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  سردبیر مهمان
. است پیشرو قانون یک قبلی، مقررات و قوانین با مقایسه در بنیان دانش هاي شرکت از حمایت قانون که نیست شکی تقریباً

 چشم شود باعث نباید مسئله این اما قرار دهد حمایتمورد  را نوآوري و اختراعات سازي تجاري دارد تالشگرچه این قانون 
 .ببندیم آن ایرادهاي روي به را خود

 به مختلف زوایاي از دارد تالش و پردازد می بنیان دانش هاي شرکت موضوع به فناوري و علم سیاست فصلنامه از شماره این
 نحوه و سیاست این با ارتباط در مهمی تسؤاال. بپردازد ها شرکت گونه این از حمایت باب در کشور سیاست مختلف هاي جنبه
 .است شده داده پوشش شماره این مقاالت در آن از توجهی قابل بخش که گردیده مطرح آن نتایج و اجرا

 زاویه از و به این منظور، کند صحبت بنیان دانش هاي شرکت خصوص درآن مقاالت  مکمل صورت به است قرار رو پیش نوشته
درآمد خود را  از درصدي باید بنیان دانش هاي شرکت نامه، آئین تعریف طبق. کند می ورود مسئله به آن نامه آئین و قانون این ایراد
 .شود می متوسط و برتر فناوري با کاالهاي شامل و شده لیست قبالً که کاالهایییعنی  کنند کسب بنیان دانش کاالهاي فروشاز 
 .گیرند می قرار قانون این هاي حمایت زمره در اند کرده کسب را فنی دانش با مرتبط توانمندي که دهند نشان ها شرکت اگر

 رفتار تحلیل بر این اساس،. است فناوري بر مبتنی هاي شرکت از حمایت حال در کشور ترتیب، ینه اب که کنند می عنواناي  هعد
 شرکت 586 آن در که گیریم می بهره نوآوري پیمایش هاي داده از منظور ینه اب که است ضروري بسیار بنیان دانش هاي شرکت

 در. اند داشته محصول نوآوري یک حداقل گذشته سال سه طول در که کردند عنوان شرکت 568 :داشتند حضور بنیان دانش
 .اند کرده یی را مطرحادعاچنین  شرکت 1300 اند کرده شرکت پیمایش در که بنیانی غیردانش هاي شرکت یعنی مقابل طرف

 نوآور که اند کرده عنوان ها بنگاه اکثر نوآوري، پیمایش در. دهد می دست به جالبی نتایج یکدیگر با ها شرکت این رفتار مقایسه
 نوآوري( هستند بنیان غیردانش هاي شرکت از باالتر ،درونی نوآوري زمینه در که اند کرده ادعا بنیان دانش هاي شرکت اما هستند

دیگران  وسیله به شده نوآوري محصول بهبود سایرین، همکاري با نوآوري درونی، نوآوري: است دسته چهار بر مشتمل محصولی
 .)خود وسیله به دیگران شده نوآوري محصول ارائه و

 شبکه جدید هاي روش یا بهبود تولید، جدید هاي روش ارائه یا بهبود دسته سهشامل  خود که( فرآیند نوآوري انواع منظر از 
 جدید هاي روش ارائه یا بهبود زمینه در آنها سطح ،)نگهداري است و تأمین زنجیره ارتقاء یا بهبود لجستیک و همچنین و توزیع
که  دنیاست در موجود روال خالف بر البته رخدادي که. است بنیان غیردانش هاي شرکت بسیار باالتر از ،محصول تولید

   .هستند تر پائین ،فرآیند نوآوري منظر از و باالتر ،محصول نوآوري منظر از متوسط،داراي فناوري باال و  هاي شرکت
 نوع سه دربنیان  دانش هاي شرکت سطح حوزه، این در به چه صورت است؟ وضعیت نوآوري با مرتبط هاي فعالیت منظر از

 .است بیشترطراحی،  همچنین در زمینه و بازار به محصول ارائه منظور به نوآورانه فعالیت درونی، وتوسعه تحقیق فعالیت
 این میانگین البته که است دیگر هاي سازمان از فنی دانش اخذ آن و هستند برتر حوزه یک درصرفاً  بنیان غیردانش هاي شرکت
 دانش دهند می ترجیح بیشتر بنیان غیردانش هاي شرکت. است پائین بسیار ها شرکتاز  دسته دو هر در کلی صورت بههم  فعالیت

 .کنند استفاده و خریداري خارج از را فنی

 در اما دارند تريسطح باال ،تحقیقاتی مراکز اطالعات به ءاتکا در بنیان دانش هاي شرکت نوآوري، با مرتبط اطالعات منظر از
 ءاتکا حتی ها بنیان غیردانش بلکه نیست بنیان غیردانش هاي شرکت و هاآن میان تفاوتی تنها نه بازار، اطالعات بهاتکاء  زمینه

 با معناداري تفاوت نیز مشاوران و مشتریان رقبا، اطالعات با ارتباط در و دارند خاص صورت به بازار کنندگان تأمین به بیشتري



  ب

 هاي شرکت از دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز با همکاري از جنبهصرفاً  بنیان دانش هاي شرکت ،هم ها همکاري زمینه در. ندارند هم
 مراکز و ها دانشگاه به بسیار بنیان دانش هاي شرکت که دهد می نشان مسئله این. هستند تر پیشبه طرز معناداري  بنیان دانشغیر

 صورت به نه( اند شده خارج ها مجموعه آن دل از ها شرکت این بیشتر که باشد هم دلیلهمین  به شاید و هستند متصل تحقیقاتی
 ).اند کرده تأسیس را هاآن دانشگاهی افراد که حقیقی صورت به بلکه حقوقی،

 رفتارهاي ،ما بنیان دانش هاي شرکت اینکه آن و کند می گوشزد ما به را اصلی نکته یک باشد صحیح اینکه فرض با اطالعات این
 آنها از برخی. دارد خاصی هاي تفاوت) کشور در غالب پارادایم( ها بنیان غیردانش با که اند داده بروز خود از نوآوري در را خاصی
 چرا دانیم نمی اما است بیشتر ،محصول درونی نوآوري بنیان دانش هاي براي شرکت. است ویژه توجه نیازمندهم  برخی و طبیعی

 محصول معرفی براي بیشتري تالش دهند می انجام بیشتري وتوسعه تحقیقآنها . است بیشترهم  درونی فرآیند نوآوريبراي آنها، 
 منظر از چه ها دانشگاه و تحقیقاتی مراکز به باالتري بسیار ءاتکا همچنین. است تر مهمآنها  برايهم  طراحی و دارند بازار به

 .دارند ها همکاري منظر از چه و اطالعاتی

 طریق از محصول نوآوري براي تالش حال در ما بنیان دانش هاي شرکت. "کنی می درو را همان بکاري چه هر" اند گفته قدیم از
 بازار به محصوالت این ارائه براي تر ویژه تالش سپس و ها دانشگاهبا  همکاريو  اطالعات بر مبتنی درونی، وتوسعه تحقیق
 هاي از شرکت تر وابسته کنندگان تأمین و مشتریان نظیر بازار اطالعات به ندارند بیشتري بیرونی وتوسعه تحقیق آنها. هستند

 .نیست تر مهم آنها براي اینترنتی هاي سایت و خارجی هاي نمایشگاه و ها کنفرانس حتی نیستند بنیان غیردانش

 در موجود دستاوردهاي سازي تجاري همان دنبال که مدلی یا دهد می خطی عمدتاً مدل یک از خبر نوعی به ها نشانه این
 مدل نه آب پیشینه در. است رفتاري چنین تقویت حال درنیز  نامه آئین این رسد می نظره ب و است تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه

STI آن خود همپایی براي حتی و برساند همپایی به را ما تواند نمی مدل این که دانیم می هم طرف آن از .گوییم می نوآوري 
 جدي تغییرات شد؟ خواهند تدوین چگونه DUI هاي سیاست که باشد این اصلی سؤال شاید بنابراین .نیست کارآمد نیز ها بنگاه

  نشست؟ انتظار به کجا دررا باید 
  کاشانی سوزنچی ابراهیمدکتر 
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