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 نویسندگان پیشگفتار

 است ایخانهطاووس جلوه زار تو، آیینه   ای استام، گل داغم بهانهحیرت دمیده
 ستیا کرانه ،دنیرس شیهر قطره را به خو    ست رستنتین ،یتا گهر نشو ن بحر یز 

 عبدالقادر بیدل دهلوی
 

، پژوهشگر یاا اتاتاد تهاتی تیست بوم )یاا عاااد  هناتا  ااهایت  اا وازی تیساتالزم نیست حتمًا دانشجو
انشاااگای و پژوهشاااگای یاااا خااااتآ  اک ایوتیساااتگو اااای روهاااتاک خااارتدی ااهاااتً اهااا    زهاااا    ه اااًا اااای هااار د

ها  نهادهااا  و عریاار تهاات  یاای تاار برنیاات یااا اراار راااات اک ااای تاه وهااا     ااا  تاااختماک دهنتیهااتا 
یااات، راات دولتااا  بی،تااات، یاااا حتااا  زعاااان  یااای از تاار  ،ااان  اااای رااارد  دت   اااا  عجااااز  ع تیاتاات پردات

بوم  رت خاااز تیسااتبوم، و ااایتیسااتهااریت، اااا اک عواآاای ع  یرا ااایاخواهیاات یااا ناای، یتاا  از  اااابیر  یاای 
ا  هاما، ااا یتا  از اااتیگراک ها  پژوهشا  و حر اینوا ت  اتتً حا  ارر عالقی هخص ، یا عسیر  االیت

اتاان  اگا یاتً خاوای دت اخال دولتا   وانیت از یناات  ایو  ااالک اه  حرزی ، پیونت خرتدی ااهت، دیگر نم 
تای نوا ت  دت یک صانتو  حماایت  یاا پااتم ع اگ و  ناا ت ، خاوای راات یا پشتی اک  وو دت قاعت تیاتت

انیااک و یااا حتاا  دانشاجو  آااوان  یای تااودا  یااتا  ین  نوا تاناای دت تاار یاک  اااا  اخال خصوصاا  دانل
بوم نااوا ت  تاا ویات خواهیاات داهاات اهاا  دقی ااًا هماااک  یاار  داتد ، اااا ع،اااهیگ، یاتیردهااا و ابراتهااا  تیساات

 ها  اخیر ای خود اختصاز دادی اتتً  ج ای تیستی عا تا دت  و  تا اتت یی اخل عهم  از 
ا ، اااا هااا  حر اایها  راهااتی یاای ااای تاا خ عالقاای هخصاا  و هماناای  عساایر  االیتدت  ااو  تااا 

ایگ، ااتهااا و ااتهااا، دت عاارتد  یساات  و بوم نااوا ت  یشاارت دتریاار بااودیاخاال عمااتی عناصاار عاایسر دت تیساات
ناعیگ، اا عتهراک، یاتهناتااک و  اااالک عرصای ناوا ت  یشارت اای ر،تگاو ا ت  ع بوم نو گونگ  انای تیست

یاا تیگ ایگ و دتنهایت انای دت پی اه  عراودا  انتیشاینشستی ا  ااا صااح اک  تار و ینشاگراک اها  حارزی د 



 

  

بوم نوا ت ، از یک تااختات عنساجگ برخارتدات نیساتً اها  عساج ی عوآاخ اه  اتت یی پیتری نظر  تیست
هااا دت تااگون روناااروک عرصاای نااوا ت  یشاارت تاتااتاهی  االیتهااتی یاای ع نااا  ر،تمااان  الزم باارا  هگ اک
، ع یاار گ ا زهاامنت بااودک د یا تبیاکخربی  ااراهگ نشاارتدً ااایااای هااا  هخصاا   ااااالک اهاا  حاارزی و دیگر

بوم تیساات اتاات،ادی دت بوم، عااتم  وا اا  باار تاار ع،اااهیگ، یاتیردهااا و حتاا  ابراتهااا  قاب ینشااگراک تیساات
ریر  ت تاتها  عیسر دت تگح یالک اک تا  اا  ردیت عواآی تاختی اتتً ااا اها  ویاایت، نوا ت ، عماًل هت 

ا تت، بیشتر از انتی بیانگر نوع  آهت عنات  ع الیا  دت پاق اقاتاعا   راحا  و اآراهاتی انای ا ،ا  ع 
  و دتنتیجای  اااتو و   ااد دت عرصای هاا  نظاردهنتی  شاتت و  رلار  دت انیاکبوم ااهت، نشاکدت تیست

 ها  نوا ت  اتتً بوماخش  تیست ها دت حرزیاقتاعا  و عتاخال  اآراهی، حت  
هاااا  نظااار    یتااارد ها  عاااا بااارا  یاااا ت  عستاااواهی عنساااجگ یااای یااام  اتایااای انیاکهاااا و ب تتااا  ال 

تا دت اختیاات پژوهشاگراک و  هاا  الزم بارا   راحا  و اقاتام دت تاگون عخت ا  اکبوم ناوا ت ، داللتتیست
ناوا ت  یای ایناوک  باومتیسات ااالک حرزی عاته یت ناوا ت  قارات دهات، ااا  و یا   ناتان  همارای ن اودً ی اا  

پاایل  و  هماتاات،  الهاا  اتاات باارا  پاار یااردک اهاا  خاای و حریاات دت عساایر ایجاااد ر،تماااک عشااترم از 
، عاالوی بار ب تتا  ها  نظر  اتتوات هات بوم نوا ت  یی ع تن  بر انیاکتیست رر تی ااهاتً بارا  اها  عنظارت

ها  پیایاااتی و اخااا ه  دتاااتا تدها  پژوهشاااگراک اهااا  حااارزی،  اااال  یاااردیگ، ااااا ا خاااا  دیاااترای تیساااتگ
بوم تا حتا  دت  اات ه  عگالاخ ی ااا  نیاار ها  پیایااتی انگ ااق ،   یتاارد تیسااتاخصاوز ع،هااوم تیساتگ

یالم  تاااز  و دت یااکت یاای  س یاا ،  راحاا ، پیادییاتری یگً تااخ  اصاا   عااا دت اهاا  ی ااا  اهاا  اتااااای
بوم نوا ت ، بیشتر از انتی یک قالخ نظار  و یاا حتا  اآراهای صارد ااهات، نیازعنات راات  تیستتیاتت

، عیراک  و ی  یاا عاتم  و یا  یاک تیساتبیاک غییر دت بینل و نگر  ااتیگراک اه  عرصی اتتً ای   بومدیگر
ا اارات ، اآتماااع  و  رهنگاا  ا رات  ااهاات،  نرمعویااوع  از آاانق تااختنااوا ت ، باایل و پاایل از انتاای 

اتتً وایح اتت یی اه  تخ  ای عان  نادیتی رر ت  اهمیت اقتاعا  عهنتتا  و   یتردهاا  تاخت 
« اآتمااع  و  رهنگا »بوم نیستً اااالوی هاتد عاا از  یار  ااابیر دت  س ی  و  راح  ااااد روناروک تیست

دت   ااا  عمااوع  و  خصصاا  اهاا  حاارزی تایااک اتاات،  یاارعمت  یااا د ت از دتااتر   یاای عتفتاا،انی ناکاک
عانااتی پتیااتی بوم ن ااودی اتاات ا تاای هااتد عااا  وآاای دادک ااای ااااااد ا  ااخ عغ،ااو  نمایانااتک اهااتاد تیساات

و  ااااالک اهاا  عرصاای پنهاااک  رااتاکتیاتااتعوآاای، از دیاات  ظاهر ااای  هااا  تاااز تادینااوا ت  اتاات یاای اااا 
 عانتً ع 

بوم هاا  عیااک ینشاگراک تیساتها  عنتتج دت پریاهی  نگای اجا  انتی عتم قگایت، یا پیایتر اه
نگراناای )و ناای انگاتانی دوآان اای  اا و اتاهاات، عااا تا ااای ا خااا  دیااتراه  ی تا حاااد یناات یااا اک تا ااای  واااا  تااادی



 

  

یناتً دت بوم دعاو  ع ظاهر ناعنظگ و خودآاو  دت تاگون خارد تیساترریانیو و  وآی ای الگوها  ایی  
، اجااا  انتاای صاارد  وتااای و ااااال  تیاتااتاهاا  ر،تماااک، هماات تیاتاات ها دت   یتاارد  از ااااال ااای راات
هاا  هاود  اا از اها    ها ، واقایتها  عشترم عیاک اااتیگراک عاگاود ع پاهی  هود، ای خ   عت ت  ج ای

هااودً  برسااته  ااااتیگراک دت تااگح خاارد  صاارت  اآتماااع  و از  ااااعال  باای  اال هااان  عیاااکبوم ایتیساات
بوم نوا ت ، نی یک ااتیگر دت ن ل داناا  یا  و بیا وک اک، ا تای ینشاگر  راات تیستاته   ر یخ تیاتت

صارت  پایل ینشاگرانی بوم اتات یای ااهاتد یاادریر  و  هاگ اها   اااعال ، ایها  تیستدت عت  پریاهی
 زنتً دتت ای اقتام ع 

ها  ه  ی ا  دت قالخ دو اخل تاعاک یا تای اتاتً اخال نخسات یای  صا بر اه  اتا ، عگالخ ا
، ااهااتد ایجاااد  ااات و  ع،هااوع  عرآااا و ابراتهااا  عتناتااخ باارا  ردیاار  برعاااو   ااا  هاااتم ی ااا  تا دت 
، اای اهمیات عساج ی عشااتیت دت ناوا ت  فصل اول بوم ناوا ت   ات ه  هاتی اتاتً  س ی  و  راح  تیسات

ییات باار تااای پااردازدً بیااک عاا دت اها   صاا  اک اتات یای اااال  ه  تااگح گون رونااروک عشااتیت ع  هژی ااا  ف
بوم قاباا   س اا  ا اا ه ، دت   یتاارد تیسااتعشاااتیت و همتااات  دت عیاااک  ین،ااااک دت یااک تاااختات ا ز 

اتتً عالوی بر اه ، دت اه   ص  برا    یی  هر  ی بیشتر اه    یترد، ای عار ا  برخا  از ع،ااهیگ عاواز  ااا 
هااهی تا دت عرصای اآارا بارا   ود و  اللپرداتیگ یای راای عسااعستًا اجاا  اک اتاات عا بوم ع   یترد تیست
هاودً دت اها  بوم و انواع اک عار ا  و ب تتا  ع   یترد تیستا فص ادومینتً دت بوم ایجاد ع  ااالک تیست

ااای وایااو  اها  ع،هاوم بیاارداتیگً ها  نظار  پژوهشاگراک، بر اخا ه  عشااتیتینیگ ااا  تیاای صا ،  اال  عا 
تااتیگ و خوانناتی دت بوم ناوا ت  عاگاود ع تیق  وآی خود تا ای عویاوع اصا   اها  ی اا  یانا  تیسات

، ااااد و  اااعال  تیسات هاودً بار اتاا  بوم ناوا ت  اهانا ع اداعی اه   ص ، اا  ا ی ، عراح   رخی عمر
ها  بومهاناخت   س یا  و  راحا  تیسات و  هاا اای ب تتا   الل فصل اول ماه   ات و  ع،هوع ، 

هااا  تاااخت بوم،  و هااا   ا اا    یتاارد تیسااتناوا ت  اختصاااز داتدً دت اهاا   صاا  اااا اهاااتی اای  هژر 
بوم نوا ت  ب تت  و برخا  از ابراتهاا  عتناتاخ ااا ها  تیستده  ای عسج ی برا  هناتاهی و دتم پریاهی

 ی از اخل نخست ی ا  و ااهاتد اتایای  اات و  ع،هاوع  عرآاا عنواک اخ ه  عرحهودً ایاک عار   ع 
ها  ، ااای تاارا  نظ یاای تیسااتگفصلل اارلل  مبوم نااوا ت ، دت ها  عرح اای  س یاا  تیسااتباارا   ،ساایر یا تاای

تاتاتا ااا برخا  از پژوهشاگراک حاارزی   یگً هگها  پیایاتی انگ ااق  عا  رت عشاخ  تیساتگپیایاتی و اای
ها  پیایااااتی انگ اااااق ،  ااااات و  ی عااااا نیاااار باااار اک اتاااات یاااای تیسااااتگها  نااااوا ت ، ع یااااتبومتیساااات
بوم اتت یی ابراتها  عناتا   تا نیار بارا   راحا  و ها  تیستهناخت  عناتخ برا  دتم پریاهیعار ت

دهااتً دت اهاا   صاا  ، یاام  اهااناهی بیشااتر اااا بوم نااوا ت  دت اختیااات عااا قاارات ع راات  تیسااتتیاتاات



 

  

ها  پیایاااتی انگ ااااق  دت یاتریر   اااات و  تیساااتگهاااا  ناهااا  از اااایاللتهاااا  اهااا  دیاااترای، د هژر 
ینیگً هناتااا  اتااات،ادی از ابراتهاااا  اهااا   اااات و  تا اتایااای عااا ها  ناااوا ت  و عالحظاااا   و بومتیسااات

هاناخت  عناتاخ بارا   ر یخ اخل نخست ی ا  ااهتد  شتی  انیاک نظر  و  ات و  عار تاه ای
ها  پاانجگ، تتااتً اخاال دوم ی ااا  یاای  صاا هااا  اک ااای پایاااک ع ا ت  و پریاهیبوم نااوعواآهاای اااا تیساات

هااناخت  دت عرصاای یاتریر  اهاا   ااات و  عار تهااود، دت ح ی اات   یاای  ااایهشااگ، و ه،ااتگ تا هاااع  ع 
فصل اراات  اتاتً ااته   ر یاخ ، ااتاتا و دت  هژی از عنظار تیاتاتبوم ناوا ت ، اایعواآهی عم   اا تیست

، ن ل، ااای پللم   ها  پیایااتی ها  نااوا ت  ال تاای از د یااای تیسااتگبومهااا و اتیاااک تیسااتعار اا  تاااختات
ا  از عنواک عجموعاایبوم نااوا ت  ااایپاارداتیگً نت اای عهااگ دت اهاا   صاا ، عار اا  ع اااعی  تیسااتانگ اااق  ع 

ریاردً ااا  بوم هات  عصرت  پتیتات هونتی، پیراعوک یک یا  نت ااتیگر تیساتالگوها  ت تات  اتت یی ای
ریر  اهاا  الگوهااا و  خصاای  ن اال هماهناا  تاااز ها  پیایااتی انگ اااق ، هاات بر نگااای تیسااتگ تیاای

، باایل از هماای  یر ناهاا  از ان اهاات ات  ا ااا  عاایسر و  ج بیااا  عو اا  اک ااااتیگر اااا ع ااموک ااای یااک ااااتیگر
فصلل ااهاات هااتً ا اا ه  تاااهر ااااتیگراک خوتاااهر ااااتیگراک اتاات یاای عوآااخ آااا  آ یاااک  ااااعال  ا ز 

یاابی و ینتار  تیساتشش  پاردازدً دت اها   صا  ااا بوم ناوا ت  ع ، ای عسج ی عهگ و ی یات  تااتویاتها  ا ت
یاااابی نظام ها  هاااا  نظ یااای تیساااتگهاااا  ناااوا ت ، بااار داللتب تتااا    یتردهاااا  عتاااااتد دت عویاااوع ا ت

بوم نااوا ت   تاارد  دت تیسااتها  عمریر  و  ،ساایر نتااایک تاانجیپیایااتی انگ اااق  باارا   راحاا ، انااتازی
یاابی  وتاای ییت و   یتارد ا ت هاا  ده  اای  اللعنواک یتا  از   یتردهاا  عناتاخ بارا  پاتا ا  تا اای ف

یااااابی و ینتاااار  تیساااات صاااارت  عشااااخ  ااااای عسااااج ی ، ایفصلللل ا  لللل  ینیگً  بوم نااااوا ت  عار اااا  عاااا ا ت
ها  پیایاتی انگ ااق  بارا  ترای تیساتگا زودی ناه  از ا خا  دیابوم نوا ت  و ا ز راات  تیستتیاتت

بوم ناوا ت  دت تای راات  تیساتها  اه  دیترای بارا  تیاتاتپردازدً دت اه   ص ، داللتاه  عسج ی ع 
هااااودً دتنهایاااات و دت قالااااخ هااااناخت ، بیاااااک ع هااااناخت  و  و تاااااحت هساااات  هااااناخت ، عار ت

ها و عااتاخال  دت ت باارا  عو  یاات تیاتااتهااا یاای اایااها و قاا یتا  از هایسااتگ اناات ، عجموعاایآما
صارت  عسات   هاودً  اال  عاا بار اک باودی یای هار  صا  از ی اا ، ایبوم نوا ت   وتاای یااات، اتایای ع تیست

همای، اای دلیا  عاهیات عساج ی و همانای  بوم ناوا ت  تا   یای  نمایاتً اااه اتوانت اخشا  از   یتارد تیسات
 ااواک یاارد یاای عگالااخ  صااو  عخت اا  ی ااا ، بوم، ی ماااک نم تیساات   یتاارد انتخااابی عااا باارا  عواآهاای اااا

ا  از یک تاحت عار ت  ااهنت، دت ینات هگ و دت قالاخ یاک تااختماک ها  آتارانیبیشتر از انتی اخل
هاا  یاانتً انابراه  انتظات دا یگ ع یر گ ب  ز اها،تگ  نظار  احتماال  دت پای عگالاای اخلی   عان  ع 

تاازد یام  ا  عواآی  هود یای او تا قاادت ع انتازها   ازیت تی خواننتی عسترم اا  شگینخستی  ی ا ، ت ت



 

  

ها و عاااتاخال  عناتاااخ تا بااارا  هاااتایت آ یاناااا  بوم ناااوا ت ، تیاتاااتهاااا  یاااک تیساااتدتم پریاهی
 تاز  و ا تیابی نمایتً ا  ه  دت اک  راح ، پیادیا ز 

تا از همای یااتاک و عزهرانا  یای اای هار ناوع، عاا تا دت تااعاک اها   دانیگ، عرا اخ قاتتدان  خاودبر خود الزم عا 
یاگً اایی ا  یات  یردی  رت عشاخ  از اقایااک دی ار عسمات صاالح اولیاار، دی ار عسمتصااد  انات، اباراز دا 

زادی، دی ر  العریا لگی  ه گاه  و دی ر وحیت خاها   تناعخواتت  یای ااا نظارا  تاازنتی خاود قای 
ها  نظر  ی اا  یاات  یردنات، اقایااک عهنات  عهارداد عسمات  و عهنات  وتای  ات و عا تا دت عسیر  

ها و  ج بیا  پشتی اک ع،اهیگ نظار  اها  ی اا  ها  روناروک پ  زیاهو  عتد  ع تم یی دت اآرا  اخل
هماناای  از تاریات خاانگ عهناات  زهارا ی یما ، یاای ااا تاای صااتت نساخی نهااهی ی ااا  تا انات، همارای عاا بودی

همانای  از زخوان  و نظرا  ا زهمنت  دت عسیر به ود اک اتایی یردنت، صامیمانی تیاتاگرات  عا  ینایگً اا
انات نیار اک   ز یای زحمات  اا  و نشار اها  ی اا  بار عهاتی رر تیو یاتهناتاک عسترم انتشاتا  اده  عتهر 

 نماهیگً قتتدان  ع 
 هژی پژوهشگراک و صااح اک انتیشای و عما  دت دت پایاک، و دت یما    و ن  از همی خواننتراک عسترم، ای

هاا  تااهو  دت اها  ی ااا  تا بار عااا ب خشانت و اااا ینیگ  ااا یو اه عرصای ناوا ت  یشاارت خایااانی   ایااا عا 
اتایااای نظااارا  ناقتانااای خاااود، از   هااا  ناهااار عستااارم، یاااا ات  اااار عسااات یگ ااااا نریسااانتراک )از   هااا  نشاااان  

valyan@gmail.com ًو، عا تا دت اداعی اه  عسیر یات  تتاننت 
 و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

 
 علیرضا ولیان
 جعفر طاهری کالنی
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 :فصل اول
  نوآوری و مسئله مشارکت 

 حافظ
 

 ،ناوا ت ردیات  اای خاود تای دهات یای اعا  زی،   ه    واک یا ت یی دت اه  عویاوع یو اکیمتر یس  تا ع 
حتاا  آاعااای ااای هماارای داتدً   باارا  اتاات و عنااا ا رسااتردییشرتها  از عواعاا  عهااگ تهاات اقتصاااد یتاا 
 ر ااای ع ولاای نااوا ت ، آم اای دتااتا تدها  اشاار دت  ااو   ااا ی  از  ااواک ر،اات اااا ا خااا  دیااتراه  رسااتردیع 

اااا ایجاااد ا ز ، یی،یاات زنااتر  اشاار تا دت خالقاناای، ها  یااتیا، دیگر بیاکعساا  نااوا ت  پتیاات اعااتی اتااتً ااای
ها  انیاااادین   اااوک تاااالعت و ایمنااا   اااا تاااگون اااااال ر نیازهاااا  اشااار همااااوک اااااااد رونااااروک از آن ااای

وآود  نها دت  و  ق یخ اای یاک قارک راهاتی اتات یای ااا یم اود خودهتو اهی به ود اخشیتی اتتً اااه 
هااتک  اصاا ی عیاااک یشاارتها دت ااااااد روناااروک اقتصاااد  و اآتماااع ، اهمیاات عنااااا و اعتانااا  و بیشااتر 

اتپایل ها و هتا  اخشیتک اای  راینات  وتاای یشارتها بیلعانتر عثاای ابرات  برا  آ راک ع خنوا ت  ای
 عرتد وآی قراترر تی اتتً 

ی عااا دت اساار پیراعااوک عااا دت اهاا  ی ااا  ااای دن ااا  وایاااو  ع،هااوم نااوا ت  و ااااااد اک نیسااتیگ و  اارو اولیاا
ً ااااه تیست وآود، بارا    یای  بوم ناوا ت ، اک اتات یای خوانناتی عستارم ااا ع،ااهیگ اولیای ناوا ت  اهاناهی داتد

 آایگای   یتردها  عشاتی   دت نوا ت ، ع  ت یو اه  بر نوا ت  و برخ  از ع،اهیگ پیراعوک اک خواهیگ داهتً

 نوآوری و انواع آن
 اواک از هاا ع عنواک یتا  از نخساتی   ال  واک ای عنااا روناروک عراآای یردً ای برا   ا ی  نوا ت  ع

)هااوعیدیااترای  و ع تناا  باار انجاااام یاتهاااا  یر ناپاهر دت عاااسبررشاات ییاار  غ یااکعثاااای نااوا ت  تا ایو، 1943یتر
یای  هاودیات  ا اال  ع هاا  آتخالقیت ایاقتصاد ، نوا ت   اه  نگایً دت یرد ی خالقانی  وص  خ یخ
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بار اتاا  دیاتراه    هااونت و ا ز  اقتصااد  اای همارای داتناتً ها اآاارا عااااات  وتا  هاریت ی نخسات  برا
هااتی اتاات، عریی ا  پااا یساایوکو یم« OECD»  و  وتااای اقتصاااد  تااازعاک همتااات آتیاات ر یاای از تااو  

 یاات و  آت یاااو  یااتیعسصااو ، یاااال، ا یااکبه ااود  یااا تاااز یادیپ»ااای اتاات یاای  یوتااتیپ یناات  را ،نااوا ت 
ً اهاااتی داتد « و  وااا  خااتج تاازعان  یاات  ی عسا  ،دت اعارت  جااات  یاتآت   و  تاازعان یاک یاا یاابی،اازا  
هاا  عم یاا   ا  از حرزی  ه   هژر  اه  نگای ای نوا ت  اتایی دیتراه  وتایا اتات یای  یا  رساتردیعهگ

 ریردً ها تا دت برع تازعاک
دت  تیاآت اال یاو خ و حتا   صارتا خالقانای  شاییانت ت،یاآت تییاا کا ت  یا واک ر،ات ناوانابراه  ع 

ها  یای اتوانات نیازعنات دت تاازعاک اتات  بهتر   تاهتاتها یا بردو یا   و  ایختعت  ایعسصو   کیعرتد 
 ، راینااتها عسصااوال ،عااالوی باار اهاا ، تا عر ،ااا ینااتً  اک   ا اا  ازهاااین ایااباارا تدی نشااتی   ازهاااین ت،یااآت

از ع  ولیاات برخاارتدات و آاعااای   ر یاای دت تااگح اااازات تویات یاتاعااها  یسااخو عاات  هااا نا ت  خااتعا ،
اختاراع ع باور اتات اعاا اای اک عساتود  اایهونتً اته   ر یاخ ناوا ت  ااهنت نیر دت همات نوا ت  ق متاد ع 

اختاراعو  کیا آم ایو از تار ناو ) کیاتااز  و همرای ااا پیادی  یا برد  ع،هوعای نوا ت  اتاتًا   وک ستین
 کیاا ازعنااتینااوا ت  ن هاار وآود ولاا  اااااه  باار آاعااای و اااازات اگااااتد   اافسیر عانااادات   وانااتیاای ع داتد اهاااتی 

 ًستیاختراع ن
ها  عخت ،ا  رایهاا نیار از دیاتعالوی بررستردر  ع،هوع  نوا ت ، رونی هناتا  اناواع و عصااده  نوا ت 

، ااای  ً دت اینجااا باارا  تعایااتصاارت  پاهر تاای اتاات نااوا ت  هاااع  نااوا ت  دت    هااات نااوع اصاا اختصااات
 ینیگ: اهاتی ع  ه یتو نوا ت  دت عت یابینوا ت  دت اازا   اینت،، نوا ت  دت  ر/ختعتعسصو 

انلل آلریا - اتایاای  یااا  ا اا خااتعا   یاااعسصااو    ااای ات  اااروناای از نااوا ت  اه  :/خدمتمحصلل  د 
 نااا  عسصاااوال /ختعا  عساااتود هاااا  انجاعااات و ا  اااخ اااای  هژر یااات ع عسصاااوال  آت

 هودً ع 
ا - هاا  روناارون  از اتات و اخل  راینتها دت تازعاک : ناظر ای به ودفرآیمد    اوافم لرین آلریاد 

ریاردً عاته یت عناااا انساان  و  یزیتا ،  افعی  و  اتاتیا  و ًًً تا دت برع  یا ،عم  ق ی   ولیت، 
ییت اص   اها  دتاتی از نوا ت  یاتاعات  عم یاا   و دتنهایات ا ارایل اس اخشا   هاا اای ا ارایل ف

 ها  تازعاک اتتً تیستگ  االیت
انللل آلریا - هاااا عاگاااود اااای حااارزی اهااا  دتاااتی از نوا ت  :ت زیلللعاا للل یک ن  یللل بی؛امشللل ری ناواب زوراد 

ریر  عشات یاک،  راحا  و  وتاای ی و هاتدابیا گااییآاانات ، یابی اعگ از هناتااهی، اخلاازا  
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یااااا، ایانا  راااااات  و دتنهایاااات    یغااااا  و  ر یاااااا  تاااات،ادی از تاااااتویاتها  قیمتهااااا   رت
 انت  و ًًً اهاتی داتدً ها  استیاازا یابی از ق ی   و 

انلل آلریا - ه یت دت عااتهااا  هااا، ااای دن ااا  به ااود  و اهاا  تااگح از نوا ت  :وک  ایریتاکسلل مللدد 
ویات آتیاات، یسااخها  تااگح تااازعاک و حتاا  صاانات هسااتنتً اهاا  یااات از   هاا   وتااای عاات 

ها  عجاااز  یااا تااازعاک ها تااازعاک  آتیاات )هماااوک تااازعانتااو  تاااختاتها  حریاات ای
دت قالاااخ اساااترها   1هاهی نظیااار عشااااتیت دت عااای  تقاااااتا  ااا و و همانااای  ا خاااا  دیاااترای

 ریردً ا  صرت  ع ه تی
  انتدتااتی ً نخساات انتاایتیاانما  عاا   وآاای ااای  ناات نت اای یاا  ت   دت خصااوز انااواع و تااگون نااوا ت 

صااارت  و ای ناااوا ت  ا یاااهاااتی دت ادبعگرن  هاااا  رونااای هناتااا ر هاخااال )همااااوک تاااا  هاااهاااتی دت ااتایی
،یدع ات ً اایهاونت  نما  ا راز رونی و آتا از هگ      هاعجموعی از  گحتا کیااای  هارونای ههریاتام ازا گر

 ایا ناتی را کیادت   عثاا  ناوا ت   اانتظاات داهات یای بار  اواک  اتاا ، عا  هااهااتی داتنات و بار ا  تگون نوا ت 
نوا تانای دت  ر ییاخاتعت، عسات رم  غ کیادت اتایای   ناوا ت  ایادت عسصو  عنجر هود   ای نوا ت   تی ول   نا ت 

 وآاای اتاات یاای  اکیهااا ر یااعسااج ی ن  هااا حااا ، یصاانات ااهااتً دتع  عامااات   حتاا ایااویات عاات  یسااخ
ویات حریات یساخ  هاو عات  تی  هدت عات  دت عسصوال / ختعا  اای تامت ناوا ت   هر  تت از نوا ت 

و    راحاا   و  لیپاا  هاااعویااوع  الل  یو هماا هااود   ر عاااقااتاعا  نوا تاناای رسااتردی ر یداعناای  اافس گ،ییناا
 ًدهت  ع لیا را   وآهصرت  قاب اقتاعا  تا ای  ها  تاز ادییپ

، عسااج ی خالقیاات تااازعان  و  ،او نت اای قاب  خالقیاات   اتااتً هااا  ع،هااوع  اک اااا نااوا ت  وآاای دیگاار
ها  آتیات اتاات رر تای تازعان  ع بور ای  راینتها  هناخت  و ت تات  اتت یی دت  اال  بارا   ولیات ایاتی

 انتًانت  یردیهود و ر وه  از پژوهشگراک اک تا دت تی تگح یش ، اختراع و خ   دتتیع 
، نوا ت  تازعان  ای  راینتهاهی اهاتی داتد یای دت  اال  بار ها  آتیات تااز  ایاتیا  پیادیاز تو  دیگر

 رت خاااز، نااوا ت  هاااع  هناتاااهی  ریی ااا   از عسااای /تاهتاتها، عار اا ، اتاات،ادی و هااونت ااایعگاارن ع 
تااز  عم ا  ها و همانای  پیادیها  آتیات دت تاتاتا  نیازهاا  تاازعاک و  ر یاخ اها  ایاتیاصالن ایاتی

  یاآیمللدیاوانلل آلریادیللدگ  یامح لل وییابللهاویللده،اخالقیللتادیللدگ  یافر ااواک ر،ااتهاتااتً انااابراه  ع اک
ها   هناا  و هااناخت  اهاااتی داتد دت حالیتاای نااوا ت  عااالوی بااراه ، خالقیاات ا  ااخ ااای آن اایجدیللدادو د ا

 ها  خالقانیو اتتًها  نو )و ازآم ی ایتیاتاتًا نیازعنت ب  ز و ظهرت عین  و یا بردپاهر  ایتی
                                                           
1 Coopetition  
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، دت براباار ع،هااوم نااوا ت  ع،هااوم دیگاار  اااا عنااواک از تااو نیاار دت ادبیااا  ااای  شااگ  exnovation  دیگاار
عنواک یات خرتد یی اهاتی ای اک دت اه  ر،تات ع تعا   خال  از لگ  نیستً اه  ع،هاوم یای راای از اک اایع 

وا ت  نتاهاتی ااهات اهااتی ا  یی دیگر قاا یت ناانتازیهود ای اتتانتاتد یردک عسصوال   ا اینوا ت  یاد ع 
ایاااتً هاااتد اصااا   اهااا  ع،هاااوم حساااا  ع داتد و دت ح ی ااات ناااوع  اتاااترا ژ  ااهاااتد به اااود یااااتاهی ای

 ها  تازعان ، دت بهت ه  حالت خود قرات داهتی ااهنتً ا میناک از اه  عسج ی اتت یی عوآودیت
ررددً عناااا عماوع  ناوا ت  اای   اازع عسج ی عهگ دیگر دت حرزی ع،اهیگ عر    اا نوا ت ، ای عنااا نوا ت 

، دت  ، انتیشامنت بازتع عرصای عاته یت، هااع   غییارا  دت تااختات صانات، تااختات ااازات  ا یر پیتر دتایر
، عاات  ها   هناا  و عاااان  انسااان  و عیااراک داناال دت اختیااات او اتااتً تااگح ع اا  و آهااان ، ادتام اشاار

اای عات  خگا  ناوا ت  هااع  عراحا  اختاراع، ناوا ت  و انتشاات  واک ریر  نوا ت  ع عالوی براه ، برا  هت 
ها   ولیات  اهااتی داتد و هنگااع  عارتدنظر اتات یای ناوا ت  ااهاتد اهاتی یردً اه  عت  ا  خ ای نوا ت 

هاا تا ااا ابراتهاا  ع باور اای ا تاتً اها  دتاتی از نوا ت ا رایل عم ترد )و ا  خ   و  و تودا ت و ا ،ا  ع 
یااابی ع پاااتادایگ  س یننااتً اعااا باارا  نااوا ت  لزوعااًا نیاااز  ااای  ونااتها  تتاام   یاا  و  وتااای، تاانجل و ا ت

یننتی نهاااهی  س یاا  و  وتااای نیسااتً باارا  عثااا  دیااترای دیگاار دت عاارتد عنااااا نااوا ت  ااای نااوا ت  عصاارد
اًل  زنات )عاثرردد و ع بور ای زعان  اتت یی  یس  برا  عصارد هخصا  خاود  دتات اای ناوا ت  ع اازع 

یااک  اااک هی اا   زعااان  یاای عسصااوال   ا اا  پاتااخگو  نیاااز  نیسااتنتوً برخاا  از پژوهشااگراک هماااوک ا 
  ه  نااوع نااوا ت  اتااتً  اا ه  و ی یاات اقتصااادداک دانشااگای ام ا   اا ، ع یااتی داتناات یاای اهاا  نااوا ت  عهگ

ییاات باار نیازهااا  اااال وی اااازات ااای عساارم  رایناات نااوا ت  و عنواک انااابراه  نت اای ی یاات  دت  رایناات نااوا ت   ف
ها  ت ت و بررشت  و پیایتی اازخرت عیاک اازا یابی،  راحا ،  ولیات،  س یا  و  وتاای دت اتت،ادی از  رخی

 تگح تازعاک اتتً 

 مشارکت و نقش آن در نوآوری
 ان شات  و  هلا و ن ل اک دت نوا ت  اتت یای دت دو زعینای  1یک ع،هوم ی یت  دت اینجا عسج ی عشاتیت

خ   آما  ناوا ت  بارا  ح،ا  و   ریات هناتاهی اتتً عنظرت از عشاتیت دت خ   نوا ت ، قاب نوا ت  
هاتااتً دت اهاا  دیااترای عشاااتیت ااای عاناا  یااات یااردک ااااهگ و ناااظر ااای  رایناات  عاااایرا  عزیاات تقاااات  انگای

یجااااد ها  عشاااتری  اده هاااا قواعااات و تاااازعاکتتااام  و  ی تتااام  عیااااک اااااتیگراک اتااات یااای از خاااال  اک
پردازنات ها و عرصی  االیت تا  نظیگ یننت و یاا اینتای اای یاک عساج ی عشاترم ع هود  ا  ااعال  عیاک اکع 
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دیگر عشااتیت دت ع ات ً اای(Russell and Smorodinskaya 2018b)و اها  عااایری ال تای عساتمرًا اداعای داتد 
انات، صارت  عت ابا  ااا یتاتیگر دت  ااع یننتراک یای ایاه  نگای، هااع   راینات  اتات یای دت اک عشااتیت

ا ،ا  هاگ یاک ت سا ی رااتنت  اا اایها و عخا را  نوا ت  تا ااهگ ای اهترام ع ا العا ، عنااا، عسؤولیت
یاابی  هار ، پیادین ر اقتاعا  تا ااهتد دتاتیابی اای یاک هاتد عشاترم، ینناتً ااا اها  بیااک، تااز  و ا ت

رردد یای دت اک ااازع  1تااز  و همتاات  اای تاگح اااال ر یتیاات گ  عاعتانایوآی عمیری عشااتیت از ه تی
یننااتً اااته   ر یااخ صاارت  یاامن  خ اا  عشااترم قواعاات آتیاات تا از د   ااااعال  پیایااتی یااادا ت  ع ای

ها  آماااا  پاهر ت یاای اتااترا ژ  عشااترم، هریااات ، اهااتاد و عسااجولیتدانناااااااتیگراک خااود تا ع اارم ع 
 ااواک باار اتااا  تااگون عخت اا  هااا  عت اباا  تا ع داهااتی ااهاانتً اااته   ر یااخ  هااات تااگح از همتات 

 و:  1هت  ها برهمرد ) ااع  عیاک  ین،ااک و یتیات گ  اک
  ه  تاگح عشااتیت عیااک اااتیگراک اتات، اای حاالت  یی نااظر اای پااهی : اه  تگح و زیشبکه -

پردازناتً دت اهاا  اهااتی داتد یای دت اک اااتیگراک اای ایجااد ات  اار ااا یتاتیگر و ع ادلای ا العاا  ع 
ریاارد و  نهااا اااا اتاات،ادی از روناای هماااهنگ  و همتااات  عیاااک  ین،ااااک صاارت  نم حالاات هی 

هاااا تد اااات  ها  اآتمااااع و آ یاااان  از ا العاااا  عیااااک اکیاساااترها  ات  اااا   )نظیااار هااا ت
 هودً ع 

: اهااا  تاااگح از عشااااتیت اااای حاااالت  اهااااتی داتد یااای دت اک، وللل زیا م  مللل   مللل  م)یاکشبکه -
تاتااتا هااا  خااود تا نیاار اااا یتااتیگر هماهناا  و هگااااتیگراک عااالوی باار ع ادلاای ا العااا ،  االیت

حاا ، تاد عشاترم عیااک  ین،اااک وآاود داتدً اعاا اااه یننتً دت اه  حالت، احتما  ب  ز اهاع 
تاتااتاهی اااا اک صاارت  عساات   از ااااتیگر دیگاار و  نهااا دت هماااهنگ  و هگهریااتام از ااااتیگراک ای
 زنتً دتت ای  االیت ع 

تاتاتاهی و : دت اها  تاگح از پیوتاتات عشااتیت، عاالوی بار ات  اار و ع ادلای ا العاا  و هگ مکل ری -
ها، تگس  از همتات  دت عیاک  ین،ااک برا  نی  ای اهتاد عشترم وآود  االیتهماهنگ  عیاک 

ً ااای ا  از وااسااتگ  عم تاارد  باارا   س اا  اهااتاد عیاااک ااااتیگراک هاات  دیگر انااتازیع ات داتد
ً ها دت قالخ همتات  ر اکریرد یی ع نا   ااعال  عمی ع   ها  دوآان ی و  نتآان ی خواهت بود

 ه  تااگح  ااعاا  و یتیااات گ  عیاااک  ین،ااااک اتاات یاای دت اک عااالوی باار اهااترام : ااااال مشل  کت -
هااا  هااا و همتااات  باارا   س اا  اهااتاد، هریتتاتااتاهی  االیتا العااا ، هماااهنگ  و هگ
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 ا ه  ریاردً یتا  از عهگعشترم آتیت  نیار دت اساتر  اااعال  دوآان ای و  نتآان ای هات  ع 
   صرت  عشترم اتتًها ایعسجولیتالراعا  اه  عشاتیت، بر عهتی رر ت  

 
اون وعامخ لفا مک ریاا1شک ا ا(Camarinha-Matos and Afsarmanesh 2007 )وط حاتع م اوایکپ  ا)یاد 

هااا  تااگون هااود، اواًل هاار تااگح از عشاااتیت د برریرنااتی  مااام  هژر دیااتی ع  1هاات  هماناااک یاای دت 
عشااتیت پایل با  یگ، عیاراک اعتمااد و  وتتات یپق    عشاتیت اتتً عالوی براه ، اایت دانست یی هر ی دت 

هاود و اای همای  دلیاا ، از عنظار ااات زعااان ، ت عیااک  ین،اااک بیشااتر ع ریر  عشاااتی اهات الزم بارا  هات 
  ر  عمت  خواهت بودً ها  ا نتعت دتتیابی ای عشاتیت دت ا  

ها  ا ا  ها  ناوا ت ، همانااک یای دت  صا بومدت اساتر تیسات هاگ ع ولای عشااتیت اایت  وآی یرد یی 
انیاااک تا اایاات از وک دتم اینتاای اقتصاااد دانلااات  ،صاای  دت عاارتد اک تااخ  خااواهیگ ر،اات،اهاا  ی ااا  ای

اااتانیگ   (van Winden et al. 2010) 2ا یااا اقتصاااد هاا تی (Townsend 2009) 1اقتصاااد  آمااا   اتااا
ویات ااای  ااااعال  د وک صاانات یااا بیاا وک اک اهاااتی ها  یسااخهاا تی ع،هااوم عمتاا  نیسااتً دت اهاا  تاتااتا،
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ها  اقتصااااد  و هاااا  ناااوا ت  تیساااتگ، پریاهی1عرا   ها   یااار ت سااا یدت اهااا  ناااوع از هااا تی یااای داتد
ال   یرخگا  ها تی هاتت و هر ای  ااتاد  اااعها  ااا  از پیایتر  اکدتنتیجی یاتاعت  عم ترد  اک

هاا و دتنتیجای ا ارایل یاتاعات  خواهات هات ده  دت اکبیشتر هود، عوآخ  ساهی   رایناتها  خودتاازعاک
ات پیراعااوک عویااوع ویها  یسااخهااود، تاای نااوع از هاا تیدیااتی ع  2هاات  وً باار اتااا  انااای دت 2هاات  )

 هناتاهی اتت:  نوا ت  قاب 
 ،هاا  عت ابا هاا  وتاای  االیتویات  یای دت اکها  یساخها تییانا   :2های همکااریشبکه -1

دت اهاا  حالاات تاه اار   هااودًع هاااع  ا صاااال   ااااع    ریر  اا تااات عشاااتی  عنجاار ااای هاات 
هااترای  دت خصااوز اقااتاعا  پاهر  اصاارت  عشااترم اتاات اعااا لزوعااًا عسااجولیتهااا ای االیت

ها انااتم اتااتً اااته  روناای از عشاااتیتاه  عشااترم وآااود نااتاتد و دتنتیجاای تااگح پیایااتر 
ن ال حماایت  یاا  یرعسات یگ دت  ساهی  و هاا،  واک انتظات داهت اه  نوع از همتات  ر یخ، ع 

دادی یای  شااکنهاناخت  ، عگالاا  آاعایوآوداااه پایتات  تهت ناه  از نوا ت  داهتی ااهتً 
 اناتازیحجگ ا صاال  ا    دت هار راری از ها تی ایاتت یی  اک تات یپا بومستیت  کی   س   هرر

 ً(Barabási and Frangos 2002) برتت  عشخص
بوم نااوا ت  ااای خااود تیساات   عشاااایقاال  اا تاتهااا  عشاااتی  دت اهاا  تااگح،  :3های اشااتراکیشابکه -2

خ   عشترم ناوا ت  تا و هگ حمایتگر نوا ت  اتت  هگتگح ااال ر  یی  استرها ریرنتً  یان  ع 
اناات  وهااود یاای ع ها  اهااترای  نااوا ت  نیاار ر،تاای ع ، هاا تیز اا تاتهاااااای اهاا  دتااتی اً دت نظاار داتد

خود هت   تا دت  ا  و آهان  ااهت و الگوها  عشاتیت عت،او   را عنگ ی ایع  ،  ،ا عنگ ی ،عس  
 ً ها  ناااوا ت  اتاتااًا نتیجااای و عشااات  از  اااااعال  اهاااترای  عیااااک بومدت اهااا  نگاااای، تیساااتدهناات
ً اااییساخ ، تیسااتبیاکویاتها هسااتنت تااگح ریاارد یاای اااتیگراک همتااات ااای بوم زعاان  هاات  ع دیگر

 ً برتنت یی بیانگر هریت عشترم، اتترا ژ  و اهتاد عشترم ااهت  تیات گیعاین  از 
 Etzkowitz) هنا آاعایدو اه  الگو  اولی  اات  وت   :2  یامش  کتیگ نهاشبکهول) یام رپیچاوه -3

and Leydesdorff 1995)   ا  از ااتیگراک عتااع  عست  اتایی و برا   وصی  ه تی  ً اتات رر تی هت
 یشی اه  نگای ای ً هود شتی  ع  ، اخل دانش  و اخل دولت  ویات تی اخل یسخاز  اه  الگو 
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هاهی دت تاتتا  یاک هاتد عشاترم اای د تهاگ یی دت اک عا پی رردد اازع  DNAادبیا  زنتیک و 
هریات عسات   خودهااک تا هاگ حاا  هریاتام از اااتیگراک، اعاا دتعی یننات  پیانت و ااهگ یات عا ع 

 هاهی برا  نوا ت  عستمر نام نهادًبوم، تیستاا تاتها واک ای اه  دتتی از ع ً داتنت

 
اون وعاظرفیتا2شک ا اپیچیدگیاتع مالتادرونیاآناب ف     یامش  کتی  یان آلریاد  اممظر    وز

از عنظاار تهاات ناهاا  از  اا تاتهااا  اهااترای ،از  اهاا  دتااتی :1  یا لل ام قعیللتونب شللتاشللرکت -4
حسااا  ای  (Porter 1990) 2ویات ها  یسااخناوا ت  دت ح ی اات یااک نااوع عتماا  دیااترای خوهاای

نوا تانای هساتنت هاا  همتات ها  ناوا ت  هااع   ناوع عشخصا  از خوهی اینتً دت اه  بیاکع 
،  افسیی دت اک  جاادیا  رد  تااقتصااد  عنسصا ای را یهاا  اااعال  بای  دولات و دانشاگای و ااازات

نوا تانای نوا تانای یاا خ ا  عشاترم یاالهاا و خاتعا    هاا هایا رااز هگ ینتً اه   افسیرا  ناها  ع 
بوم عنواک یاک تیسات واننات اایناوا ت  هاگ ع   هااخوهایاتتً اته   ر یاخ صرت  عستمر ای

هااا  نااوا ت  هااا انگیریهااا  تااازعان    ااته  هااونت یاای دت اکهااگ اینتاای ااای عسی  و   وتااای یااناات
 پااهر  ت  یاا به اود تقااتدتنتیجای ا ارایل پایاتات بهاریً قاب  ح،ا  و نگهتاهات اتات مر عست
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اتات یای  1تهات خودا تاا  نوعدلی  اص   اه  عسج ی نیر داعا  زدک اای هودًعس   ع  هات اکد
دت  هااادت اک ا اارابوم و ا اارایل  اافسیرا  هگها  عت اباا  داخاا  تیسااتااای خااا ر ا اارایل وااسااتگ 

 ایتًهاهی یی از پیایتر  یمتر  برخرتداتنت، ای وآود ع ع ایسی اا ه تی
 ً ازآم ی:ها  اهترای  ای دلی  عواع  عتاتد  اتتع ایسی اا تاهر ه تیها دت عزیت نس   خوهی

، دانشگای تی عا پی او   واا  عوآود دت  -1  رانی دولت، اازات
ها  عتاااتد دت ینااات ا  ااخ ااای دلیاا  وآااود هااریت هاخوهاای ،  ااوک2دوم اساار عجااا ت  -2

 دهنتًیتتیگر و دت عوقایت آغرا یاهی عشترم تخ ع 
انت  راحا  هاتی 3ا راهایها اتاتًا برا  دتتیابی ای تهات از د  هگیتوم اینتی اه  خوه -3

یننتراک و راا وی عشاااتیتزعاااک هگپاااهر  صاارت  عسااتمر عنجاار ااای به ااود تقااتای  ااا
 ها اشودق م و آغرا یاهی اک

تااو  اا تاتهااا   وتااای لاازوم حریاات ای رت خاااز دت یشاارتها  دتحا عااالوی باار انااای  یاار هاات، ااای
زعینی ناوا ت  از دالها  دیگار  نیار برخارتدات اتاتً انیااک اها  ر،تای بار   یاات ناوا ت  دت اها   عشاتی   دت 

ها  تااازعاک و دت هماای عراحاا   رخاای هر ناات نااوا ت  دت هماای عرصااییاای  ا روناایاییشاارتها اتااتوات اتااتً 
ت حاارزی هااتی د راارات   هااا  راات ییتاارعا شااتر ی وتااای بدتحا   وقااوع داتد، دت یشاارتها تیااعماار اک قاا 

  به ودهاا اای وتاای عسصاوال  ااهات  ایا تیاهاا  آتیاتریر   نا ت اای اایدت تاتتا  انتی  ، اجا نوا ت 
  ههاا  نار دت حرزی ناوا ت دیگر دت اه  یشرتها، بیاکای عستود هتی اتتًعسصوال   ای نتهایدت  را  آری

، دت اهاا  یشاارتها اقااتاعا  عسااتود اتااتً ات یو عاا ز داناال اساا ها  ایجاااد و رسااتر  و برناعاای از تااو  دیگاار
 وتااای، ، دت یشاارتها  دتحا تااو کا ز  از   هاا  نااوا ت  اااا یااک پاااتادویق آاات  عواآاای اتااتً تهاارا از ی

و  اک وآاااود ناااتاتد  ااااازدی اااااال تیااا س ااا  ظر   راات  دت ناااوا ت  باااراتااارعایی  بااارا  ا یاااهاااا  حعتم 
انتک دن اا  یاردک ناوا ت  و تتا  بارا  تی  هی عاتو خاوا تاازعان  عنظار  از  خاوایهاا انگای  تیای  هاا قاا یت

، اتاااتً  تی، د اااات یاااا  هاااتهاااا اااای ااااازات اعیر اکعو  یااات   بااارانیااار   دولتااا هاااا قاا یتاز تاااو  دیگااار
 تتتً و نایا   ای نظر ع  عستود  ر یها  نوا ت  نتاز  عیسر تیاتتپیادی

                                                           
1 Self-Supportive Growth 
2 Proximity Effect 

3 Aggregate Synergy Growth  
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 ، تااایز یو    ها  انسااااننااات تااارعاییناااوا ت  عان ناااتی را  هاااا  عرتدنیااااز بااارا  ود  لیا ااارااینجاتااات یااای 
هااا  عتماا  یاای عیاااک ااااتیگراک ااای اهااترام )عنااااا و قاا یت 1هااا تیااها، ن اال عتم زعاااک اااا تهاات هااریتهگ

ً عشااااخ  ع  شااااتر یتا بهااااودو رااهااااتی ع  ، بیاکااااایتااااازد نااااوا ت    یشاااارت  و  ایااااانگااااای  کیاااا  وقتاااادیگر
الزم   انتاای قراتدادهااا ایاا دت اختیااات ریاارد،عرتدنیاااز تا    واناات  نااا ت حااا  نم یناات اعااا دتعی راات  ع تاارعایی

  ده  الزم بااراتااازعاک   ونااتها ایاادیااتی تا عنا اات تااازد یاتریر  عهنتتاااک و یاااترراک عاااهر و اعرز ااای  باارا
دت اهااا   اااات و ، ن ااال  ها اناااتم خواهااات باااودًراات تااارعایی  هااایاتریر  ناااوا ت  تا هماااوات تاااازد، ااااازدی ااااای

  تایز یو    انساان ، دانشا ییهاا اآاازی اتهات تارعاای انگایهاهی اتت یی اک نوا ت  ایجاد عشو رااتتیاتت
اقتصااااد یاااالک و     اااا تیااای  تیااارااتاک ااتیاتاااتدیگر ع ات اااای ینناااتً  ناااوا ت  تا راااردا ت   الزم بااارا
عوانااا  ، اعت ااات   عانناات یااا  دت اازاتهااا)  عنااااا  ی ناا  نظااام  جااات  و عوانااا رااردا ت  ، تقاااات  اا تاتهااا

ًً گی نظ  ویات و   ایسخ    ود و خ وج،   ا  ً    ًرنتیاگتا دت تگح ع   دت نظر  وع  تا ، ن ل قانوک و
 نیسااتً بوم نااا   تقااااتعشاااتیت دت تیسااتدت پایاااک اهاا  اخاال  یاار اهاا  نت اای نیاار یاا  ت  اتاات یاای 

بوم تیگراک عسات   از هاگ دت تیساتیان  یک  ااد  پریا و همواتی عتغیر عیااک تقااات و همتاات  دت بای  ااا
  هااهااودً دت ا ر  ع عنجاار ااای  واااا  اساایات پیایااتی ،ها  خگاا  نااوا ت قاارات داتد یاای دت ع ایساای اااا عاات 

 ها  ا   ی ا   وییسا  بیشتر  اتایی خواهت هتً خصوز دت اخل

 های متقابل آفرینی از دل وابستگی مفاهیم ارزش
ها  راهاتی، ااا رساتر  اا تاتهاا  صانات  دت  او  دهاییگ، هماناک یی دت اخل راهاتی اهااتی یارد

ها   اارا هااا  بر اار دت عرصاایویات عساا ز هااتی اتاات یاای تتاایتک ااای آایگایاهاا  عسااج ی باارا   ااااالک یسااخ
باار اهاا  اتااا   ًهااتن  نیساات2و دت قالااخ دیااترای عن ااا عساارت  نهااا اااا رااردا ت  عنااااا  هااژی  ،حایاار   تقاااات
، ااا یتاتیگر  ااعا  داهاتی ااهانتً اها  3هاا  عتما هاا و قاا یتابی اای داتاهیها نارزهرنت برا  دتتیانگای

، دت ع ات ً ااایتا هات  دادی اتااتهااا  اااعال   ااا آااهی پاایل ت تاای یای نااوع  از وااساتگ  عیاااک انگای دیگر
ویات ، اتاتااًا خ اا  ا ز  عنااور ااای داهاات   ااعاا  و تااگاای  نگا ناا  اااا تاااهر اهاا  نااوع از  نظیمااا  یسااخ

ویات  پیراعاوک عساج ی خ ا  ا ز  ا  از  ر ی اا  و عاراودا  یساخیگراک اتتً بر اه  اتا ، عجموعایاات 
با  ز و ظهاارت حاا ، هاتاتً دتعی بوم یتا  از اکو یای   یتاارد تیسات3هات  ) ریاردع رر تی عت ابا  هات 
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ها  بوم، رای عوآخ با  ز اهات اها   دت  س یا  و  راحا  تیسات یتردتاتتا اا اه    ع،اهیگ عواز  هگانواع 
هااا  بوم دت رسااتری  و  ر آایگااای   یتاارد تیسااتنااوا ت  هااتی اتااتً دت اهاا  اخاال، باارا    یاای  دقیاا 

  یتردهاااا و صااارت  عختصااار اااای عار ااا  هریاااتام ازاه ها  عت ابااا ، ایا  ینااا  ع تنااا  بااار وااساااتگ ا ز 
صارت    یتردهاا، ایعنواک یتا  ازاه بوم، اایپارداتیگً   یتارد تیساتبوم ع گای تیستها اا نها  اک ،او 

 ع،ص  دت  ص  توم عرتدب تت  قرات خواهت رر تً

 
اعرصهاورزشم   ی ام وزیاب ازیستا2شک ا اد اووبس )یب ماد  ا  یام ق ب آفریمیاوز

 های نوآوری نظام
از نظاار  داهااتی و  1 هااا  نااوا ت بوم  یشاای دت پیشااینی نظام  یتاارد تیسااتت ر،اات، از عنظاار  ااا یخ  اایاا

یااد 2 اعنگ ای  ها  نوا ت  هژی نظامای  ها  نوا ت اا نظام ع،هوع  نیر   رت خااز حتا  اای داتدً  قرااات ت
 و اساایات  )یااا تیسااتگ نااوا ت   ااای ع،هااوم نظااام نااوا ت   بوم نااوا ت راات ، ع،هااوم تیسااتاز عنظاار تیاتاات و 

«  تیساتگ ناوا ت »ای ع اات  « ایو »ع ات  نظراک عات تنت ا زودک یی اا   صاحخ رت نردیک اتت، ای
ییات بار عاهیات  یرخگا  ناوا ت « ایو »دیگر  ر وه حا ، ای اک نی،زودی اتتً اااه      ه ًا  یر   تا نشانی  ف

عتماا    یتاارد   نااوا ت بوم دانناات و عات تناات   یتاارد تیسااتع   دت خ اا  نااوا ت   و ن اال حیااا   همتااات 
ً باار اتااا  اهاا  دیااترای،   یتاارد نظااام (Ritala and Almpanopoulou 2017) ود اشاامات عاا   نظااام نااوا ت 

، نااوا ت   نااوا ت  هااا  نااوا ت و تاااهر از انگای  اهاا تی  تا یااک  رایناات   یرخگاا  و حاصاا  همتااات   از ا اااز
یننااتراک و عشاات یاکو دت نظاار ها، عیتسااا  پژوهشاا  دولتاا  و خصوصاا  و  فعی ااااتیگراک )عثاا  دانشااگای

هااا  عااال  و تاااهر حمایت از   هاا  شااتی ان قالااخ پ ا  ااخ دت رر اات و ن اال دولاات تا دت اهاا  هاا تی، ع 
هاات  رر تناات،  عاایالد  دت بیشااتر ن ااار آهاااک 1990یاای دت دهاای   هااا  نااوا ت دانسااتً نظامها ع عشااو 

ادولتاس  ،یوعمت ًا ای هت  تاختاتهاهی   بودنتً مح  اادکممدهیت لاوامح  

                                                           
1 Innovation System (Is) 

2 Regional Innovation Systems 
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  پتیات اعات  اا  اات ربی بارا  وم ناوا ت بدت راات زعااک، ع،هاوم تیسات  ناوا ت  اا ا رایل پیایاتر   راینات
عوآاااود  اااراهگ یناااتً   هاااا  ناااوا ت دت نظام عیااااک اااااتیگراک   راات  از   هااا   ستااایگ پیوناااتهاتیاتااات

ها  هااا و آن اایهااا و خ وآ بیشااتر باار وآااود نهادهااا، ینشااگراک،   ود    ر یخ، دیااترای نظااام نااوا ت اه ااای
ییاات داتد، اعاااا پریاهی  ناااوا ت   تاااختات   ً دت حالیتااایدهااات  پیایاااتی اک تا یمتاار عرتد وآااای قاارات ع هااا ف

و   تاااع  هااا، هگهااا و  واااا  عیاااک اک نااوع ینشااگراک و ن ل عاننااتع،اااهیم    بوم نااوا ت دیااترای تیساات
 ااواک ر،تاای، ع دهااتً عااالوی باار عااواتد پاایلتا نیاار عااتنظر قاارات ع  ) صاا  دوم تا ب ینیااتوده  خودتااازعاک

بوم بیشاتر از دیاترای نظاام اه  دو   یترد قای  هتً ازآم ی اینتی   یترد تیسات  برانیر   ها  دیگر ،او 
اتاتً اعاا    راینات ناوا ت   ها  یو ک خصوص   وآای داتد و  مریار اک بار  ارد   ایااای تازعاک  نوا ت 

ر  پ تناا   ها  دولتاا  و  اارد عریاای  رایناات نااوا ت ن اال تااازعاک رت تاانت  ااای،  دت دیااترای نظااام نااوا ت 
بوع  اا تیستم  ساات   ب و نیستیگ، ا تی اا تیساتم  دت حاا   تاعا  و عالوی، دت دیترای تیستاتتً ای

یاگً اها    یتارد همانای  بار اهمیات   هااتهت و عستات  غییار دتنتیجای  ارن تیاتات  آتیات تا ویات دا 
ییت دا«  عسی  دوتتتات نوا ت »ینشگراک عخت   دت آهت ایجاد یک   ها براعشو   تدً  ف

بوم نوا ت   نت  هژر  عشترك داتنت هتی حو  تیستعگالاا  انجاماا دت نظر رر ت  دیترای نظام نوا ت ، 
ییات بیشاتر  بار ها آاتا ع ها تا از تااهر دیاتراییی اک ، عیااک ینشاگراک ناوا ت  رووبل یناتً ازآم ای اینتای اواًل  ف

ً سانیًا،  عنواک اآرار یک تیستگ ی  ها ایاجا   وآی صرد ای اک ن ال ها  ناوا ت  بار بوما  اخ تیسات داتنت
و نیار  ساهی   واااا    وتااز  یجیتاال د)هاا  ا العاا  و ات  ا اا  دت عسصاوال  و خاتعا  آتیاات  نا ت 

ً سالثًا،  هات اا اتت،ادی از اه   نا ت عیاک ینشگراک آتی ییت داتنت ع،اهیگ ع تن  بر عشاتیت دت  ولیت و  وتای  ف
ً بومو دت تیساااتناااوا ت  اااااز  ا  نوا تانااای )ازآم ااایعسصاااوال  و خاااتع ها  ناااوا ت  بیشاااتر عرتد وآااای اتااات

، بیاکاای ع ااموک تااازنت ها تا بارا  نااوا ت  عمتاا  ع هااا و  وااگاا  یاای اتات،ادی از عنااااا روناااروک ایااتی و دیگر
ً دتنهایات اایات ر،ات، دیااترای تیساتبوع  ااای ناوا ت   شاتی  ع تیسات دت نگاایاصا   تا  باوم نااوا ت  دت  دهاات

ها   نترانای و عتغیار ااتیگراک دت قالخ هریتها  عتماهر  وآی بیشتر  ای ن ل ها  نوا ت ،ع ایسی اا نظام
ً ااته   ر یاخ پریاهی ها  هاا  ااازات  بیشاتر از تیاتاتدت  رخی عمر عسصاوال  و خاتعا  نوا تانای داتنات

 و1398ًینت )الیات  و ع ت ، ااز  ع  بوم نوا ت   دت تیستیننتر یی اها، ن ل ااال   دولت
ً بوم ناااوا ت  تا اتایااای ع هاااا  عیااااک   یتردهاااا  نظاااام ناااوا ت  و تیساااتخالصااای  ،او ، 1 آاااتو   دهااات

و ناوع هود، اه  دو   یتارد دت عای  انتای از نظار اااتیگراک، هامو  تراتار   رت یی دت اه  آتو  دیتی ع هماک
 هژی از عنظاار نااوع عااتاخال  )از ااااال ااای ها  عخت اا  دیگاار ااایهاهی داتناات، از آن اایها ااااهگ هاا اهتتیاتاات
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ییت بر  واا   ی تتم ،  یرخگ  و آاان   ) دت برابار  وااا  ت سا ی عرا   و ااا پاهی  یا از پاهی  ای ااالو و عیراک  ف
ً نظااام نااوا ت  باار نیتااتیگر  ،او  ظ یاای اقتصاااد نهاااد  ع تناا  اتاات و عویااوعا   نظیاار هااا  اهااتات  داتناات

ً از تاو  ها  اآتمااع ، خوهاییات، تیستگو ها  یسختیستگ ها و ناواح  صانات  دت اک عویاوعیت داتد
، تیست ییات داتد  ینات و بار اها ها  ناوا ت  عو ا  نگاای ع بوم نوا ت  بیشاتر اای   یاات تیساتگدیگر نت ای  ف

ً عو  یات تیساتگ ناوا ت  از عنظار یی تیستگ خی   بیشتر از آما  بیشاتر از انتای  هاناخت بوماآارایل اتات
هاا، هریت از ق یا  هااهیعوآودیتها، نهادهاا و تارعایی ااهات اای وااستی ای وآود اآرار عاننت اتتاتادها، انگای

وا ت  بوم ناااااا اهاا  نگااای تیسااتً ررایاناای اسااتگ  داتدهااا، اعتماااد و همتااات  عم ها، قاا یتعاااان ، هاا تی
 داتدًنس ت ای اک دیتراه  دت   اد اا نظام نوا ت  نیست و بیشتر حالت   تاع   

اب مان آلری  یارلیکردانظ مان آلریاوازیستت  وتا1اجدل 

 نظام نوآوری بوم نوآوری زیست
موضوعات 

 موردنظر

 بافتار

 هدف
 بازیگران

 سازوکارها

 ها سیاست
نقش 

 گذار سیاست

ن ااال یمتااار  ژیه  ، اااای بوم ناااوا ت و تیسااات  هاااا عیااااک دو دیاااترای نظاااام ناااوا ت ااااا  وآااای اااای اهااا   ،او 
تا بیشاتر عناتاخ   بوم ناوا ت ، اا   عس  اک، دیترای تیسات ها  نوا ت بومها  دولت  دت تیستتازعاک

انتً اااای ع اااات  ، ارااار راات  دانساااتیعناتاااخ تیاتاااتتا   ااااازاتعسرت و دیاااترای نظاااام ناااوا ت     یتردهاااا
هاا اک  ح،ا  و ا اا  دی دت نظار اگیا یگ، دخالات دولات باراهاا  پیایاتی خودتاازعاکها تا نظامبومتیست

ویات نیار از و یساخ  ها  ناوا ت بوماتاتً ایرار عگالااا  تیسات  عس   و آهاان   یریا  ت   دت اازاتها
 4هاات  ً و1398)الیاتاا  و ع تاا ،  انااتا پ ت،اارم ااای عسااج ی نگااای یردی، عسصااو  یاا دیااترای انگااای،  نااا ت 

اتایای هاا   نا تانای دت نسا ت ااا نوا ت بوم ناوا ت  تا ها  نظاام ناوا ت  و تیساتهاا  دیاترایخالصی  هژر 
 دهتًع 


