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  وانع اساسي در توسعه و بهره برداري از نوآوري و اختراعات درم

  هاي فني و مهندسيحوزه

  

  ،3، بي تا صالح پور2اكبر فرجي ارمكي ،1پوراندخت نيرومند

  5و ابوالقاسم دلخوش كسمايي 4محبوبه رنجبر

  

اند كه با تكيه بر نوآوري  م نايل آمدهو سازمانهاي مهندسي به اين دستاورد مه  مراكز تخصصي دانشگاهي ،امروزه :چكيده

دو عامل تغييرات . هاي رقابتي حفظ كنند توانند پيشگامي و برتريهاي بلند مدت خود را در عرصهو توسعه و ترويج آن مي

تالش شده  پژوهشدر اين . آوري در صنايع بيشترين نقش را دارندفشردگي رقابت در اهميت روز افزون نو و سريع فناوري

كشور موانع اساسي رشد و بهره برداري از نوآوري شناسايي ) مخترعان(مديران و پژوهشگران   با مراجعه به جامعه است

اي، آزمون مقايسه براي بررسي نتايج از آزمون دو جمله. بودنوع كاربردي و روش آن پيمايشي  پژوهش حاضر از. دشو

نتايج نشان داد كه از ديدگاه مديران . ندي فريدمن استفاده شده استبميانگين رتبه، آزمون مقايسه واريانس و آزمون رتبه

آوري و كافي از جمله موانع مهم رشد، توسعه و كاربست نتايج نو  سرمايه نبودثباتي در قوانين حمايتي و و پژوهشگران بي

نظر پژوهشگران و مديران  نتايج نشان داد كه در ميزان تأثير موانع موجود، بين ،همچنين. شونداختراعات محسوب مي

ولي مديران موانع مرتبط با آموزش را دانند، مياهميت  بااي كه پژوهشگران منابع مالي را گونهبه ،جود دارد اختالف و

  . آورند ميتر به شمار مهم

  

  .كيفيت، بنديرتبه، سنجياعتبار ،مشاركتي ارزيابي ،مهندسي آموزش :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .1

ترين رسالتهاي نسل جديد مهندسان كشور توسعه و ترويج نوآوريها و خالقيتها در سطوح  ميكي از مه

اميدي دلسردي و نا موجبكار و عمل وجود دارد كه   اما موانعي در صحنه ،سازماني و ملي است

دليل وجود توان به  نوآوري امري است كه نمي ،از طرف ديگر. شودمهندسان جوان دانش آموخته مي

بهبود موقعيت و بقاي  يكي از عوامل مؤثر بر 1چرا كه نوآوري ،نظر كردموانع از آن صرف نداشت

ايجاد  براييندي است كه انوآوري فر. شود محسوب مي 2سازمانها و شركتهاي مهندسي دانش محور

يندها، فناوريها و نظامهاي كسب و كار اارزش طراحي و مديريت و به شكل خدمات، محصوالت، فر

اهميت آموزشهاي مرتبط با خالقيت و نوآوري به حدي است كه فرهنگستان  .]1[شودظاهر ميجديد 

ملي مهندسي آمريكا خالقيت را در كنار مهارتهاي اساسي ديگري چون توانايي برقراري ارتباط، 

مشخص شد كه ابتكار از  ،در پژوهشي كه معماريان  انجام داد .]2[  رهبري و مديريت قرار داده است

  .]3[مله مهارتها و شايستگيهاي فردي و حرفه اي مهندسان استج

آوري با رويكردي فردگرا، ويژگيهاي فردي نو  غالب مطالعات اوليه در زمينه عوامل تعيين كننده

. نداهيا نقشهاي پشتيبان نوآوري را عواملي مؤثر بر نوآوري بر شمرد تغيير برابر در مقاومت رهبري، مانند

آوري فردي از ويژگيهاي سازماني و تأثيرگذاري متقابل آن بر نوآوري سازماني از متأثر بودن نو

اي و  ه آموزشهاي فني و حرفهاينكبا توجه به  ،بر همين اساس. موضوعات روشن اين مطالعات بودند

در اين پژوهش به نقش اين  ،دارد نقش مهمي دانشگاهي در توسعه نيروي انساني  و ارتقاي نوآوران

  .ا در نوآوري پرداخته شده استآموزشه

  

  اهميت و ضرورت پژوهش .2

تا  رد،يند توسعه كشورها دااهاي نو و ايجاد ارزش نقش مؤثري در فر نوآوري از يك سو با خلق ايده

جايي كه براي دستيابي به اهداف و دستاوردهاي حاصل از آن نظام ملي نوآوري با كاركردهايي چون 

أمين بودجه پژوهش و نوآوري، توسعه نيروي انساني، ارتقاي سياستگذاري، تسهيل، هدايت و ت

يكي  ،سوي ديگر از. كشورها و از جمله كشور ما ايجاد شده است بيشتركارآفريني و انتشار فناوري در 

اما در اين مسير موانعي . از عوامل مؤثر در تحقق نوآوري، مهندسان و شركتهاي مهندسي هستند

ضرورت  ،ند؛ بنابراينكيابي به نوآوري و نتايج حاصل از آن را دچار چالش تواند دستوجود دارد كه مي

پژوهشهاي كاربردي در قالب نظام ملي نوآوري به شناسايي اين عوامل و ارائه  دادن دارد با انجام

  .دشوراهكار براي حل آن اقدام 

____________________________________________________________________ 
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             ...تا صالح پور، محبوبه رنجبر وپوراندخت نيرومند، اكبر فرجي ارمكي، بي                                  

                                                                                                           
 

43 

  مفهوم شناسي .3

  نوآوري .1. 3

 .شودمحسوب مي محور دانش سازمانهاي بقاي و موفقيت بر مؤثر عوامل از يكي نوآوري ،امروزه

 محصوالت، خدمات، به شكل و مديريت و طراحي ارزش ايجادبراي  كه است ينديافر نوآوري

نوآوري چيزي بيش از توليد  .]4[شودمي ظاهر جديد كار و كسب نظامهاي و يندها، فناوريهاافر

. يندهاي جديد استالب وسايل يا فرقا هاي خالقانه درنوآوري اجراي ايده. هاي خالق است ايده

يك شكل  خالق در  نوآوري به تلفيق يك ايده خالق با منابع تخصصي نياز دارد كه تجسم آن ايده

  . دكنپذير مي مفيد را امكان

  انواع نوآوري. 2. 3

يند، نوآوري اساسي در مقابل نوآوري امقابل نوآوري فر انواع نوآوري عبارت از نوآوري محصول در

مقابل  نوآوري در معماري در و ي، نوآوري ارتقا دهنده قابليت در مقابل نوآوري نابودكننده قابليتجزئ

كردن عملي تا ايده توليد زمان از افراد نوآورانه رفتارهاي شناسايي ،اين ميان در. نوآوري در اجزاست

 نگاه .شودمطرح مي سازمان نوآورانه فضاي گسترش و نوآوري يندافر در كه است مهمي مباحث از آن

 فردي نوآوري .داده است شكل سازماني و فردي انواع در را نوآوري نوآورانه، رفتارهاي به چند بعدي

 حمايت و پذيرش با اما ،ايده نو است گيريشكل و هئلمس شناخت با آن آغاز كه است نوآوري آن گونه

  .]5[شود مي عملي سازمان

يند آوري درفرانو. آيدات به وجود مين اعم از كاال يا خدمآوري در محصول در خروجيهاي سازمانو

كسب و كار توسط يك سازمان است و اغلب به بهبود اثربخشي و  دادن هاي انجامآوري در شيوهنو

. دهنديند اغلب در پيوند با يكديگر رخ مياآوري در محصول و فرنو. شودمي منجر كارايي توليد

توانند مي نيز محصوالت جديد و كنند پذير ميالت جديد را امكانيندهاي جديد، توليد محصوافر

تواند همزمان به نوآوري در محصول يك شركت مي .كنندپذير يندهاي جديد را امكاناتوسعه فر

آوري نو. تواند بنيادي و جزئي باشدآوري مينو. يند براي شركت ديگر باشداآوري در فرمعناي نو

آوري بر اگر نو. حلهاي قبلي است ار جديد و بسيار متفاوت از روشها و راهآوري بسياساسي نوعي نو

افزا  آوري را از ديدگاه شركت مورد بحث قابليتشالوده دانش موجود شركت استوار شده باشد، آن نو

هاي اينتل چون بر شالوده فناوري نسل قبل پردازندههر يك از نسلهاي ريز ،نمونهراي ب. نامندمي

آوريها از قابليتهاي موجود آوري است، اما اين نواند، هر چند كه هر نسل بيانگر نوشده توارشركت اس

آوري و فناوري ايجاد كننده آن بر اگر نو. بخشندآنها ارزش بيشتري مي به گيرند ومي اينتل بهره

آوري از بين نو به آن ،قابليتهاي موجود شركت مورد بحث استوار نشود يا آنها را منسوخ و كهنه سازد

به اين امر وابسته است كه با  ،باشد افزا يا از بين برنده آوري قابليتاينكه نو. شودبرنده قابليت گفته مي
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براي شركت  ،در عين حال افزا و تواند براي يك شركت قابليتآوري مينو. كدام چشم انداز نگاه شود

مجزا، در  يتواند مستلزم تغييري در اجزاآوري مينو ،از سوي ديگر. ديگر از بين برنده قابليت باشد

  ي برزيادثير أرخ دهد ولي ت ءآوري در يك يا چند جزاگر نو. كل معماري اجزا يا هر دو باشد

آوري در نو .]7و  6[شودآوري در اجزا گفته ميبه آن نو ،بندي كل سيستم نداشته باشدتركيب

   .]8[كندميمل اجزاي آن سيستم با يكديگر تغيير تعا معماري طراحي كلي يك سيستم يا شيوه

صنعتي و [ يندهاياتوان تبديل يك ايده به محصوالت، خدمات اجتماعي يا فرنوآوري را مي

نوآوري شامل همه گامهاي عملي،  ،بنابراين. جديد يا بهبود يافته دانست كه قابل فروش باشد ]تجاري

آميز محصوالت جديد يا  وسعه و بازاريابي موفقيتتكنولوژيكي، تجاري و مالي است كه براي ت

 . هاي جديد در خدمات اجتماعي الزم است كارگيري شيوهمحصوالت بهبود يافته يا به

  نظام ملي نوآوري  . 3. 3

اي از نهادهاست كه در توسعه و انتشار فناوريهاي نو مشاركت  نوآوري در برگيرنده مجموعه نظام ملي

گذاري  آورند كه دولتها از طريق آن سياستهاي خود را براي تأثير ا به وجود ميكنند و چارچوبي ر مي

ذاري كلي، نظام داراي كاركردهايي چون سياستگاين  .]9[كنند مياجرا يند نوآوري تدوين و افر بر

پژوهش و نوآوري، توسعه نيروي انساني،  يارمين بودجه پژوهش و نوآوري، اجأتسهيل، هدايت و ت

  .آفريني، انتشار فناوري و توليد كاال و خدمات استارتقاي كار

براي تعيين سياستهاي كلي نظام ملي نوآوري الزم است وضعيت موجود سنجيده و با وضعيت 

از . دشوميزان شكاف موجود شناسايي و نقاط قوت و ضعف آنها تعيين  ،سپس. مطلوب مقايسه شود

ي ارزيابي بعاد يك نظام ملي نوآوري را به صورت كماستفاده از شاخصهايي كه بتوانند تمام ا ،اين رو

از مسائل ضروري سياستگذاري در نظام ملي  ،و نمايي از وضعيت موجود آن را نشان دهند نندك

مختلف براي سنجش نوآوري در سطح ملي تدوين  رويكردهاي با متعددي ايهشاخص. نوآوري است

را تواند سطح توانمنديها و عملكرد هر كشور ا ميشناسايي اين شاخصها و دسته بندي آنه كه اند شده

   .]10[نشان دهد

 خالقيت. 4. 3

عنوان توانايي توليد كاري نو و خالقيت به. شود گفته مي 1هاي نو و مفيد خالقيتبه توانايي توليد ايده

 .]12و  11، 6، 2[فرق داشته باشد است، توليد شده كار نو بايد با كاري كه قبالً. شود مفيد تعريف مي

توانايي خالقيت فردي تابعي . گويند 2كه به آن خالقيت فرديتوانند داشته باشند ميفراد را اخالقيت 

  خالقيت .]7[از توانايي فكري، دانش، سبك تفكر، شخصيت، انگيزش و محيط زندگي فرد است
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القيت سازماني خ. گويند 1كه به آن خالقيت سازماني صورت گيرديك سازمان يا شركت در تواند مي

 اي يندهاي اجتماعي و عوامل زمينهاتابعي از خالقيت افراد درون آن سازمان و طيف متنوعي از فر

سطح كلي خالقيت  ،بنابراين .دهدكه شيوه تعامل افراد با يكديگر و رفتار آنها را شكل مي است

كار آن و  نجام يافتنا ساختار سازمان، روشهاي. خالقيت افراد سازمان نيست سازماني جمع ساده

   .]8[توانند خالقيت افراد داخل آن را خنثي يا تشديد كنندمشوقها مي

  

  ال پژوهش ؤس .4

هاي موانع اساسي رشد و بهره برداري از نوآوري و اختراعات در حوزه"در اين پژوهش اين سؤال كه 

  .دشبررسي  "ندافني و مهندسي كدام

  

  روش پژوهش  .5

نمونه آماري تحقيق مديران،  .ردي و روش پيمايشي انجام گرفته استپژوهش حاضر با هدف كارب

  3تا  1نوآوران شركتهاي دانش بنيان با مشخصات مندرج در جداول و  مخترعان

مفاهيم نوآوري، انواع نوآوري، موانع نوآوري و ويژگيهاي افراد نوآور   در بارهابتدا مطالعاتي . است

 به منظورسنجش. دشهاي نوآور استخراج  موانع توليد ايده ،سپس وانجام ) مديران و پژوهشگران(

 طراحي ،4جدول   مؤلفه 22اساس بر اي محقق ساخته موانع آن پرسشنامه و نوآوري متغير ميان روابط

. شد توزيع بنيان  فناوري شركتهاي گرانشدان و پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و مديران ميان در و

براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ  ومه از نظر خبرگان ييد روايي پرسشنابراي تأ

از پرسشنامه صحت  دست آمدهبهبر پايه نتايج  .دست آمدبه% 95استفاده شد كه ضريب مذكور 

  .دار بودن آن بررسي شداهاي مطرح شده آزمون و معن فرضيه

  

 توزيع نمونه آماري بر حسب سمت پاسخگويان: 1جدول 
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1. Organizational Creativity 

 

 درصد فراواني تسم

 9/36 38 مديران

 1/63 65 مخترعان و نوآوران

 100 103 جمع
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 توزيع نمونه بر حسب جنسيت پاسخگويان : 2جدول 

 

  درصد  فراواني  جنسيت

    -  زن  مديران

  9/36  38  مرد

  85/4  5  زن  مخترعان و نوآوران

  25/58  60  مرد

  100  103    جمع

 

 
  حسب تحصيالت پاسخگويانتوزيع نمونه بر  : 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

    هاي پژوهش يافته .6

 هاي مورد بحث براالت به تفكيك گزينهؤاستخراج درصد و فراواني پاسخهاي هر يك از س 4جدول در 

بيشترين پاسخهاي انتخاب  ،شودكه مالحظه ميچنان. ساس كل نمونه پژوهش نشان داده شده استا

است كه از ديدگاه مديران و  آناين اطالعات بيانگر . هاي مهم و بسيار مهم استشده گزينه

 

 درصد فراواني تحصيالت

 86/4 5 دكتري

 13/29 30 كارشناسي ارشد

 31/56 58 كارشناسي

 7/9 10 ديپلم و فوق ديپلم

 100 103 جمع
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عنوان يك چالش جدي براي توسعه و بهره برداري از به شدهيادهاي لفهؤپژوهشگران هر يك از م

  .آيند وري به شمار مينوآ
  پژوهشگران درصد و فراواني پاسخهاي انتخاب شده توسط گروه نمونه شامل مديران و :4جدول 

  

  
  اي براي ايجاد تفكيك بين پاسخهاياز آزمون دو جمله ،دهدنشان مي 5هاي جدول كه يافتهچنان

  نتايج نشان. ه استاستفاده شد 5جدول  عنوان گروه ديگربي اهميت، كم اهميت و متوسط به

قرار  هر يك از موانع در گروه دوم خصوصدست آمده در درصد پاسخهاي به 70دهد كه حداقل مي

  بر اين اساس، هر يك از عوامل مذكور. كه مشتمل بر پاسخهاي مهم و بسيار مهم است گرفته است

  .اند داشتهت نقش به صورت معنادار به عنوان مانع توسعه و بهره برداري از نوآوري و اختراعا
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  گروه بندي و تعداد پاسخهاي مشاهده شده و مورد آزمون براي دو گروه پاسخ :5جدول
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  مشاهده شده و مورد آزمون براي دو گروه پاسخ يگروه بندي و تعداد پاسخها :5لادامه جدو

  

  

 قوانين در ثباتي كافي، بي سرمايه نبودموانع  به درصد جامعه آماري 90حدود  ،ين ترتيبدب

دهد از  ها نشان مي يافته ،همچنين. انددهكرصنعتي اشاره  بزرگ بنگاههاي با همكاري نبودحمايتي و 

يعني ميانگين  ؛به صورت معنادار بيش از ميانگين نظري مقياس اندازه ياد شدهآنجا كه همه موارد 

بودن هر يك از عوامل مذكور در ايجاد  نتايج به دست آمده بر با اهميت ،اند، لذا ارزيابي شده  3ثابت 

  .ارددداللت هاي فني و مهندسي برداري از نوآوري و اختراعات در حوزهچالش براي  توسعه و بهره
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  است مقايسه ميانگين مشاهده شده موانع مورد بررسي ميانگين نظري لحاظ شده : 6جدول 
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االت با ميانگين نظري يا ميانگين مقياس ؤسمقايسه ميانگين كل پاسخهاي هر يك از  6در جدول 

يعني  ؛صورت معنادار بيش از حد باالي مقياس اندازهبه شده يادسنجش مؤيد آن است كه همه موانع 

بهره برداري از  و توسعه در موانع اين اهميت شدت رب نتايج اين .اند هشد ارزيابي 66/3 ثابت عدد

  .داردداللت نوآوري و اختراعات 

  

  )66/3(مقايسه ميانگين مشاهد شده موانع مورد بررسي با حد باالي مقياس سنجش  :7جدول 
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االت بـا ميـانگين نظـري آن بـه     ؤنيز مقايسه ميانگين پاسخهاي هـر يـك از سـ    7در جدول  ،همچنين

  كـه از ديـدگاه مـديران موانـع توسـعه و      داده شـده اسـت  تفكيك جامعه مديران و پژوهشگران نشـان  

يعنـي   ؛از نوآوري و اختراعات به صورت معنادار بـيش از ميـانگين نظـري مقيـاس انـدازه     بهره برداري 

  .است 3ميانگين ثابت 

  
  مقايسه ميانگين مشاهد شده موانع در جامعه مديران با حد متوسط مقياس سنجش :8جدول 
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و بهـره   دهد كه از ديدگاه پژوهشگران موانع اصلي در توسعه نشان مي 8اطالعات مندرج در جدول 

يعنـي ميـانگين    ؛برداري از نوآوري و اختراعات به صورت معنادار بيش از ميانگين نظري مقياس اندازه

  .است 3ثابت 

  مقايسه ميانگين مشاهده شده موانع در جامعه پژوهشگران با حد متوسط مقياس سنجش :9جدول 
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54 

  قش هر يك از موانعن خصوصال كه ديدگاه مديران و پژوهشگران در ؤاين سبراي پاسخ به 

دارد، از آزمون  با هم در توسعه و بهره برداري از نوآوري و اختراعات چه تفاوت و شباهتي ياد شده

دهد كه در ده مورد بين ديدگاه مديران و   ها نشان مي يافته. )9جدول ( مقايسه ميانگين استفاده شد

كافي از  سرمايه بودبانكي و ن وامهايه ب دسترسي نبودن آساندو مانع . پژوهشگران تفاوت وجود دارد

نبود "خصوص هشت مانعدر . نظر پژوهشگران به صورت معنادار چشمگيرتر از ديدگاه مديران است

 در ناتواني"، "ناكافي آموزشهاي"، "كارگروهي دادن انجامدر  ناتواني"، "پژوهشدادن  انجام در مهارت

 يابي عارضه ناتواني در"، "مشكالت و مسائل حل واني درنات"، "تجربگي  بي"، "ارتباطات مؤثر برقراري

ديدگاه مديران به صورت معنادار  "ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده در ينتوانايابي و  لهئمسو 

تر از پژوهشگران ارزيابي  اين موانع را مديران جدي ،به بيان ديگر ؛چشمگيرتر از نظر پژوهشگران است

دهد كه در شدت اين  اين نتايج نشان مي. موارد تفاوت معناداري مشاهده نشده استدر ساير . انددهكر

موانع بين پژوهشگران و مديران اختالف نظر وجود دارد و پژوهشگران منابع مالي و مديران موانع 

  .اندآوردهتر به شمار  مرتبط با آموزش را جدي

  

ران در موانع باال در رشد و بهره برداري از نوآوري و مقايسه ميانگين دو جامعه مديران و پژوهشگ :10جدول 

  اختراعات
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االت در بين دو جامعه مديران و پژوهشگران در ؤمقايسه ميانگين رتبه پاسخهاي هر يك از س

پژوهشگران در مقايسه . دهد كه در دوازده مورد بين ديدگاه آنان تفاوت وجود دارد نشان مي 10جدول

 بزرگ بنگاههاي با همكاري نبود"، "توسعه و سسات پژوهشؤم به دسترسي بودن"با مديران موانع 

 تأمين باالي هايو هزينهبانكي وامهاي  به دسترسي بودنن آسان" و "كافي سرمايه نبود"،"صنعتي

 نبود"مديران در مقايسه با پژوهشگران عوامل . دانكردهتر ارزيابي را جدي ")بهره باالي نرخ(مالي 

  ،"ناكافي آموزشهاي"، "كارگروهي دادن نجامدر ا توانينا"، "پژوهش دادن جامان در مهارت

 در نيتوانا"و "يابي لهئمس و يابي ارضهدر ع ناتواني"، "مشكالت و مسائل حلدر  نيتوانا"، "تجربگيبي"

  .اند دهكرتر ارزيابي را به عنوان موانع جدي "اطالعات فناوري از استفاده
گين رتبه دو جامعه مديران و پژوهشگران در موانع باال در رشد و بهره برداري از مقايسه ميان : 11جدول 

  نوآوري و اختراعات
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56 

برداري از نوآوري و اختراعات از براي مشخص شدن ترتيب اهميت هر يك از موانع رشد و بهره

دهد كه ن ميمنابع نشا. داده شده است نشان 11ول آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده و نتايج در جد

  .ثباتي در قوانين حمايتي باالترين اولويت و بقيه عوامل در درجات بعدي اهميت قرار دارند بي

  

  رتبه بندي اهميت موانع باال در رشد و بهره برداري از نوآوري و اختراعات در مقايسه با يكديگر :12جدول 
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  هاگيري و پيشنهاد نتيجه .7

موزشي كشور توسعه و ترويج نوآوريها و خالقيت در حوزه  مهندسي ترين رسالتهاي نظام آ يكي از مهم

اما در مقام عمل، معضالت، مشكالت و موانعي وجود دارد كه . و سازمانهاي مهندسي كشور است

 تا دشدر اين پژوهش سعي . دكنمهندسان مبدع و مخترع را با توقف و گاهي دلسردي مواجه مي

مديران سازماني و . دشواه مديران و پژوهشگران شناسايي و معرفي كارگيري نوآوري از ديدگموانع به

گذار  كافي را به عنوان موانع تأثير  سرمايه نبودثباتي در قوانين حمايتي و  پژوهشگران عواملي شامل بي

نبودن دسترسي به وامهاي بانكي و  آساندو مانع . دندكردر شكوفايي نوآوري و كاربست آن معرفي 

نظر  در حالي كه از. كافي از نظر پژوهشگران چشمگيرتر از ديدگاه مديران بوده استسرمايه  نبود

ي در كارگروهي، آموزشهاي ناكافي، نتواناپژوهش، دادن مهارت در انجام  نبودمديران عواملي مانند 

ن موانع تري در استفاده از فناوري اطالعات به عنوان مهم ناتوانييابي و  هئليابي و مس عارضه ناتواني در

كه بي  رتبه بندي اهميت موانع در رشد و بهره برداري از موانع نشان داد. انداساسي به شمار رفته

 پوشش براي مالي نيتواناكافي،   سرمايه نبودثباتي در قوانين حمايتي باالترين جايگاه را دارد و 

  مالي تأمين باالي هاي هزينهنياز،  مورد فناوري و دانش از نبودن ناكافي، برخوردار ريسك، آموزشهاي

 مهارت نبودمجرب،  ايمشاوره سساتؤم /مشاور به دسترسي نبود، بي تجربگي، ...)و بهره باالي نرخ(

 منابع به دسترسي نبودارتباطات،  و اطالعات فناوري از استفاده در ناتوانيپژوهش،  دادن انجام در

توليدي،   و صنفي واحدهاي در هزينه مديريت اني درناتوارتباطات،  برقراري در ناتوانيمعتبر،  پژوهشي

 دادن نجامادر  ناتوانيكار،  و كسب برنامه تهيه در ناتوانيبانكي،  وامهايبه دسترسي  آسان نبودن

ناتواني جديد،  خدمات و كاال توليد و طراحيدر  ناتوانيمشكالت،  و مسائل حل در ناتوانيكارگروهي، 

 سساتؤم به دسترسي نبودصنعتي،  بزرگ بنگاههاي با همكاري نبودبي، ياهئلمس و يابيعارضه در

  .توليد به ترتيب در درجات بعدي اهميت قرار دارند خطوط به دسترسي نبود و توسعه و پژوهش

به منظور رفع اين موانع و فراهم كردن فضاي نوآوري براي نوآوران و مخترعان و تسهيل تجاري سازي 

  :دشويشنهاد ميدستاوردها موارد زير پ

در تصويب قوانين به انسجام و يكپارچگي آنها توجه شود و مطالعه قوانين ساير كشورها، نحوه  .1

استخراج نقاط قوت و ضعف از  برايسازي و تحليل اسناد باالدستي  مايتهاي مالي، پژوهشي، تجاريح

  .تواند نيل به اين هدف را محقق سازدجمله مواردي است كه مي

يابي و  پژوهش، برقراري ارتباطات، عارضه ياربرنامه كسب و كار، اج  ش مهارت از جمله تهيهآموز. 2 

با توسعه قابليتها و توانمنديهاي آنها زمينه نوآوري را  تواندل و مشكالت ميئحل مسا يابي و لهئمس

عه اين ه و توسئدر اراچشمگيري تواند نقش اي كشور مي سازمان آموزش فني و حرفه. افزايش دهد

  .ن، مخترعان و نوآوران داشته باشداآموزشها براي مهندس
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د تا به منابع تجاري سازي نوآوري و اختراعات اختصاص ئه شوحمايتهاي مالي الگويي ارا  هئدر ارا .3

در قانون حمايت از . دشوبنيان فراهم ) دانش(يابد و زمينه تشكيل، توسعه و حفظ شركتهاي فناوري 

الزم است زمينه و توجه شده  مواردبه اين  ،دشمصوب  1389ان كه در سال شركتهاي دانش بني

  .فراهم شود نيز اجرايي شدن آن

د شوهايي تصويب نامهد و قوانين يا آيينشووريهاي منتقل شده به كشور تهيه بانك اطالعاتي از فنا. 4

يروي كار ماهر آموزش نبه د دانش فني فناوري را زاسكه وارد كنندگان فناوري به كشور را موظف 

  .دهند

صورت رايگان زمينه دسترسي نوآوران و مخترعان به منابع علمي معتبر داخل و خارج از كشور به. 5
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