مقاله مورد توجه قرار دارد تبیین الگوی پیشران نوآوری است .حمایت و هدایت فرآیند نوآوری به سمت
دستیابی به محصوالت فناورانه با ارزش افزوده مناسب یکی از ضرورت های اصلی در طراحی الگوهای پیشران نوآوری
تلقی می شود .در نگاهی جدی د و نوآورانه الگوی نوآوری معادل مفهوم انرژی نوآوری تلقی شده است؛ در این نوع نگاه به
مفهوم الگوی نوآوری ،انرژی نوآوری از تالقی سه نیروی مختلف حاصل می شود -1 :نگرش افراد  -2پویایی رفتار های
گروهی  -3پشتیبانی سازمانی .مت کینگدن ، 12مدیر عامل و یکی از بنیان گذاران شرکت مشاوره نوآوری وات ایف
( ) www.whatifinnovation.comالگویی دیگر از الگوی نوآوری رویکرد تکاملی به نوآوری در شرکت گوگل است که در
متن آن جذب و حمایت از ایده های زیاد ،آزمودن آنها در بازار و تحمل شکست سریع است .گوگل مدعی است که از
همین راه توانسته ساالنه حدود  100محصول و خدمت جدید را به بازار عرضه نمایدBala Iyer and Thomas H. (.
Davenport. “reverse engineering googles innovation machine” Harvard Business Review, 58-68, April

)2008.
 -2تبیین نظری الگوی پیشران پیشرفت
 2-1مولفه های اصلی الگوی پیشران پیشرفت فناوری و نوآوری
در الگوهای جاری توسعه فناوری مولفه اصلی که در راستای اجرایی سازی الگوی توسعه فرصت بلوغ و رشد پیدا می کند
در درجه اول محصول فناورانه و سپس ارزش اقتصادی آن است؛ به عبارت دقیقتر موضوع اصلی الگوهای توسعه فناوری
بلوغ فناوری و رشد سرمایه و ارزش است .اما آنچه در الگوی پیشران پیشرفت به عنوان مولفه اصلی قلمداد می شود فناور
به عنوان عامل کشف کننده و پیاده کننده فناوری از یک ایده اولیه به یک محصول مادی است .در واقع فناوری مصنوع

12 Matt Kingdon
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فناور است که به واسط ه قدرت و قابلیتی که در اختیار او نهاده شده است توانسته در پاسخ به یک سوال به کشف و صنع
جدیدی برسد .در نتیجه بیش از توجه به بلوغ فناوری الزم است به رشد فناور توجه شود.
بلوغ

رشد

بلوغ

رشد

فناوری

فناور

فناوری

اقتصادی

شکل  -مقایسه تطبیقی دو دیدگاه در بلوغ فناوری

با توجه به اینکه در الگوی پیشران پیشرفت عامل اصلی نوآوری و توسعه فناوری در مقام کشف حقیقت وجودی هستی
انسان در نظر گرفته می شود؛ تمرکز منابع و توجه در این الگو بر روی آموزش و تربیت انسان در نقش فناور تعریف می
شود .بر این اساس در صورتی که انسان با بهره مندی از قوای درونی و امکانات وجودی بالفعل برای ساخت و بازآفرینی
موجود جدیدی اقدام نماید؛ در واقع توانسته است در الگوی نوآوری حرکت و زمینه پیشرفت فناوری های جدید را فراهم
آورد.
زنجیره  10حلقه ای پیشران پیشرفت
بر اساس چارچوب کلی فرآیند نوآوری و مجموعه ارزش های بنیادی ،الگوی پیشران پیشرفت شامل زنجیره  10حلقه ای
به هم پیوسته به منظور پیاده سازی فرآیند نوآوری طراحی شد .این فرآیند با بررسی و ارزیابی سطح بلوغ فناوری در
زیست بوم ملی کشور و همچنین ارزیابی سطح راهبردی فناوری آغاز می شود .بررسی و رصد دقیقق فناوری با این دو
شاخص تعیین می کند که الگوی مدیریت فرآیند نوآوری از کدام بخش از زنجیره نوآوری آغاز خواهد شد .در ادامه هر
یک از حلقه های زنجیره به صورت تفصیلی تبیین می گردد.
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شکل  -1الگوی کلی الگوی پیشران نوآوری

حلقه اول :در الگوی ایدمو که شباهت زیادی به رویداد استارتاپی و فن بازار دارد ،فراخوانی برای دریافت ایده ها خالقانـه
و کاربردی در موضوع و مسئله مشخص شده صادر میشود و پس از جمع آوری ایـده هـا در طـی چهـار مرحلـه ارزیـابی
صورت میگیرد.
حلقه دوم :در حلقه بعدی الگوی نوتک وجود دارد که ورودی آن طرحهای اولیه است که یک مرحلـه بعـد از ایـده قـرار
میگیرند .در این مرحله از طرح های اولیه تا رسیدن به نمونه آزمایشگاهی حمایت میشود..
حلقه سوم :در حلقه سوم حمایتی ،یعنی حلقه حمایتی فن چالش از نمونههای آزمایشگاهی ممتاز تا رسـیدن بـه نمونـه
اولیه حمایت میشود.
حلقه چهارم :در الگوی چهارم ،نمونه های اولیه در رقابت با یکدیگر قرار گرفته و از نمونههای اولیه برتر برای طی کـردن
حلقه بعدی و رسیدن به محصول کامل حمایت میشود .وظیفه این کار را الگوی فن آپ بر عهده خواهد داشت.
حلقه پنجم :محصول کامل توسط الگوی حمایتی پنجم ایستا یعنی تک کام به محصول نیمه صنعتی تبدیل خواهد شد.
حلقه ششم :در الگوی ششم ،محصول نیمه صنعتی مورد حمایت قرار میگیرد تا به محصول صنعتی تبدیل شود .با ایـن
تبدیل ،زنجیره تکمیل خواهد شد و محصول صنعتی به بازار نهایی عرضه میشود.

شکل  -2الگوی کلی الگوی پیشران نوآوری بر اساس محصول فناوری

مولفه های و شاخص های اصلی الگوی پیشران ملی
با توجه به اینکه الگوی پیشران نوآوری بومی بر اساس مولفه های ثابت و مشخص طراحی شده است .مهمتـرین شـاخص
های آن را می توان در زیر بیان کرد.
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-

-

تناسب و همخوانی با شاخص ها و مولفه های بومی :الگوی ارائه شده متناسب با زیست بوم علم و فناوری کشـور طراحـی
شده است و ضمن بهره مندی از ویژگی ها مثبت الگو های خارجی موفق شرایط و ویژگی های زیست بوم داخلی را مـورد
توجه قرار داده است.
تمرکز بر هدایت زنجیره ذهن تا عمل به جای توجه صرف به ایده تا محصول .الگوی حاکم بر فرآیند مـدیریت نـوآوری در
دنیا بر توسعه ایده تا محصول تاکید دارد اما الگوی حاضر بر هدایت و مدیریت زنجیره ذهن تا عمل تاکید می کند.
حاکمیت الگوی زنجیره ای و به هم پیوسته که از منطق مشخصی پیروی می کند .همچنین حاکمیت سازوکار شـبکه ای
و روابط غیر خطی بر کل فرآیند از ویژگی ذاتی الگو است.
این زنجیره بر اساس سطح نیازمندی و اولویت ها قابل تنظیم و برنامه ریزی است
الگوی پیشنهادی در تمامی مسیر بر اساس رقابت میان گروه های شرکت کننده طراحی می شود.

شکل  -3مولفه های کلیدی الگوی پیشران نوآوری

الگوهای ساختاری پیشران نوآوری
ویژگی الگوهای ساختاری ،فرآیندی بودن آنهاست .به عبارت دیگر این الگوها چند حلقه از زنجیره پیشران را در بـر مـی-
گیرند و برای طی کردن آنها حمایت های الزم را تدارک میبییند .مهمترین الگوهای ساختاری پیشران نـوآوری عبارتنـد
از:


شبکه پیشرانش نوآوری



شبکه پیشرانه نوآوری
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شبکه پیشران نوآوری



شبکه پیشرفت نوآوری
هر یک از الگو های ساختاری فوق در سه بعد آموزش و توانمند سازی ،تامین منابع و زیرساخت ،بازار و سرمایه فرآیند
های مشخص و تعریف شده ای را در اختیار دارند .این فرآیند های ساختاری به صورت مراحل پی در پی و به هم پیوسته
تمام مسیر ذهن تا عمل را پوشش می دهند.

شکل  -4الگوی مدیریت فرآیند پیشران نوآوری

نتیجه گیری
با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به الگو های خرد در کالن الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ضرورت توجه به ارائه
الگوهای بومی پیشرفت در خرده نظام های کارکردی و همچنین پیاده سازی و اجرای الگو های وارداتی توسعه علم و
فناوری در کشور طی چهار دهه انقالب اسالمی ،طراحی و پیاده سازی الگو های بومی کارآمد و هماهنگ با شاخص های
علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران الزم و ضروری می نماید .از سوی دیگر در طراحی الگوها و پلتفرم های حمایتی
برای توسعه فناوری ،باید نگاهی جامع و کل نگر به زنجیره ایده تا محصول نهایی داشت .در این پژوهش تالش شده است
تا رویکردی جدید تحت عنوان الگوهای تک حلقه ای یا ایستا پیشنهاد شود که بر خالف الگوهای متعارف که در چند
حلقه و مرحله از زنجیره ایده تا محصول نهایی حضور دارند ،تنها در یک زنجیره حضور موثر دارند .لذا در مقاله پیوست
ضمن ارائه الگوی نظری از مدیریت فرآیند نوآوری ،الگویی پیشنهادی به منظور مدیریت فرآیند نوآوری طراحی و ارائه
گردید که متناسب با شاخص های اصلی ارزشی و فرهنگی کشور می باشد.
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