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 دهيچک
ي رهبر همان اي تیمرجع تحقق ؛ياقتصاد رشد و داريپا توسعه نیتضم بر عالوه ،ينوآوري مل ستمیس کي يوجود ديفوا نيتر عمده از: فهد و نهيزم

 .استي علم تیمرجع بهي ابیدست دري نوآوري مل ستمیس نقش حيتشر مطالعه، نيا هدف .باشد يم جامعه کي نظر موردي ها حوزه دري علم

 تیت مرجع وي نتوآور ي ملت  ستتم یس نهیزم در افتهي انتشار هاي ابکت و مقاالت از استفاده با که استي ا کتابخانه وي مرور نوع از حاضر مطالعه: روش

 .است شده انجامي علم

 ذارگت  سترمايه  هتاي شرکت و مالي هاي سازمان رقیب، هايشرکت اولیه، مواد و وسايل قطعات؛ بیننده تدارك هايشرکت نوآور، هايشرکت :ها افتهي

 کنندگانمشارکت و فناوري، و علم توسعه و تحقیق اي واسطه هايشرکت دولت، پژوهشي، و آموزشي نهادهاي کنندگان، مصرف يا مشتريان خطرپذير،

 .شوند يم محسوبي نوآوري مل ستمیس کي مهم اجزاي از الملليبین

ي رهبتر  توانند يم که هستندي نوآوري مل ستمیس کي ارکان نيتر مهم زا کشور، کي( يعال و هيپا) آموزش ستمیس و نوآوري ها شرکت: یريگ جهينت

 .بخشند تحقق را جامعه کي يعلم
 
 يسازماني نوآور ،ينيکارآفر ،يرهبر: ها دواژهيکل

 
 مقدمه
 (NIS / NSI) ينوآور يمل يهاستمیس كرديرو گذشته سال ستیب يط

 خالصته،  طتور  بته . استت  کرده ظهور ينوآور مطالعات از يعیوس فیدرط

 يفنتاور  و يعلمت  عملكرد محاسبه منظور بهي نوآوري مل ستمیس كرديرو

 ييهتتا تیتتفعال عنتتوان بتته کتته نوآورانتته ينتتدهايفرآ از مجموعتته کيتت

 فتر  شیپت  واقع در. شود يم استفاده هستند« دهیچیپ» و« کیستمیس»

 دري آور فتن  راتییت تغ و ينتوآور  کته  استت  نايي نوآوري مل ستمیس کي

 گران،يبتاز  از ياگستترده  فیت ط انیم تعامالت از يادهیچیپ يالگو جهینت

. ديت آ يمت  وجود هب يدولت يقاتیتحق مؤسسات و هادانشگاه ها،شرکت مانند

 ستمیس» اصطالح از حيصر استفاده نیاول( 1112) لوندوال گزارش براساس

ستازمان تعتاون و    مقالته  در( 0892) منيفتر  سيکر توسط «ينوآوري مل

 ياقتصتاد  معجتزه  درباره او لیتحل در متعاقباً و( OECD) توسعه اقتصادي

 انتشار از پس اصطالح نيا حال، نيباا. است دوم يجهان جنگ از پس ژاپن

 بته  و کردنتد  شيرايت و( 0884) نلستون  و( 0881) لوندوال که ييها کتاب

 طتور  بته  و شتد  جيت را کردنتد،  ذکر خود عنوان در را اصطالح نيا صراحت

 ملتي  سیستتم  از مختلفي تعاريف(. 0،1)گرفت قرار استفاده مورد گسترده

. است ترجامع هیبق از تعريف دو که شده ارائه تاکنون 0891 دهه از نوآوري

 داده ارائه نوآوري هايسیستم مورد در فراواني مطالعات که (0884) نیوزي

 تعتامالت  سیستم :گويد مي نوآوريي مل ستمیازس جامعي تعريف در است

 ،(بتزر   و کوچتک  از اعتم  ابعتادي  هتر  با)ي دولت و خصوصي هايشرکت

 در فنتاوري  و علتم  تولید آن هدف که است دولتي هايآژانس و هادانشگاه

 فنتي،  بصتورت  استت  ممكتن  نهادهتا  ايتن  تعامالت. است ملي قلمرو يک

 ،تعتامالت  هتدف  صتورت  هر در اما ؛باشد مالي و اجتماعي قانوني، تجاري،

 (.1)است جديد فناوري و علم تيريمد اي مالي تأمین حفاظت، توسعه،

 استت  شتده  بیتان  1101 سال در اگینگ توسط که ديگري درتعريف

 شتامل  اجتمتاعي  اقتصتادي  محتیط  يتک  بتر  عتالوه  نوآوريي مل سیستم

 آن درون کته  است آنها تعامالت و هافعالیت و بازيگران کنندگان،مشارکت

 عملكترد  تعیتین  هبت  گريكتد ي بتا  کنندگان مشارکت و بازيگران نيا محیط

 (.4)کنند مي اقدام سیستم نوآورانه

 

 روش
 نته یزم در مستندات منتشرشتده  و مقاالت مرور ضمن مطالعهدر اين 

، تاريخچته موضتوع، اجتزاي آن،    يعلمت  تیت مرجع وي نوآوري مل ستمیس

سازمان هاي مالي،مصرف کنندگان، نهادهاي آموزشي و پژوهشتي، نقتش   
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 ينوآوري مل ستمیس جاديا باي علم تیمرجع ریمس در

 044/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

کت کنندههاي بین المللي و ارتباطات مشار دولت، شرکت هاي واسطه اي،

 .تشريح شد

 

 ها يافته
 نیتضم بر عالوه ،ينوآوري مل ستمیس کي يوجود ديفوا نيتر عمده از

 دري علمت ي رهبر همان اي تیمرجع تحقق ؛ي اقتصاد رشد و داريپا توسعه

 بته  راي علمي رهبر اي تیمرجع اگر. است جامعه کي نظر موردي ها حوزه

 قيطر ازي علمي موضوع حوزه چند اي کي در الگوشدن وي سرآمد عنوان

 افتراد  توستط  ورانته آ فتن  و انته رنوآوي کاربرد وي ادیبني ها پژوهش انجام

 موجتب  کهي نوآوري مل ستمیس کي لذا ؛میبدان نيکارآفر و نوآور دانشمند

 شتود  يمت  جامعته ي اقتصاد رشد ويي ايپو جهیدرنت وي فناور و علم توسعه

 قابل نكته. بود خواهد جامعهي علم تیمرجع اي يرهبر در مهم اریبس عامل

 افتراد  وجتود ي نتوآور ي ملت  ستتم یس کيي يکارا الزمه که است نيا توجه

 و هيت پا آمتوزش  ستمیس محصولي همگ که است نيکارآفر و نوآور خالق،

 تیت ترب هيت پا آموزش ستمیس کي فهیوظ. هستند کشور کي يعال آموزش

 افتراد  پرورش ،يعال آموزش ستمیس کي هدف و است خالق و منظم افراد

 هيت برپا کته  استت  نيت ا مالحظه قابل نكته(. 01-0)است نيکارآفر و نوآور

 تیت خالق کته  نتدارد  وجتود ي ديت تردي شناست  روان مطالعاتي دستاورها

 را آن ازي برخوردار شانس جامعه افراد تمام و ستیني ذات صرفاي استعداد

ي آموزشت  هدفمنتد ي هتا  برنامته  قيت طر از تتوان ي مت  نرويا از. هستند دارا

 بتا  Elitismٍ و Elite میمفاه که را آنچه.) پروراند آموزان دانش در را تیخالق

ي بترا  معادل عنوان بهي نخبگ و نخبه کلمات از استفاده. (ستین موافق آن

Elite وElitism وجتود  انگریت ب که استي شناس روان مطالعات جينتا با ريمغا 

 اعتم ي دروني ها استعداد ازي برخورداري راب مردم همه دري مساو شانس

 رابطته  Elitism و Elite مفهتوم  انگلیسي متون در. دارد تیخالق و هوش از

 بنتدي  طبقته  را آن شناسانجامعه که دارد Social stratification با تنگاتگي

 .نامندمي اجتماعي

 موقعیتت  آن در کته  دارد تأکیتد  هاييموقعیت بر اغلب Elitism مفهوم

 دنبتال  بته  و کند يم را هاييتوانايي از برخورداري ادعاي کوچک گروه يک

 شدن مندهزينه قیمت به ادعا نيا و شودمي قائل خود برايي زياد حق آن

 تستاوي  عتدم  و تبعتی   بر داللت Elitism از نوع اين. شود يم تمام جامعه

 دهنتده  ننشا دارد وجود Elite واژه براي انگلیسي در که هايي معادل و دارد

 .است جامعه ابزارهاي بر مردم ازي اندک بخش کنترل

 موستوم  ايتالیايي نفر سه که گفت توانمي Elitism تاريخچه خصوص در

 نیهمت  بتا  ايتالیتا  در ايمدرسه 08 قرن اوايل در شلیم و ،موسكا تو، پاره به

ي معرف مكتب يک عنوان به ابتدا در Elitism چه اگر .کردند تأسیس اصطالح

 افتت ي اشاعهي غربي کشورها در سیاسي تئوري يک عنوان به بعدها ولي شد

 اساس. دش منسوخ  یتبعيي معنا بار ازي برخوردار لیدل بهي مدت از پس و

 نهادهتاي  در قتدرت  جايگتاه  اينكه اول بود هينظر دو مدرسه اين گیريشكل

 حیتت  از Elite افتتراد اينكتته دوم و دارد قتترار سیاستتي - اقتصتتادي کلیتتدي

 عالقته  و هستند سرشار دروني منابع و ذاتي استعدادهاي داراي يشناس روان

 امتور  انجتام  بتراي  الزم کفايتت  متردم  ساير و دارند دولتي امور انجام به وافر

 بته  قتادر  ذاتي استعداد با که هستند Elite افراد تنها بلكه ؛ندارند را خودشان

 مكتتب  انگذاریبن «تو پاره دولفريو» ازي فيتعر در. باشند يم دولتي امور انجام

Elitism استت  آمده :«Elite  يهوشت  ازاتیت امتي دارا ذاتتاً  کته  استت ي کست، 

 .«بخشد يمي برتر گرانيد بر را او که استي روان وي جسم

 معنتاي  هتم  متا  کشتور  در و است شده منسوخ Elitism نظريه امروزه

Elitism شتود  اضافه اييگر توده بايد آن کنار در و دارد منفي بار تنهايي به .

 .باشد گرايي توده با همراه بايد گرايي نخبه گريد عبارت به

 چیتزي،  هتر  از برگزيتده  معنتي  به دهخدا لغات فرهنگ در نخبه واژه

 بتا  شراب نوشیدن معني به دوستكاني و دوستگاني و منتخب بهتر، مختار،

 هتر  از شتده  برگزيتده  معنتي  به زین معین لغات فرهنگ در. است دوستان

 و شتده  گرفته درنظر صفت نقش آني برا عمید فرهنگ در و است زيچی

 و استت  برگزيده معني به بنابراين نخبه واژه .است باهوش و دانا معناي به

 واژه نيت ا کته  استت  نيا گريد مهم موضوع. است دانا معني به طور مجاز هب

 .است نشده استفاده البالغه نهج در و دیمج قرآن اتيدرآ هرگز

 01 دري فرهنگت  انقتالب  عتالي  شتوراي  کته  استت  نيت ا توجته  قابل نكته

 بته  کته  ستازماني  عنتوان  بته  را نخبگتان  ملي بنیاد اساسنامه 0490 خردادماه

 کترد  تصويب پردازدمي نخبگان از معنوي و مادي پشتیباني و جذب شناسايي،

 Iran’s National Elite Foundation را بنیتاد  ايتن  المللتي  بتین  انگلیستي  عنتوان  و

 (.00) است شده انتخاب Elite فارسي معادل عنوان به نخبه واژه لذا و ديگزبر

 نته ي نخبگت  و نخبته  کلمات حاضر حال در که است نيا تیواقع البته

 است جيرا ماي فارس متون در بلكه ،محاوره در تنها

 نخبه کردن زيمتماي برايي ها شاخص اي صفات ها آني معنا در آنكه يب

 مستعد، نوآور، مبتكر، مانندي کلمات كهیحال در باشد مشخص افراد ريسا از

. هستتند ي آورنتدگ  ديت پد صتفت  کننتده  حيتصتر  ختالق  و مبتتدع  مبدع،

يي پاسخگو به مشروط نخبه کلمه از استفاده که شود مي شنهادیپ رحاله به

 :شود سؤال دو نيا به

 خصتوص  هب ايراني جامعه در( Elite)ٍ نخبه واژه از استفاده و انتخاب آيا .0

 است؟ مناسب نوآور و خالق افراد معرفي براي دانشگاهیان براي

 مستیر  در را متا  جامعته  توانتد متي (  Elite)  نخبه مفهوم بر تمرکز آيا .1

 دهد؟ قرار پويا و خالق اقتصاد

 به (National Innovation System)ينوآور يمل ستمیس شد گفته که همانطور

 جتاد، يا بته  کته  يخصوصت  و يدولت زا اعم يتعامل ينهادها از يا مجموعه عنوان

 و کاالهتا  ها، يفناور به ديجد دانش ليتبد و عيتوز اصالح، انتقال، ره،یذخ ثبت،

 که ستمیس نيا و شود يم فيتعر پردازد يم جامعه توسط شده مصرف خدمات

 تیت مرجع اي يت رهبتر  و ايپو اقتصاد دار؛يپا توسعه ریمس در را جامعه آن وجود

 فعتل  پتنج . استي نيکارآفر وي نوآور بهي متك طور کامل هب دهد يم قراري علم
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 مقدسي حمید

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /044

 خلتق : از عبارتنتد  شتده  گرفته نظر در نوآوري ملي سیستم يک براي که اصلي

 و سترمايه  از اعتم  منابع تأمین جستجو، فرآيندهاي مندي هدايت جديد، دانش

 تبتادل  قيت طر از مثبتت  خارجي اقتصادهاي ايجاد بخشي سهولت ها،صالحیت

 (.01-04و0-0)بازار تشكیل لیتسه نیوهمچن انداز، چشم و نشدا اطالعات،

 

 نوآوری ملي سيستم اصلي اجزای
 کته  میابيت  يمت  در کنتیم  کالبدشتكافي  را نتوآوري  ملتي  سیستتم  اگر

 اولیته،  مواد و وسايل ،قطعات بیننده تدارك هايشرکت نوآور، هاي شرکت

 پذير، ريسک گذارسرمايه هايشرکت و مالي هاي سازمان رقیب، هايشرکت

 دولتت،  پژوهشتي،  و آموزشتي  نهادهتاي  کننتدگان،  مصترف  يتا  مشتريان

 کننتدگان مشارکت و فناوري و علم توسعه و تحقیق ايواسطه هاي شرکت

 (.04-00) آيندمي حساب به آن مهم اجزاي از الملليبین

 

 نوآور های شرکت
 قتاد اعت داشتته،  زمینه اين در0840 از طوالنيي مطالعات که پیتر شوم

 نتوآوري  ملتي  سیستتم  بتازيگران  ترينازاصليي كي نوآور هايشرکت دارد

 کارآفرينتان  دستت  در نتوآوري  اجتراي  بتراي  ابتزاري  عنتوان  به و هستند

 .شوند محسوب مي

 داشته کهي ا سابقه اي اندازه هر با سازمان در نوآوري که است معتقد او

 .ستین نوين هاي سازمان مختص و دهدمي رخ باشد

 و نوآوري ها شرکت اندازه انیم میمستقي ا رابطه اگرچه که دارد اورب او

ي نتوآور  که ستیني معن نيا به موضوع نياي ول دارد وجودي نوآور دهيپد

 (.8) افتد يم اتفاق بزر ي ها شرکت در صرفا

 کترده  مشتخص  نتوآوري  حوزه در شده انجامي تجرب مطالعات لیتحل

 ستاير  بتا  نتوآور  هتاي شترکت  توستط  گرفتته  صورت سازيشبكه که است

 (.04-10) دارد نوآوري بر مستقیم رابطه و تأثیر نوآوري، عرصه بازيگران

 جنتوبي  کتره  هتاي شرکت روي که ايمطالعه در( 1114) پارك و لي

 توستط  کته  مشتارکتي  توستعه  و تحقیتق  کته  شتدند  متوجته  دادند انجام

 شتود متي  امانجت  دستي پايین هايشرکت و هادانشگاه با نوآور هاي شرکت

 (.11) دهد يم شيافزا را نوآورانه هايفعالیت موفقیت شانس

 

 اوليه مواد و وسايل ،قطعات بيننده تدارك های شرکت
 رقيب های شرکت و

 رقیتب  هايشرکت نیهمچن و وسايل  ،قطعات، مواد بینندگان تدارك

 و هستتند  نتوآوري  ملتي  سیستتم  در آفترين  نقش و مهم بسیار مؤلفه دو

 و مواد نندگانیب تدارك توسط خود آنها. هستند نوآور حقیقتدر خودشان

 از تدارکاتي هايشرکت. اندشده احاطه انيمشتر و رقیب شرکتهاي وسايل،

 هتاي شترکت  رشتد  و بهبتود  باع  فناورانه هايورودي آوري فراهم طريق

 نوآور هاي شرکت هايقابلیت توسعه در زيادي بسیار سهم و شوندمي نوآور

 و محرکتته نیروهتتاي مثابتته بتته رقیتتب هتتايشتترکت همینطتتور .دارنتتد

 ریمست  در نتوآور  هتاي شترکت  تا شوند يم باع  که هستندي ا برانگیزاننده

 (.14-14)کنند فعالیت بیشتر نوآوري

 

 گاارار ساارمايه هااایشاارکت و مااالي هااای سااازما 
 پرير ريسك
 گتر يد از پتذير  ريستک  گتذار  سترمايه  هايشرکت و مالي هايسازمان

 تتأمین  طريتق  از و آيندمي حساب به نوآوري ملي سیستم مهم هاي همؤلف

 .کنندمي ايفا را خود نقش نوآور هايشرکت مالي منابع

 يک که شده مشخص متمادي هايسال در محققان مطالعات براساس

 و استت  نوآوري سیستم کي استراتژيک اهمیت نشانگر مؤثر مالي سیستم

ي نتوآور ي ا منطقته  وي ملت ي ها ستمیس بري ملي مالي ها ستمیس زاتيتما

 .گذاردمي تأثیر

 نتوآور  هتاي شترکت  متالي  منتابع  تأمین در تنها نه مالي هاي سازمان

 انتقال در دارند که ايزبده کارشناسان طريق از بلكه ؛کنندميي نيآفر نقش

 ذکتر  قابتل  نكته .کنند يم فايا مهمي نقش هم نوآور هايشرکت بهي فناور

 نيت ا ارتبتاط  تا شود يم موجب سختي ها کنترل و ردادهاقرا وجود نكهيا

 .شود تر يقو و آمیزتر موفقیت نوآور هاي شرکت با ها سازمان

 نوآور هايشرکت رشد عامل هم پذير ريسک گذار هيسرما هايشرکت

 اهتداف  پیشتبرد  در و کترده  گتذاري  سترمايه  هتا شرکت اين در و هستند

 نيا ،گرفته صورت قاتیتحق جينتا اساس بر. دارند نقش جامعه در نوآورانه

 تیموفق در مهمي سهم نوآوري تگرجريانيهدا و پايشگر عنوان به گرانيباز

 (.12-41)دارند ها ينوآور

 

 کنندگا  مصرف يا مشتريا 
 هايسیستم گرانيباز مهمترين از نیز مشتريان و کنندگان مصرف

 دري نتوآور  نتد يفرآ در حاتشتان یترج يدبا رو نيا از و هستند نوآوري

 انتقتال  نتوآور  هاي شرکت به را نیازهايشان انيمشتر. شود گرفته نظر

 جديتد  محصتوالت  توستعه  در هتا  شترکت  تیموفق موجب و دهندمي

 نقش دانش انتقال در تدارکاتي هايشرکت از بهتر حتي آنها. شوند مي

 (.40-44) دارند

 رفتتار  از جنبته  سته  داده انجتام  1112 سال در بلوچ که ايدرمطالعه

 اينكته  اول. استت  شتده  مشتخص  نوآور هايشرکت با ارتباط در مشتريان

 کندمي پیدا انتقال نوآور هاي شرکت به دانش صورته ب مشتريان نیازهاي

 تعتامالت  اينكته  دوم. کنتد متي  يتاري  جديتد  هتاي ايتده  خلق در را آنها و

 تنافي در نوآور هايشرکت هايموفقیت باع  نوآور هايشرکت و مشتريان

 اينكته  ستوم  و شتود متي  جديتد  محصتوالت  توستعه  و جادياي برا حلراه

 آن پذيرش به آنها تمايل مثابه به جديد محصوالت به مشتريان پاسخگويي

 (.40) است محصوالت
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 ينوآوري مل ستمیس جاديا باي علم تیمرجع ریمس در

 042/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

 

 
 نيکارآفر و نوآور خالق؛ افراد تيترب دري آموزش ستميس نقش انگريب -1 شکل

 

 پژوهشي و آموزشي نهادهای
 توستعه  و قیت تحق زیت ن وي انستان  منتابع  توسعه لحاظبه ي آموزشي نهادها

 بته  پژوهشتگران  ازي اریبس. کنند يمي بازي نوآوري مل ستمیس دري مهم نقش

 اجترا  بته ي بترا ي ابتزار  عنتوان  بهي آموزشي نهادهااز  که اند دهیرس جهینت نيا

 ستتم یس نقتش . شتود  يمت  استفاده نانيکارآفر توسط بازار دري نوآور درآوردن

 تیت فیک با آموزش کردن فراهم در رستانیدب ويي ابتدا دوره شامل هيپا آموزش

 آمتوزش  ستتم یس در حضتور ي برا خالق و قیدقي افراد کردن لیالتحص فارغ و

 در هتم  هتا  دانشتگاه . است آنها دري نيکارآفر وي نوآور پروراندن منظور بهي عال

 در و دهستتن  پتژوهش  و آمتوزش  دوگانه تیمسئولي داراي نوآوري مل ستمیس

 .کنند يمي نيآفر نقش نيکارآفر و نوآور افراد پرورش

 ستال  در اقتصتاد  نوبتل  زهيجتا  برنده ويي كايآمر اقتصاددان نورث داگالس

 وي علمت  شترفت یپ در هيت پا آمتوزش  ستتم یس مهتم  اریبس نقش باره در 0884

 ابتد ي يمت  توسعهي کشور دیبدان دیخواه يم اگر»: ديگو يم کشور کي ياقتصاد

 را هتا  آن رايت ز ديت برو کشتور  آن عيصتنا  و هتا  کارخانته  ستراغ  ستین زمال نه اي

 را همته  و فروخت نفت توان يم. کردي کپ اي و ديدزد اي ديخر توان يمي راحت به

 ديت برو استي کاف دیکني نیب شیپ راي کشور ندهيآ دیبتوان آنكهي برا. کرد وارد

 چته  ستت ین مهم. دهند يم آموزش ها بچه به چگونه آنجا دینیبب و ها دبستان به

 را کودکانشتان  اگتر . دهنتد  يم آموزش چگونه دینیبب ،دهند يم آموزشي زیچ

 برختوردار  و تعامتل  و گفتگو اهل ر،يخطرپذ ر،يپذ نظم صبور، خالق، گر، پرسش

 کته  دیباشت  نئمطم کنند تیتربي گروهي همكار وي جمع مشارکت هیروح از

 (.44) «است گسترده و داريپا توسعهي قدم چند در کشور آن

( OECD)ي اقتصتاد  توستعه  و تعاون سازمان از نقل به( 1114) ستيیادکو

ي هتا  ستازمان  نيتتر  عمده ها دانشگاه ا،یدني کشورها اکثر در که دارد يم اظهار

ي هتا  پتژوهش  منحصترا  هتا  دانشگاه. هستند توسعه و قیتحقي اجرا دري مردم

ي ادیت بن قتات یتحقي جترا ا از نتوآور ي هتا  شرکت رايز دهند يم انجام راي ادیبن

ي ها شرکت که است نياي لیمي ب نيا لیدل. شوند ينم مند بهره میمستق طور به

. ببرنتد  بهره آن از بتوانند تا کنندي سازي تجار راي ادیبن قیتحق ديبا ابتدا نوآور

 شتامل  بلكه ؛شود ينمي ادیبن قاتیتحق به محدودي دانشگاهي ها پژوهش البته

 ها پژوهش نوع نيا به زین نوآوري ها شرکت و باشد يم همي کاربردي ها پژوهش

 (.4،44)دهند يم نشان ليتما دارندي سازي تجار لیپتانس که

 

 
 نوآوری ها شرکت باي پژوهش مراکز و ها دانشگاه ارتباط نحوه انگريب -2 شکل
 
 دولت
ي وقت ژهيو به است دولت نوآوري، ملي سیستم عوامل ترين مهم از يكي

 نقش آنگاه شود نوآوري سیستم درگیر اجزايش تمامي عني تیفظر تمام با

 در دولتي اصل استیس ديبا نوآور طيمح خلق. کندمي ايفاي مؤثر اریبس

 تترين  مهتم  از يكتي  درکشور انساني منابع توسعه و باشد نيکارآفر اقتصاد

 و قیت تحق اعظتم  بختش  اگرچته  نكهيا ذکر قابل نكته. است دولت کارهاي

 انجتام  خصوصتي  و تجتاري  هتاي شترکت  توستط  کشورها همه در توسعه

 آن بته  هتم ي دولتي ها سازماني برخ و ها دانشگاه که آنجا ازي ول شود مي

 .شود محسوب مي ها دولتي اساس نقش جزء تیفعال نيا لذا ؛پردازند يم

 کترديم متي  ايجتاد  بنیتان دانتش  هايشرکت كهاين بجاي اگر رانيا در

 مورد را کشور اقتصادي هاي بنگاه(  ارتتج و معدن صنعت،) صمت وزارت

 توستعه  و تحقیتق  واحد که خواستمي آنها از و داد يم قرار سنجي اعتبار

 شرکت به شدن ليتبد لیپتانس از ما اقتصادي هاي بنگاه آنگاه باشند داشته

 .شدندمي برخوردار نوآور

 تعاون سازمان هايگزارش و 1101 سال در جهاني بانک آمار براساس

 نظتم  بتا  کشورها اين و هستند آن عضو کشور 49 که)  اقتصادي توسعه و

 متالي  ازمنتابع  درصتد  41( دارنتد  قترار  اقتصتادي  توسعه مسیر در خاصي

 توسط بقیه و ها دانشگاه لهیبوس درصد 2 و ها دولت توسط توسعه و تحقیق

 (.42) شودمي تأمین خصوصي هايشرکت

 

 فناوری و علم توسعه و تحقيق ایواسطه هایشرکت
اي تحقیتق و توستعه و علتم وفنتاوري از ديگتر      هتاي واستطه  شرکت

گوناگون در صتور  بته  و هستندي نوآوري مل ستمیس درمشارکت کنندگان 

هتاي  هاي تجاري و صنايع؛ آژانسانجمن:  شوند از قبیل جامعه معرفي مي

هاي علم و فناوري تجارت؛ مراکز هاي تجارت؛ پاركتوسعه اقتصادي؛ اتاق

 تحقیقاتي؛ هاي  هاي تحقیق و شبكه رورش افراد خالق تجاري؛ کنسرسیومپ
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 مقدسي حمید

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /049

 

 
 دهد يم نشا  رای نوآوري مل ستميس كی ياجزا -3 شکل

 

هتاي انتقتال تكنولتوژري؛ دفتاتر ارتباطتات      و کمپتاني  يپژوهش مؤسسات

هتاي صتنعتي   هاي استاندارد و هولتدينگ  صنعتي؛ مراکز نوآوري ؛ سازمان

هاي نوآوري به مثابه يک پتل موجتب انتقتال دانتش      طهاين واس. باکیفیت

مستقیم و غیر مستقیم میان ساير بازيگران سیستتم ملتي نتوآوري     طور به

شوند و گسترش عاليق را در بین اجزاي سیستم ملي نتوآوري تقويتت    مي

توجه . شوند ورانه و علمي ميآ کرده باع  بهبود امر انتقال دستاوردهاي فن

هتا در صتورتي بته عنتوان      اهمیت است که ايتن واستطه  به اين نكته حايز 

شتوند کته در راستتاي تقويتت      بازيگران سیستم ملي نوآوري محسوب مي

 (.49)نوآوري فعالیت کنند

 الملليکنندگا  بينمشارکت
 و شتدن  جهتاني  انيت جر لیت دل به الملليبین کنندگان مشارکت

ي مل ستمیس کي مهمي اجزا از ،ياقتصادي الملل نیب ارتباطات وجود

 ارتباط به نیازمند خارجي تجارت براي و شوند يم محسوبي نوآور

 المللبین جوامع با بايد نوآور هايشرکت. هستند الملل بین جامعه با

 محصتوالت  انيمشتتر  شامل کنندگان مشارکت نيا. باشند تعامل در

ي تت یمل چنتد ي ستازمانها  و يخارجي تدارکاتي ها شرکت ،يصادرات

 (.48)هستند

 

 رتباطاتا
 صورت به ارتباط نوع سه کنندگان مشارکت و بازيگران اين بین

 شتكل ي عمود وي افق و غیرمستقیم و مستقیم ،يررسمیغ وي رسم

 (.01) گیرد مي

 نیازهاي. است ژنريک مدل يک دیکن يم مالحظه که را 0كل ش

 قترار  میتاني  رده در تولیدکننتدگان  نیازهتاي  استت؛  مبنا مشتريان

 در نتوآوري  به تمايالت و مالیات ها،مشوق مالي ضعیتو و گیرد مي

 بتر  ستتم یس زيرستاخت  نیهمچنت  .گیترد مي قرار تیوضع چارچوب

 اطالعتاتي  هتاي سیستتم  و بانكتداري  ،فكري معنوي مالكیت اساس

 نهادهتاي  نتوآور،  هتاي سازمان شامل ديگر بازيگران .ردیگ يم شكل

 اين که هستند مقررات و قوانین و نظارت دولتي، سیستم آموزشي،

 (.00)دهندمي شكل را مدل

 

 
 ژنريك مدل اجزای سيستم ملي نوآوری -4کل ش
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 ينوآوري مل ستمیس جاديا باي علم تیمرجع ریمس در

 048/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

 گيری نتيجهو بحث 
 تیمرجع اي يرهبر بهي ابیدست که گفت توان يمي بند جمعدر 

 استي نوآوري مل ستمیس هم آن و گذرد يم ریمس کي از تنهاي علم

ي ریت گ شتكل  دري عال و( رستانیدب ويي ابتدا) هيپا آموزش نظام که

 افتراد  پترورش  ستو  يتک  از. هستتند  مؤثر اریبس آن اثربخش و کارآ

 بتا  گرفتته  ختو  که پرداز دهيا و مبتكر و خالق با،یشك منظم، ق،یدق

 هيپا آموزش ستمیس توسط هستند مسئله درست حل و نقادانه تفكر

ي عتال  آمتوزش  ستتم یس توستط  نيفرآکار و نوآور افراد تیترب زین و

 نينتو ي هتا  يفناور به را دانش و علم ليتبد تیقابل که (ها دانشگاه)

 گتر يد طترف  از و باشتند  داشتته ( يختارج  وي داخلت ) پسند يمشتر

 وي ادیت بن از اعتم ) هتا  پتژوهش  انجتام  در دولتت  تيت حما و نظارت

 توستعه  ،ثبتات  گتر  نیتضم کهي نوآور طیمح کي خلق و( يکاربرد

 حصتول  و تحقتق  امكتان  در مجمتوع  استت ي اقتصتاد  رشد و داريپا

 فتراهم ي موضتوع  حتوزه  چنتد  ايت  کيت  در را کشوري علم تیمرجع

 ستمیس درباره( 1109) همكارانش و کاراسف قیتحق جينتا. کند يم

ي ملت  ستتم یس کي يت اجترا  و جادياي برا که داد نشاني نوآوري مل

 استیس کي که است تیاهم زئحا وي ضرور اریبس اثربخشي نوآور

 نظتر  در متدت  دراز انتداز  چشم با انهورآ فن و نوآورانهي رقابتي تجار

 و ها دانشگاه دري فناور و علم توسعهي برا الزم طيشرا و .شود گرفته

 نامتخصصت  و دانشتمندان ي ریکتارگ  هب بر عالوهي پژوهش مؤسسات

ي هتا  زمیمكتان  است الزم نیهمچن .دشو فراهم نديفرا نيا در جوان

 بته  ها نشگاهدا وي پژوهش مؤسساتي مال استقاللي برا بازار محرك

 توستعه  دري خصوصت ي هتا  مشتوق  و ها يگذار هيسرما تيتقو همراه

 مطروحهي ادعا وثوق وي درست سند(. 4) شود جادياي نوآور تیفعال

 علتم  لحتاظ  از نیچت  کشتور  ریت گ چشم شرفتیپ ،يبند جمع نيا در

(. 0)است شده آن العاده فوقي اقتصاد رشدموجب  که استي وفناور

 يعلمت  ين موضوع که کشتور فاقتد رهبتر   يبا درك ا ينیمقامات چ

هتتا و در شتتبكه کامتتل طتتور بتتهآن  ينتتوآور يستتتم ملتتیاستتت و س

گنجانده شده است،  يجهان يه و استعدادهايدانش، سرما يها انيجر

جتذب   يد را بترا يت ک ابتكتار شتاخص جد  ياند م گرفتهیاکنون تصم

ن بته  ن با اذعایچ. کنند ياندازدانشمندان برتر از خارج از کشور راه

کنتد،   يفتا مت  ينتده ا يدار آيدر توسعه پا يدیکل ينقش ينكه نوآوريا

 يهتا  تیت قابل يو ارتقا يه انسانيل سرمایخود را در تشك يها تالش

از  يكت ين، يبنابرا. ش داده استيافزا يو نوآور يخود در علم، فناور

طرح هزار »شاخص به نام  يها، طرح ن طرحيترن و برجستهيدتريجد

ژه نخبگتان  يت وبته )يجهتان  يدف جذب نخبگتان علمت  با ه« استعداد

ن در ین تالش چت يدهنده آخر ن طرح نشانيا. ن استیبه چ( ينیچ

 1111ک استت و قصتد دارد   يت درجته   ياستتعدادها  يشكار جهتان 

را در پنج ( خارج از کشور يها ينیژه چيبه و) يتیاستعداد از هر مل

 44تتر از  کم معمتول  طتور  بهداوطلبان . نده جذب کنديتا ده سال آ

آنهتا  . خارج از کشور هستند يمدرك دکترا يسال سن دارند و دارا

 يدارا( 0: )ر را داشتته باشتند  يت ز يارهتا یاز مع يكت يد ين بایهمچن

 يقتات یهتا و مؤسستات تحق   معتادل استتاد در دانشتگاه    يعنوان علم

ک يت در  يا ا حرفهير ارشد يک مديبه عنوان ( 1. )مشهور يالملل نیب

( 4. )مشغول به کار باشند يا موسسه ماليمعروف  يالملل نیشرکت ب

و کسب و کار خود را در ختارج   ها را توسعه داده ها و پتنت يورآ فن

ار نوآورانه یبس ياستعدادها داراي (0)ا يجاد کرده باشند ياز کشور ا
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Abstract: 

Background: One of the main benefits of a national innovation system (NIS), in addition to ensuring sustainable 

development and economic growth; is the realization of scientific leadership in the desired areas of the society. The 

purpose of this study was to explain the role of the NIS in achieving scientific leadership. 

Methods: The present study reviews that which has been done via published articles and books in the field of NIS 

and scientific leadership. 

Results: The components of an NIS system include: Innovative Firms, Suppliers and Competitors, Financial 

Organizations and Venture Capitalists, Customers, Education, Training and Research Bodies. 

Conclusion: Innovative companies and education system (basic and higher) of a country are the most important 

pillars of an NIS that can realize the scientific leadership of a society. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Leadership, Organizational Innovation 
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