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  چكيده

اي را گرفته است، به همين دليل بيشتر فرصت تحقيقات بنيادي و پايهاز بسياري صنايع امروزه رقابت روزافزون جهاني، 
ها و ارتباطات جهاني، همگاني شدن بسياري از علوم و دانش. ها مجبورند فقط به تحقيقات بحراني و مورد نياز دست بزنندشركت
. هاي جديد را از بين برده استتر خريدن دانش از صاحبان آن، لزوم دوباره كاري در تحقيقات و ايجاد دانشبيشتر و راحتامكان 

آفريند و منجر به در حالي كه فرآيند توسعه و نوآوري، از دانش توليد شده، پول و ثروت مي. شودبراي توليد دانش، پول هزينه مي
  .ودشو اقتصاد مي فناوريتوسعه 

همچنين . و اقتصاد بپردازيم فناوريبيان اهميت آن در توسعه  به نوآوري، توسعه وسعي داريم تا ضمن معرفي  در اين مقاله
هاي منابع انساني مورد نياز اين مراكز را مورد بررسي قرار داده و در نوآوري و مراكز آنها و نيز ويژگي توسعه و ،تحقيقتفاوت بين 

  .باشد، خواهيم پرداختثر ميؤمهم كه در مديريت اين واحدها م ادامه به برخي نكات
  

  4فناوري، 3، نوآوري2، توسعه1تحقيق: واژگان كليدي
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  مقدمه -1
 ،امروزه كليه كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه

عنوان محور ه را براي ارتقاي قدرت رقابت پذيري ب فناوريعلم و 
تحقيق، توسعه و نوآوري يك فرآيند  .اندهاي خود قراردادهفعاليت

. هميشگي و پوياست، نه يك كار مقطعي و يكبار براي هميشه
ثر و كارآمد، هم به نتايج كوتاه مدت ؤتحقيق، توسعه و نوآوري م

هايي كه بايد انجام گيرد تالش. و هم به نتايج بلند مدت نياز دارد
مدت و سريع  بسيار بيش از آن است كه تنها بتوان به نتايج كوتاه

، ضمن اينكه هر موفقيت كوچك، نتيجه نمودالوصول قناعت 
ه گامي است كه بايد در يك فرآيند بلند مدت و ادامه دار، برداشت

  .شود
ها بايد هاي تحقيق، توسعه و نوآوري در شركتفعاليت

هايي كه كسب و كار ها شود، فرصتمعطوف به بهترين فرصت
. كار شركت را متحول نمايند يا كل كسب وو جديد خلق كنند 

با هدف  ها اساساًانجام تحقيق، توسعه و نوآوري در شركت
نوآوري در  فناورانه از قبيلهاي راهبري و حمايت از نوآوري

محصول، نوآوري در مواد، نوآوري در فرآيند، نوآوري بازار براي 
-صورت مي ...توسعه كسب وكار جديد، نوآوري در خدمات و 

  .گيرد
كه به سرعت به  مسلم آنكه در دنياي صنعتي امروزقدر 

 در گرو هاو دوام شركتء شرط بقا ،سمت جلو در حركت است
ها و هاي فني و تخصصي، ارتقاي اجراي آموختهآموخته ءارتقا

كليد اين . ايجاد هماهنگي با نظام اقتصادي و بازار جهاني است
رسيدن به  صنعتي است و فناورير موفقيت دستيابي به مهارت د

استفاده از نوآوري و توسعه و  ،اين امر مهم، جز از طريق تحقيق
  .دستاورهاي جهاني ميسر نخواهد بود
بلكه از طريـق توليـد    نگرديدهتحقيق به تنهايي سبب توسعه 

ها و ارائـه خـدمات بـه واحـدها و     محصوالت صنعتي، بهبود روش
. آيـد يهاي مختلف جامعه و صنعت، اسباب توسعه فراهم مبخش

يافته و در حال توسعه، ناشـي  امروزه تفاوت بين كشورهاي توسعه
 باشـد ثير آن در توسعه و رشد اقتصـادي مـي  أو ت فناورانهاز تفكر 

]1.[ 
  

  تحقيق، توسعه و نوآوري -2
تعاريف متعددي تاكنون از تحقيق و توسعه شده است كه 

  :برخي از آنها عبارتند از
 طور منظم ه خالقي است كه ب و توسعه عبارت از كار تحقيق

براي افزايش ذخيرة علمي و دانش فني و نيز استفاده از اين 

، 5فريمن[شود و طرح كاربرهاي جديد انجام ميدانش در اختراع 
1974.[ 

 تحقيق و توسعه و توسعه عبارت از شناسائي نياز يا  فرايند
 ها، آفرينش، طراحي، توليد و معرفي واستعداد، پيدايش انديشه

 ،6دين ولگدهار[ تازه است فناورانهانتشار يك محصول يا نظام 
1980.[ 

  طبق تعريف يونسكو، تحقيق و توسعه در حقيقت انجام
خالق و نظام يافته به منظور توسعه ذخيره علمي از جمله  هركار

دانش انساني، فرهنگي، اجتماعي و استفاده از اين دانش براي 
  ].2[تكاربردهاي جديد اس) طرح(اختراع 
 اي نظام ي كه بر پايهقكار خال عبارتست از تحقيق و توسعه

شود، تا گنجينـه دانش علمي و فني حاصل از آن، يافته انجام مي
منظـور ابداع كاربـردهاي جـديد، مورد بهــره برداري قرار  به

 .)OECD(بگيرد 

 هايي است كه بر منظور از تحقيق و توسعه، كليه فعاليت
هاي محصول، بهبود عمليات، فرمول بندي نظريهنوآوري، توسعه 

جديد و فراهم آوردن درك بهتري از علوم پايه و مكانيزم بنيادي 
هستند،  فناوريفرآيندهاي انساني و طبيعي كه مبتني بر علم و 

 ].3[اندتمركز يافته

- اما در يك جمع بندي كلي و با توجه به تعاريف جديد مي

  :توان گفت
 ش يا مهارت از شخص يا اشخاص به آموزش، انتقال دان

  .شخص ديگر است
 فرآيندي است كه طي آن پول به دانش تحقيق يا پژوهش ،

  .  ]senich,2004[ شودتبديل مي
 توليد هر دانش نيازمند هزينه است.  
 به خطوط توليد براي بقاء و زنده  فناوري توسعه، تزريق

  . ]duke,2004b[ شودماندن يك مجموعه محسوب مي
 هاي سودآور جديد در كاربردن ايدهه ي، عبارتست از بنوآور

بازار كسب و كار، به منظور توليد ثروت و خلق ارزش 
]senich,2004[ . 

 توان گفت كه براي همچنين درباره تحقيق و توسعه مي
شود، در حالي كه فرآيند توسعه و توليد دانش، پول هزينه مي

 .آفريندمينوآوري ، از دانش توليد شده، پول و ثروت 
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 فناورياهميت تحقيق، توسعه و نوآوري در توسعه  -3
  و اقتصاد

، عبارت است از فرآيند كلي تقويت، ايجاد فناوريتوسعه 
در مقام مقايسه با انتقال . فناوريو نيز ارتقاء سطح  فناوري
هاي توليد است، به دنبال افزايش كمي ظرفيت كه عمدتاً فناوري

فزايش كيفيت و توان بهبود و ايجاد و خلق ، افناوريمقوله توسعه 
و توليد علم محصولي است  فناوري. كندرا دنبال مي آنو ارتقاء 

آيد و واحدهاي وجود ميه ب و نوآوري توسعه ،تحقيق مراكزكه در 
. هستند فناوريزير بناي و ، ركن و نوآوري توسعه، تحقيق

  .عه استتحقيق و توس ،ترين منبع يگانه نوآوريبزرگ همچنين
و تحوالت بي سابقه در توسعه  فناوريپيشرفت سريع 

ارتباطات بين المللي در جريان جهاني شدن موجب شده است 
كه رويارويي جوامع بشري به طريقي از شكل برخوردهاي نظامي 

-در قرن حاضر يكي از شاخص. تبديل شود فناوريهاي به رقابت

بوده و اين عامل هاي توسعه يافتگي، واحدهاي تحقيق و توسعه 
رشد . باشدباعث جداسازي كشورهاي غني از كشورهاي فقير مي

اي در هر كشور با ايجاد فضاي ملي تحقيق و تحقيقات توسعه
هاي سرمايه گذاري، نيروي انساني، توسعه و افزايش شاخص

اطالعات و اطالع رساني در تحقيق و توسعه امكان پذير خواهد 
  . دبو

آن  ها را بر يزه بقاء بسياري از سازمانافزايش رقابت و انگ
هاي  هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي داشته كه فعاليت
گذاري در  كه اين امر مستلزم سرمايه نمايندمحوري متمركز 

انجام تحقيقات در . باشد مي فناورانههاي  تحقيقات و ايجاد نوآوري
رد و گي ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي سازمان
كار جديدي خلق  و هاي كسب بايد فرصت R&D هاي فعاليت

همچنين . كار فعلي سازمان را متحول نمايد و كرده و يا كسب
ها از  شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت كشورها و سازمان

هاي تحقيقات مبتني بر  پيچيدگي. شده است R&Dهاي  فعاليت
كار و بازار،  و و نوآوري و نيز پويايي كسب فناوريدانش، 
تا در حجم، مقياس، موقعيت مكاني و  نمودهها را مجبور  سازمان
 . هايشان تجديدنظر كنند گيري فعاليت جهت

وري،  ثير مستقيمي بر نوآوري، بهرهأتتحقيق و توسعه امروزه 
كيفيت، سطح استاندارد زندگي، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه 

با ظهور . ، داردباشدميثر ؤها م در افزايش توان رقابتي سازمان

نيز تغيير كرده و  فناوريهاي كسب  پديده جهاني شدن روش
ها امكان  هاي جديدي خلق گرديده كه به كشورها و سازمان روش

   .دهد دستيابي به تحقيقات در سطوح مختلف را مي
 يندآفر از مهمي بخش سازي تجاري ،نكته حائز اهميت آنكه

 وارد موفقيت با آن بدون محصولي و اوريفن هيچ و است نوآوري
از سوي ديگر تنها هنگامي كه دانش در زندگي . ]4[شودنمي بازار

-وارد مي فناوريگيرد، به حوزه روزمره مورد استفاده قرار مي

گذاري در امر  نكته ديگر آن است كه حجم سرمايهو  ].5[گردد
مشخص  تحقيق و توسعه، چيزي نيست كه نتايج آن در نگاه اول

سازي جهت انجام نوآوري  كار، ابزاري براي ظرفيت اين بلكه ،شود
  .گرددمحسوب مي در آينده

نشان داده  1همچنين در زنجيره ارزش كه در شكل شماره 
شده است، محل قرارگيري هر يك از فرآيندها از تحقيق تا بازار 

زنجيره ارزش از ايجاد مفهوم كه نتيجه . تعيين گرديده است
شروع، و با توسعه و نوآوري به فروش و خدمات  باشدميق تحقي

براي ايجاد ثروت، طي . گرددپس از فروش محصول ختم مي
  .]Duke,2004a,b[ باشدميزنجيره الزم  تمامي مراحل اين

 .توسعه اهميت فراوان دارند هاي نوآورانه براي رشد وفعاليت
درهاي كشور  وسعه اقتصادي پايدار به چيزي بيشتر از بازكردنت

توسعه پايدار . جديد، نياز دارد فناوريو به انتظار نشستن ورود 
هاي داخلي و نيز توسط شركت فناورانهمستلزم فعاليت مداوم 

 .باشدها ميهاي حمايتي دولتسياست

همراه با نفوذ بيشتر دانش در امر توليد نياز به گسترش 
پيروي از سياست . نيز افزايش يافته استفناورانه هاي توانايي

ضرورت نه تنها انتقال سرمايه،  نقل و درهاي باز در تجارت و
برعكس  بلكه دهدمحلي را كاهش نميفناورانه هاي فعاليت

همراه با آن ايجاد بازارهاي رقابتي ضرورت  و آزادسازي اقتصاد
و نوآورانه براي باقي ماندن در بازار  فناورانههاي كسب توانايي
ر كشورهاي توسعه يافته يا در كشورهاي در حال ها دبراي شركت

 . تشديد كرده استرا توسعه 

تحقيق اعم از بنيادي يا كاربردي، فرآيندي مبهم، بدون 
هدف گيري دقيق و با هدف توليد دانش اعم از كاربردي يا غير 
كاربردي است، در حالي كه توسعه، هدفمند، قابل برنامه ريزي و 

  .شودجام ميبه منظور توليد ثروت ان

    
  
  

)فرآيند تحقيق تا بازار(زنجيره ارزش  :1شكل 

  محصول تعريف  ايجاد مفهوم 
 

 طراحي محصول
 

 محصولتوليد
 

 فروش محصول
 

خدمات پس از 
  فروش
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  ارتباط و تفاوت تحقيق با توسعه و نوآوري -4
امروزه رقابت روزافزون جهاني، ديگر فرصت تحقيقات بنيادي 

اي را از بسياري صنايع گرفته است، به همين دليل بيشتر و پايه
مبادرت رند فقط به تحقيقات بحراني و مورد نياز ها مجبوشركت
ها، ارتباطات جهاني، همگاني شدن بسياري از علوم و دانش. ورزند

تر خريدن دانش از صاحبان آن، لزوم و امكان بيشتر و راحت
هاي جديد را از بين برده دوباره كاري در تحقيقات و ايجاد دانش

  .]Sahin,2004,Liu,2004[ است
نوآوري با تحقيق و چرخه  - ارتباط توسعه 2شكل شماره 

 دهدميتبديل دانش به پول و يا پول به دانش را نشان 
]denich,2004[ .طور كه شكل نشان داده است، پول  همان

گردد تا دانش توليد شود، در حالي كه توسعه و صرف تحقيق مي
  .]senich,2004[ آفريندنوآوري، از دانش توليد شده پول مي

  

  
  نوآوري با تحقيق -  ارتباط توسعه :2كل ش

  
هاي تحقيق با توسعه و تفاوت 1همچنين جدول شماره 

اين . نمايدنوآوري را از حيث ارتباط با توليد و ثروت ارائه مي
وضوح ه مقايسه دوگانگي اين دو مفهوم را درباره ايجاد ثروت ب

 ].6[دهدنشان مي
  

  آوريتفاوت هاي تحقيق با توسعه و نو :1جدول 
  توسعه و نوآوري  تحقيق

ايجاد موقعيت سرمايه گذاري در 
  آينده نامعلوم

ايجاد طراحي محصول و نمونه اوليه
  محصول

 يي مبتني بر هزينهآكيد بر كارأت  كيد بر اكتشافات مفاهيم جديدأت
 ارزيابي با ميزان ثروت توليد شده  ارزيابي با ميزان علم توليد شده

 دانشاستفاده از  ايجاد دانش
  

مايه  شود، خميرطور كه در اين جدول مشاهده مي همان
كه  باشدميتحقيق بيشتر متمايل به فضاي علمي و دانشگاهي 

هاي مادي، زماني، محقق بدون در نظر گرفتن محدوديت
، )اعم از كاربردي يا غير كاربردي(مديريتي، و با هدف توليد علم 

در الك خود مشغول  در يك فضاي انتزاعي و بريده از جامعه،
است، نه چيز مهم براي او توليد مقاله  بوده وتحقيق و پژوهش 

  .ديگر
در . باشدميدر مقابل تحقيق، مفهوم توسعه و نوآوري مطرح 

هدف توسعه . زندتوسعه و نوآوري حرف اساسي را توليد ثروت مي
، به منظور توليد مواد، فناوريوري استفاده بهينه از دانش و آو نو
ايل، محصوالت و خدمات جديد است كه منجر به توليد يك وس

گردد ميفعاليت جديد اقتصادي و يا بهبود و بقاي وضعيت فعلي 
بنابراين  .باشدميهت توسعه و نوآوري توليد ثروت لذا ج

پردازد نه تنها از جامعه جدا متخصصي كه به توسعه و نوآوري مي
و  بودهاي جامعه نيست، بلكه در قلب جامعه، با جامعه و بر

حسگرهاي او بيش از هر كس ديگر هر حركت حتي كوچك را 
دهد تشخيص مي) هم در بعد داخلي و هم بين المللي(در جامعه 

و خود را براي بهره برداري بهينه  نمودهن را به درستي تحليل آو 
هاي تحقيق، توسعه و نوآوري با ايجاد فرصت. سازدآماده مي

كه قابليت  نمايدت و خدماتي را ايجاد ميگذاري، محصوالسرمايه
   ].Boer,1999[ ت را داشته باشدارزش افزوده و توليد ثرو

نايب رئيس شركت زيراكس كه خود از محققان برجسته و 
، گرددمحسوب ميكهنه كار گروه خالقيت شركت زيراكس 

مريكا، آ معتقد است كه اكنون بايد نسبت بين توسعه و تحقيق در
-اي كه به توسعه اختصاص داده ميباشد، يعني بودجهده به يك 

ي حت. ]Duke, 2004b[ شود بايد ده برابر بودجه تحقيق باشد
به توسعه دانش  يمايلتاند كه كردهم هاي دارويي اعالشركت

و روي داروهايي كه  داشتهخود نفناوري هاي بنيادي در فعاليت
يي آنها به مقدار آباليني قرار دارند و كارآزمايش ر مراحل آخر د

همچنين . ]shane,2004[ زيادي اثبات شده، متمركز هستند
مريكا و جنوب شرق آسيا بر اين باورند كه آبسياري از مديران در 

به اندازه كافي تحقيقات انجام شده است، از اين رو، بايد بر 
 گرديد كارگيري دانش توليد شده، متمركزه توسعه و ب

]shane,20004,Liu,2004[ . رويكردي كه بسياري از
اند، مبتني بر اين كشورهاي تازه توسعه يافته مد نظر قرار داده

مريكا به آتا زماني كه ممالك ثروتمند، همچون  كه استدالل است
دنبال توليد علم بوده و هستند، ديگر تبديل سرمايه به دانش 

ليد كارگيري و استفاده از علوم براي توه بايد بر ب شته ولزومي ندا
  . درآمد همت گماشت

  

هاي مراكز تحقيقاتي و مراكز فاوت و ويژگيت - 5
  توسعه و نوآوري

مراكز توسعه و نوآوري بر تبديل دانش موجود در جهان به 
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و با ميزان توليد ثروت و نه ميزان توليد  بوده ثروت متمركز
فضاي محيطي، نحوه كاركردن، . شوندمقاالت علمي، ارزيابي مي

حصول محوري، نحوه مديريت و اجزاء و كليات هدفمندي، م
 .هاي تحقيقاتي متفاوت استمراكز توسعه و نوآوري با مجموعه

كاركنان مراكز توسعه و نوآوري عالوه بر دسترسي به مقاالت، 
هاي علمي، بايد اطالعات كاملي از صنعت و ها و گزارشكتاب

صد دائم و ر. بازار جهان و بازخورد دائمي صحيح آن داشته باشند
ه هاي مرتبط و تحليل اطالعات بو بازار در حوزه فناوريكامل 

. دست آمده از آن، وظيفه دائم مراكز توسعه و نوآوري است
مديريت مراكز توسعه و نوآوري بر خالف مراكز تحقيقاتي كه بر 
مبناي پرورش خالقيت علمي است و كنترل زماني و مديريت 

بندي و مديريت  نوآوري، زمان بر پايه تابدكالسيك را برنمي
هدفمندي فوق العاده و داشتن بازخورد لحظه به . پروژه است

ازار، لحظه از بازار، ديده باني و پايش تحوالت جهاني صنعت و ب
گذاران و مديران، بر عهده تمامي كاركنان مراكز عالوه بر سياست
از اين رو ، كار مراكز توسعه و نوآوري . باشدميتوسعه و نوآوري 

تر و هدفمندتر از مراكز تر و در عين حال ثمربخشبسيار مشكل
  .تحقيقاتي است

را محصول  اي ازمراكز توسعه و نوآوري، نمونهاز آنجايي كه 
از آزمايشگاه كارهايي را كه در با برخورداري سازند، بنابراين مي

را تكرار،  مكتوب شده آنهاميز مقاالت و متون انجام موفقيت آ
. دهندبهينه سازي و در جهت طراحي محصول جديد تغيير مي

تر از كار مراكز تحقيقات اي بسيار مشكلبنابراين كار مراكز توسعه
  .]Fowlerl,2004[ باشدمي

هاي تحقيق و توسعه، با نشان دادن تفاوت 2 جدول شماره
 را ز توسعه و نوآوريمراك وتفاوت موجود بين مراكز تحقيقاتي 

 ].6[ دهدنشان مي

گذاري خرد هاي سياستمراكز توسعه و نوآوري در وراي اليه
و كالن، داراي دو رده پرسنل مرتبط با فناوري شامل همكاران 

همكاران منفرد تنها ]. Zollner,2004[منفرد و مديران هستند 
الت كارهاي فني را انجام داده و وظيفه ديده باني و پايش تحو

گذاران و مديران، جهاني صنعت و بازار نه تنها بر عهده سياست
اين افراد بايد با . باشدبلكه بر عهده تمام افراد اين مراكز مي

داشتن دانش تحليل و تشخيص در حد اعلي، بتوانند بازار و روند 
از آنجا كه كاركنان مراكز . آن را تخمين زده، يا هدايت نمايند

، باشندميو بازار مشغول به كار  فناورير مرز وري دتوسعه و نوآ
بايد براي حفاظت از  و هگرديدهاي ارزشمندي محسوب سرمايه

آنها و دانش ايشان، سيستم مديريت نيروي انساني و مديريت 
دانش و توانايي به كار گرفته شود تا توانايي توليد شده، به نحو 

افراد،  و حتي در صورت از دست دادن گرديدهاحسن مستند 
  .اي سودمند قابل استفاده باشدماندگار و به گونه

  
  هاي تحقيق و توسعهتفاوت :2جدول 
  توسعه و نوآوري  تحقيق

گذاري در ايجاد موقعيت سرمايه
  آينده نامعلوم

ايجاد طراحي محصول و نمونه 
  اوليه محصول

  يي مبتني بر هزينهآارك بر كيدأت  كيد بر اكتشاف مفاهيم جديدأت
  هاي پيش بيني شدهخروجي  هاي غير قابل پيش بينييخروج

هاي بدون برنامه زماني خروجي
  خروجي با برنامه زماني معين  معين

  ييآكار  تالش و كوشش

داراي انگيزه هدفمند و از پيش   داراي انگيزه پيشرفت علم
  تعيين شده

وسيله نخبگان ه كنترل شونده ب
  علمي

وسيله مديران ه كنترل شونده ب
  وژهپر

محيط كاري غير رسمي و 
  ساختار كاري و اداري رسمي  مديريت ناپذير

  استفاده از دانش  ايجاد دانش
  كنترل عمليات  آزادي عمليات

اعضاي كاري با قابليت كاركرد   هاي مختلفمتخصصان رشته
  ايبين رشته

  پروژه محور  گروه محور
  خالقيت راهبردي  جمعي –خالقيت فردي 

  به محورتجر  مهارت محور
  مديريت و كنترل  رهبري و راهنمايي
  برطرف كننده عدم قطعيت  برطرف كننده ابهام

  ارزيابي با ميزان توليد ثروت  ارزيابي با ميزان توليد علم
  

از مختصات ديگر مراكز توسعه و نوآوري، هدفمندي فوق 
بنابراين . العاده و داشتن بازخورد لحظه به لحظه از بازار است

ها وقت صرف آن شده، به خاطر ارائه اي كه ماهپروژه ممكن است
يك محصول جديد به بازار از سوي رقيب، به راحتي متوقف 

اي، نه تنها در اين فضا، ادامه پيدا نكردن چنين پروژه. گردد
از بهينه ، بلكه استفاده گرددمحسوب نميشكست يا بي برنامگي 

تيب حتي ممكن به همين تر .آيدبه حساب ميوقت و امكانات 
هاي كسب و كاري موقت يا مدت دار كه ارزشمند و است گزينه

هايي كه همه به پايان ، مد نظر قرار گيرد، گزينهباشدميدرآمدزا 
آنها در زمان محدود واقف و براي آن آماده بوده و برنامه ريزي 

هايي از طريق مطالعه درصد چنين گزينه 60بيش از . اندكرده
  ].6[باشدميبازارهاي مختلف قابل شناسايي جمعيت شناسي 
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هاي كوچك تواند براي برخي پروژهمراكز توسعه و نوآوري مي
براي پر كردن فاصله موجود ميان تحقيقات  تحقيقاتي، عمدتاً

و از اين طريق  نمودهانجام شده، از مراكز تحقيقات استفاده 
هاي طرح. گيردبه عهده رهبري و جهت دهي مراكز تحقيقات را 

مورد نظر در مراكز توسعه و نوآوري بايد از پتانسيل تجاري كافي 
ها و يا گذاران بخش خصوصي، بانكبرخوردار باشد تا سرمايه

مراكز توسعه و . گذاري ترغيب شوندهاي دولتي به سرمايهبخش
 هاي خود را در حكم يك پرورش دهندهتوانند پروژهنوآوري مي

الزمه ، كه نمايندصوصي هم واگذار هاي خبه شركت) مركز رشد(
از آنجا كه توسعه و نوآوري با  .باشدمي هازودبازده بودن طرحآن 

- شود، در حوزه سياستمنجر ميواسطه كمتري به توليد ثروت 

  .لويت اول قرار گيردوگذاري بايد در او سرمايه فناوريهاي گذاري
 

ويژگي منابع انساني مورد نياز مراكز توسعه و  -6
  نوآوري

با ، دو دسته نيروي انساني براي مراكز توسعه و نوآوري
 ]:6[الزم استخصوصيات زير 

، نماينداستفاده  فناوريدسته اول، آنها كه بتوانند از ادبيات 
را هضم كرده، و  فناوريشرايط بازار كسب و كار مرتبط با 

محصوالت موجود و رقبا را بشناسند و با شناسايي هوشمندانه 
ها بهره برداري و براي آنها طرح كسب و كار ها، از فرصتگزينه
هايي نظير خصوصيات و مهارت ،براي اين دسته. نمايندتهيه 

پشتكار، وسعت اطالعات فني، انعطاف پذيري، توانايي باال براي 
ثر با متخصصان ساير ؤحل مسائل واقعي، توان برقراري ارتباط م

ر مهلت تعيين شده و ها، توان انجام كارهاي محوله درشته
  .الزم است گروهيهاي كار مهارت

دسته دوم، نيروي انساني است كه با دانش و توانايي پيش 
- بيني اوضاع كسب وكار و بازار، حاضر به پذيرفتن خطر سرمايه

اين افراد بايد بتوانند برنامه ريزي، . گذاري مالي و زمان باشند
ه بهترين شكل انجام سازماندهي، يارگيري، رهبري و كنترل را ب

داده، مجموعه خود را براي نيل به موفقيت اقتصادي، به خوبي 
  .دنمديريت نماي

تر و براي مراكز توسعه و نوآوري وجود دسته دوم مهم
مريكايي و آهاي دانشكده. باشدتر از دسته اول ميضروري

، يكي پس از ديگري براي ايجاد نيروي انساني دسته اول يياروپا
هايي نظير كارآفريني و روش تهيه كسب و كار را در درس و دوم،
اند و دانشجويان خود را به هاي درسي خود قرار دادهبرنامه

براي . نمايندترغيب ميهاي رسمي كسب و كار شركت در درس
تربيت افراد دسته اول آموزش فني فقط در راه اندازي كه افراد 

ها را تكرار و آزمايش ودهدرك نمرا  فناوريادبيات مفهوم بتوانند 
در آموزش نيروي انساني دسته دوم كه به . كنند كافي است
ي آموزشي بايد عالوه اتر از دسته اول است، محتومراتب با اهميت

مديريت  راهبردي،هاي مديريت عمومي، مديريت بر مهارت
و بازاريابي، تمام موارد ياد شده براي دسته اول را داشته  فناوري
  .باشد
هاي خاص هايي با توانمنديراكز توسعه و نوآوري، انسانم

توان از افراد دانشگاهي، با سابقه و نمي طلب نموده لذاخود را 
توانمند در آموزش و تحقيقات، انتظار داشت كه بتوانند كمك 

بنمايند بنابراين سپردن نقش كليدي شاياني به توسعه و نوآوري 
و نوآوري اشتباه بزرگي به چنين افرادي در فرآيند توسعه 

ها، بازار نيازمند منطق، مجموعه تواناييگردد زيرا محسوب مي
كه بسيار  باشدميانگيزه، عاليق، روابط و نيروي انساني خاصي 

  .دانشگاه است بامتفاوت 
  

  نكات مهم در مديريت مراكزتوسعه و نوآوري -7
ساني هاي مراكز توسعه و نوآوري و منابع اناز آنجا كه ويژگي

ها متفاوت است، لذا مديريت اين آن با ساير مراكز و سازمان
طور خالصه ه باشد كه بمراكز داراي نكات مهم و قابل توجهي مي

 :مده استآترين اين نكات در ذيل برخي از مهم

 اي يا مراكز توسعه و نوآوري را بايد با معيارهاي توسعه
لين عامل ارزيابي او. نوآوري سنجيد نه معيارهاي يك مركز علمي

  .باشدمي اين مراكز ميزان توليد ثروت به وسيله آنها
  ،مراكز توسعه و نوآوري بايد به سوي مشتري محوري

  .سيستم محوري و خدمات محوري حركت كنند
  رشد صالحيت محوري مراكز توسعه و نوآوري در ايجاد

مديران اين مراكز بايد نيروهاي خود را دائم . حداكثر ثروت است
  .يره ارزش و توليد ثروت ترغيب نمايندبه تكميل زنج

 تمركز بر تبديل دانش موجود در جهان به ثروت. 

  ،حصول مفضاي محيطي، نحوه كاركردن، هدفمندي
هاي محوري، نحوه مديريت، اجرا و كليات اين مراكز با مجموعه

 .باشدتحقيقاتي متفاوت مي

  طراحي فعاليت اصلي مراكز توسعه و نوآوري، تعريف و
 .باشدميمحصول و خدمات سودآور 

 هاي دانش براي مراكز توسعه و نوآوري استفاده از اندوخته
براي اين مراكز آنها از بايد امكان استفاده  بوده لذاجهان ضروري 

 .فراهم باشد

  افراد مراكز توسعه و نوآوري بايستي اطالعات كاملي از
 .ن دو داشته باشندصنعت و بازار جهان، و بازخورد مناسبي از اي
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اركنان دانش وري داراي كآاز آنجا كه مراكز تحقيق، توسعه و نو
كاركنان دانش محور نسبت به كاركنان سنتي، هستند، لذا  محور

هاي آموزش و و اقدامات و سياست داشتهدر چندين مورد تفاوت 
 تعدادي از نقاط افتراق در زير. باشدميتر توسعه آنها توسعه يافته

 :]1997 ،استوارت[ تشده اسارائه خالصه ور به ط

 كاركنان دانش محور، در ارزش اصلي شركت نقش دارند .
-شود، كمك ميآنها به خالقيتي كه باعث حركت سازمان مي

ايجاد، تفسيركردن و به كاربستن يادگيري سازمان، آنها  با. نمايند
 .حافظه سازماني هستند

  ،خود انگيختـه و كاركنان دانش محور خوب آموزش ديده
هاي ذهني خود خواهند چالشآنها مـــــي. توفيـق گرا هستند

 .را توسعه دهند خويشو دانش فني  نمودهرا حل 

 توانند هركجا آنها مــي. كاركنـان دانش محور سيـار هستند
مشغول به توانند هر جايي تر اينكه غالباً ميجا شوند و مهمه جاب

 .گردندكار 

 يتخواهند رهبري شوند نه مديرحور ميكاركنان دانش م .
دانند كه آنها بيشتر از مديـري ميحتي  خود كاردر رابطه با آنها 

 . دهدرا آموزش مي

  كاركنان دانش محور، براي اينكه در حصول نتايج خالق
باشند، انتظار آزادي دارند و براي اينكه به سمت نيازهاي شركت 

آنها مديران سنتي را كه . دسوق داده شوند، انتظار هدايت دارن
 .خواهندكنند، نمينهي مي و دائماً به آنها امر

به دليل اينكه خالق، خودانگيخته،  مراكز اين منابع انساني
سيار، يادگيرنده، مستقل، متفكر، انعطاف پذير، داراي اعتماد به 

ها فرق نفس و درون گرا هستند با منابع انساني ساير سازمان
و  توسعه ،هاي تحقيقها مديران سازماننه تفاوتگو اين. دارند

دارد كه نسبت به مديريت منابع انساني را بر آن مي نوآوري
و به نكاتي كه افزون  شتهسازمان خويش دقت الزم را مبذول دا

. نمايندهاي معمولي بايستي مدنظر قرار دهند، توجه بر سازمان
و باانگيزه  ، كارآمدهبه انتخاب افراد تعليم ديد جذب نيرويعني در 
  .بپردازند

يك كار ويژه است كه الزامات وري آو نوتوسعه  ،تحقيق
بنابراين، . ها از جمله نيروي انساني داردخاصي در همه زمينه

هاي حاكم بر ساير بخشاستخدامي توان همان مقررات نمي
عالوه بر اين  .دولتي را در اين حوزه نيز مورد استفاده قرار داد

شود، وري پژوهشگران، تا جايي كه به خودشان مربوط مي بهره
هره هوشي، ميزان خالقيت، شمار ابداعات و فهرست ارتباطي با ب

چشمه زاينده مربوط به و صرفاً  شتهمقاالت منتشره آنان ندا
ها و باورها، تعهد و مسئوليت پذيري و عادات رفتاري آنها بينش

ندازه در بهره وري البته سازمان نيز به همان ا. باشد مي
و بايد متعهد باشد كه از طريق طراحي بوده ثر ؤپژوهشگران م

ها، روابط سازماني، ايجاد جو رواني نشـاط درست مشاغل، فرصت
افزا و به ويژه با اعمال نوعي مديريت متناسب با شرايط روحي 
 .پژوهشگران، زمينـه بروز و تقويت بهـره وري آنان را فراهم سازد

نابع انساني در سازمان تحقيق و توسعه، عبارتست از مديريت م
هنر شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و انسجام بخشي به 

 ].7[ هاي افراد متمايز، باهوش، خودگردان و خالقتالش
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 فنـاوري حلقه ارتباطي بـين علـم و    و نوآوري توسعه تحقيق،
. باشـد مي و نوآوري سعهتو ،، محصول نهايي تحقيقفناوري بوده و

ارتبـاط   فنـاوري هـاي  بـا خصوصـيات و ويژگـي    مفهـوم  لـذا ايـن  
هـر   آنو مراحل مختلـف دوره عمـر    فناوريانواع . تنگاتنگي دارد

طلبد را مي و نوآوري توسعه، كدام نحوه برخورد خاصي از تحقيق
اصـلي در   عامـل ي يـك  فنـاور از سوي ديگر . كه قابل توجه است
. رودو كسـب مزايـاي رقـابتي بـه شـمار مـي       توسعه كسب و كار

در كسب و كـار  و نوآوري توسعه  ،تحقيق راهبرديبنابراين نقش 
بـا   و نـوآوري  توسعه، مراكز تحقيق .گرددتلقي ميغير قابل انكار 

هـاي جديـد بسـياري    توجه به ماهيت خود داراي منابع خلق ايده
بـه مراحـل   د پتانسيل رسـيدن  توانستند كه هر كدام از آنها ميه

  . تجاري را دارا باشد
تحقيق، توسعه و نوآوري براي پيشگيري از مرگ زودرس 

در  .امري الزم و ضروري است فناوريمراكز علمي، صنعتي و 
در خط مقدم جبهه رقابت  و نوآوري توسعه ،تحقيق دنياي امروز،

و وظيفه مراكز توسعه و نوآوري در اين بين از  و نوآوري قرار دارد
  .باشدميخاصي برخوردار اهميت 

، توسعه و نوآوري در درجه اول و فناوريدر رويكرد صحيح به 
از . گيردقرار مياهميت درجه دوم  در) حتي كاربردي(تحقيقات 

اين رو بايستي كه به جاي اهتمام به تحقيق و مراكز تحقيقاتي، 
امروزه  .گيردكيد قرار ميأتوسعه و مراكز توسعه و نوآوري مورد ت

اكز توسعه و نوآوري بايد به سوي مشتري محوري، سيستم مر
و هدف آنها خلق ثروت،  نمودهمحوري و خدمات محوري حركت 

  .ي و اقتصاد باشدفناورتوسعه 
  

  

13/9/89: و تاريخ پذيرش 23/1/89 :دريافتتاريخ 
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