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   و اهمیت آن وريآ نوآوري، استانداردهاي نو مدیریت
 2ملیحه نازي ،1،*منصوره مظاهري 

 چکیده
رکتدر دنیاي کنونی    ازمان  و  هاـش تري،    و جذب  براي ادامه کار در آینده  هاـس انی مداوم نوآوري  ملزم به ایجادمـش   ، به روزرـس

  و   دولتی  مقررات  محیطی،   زیـست  مالحظات  جدید،   هايفناوري  باـشند.می  هوـشمندانه  يهاابداع روش و  خدمات  و  محـصوالت

تند عواملی از  برخی  جهانی  رقابت تم نوآوري  کنند.ایجاد می را  نوآوري به  نیاز که  هـس یـس تقرار ـس ازمان  به انعطاف  اـس پذیري ـس

هاي بزرگ  در نهایت ایده  .کندهاي جدید کمک میدست آوردن فرصتبرانگیز و بهبستگی دارد و به یافتن پاسخ مسائل چالش

ل مجموعه ده  و اختراعات جدید اغلب حاـص کل هدایت ـش تند که همگی به مؤثرترین ـش   .اند عظیمی از تفکرات و تغییرات هـس

تم مدیریت نوآو یـس تمی را جهت یکپارچهـس یـس ازمان فراهم میري، رویکرد ـس ازي نوآوري در تمام ـسطوح ـس کند که موجب  ـس

ت  ایجاد عه راهفرـص تمحلهایی براي توـس یـس والت و خدمات جدید میها، ـس ودها، محـص   راهنما   وجود یک چارچوبلذا    .ـش

  این چارچوب همان اسـتانداردها هسـتند.   .کند  در این زمینه کمک معضـالت  رفع به  تواندمی  نوآوري  مدیریت  سـیسـتم  براي
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 مقدمه

توسط    هاي نوآوري تجربینخستین تعریف نوآوري از نظرسنجی
که  ایجاد شد    1980سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در دهه  

از آن پس این تعریف  گیري بود و  شامل مفهوم نوآوري در اندازه
اندیشه خالق تحقق یافته   صورتبهنوآوري    . ]1[  تر شدگسترده

  ف شده است شود تعریها میکه منجر به بهبود فرایندها و فراورده
می  .]2[ گفتهمچنین  یک  که    توان  از  است  عبارت  نوآوري 

و   ایجادامل  که ش  اتیاي از تصمیمفرآیند درازمدت و مجموعه 
اجراي یک ایده جدید در مورد یک محصول یا خدمت، که منجر 
 به رشد و پویایی اقتصاد و افزایش سود براي شرکت نوآور شود 

]3[ .  
چهار نوع نوآوري شامل محصول،   ،تعریفاین    در حال حاضر 

وآوري توانایی  . ن]4[  گیردرمیدر بفرایند، بازاریابی و سازمان را  
میسازگاري   بهبود  و میو    خشدبرا  مثبت  تأثیرات  تواند 

هاي فروش، سهم  ها در زمینهتوجهی را بر عملکرد شرکتقابل
بهره باشدوبازار، سودآوري،  هاي ایده.  ]5[  ري و کارایی داشته 

روش آمدن  وجود  به  باعث  و خالق  کار  بدیع  براي  بهتر  هاي 
هاي جدید براي تولید درآمد و  حلکردن و همچنین افزایش راه

نوآوري ارتباط نزدیکی با تاب   بنابراین .شوندبهبود پایداري می 
هاي چالش برانگیز شود تا زمینهوري سازمان دارد و سبب میآ

و   بشناسد  آن  را  از پاسخ  به    آمده   وجودهب  هايفرصت  دهد، 
افرادي   و  خود کارکنان  خالقیت از و  نماید استفاده آن  از حاصل

 .]6[ بهره بردکه با آنها سروکار دارد 
سازي یک محصول (کاال یا خدمت) یا  صورت «پیادهنوآوري به

اي بهبودیافته، روش جدید مالحظهطور قابلفرایند جدید و یا به
شیوهبازاری در  جدید  سازمانی  روش  یا  کسبابی  وکار،  هاي 

که    شودمیتعریف  نیز  سازماندهی محیط کار یا روابط بیرونی»  
نوآوري انواع  مبین  خود  تعریف  هستاین  نیز  هدف  ]7[   ها   .
آوردن مزیت رقابتی دستنوآوري بهبود عملکرد بنگاه ازطریق به

طریق ارتقاي کیفیت    و افزایش تقاضا براي محصوالت بنگاه از
بازارهاي   به  دسترسی  یا  عرضه محصوالت جدید  محصوالت، 

   .]5[ ستجدید ا 

 وريآمدیریت نو

نوآوري تعریف  به  توجه  از  با  است  عبارت  نوآوري  مدیریت   ،
فعالیت بازار و مجموعه  تا  ایده  فرایند  براي  «مدیریت  هایی که 

به فرایندها الزم است؛  این  از  از که مجموعهطوريپشتیبانی  اي 
ایدهفعالیت از  پیادهها  توسعه،  طراحی،  و  پردازي،  سازي 
، انسانی و راهبرديهاي  همراه توسعه ظرفیتسازي را بهتجاري

 .]8[  گیردبرمی  هاي انسانی را درگیري مؤثر از منابع و شبکهبهره
  د یتولو همچنین    سازمان عملکرد    شیهدف افزا   ،این مدیریتدر  

اجرا  فرآهیرو  يو  ساختار  ندی،  بهکه    است  روشی  ای،   منجر 
 . ]4[ شودمی یاهداف سازمان  شبردیپو  شرفتیپ

 هانوآوري در سازمان 

نوآوريتو در  سازمان  دوام   ،انایی  پایدار،  رشد  اصلی  عامل 
افزایش جامعه  اقتصادي،  پیشرفت  و  هاي  قابلیت  باشد.می  رفاه 

گویی به شرایط در نوآوري یک سازمان، توانایی درك و پاسخ
فرصت تعقیب  آن،  بافت  تغییر  بهرهحال  و  جدید  مندي هاي 

حداکثري از دانش و خالقیت افراد در سازمان و در همکاري با 
  که درصورتی.  شودسازمانی را شامل مینفع برون هاي ذيطرف

فعالیت بهتمام  عناصر  سایر  و  الزم  متعامل  همهاي  و  پیوسته 
تر تواند اثربخشعنوان یک سیستم مدیریت شوند، سازمان میبه

سیستم مدیریت نوآوري، سازمان    .]9[  بپردازدنوآوري  به  و کاراتر  
مشی و اهداف آن  انداز نوآوري، راهبرد، خطرا براي تعیین چشم

به  دستیابی  براي  نیاز  مورد  فرایندهاي  و  پشتیبانی  ایجاد  و 
انتظار، راهنمای ، مدیریت   ن یبنابرا   .کندی میدستاوردهاي مورد 

تغ با  تع  یراتیینوآوري  نحوه  جمله  نحوه  ران یمد  نییاز   ،
هماهنگي ریگمیتصم نحوه  انگتیفعال  ی،  و  به    زهیها  دادن 

به عملکرد    یتوجهطور قابلهو ب  ]10[  کارمندان در ارتباط است
مال م  یمثبت  کمک  ا   ، کندیشرکت    ت ی ریمد  يوآور ن  رونیاز 

 .]11[ بخشدیعملکرد سازمان را بهبود م
نوآوري  پیاده مدیریت  سیستم  به سازي  را  ذیل  شرح  به  فواید 

 :همراه خواهد داشت
 در مدیریت عدم قطعیت  منديافزایش توان 
 پذیري افزایش رشد، درآمدها، سودآوري و رقابت 
 عات ها و ضایکاهش هزینه 
  وري و کارایی منابع زایش بهرهاف 
 آوريبهبود پایداري و تاب 
   سایر و  شهروندان  مشتریان،  کاربران،  رضایت  افزایش 

 نفع هاي ذيطرف
 درگیرکردن و تفویض اختیار به افراد درون سازمان 
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  افزایش توانایی جذب شرکا، همکاران و منابع مالی 
 ارتقاي حسن شهرت و ارزش سازمان 
  ه مطابقت با مقررات و سایر الزامات مربوطتسهیل 

 نوآوري و استانداردهاي بین المللی

بین استانداردساز سازمان  به   ) ISO(  1يالمللی  معموالً  که 
می ایزو  نام بینیک  شود،  شناخته  براي المللی  مؤسسه 

سسات استانداردسازي  ؤ از نمایندگان م  است که  استاندارد تدوین
شده  ملی تشکیل  مختلف  این    کشورهاي  است. 

در سطح وسیع به وضع استانداردهاي کلی و   غیردولتی سازمان
هماهنگ براي  استجزئی  جهانی کردن  متفاوت  انداردهاي 

انواع استانداردهاي تجاري و صنعتی جهانی را تعیین  و  د  پردازمی
سازمان   .نمایدمی درمقر  دارد یسئسو ژنو ایزو  حال قرار  در   .

سازمان    164  حاضر این  در  میکشور    که   باشندعضو 
آنهاست ایران  کشور از  یکی  استانداردهاي    .نیز  رعایت  امروزه 

اهمیتی  از چنان  ایزو در تولید و عرضه محصوالت و خدمات 
هاي ایزو  برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، استاندارد

بین دادوستدهاي  در  اولیه  استشرط  اصلی    .المللی  اهداف 
مورد    3المللی شامل  بین  استانداردهاي  تدوین  در ISO سازمان

بی  تجارت  از ،  المللینتسهیل  حمایت  امنیت،  و  ایمنی  کیفیت، 
-می  هاتوسعه بهینه فناوريو    مشتري و حفاظت محیط زیست 

 . باشد
ایزو براي هر دسته موضوعی یک   ایجاد  )  TC(  2کمیته فنیدر 

که   است  استانداردشده  تدوین  زمینهکار  در  را ها  خاص  اي 
فرایند  است.ریزي و پایش کار فنی برعهده دارد و مسئول برنامه

پذیرش و توافق نظر میان اعضاء در مورد موضوع کاري خاص  
در هر کمیته فنی   هاي دیگر کمیته فنی است.از دیگر مسئولیت 

مبناي طبقهموضوع بر  بندي خاصی در پوشش چند هاي کاري 
می قرار  فرعی  دبیرکمیته  داراي یک  فنی  کمیته   خانه، گیرد. هر 

 .]12[ رئیس و دبیر است 
  یا   کمیته فنی مدیریت نوآوري ایزوهاي فنی ایزو،  یکی از کمیته

است که استانداردهاي مرتبط با سیستم   ISO/TC 279ی  کمیته فن
منتشر نموده است.    ISO  56000  شمارهبا  مدیریت نوآوري را  

به عهده کشور   تدوین این گروه از استانداردهامسئولیت دبیرخانه  
 

1 The International Organization for Standardization 
2 Technical Committee 

  19کشور فعال و  46ا مشارکت را بکه استانداردها  فرانسه است
  است.کشور ناظر، منتشر کرده 

 :اند ازعبارت 56000ي سري استانداردها
• ISO 56000  واژگان و مبانی –، مدیریت نوآوري 

• ISO 56002    نوآوري   مدیریت  سیستم  –، مدیریت نوآوري
 راهنما –

• ISO 56003    نوآوري مدیریت    هاي روش  و  ابزارها  –، 
 راهنما –  نوآوري شراکت

• ISO/TR 56004  راهنما  –، ارزیابی مدیریت نوآوري 

شامل  سایر   • سري  این  تدوین  حال  در  استانداردهاي 
 :استانداردهاي زیر هستند

• ISO 56006    نوآوري مدیریت    هاي روش  و  ابزارها  –، 
 راهنما  –ت هوش راهبردي مدیری

• ISO 56007    نوآوري مدیریت    هاي روش  و  ابزارها  –، 
 راهنما – ایده مدیریت

• ISO 56008    نوآوري مدیریت    روشهاي   و  ابزارها  –، 
 راهنما – نوآوري عملیات گیرياندازه

سیستم   -مدیریت نوآوري ،ISO 56002در استاندارد بین المللی  
نوآوري تمام جنبه  - مدیریت  نوآوريراهنما،  مدیریت  از   ،هاي 

چگونگی ایجاد اولین ایده تا فروش محصول یا خدمت جدید 
است.    بازاردر   شده  داده  فعالیت  شرح  زمینه  استاندارد  این 

 گیرد وسازمان، فرهنگ، استراتژي، فرآیندهاي آن را در نظر می
هاي ها شامل محصوالت و خدمات، مدلانواع مختلفی از فعالیت

همچنین   .گیردبرمی  وکار، نوآوري سازمانی و غیره را درکسب
  ه و نوع آن، قابل اجرا است نظر از اندازها صرفبراي همه سازمان 

استاندارد  .]13[ الزامات    مدیران   به  این  و  نوآوري  درك  در 
 . کندمی کمک نوآوري هايفعالیت ثرؤم مدیریت

وجود   چارچوب  در  اصلی  عنصر  7 استاندارد    متن،   :دارد  این 
 .بهبود و ارزیابی ریزي،طرح پشتیبانی، ، ریزيبرنامه رهبري،

از نوآوري    به شرح ذیل  هاي مختلفیاستانداردسازي به شیوه

  :کندحمایت می

استانداردساز بهره   يالف)  ایدهبرداريبه  از  تجاري  هاي  هاي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/NGO
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.iso.org/standard/68221.html


 آن  تیو اهم ينوآور   ياستانداردها ، ينوآور تیریمد

   1400نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره اول، دي ماه 

41 

ازحد و موانع  از منافع انحصاري بیش  وکند  ی نوآورانه کمک م
 .کندتجاري جلوگیري می

استانداردهاب آزم  ير یگاندازه  ي )  شرکت  ون و  نوآور    يها به 
که محصوالت نوآورانه   دناثبات نمای  يد تا به مشترنکنیکمک م
، یسالمتو از نظر  کنند  یمهستند که ادعا    ییهای ژگیو  يآنها دارا 

 هستند.قبولی در سطح قابل ستی ز طیو مح یمنیا 
سطح هنر در علم و    نیترو متداول  نیترجدید) استانداردها،  پ

 .کنندیها را مدون و منتشر مروش نیو بهتر يفناور
و درون    نی، رقابت بشده  استاندارد  يندهایفرا و    ستانداردهاا )  ت

امکان يفناور را  بنابرا نکیم  ریپذها  و  مبتن  نیند  رشد  بر   یبه 
 د.نکنی کمک م ينوآور

بازارهاي جدید ایجاد  تسهیل توسعه تجارت و  استانداردها به    ث) 
 کنند. کمک می سطح اطمینان در مشتریان  از طریق افزایش

 و   شده  ریپذامکان   ينوآور  يساز استاندارد  در نتیجه  ،ی طور کلبه
  ي استانداردساز   .]14[  شودمی  ير ینامطلوب جلوگ  جیتاایجاد ناز  
زبه می  رساختیعنوان  ایجاد  مثال عنوان به.  کندفرصت 

هز م  يهانهیاستانداردها  کاهش  را  را یمعامله  تجارت  و  دهند 
 کنند. یم  لیو خارج از مرز تسه  دهیچیمحصوالت پبراي  ژه  یوبه

ا عالوه استانداردهانیبر  پا  جادیا   یی ربنایز  ي،  اساس   هی شده  و 
اعتبار  شی باعث افزا  و دننکمی را فراهم  ينوآور يبعد  يهانسل

 شتر یب  يگذارهیجذب سرما  يبرا  دیجد  يها يآورفندر    ژهیوبه
 د.ن شویمکمل م  يهاي آور و توسعه فن

اروپا   اتحادیه  از  نیز  در  در چندین سند کالن  دهه گذشته  طی 
انداز راهبردي براي استانداردهاي اروپایی و نیز جمله سند چشم

که برنامه جامع تحقیق و نوآوري اتحادیه   Horizon 2020 برنامه
و  نوآوري  مفهوم  دو  بین  تنگاتنگ  ارتباط  وجود  به  اروپاست، 

تقویت   راستاي  در  پایدار  استانداردسازي  رشد  تسریع  و 
 .]15[ اقتصادهاي اروپایی پرداخته شده است

تاي تبیین هرچه بیشتر تعامل بررسی و تحلیل اسنادي که در راس
بیانگر این  نوشته شده است،  استاندارد و نوآوري  دو مفهوم    بین

نوآوري   هاي زیر حامی با روشکه استانداردسازي  مطلب است  
 باشد: می
مشارکت مؤثر در تکامل فنی از طریق پرداختن به موقع به  •

جلوگیري    ،کاهش ضایعات  ،هاي بحرانی طراحیمحدودیت
فرایند توسعه محصول و    از طوالنی و زاید  همچنین شدن 

اي هاي توسعهکردن منابع براي تخصص به سایر فعالیت  آزاد
 و خالقانه 

از طریق کمک به  سهیل توسعه تجارت و بازارهاي جدید  ت •
بهرهشکل و  سطح گیري  افزایش  شبکه،  آثار  از  برداري 

 اطمینان در مشتریان

بهفراهم • امکان  در اشتراك آوردن  ریسک  و  سرمایه  گذاري 
تقویت نوآوري از  و فرایند توسعه فناوري و محصوالت آن 

 ا هطریق توسعه همکاري

 56002هاي سیستم مدیریت نوآوري در استاندارد چارچوب -1شکل
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بهره • به  ایدهبرداريکمک  از  تجاري  نوآورانه  هاي  از  هاي 
زمینه ایجاد  چارچوبی طریق  و  اطالعات  انتشار  براي  اي 

 شده  توافق
 

استانداردسازي اروپا ایجاد   2008در سال  نیز   (CEN) مرکز  با 
فنیکمیته پروژه CEN/TC389 هاي  تعریف  به  هاي  اقدام 
نوآوري  بهاي  منطقه مدیریت  استانداردهاي  تدوین    نمود منظور 

تدوین و  منجر به  هاي مرکز استانداردسازي اروپا  فعالیت  .]16[
نوآو  7انتشار   مدیریت  تخصصی  خانواده  استاندارد  ذیل  ري، 

  2015تا    2013هاي  سال  در  CEN/TS16555هاي  استاندارده
 گردید. 

 استاندارد مدیریت نوآوري در ایران 

استانداردهاي مدیریت نوآوري استاندارد از مجموعه    2تا کنون  
اولین استاندارد  . ه استشدتصویب    ملی ایران استاندارد عنوان  به

  - مدیریت نوآوري« با عنوان    و  INSO-ISO 56002به شماره  
براي ایجاد،   هایی را راهنمایی  »راهنما  -سیستم مدیریت نوآوري

مدیریت پیاده سیستم  یک  مستمر  بهبود  و  نگهداري  سازي، 
انواع سازمان  براي  از  سازمان   دهد.ارائه میها  نوآوري  که  هایی 

هاي  هاي خود در مدیریت اثربخش فعالیتتواناییطریق عرضه  
به انتظار،  مورد  نتایج  به  دستیابی  و  به   نوآورانه  دستیابی  دنبال 

هستند  یتموفق مپایدار  سایر صرف،  و  مشتریان  کنندگان، 
نشانه  ینفعانذي یافتن  دنبال  به  از که  اطمینان  براي  هایی 

نفعانی ها و ذيازمان باشند، سمیهاي نوآورانه سازمان  توانمندي
کسانی    بوده و همهکه به دنبال بهبود مناسبات و ارتباطات خود  

یا مشاوره در   مانندکننده خدماتی  مینأ که ت ارزیابی و  آموزش، 
و   هاي مدیریت نوآوري هستندحوزه مدیریت نوآوري یا سیستم

ارتقاي    واثربخشی بیشتر    به دنبالسیاستگذارانی که  همچنین تمام  
ها و توسعه جامعه  پذیري سازمان ي نوآورانه و رقابتهاتوانمندي

 . ]9[ دنباشمیاز جمله کاربران این استاندارد ، هستند
و   INSO-ISO 56003استاندارد ملی دوم منتشر شده با شماره 

نوآوري«عنوان   روش  -مدیریت  و  در  ابزارها  مشارکت  هاي 
  ي آنها چارچوب مشارکت در نوآوري و ابزار  »راهنما  -نوآوري

هاي نوآفرین، صنایع کوچک  دارد و براي تمام شرکترا بیان می
 .]17[ داردها کاربرد و بزرگ و نهادها و سازمان 

هاي  دارد، فعالیت  آنچه در این استانداردها مورد توجه قرار  در کل
فرآی  مرتبط توسعه  راستاي  است  در  نوآوري    و ندهاي مدیریت 

و   مانندمفاهیم  مدیریت   عباراتی  راهبردي،  هوشمندي 
تفکر    و  هاي فکري، مدیریت خالقیتها، حقوق داراییهمکاري

آنها  نوآور    یک   ارزیابی  چگونگی  و در موردشده  توصیف  در 
 شود. داده می هئارا   هاراهنمایی نوآوري مدیریت سیستم

 ها سازمانها و آوري شرکت اهمیت نوآوري در تاب
است  حرکت  حال  در  قبل  به  نسبت  زیادي  سرعت  با    . جهان 

همه با  تغییرات اقلیمی، حمالت سایبري و اختالل در تجارت  
شمار بهتهدید براي پایداري تجارت  عنوان  به  هم مرتبط بوده و

ایجاد تاب  روند.می ها  سازمان   این تهدید،آوري در مقابل  براي 
هاي تجاري  الشچدر غیر این صورت    .نوآوري داشته باشندباید  

توانند خودشان  میهایی که نشرکت   که  شودمیموجود موجب  
 . ]18[ تطبیق دهند، از دور خارج شوند خطرهارا با 

مرتبط  نوآوري    با،  ها و یا سازمان نیزثر دانش شرکت ؤمدیریت م 
یکدیگر را آوري  تابو  شود. نوآوري  سبب تقویت آن می  بوده و

هر  اساسی    هايدارایییکی از  نیز به عنوان  دانش    کنند.تقویت می 
  و   گذاريتوسعه، حفاظت، اشتراك  و  دهشباید مدیریت  سازمان  

گیرد.دهی  تطبیق قرار  نظر  مد  ایزو  استاندارد  آن  المللی   بین 

عنوان   ،30401 دانش  سیستمبا  مدیریت  به    -هاي  الزامات، 
کند تا با استفاده از سیستم مدیریتی، از طریق ها کمک میسازمان 

دانش کاربردي، ایجاد ارزش را شروع  اجرا مدیریت اطالعات و  
 .] 19[ یا ارتقا دهند

 نوآوري مدیریت سیستم سازيپیاده

 تغییرات   شامل   تواندمی  نوآوري  مدیریت  سیستم  سازيپیاده
و   بنديمقیاس  اجرا،  سازي، آماده  به که    باشد  فرهنگی  و  سازمانی

 . کندمی کمک بهبود سازمان  و ارزیابی و حفظ،
از سوي دیگر توسعه محصول جدید یک فرآیند ساده و خطی 
نیست، بلکه فرآیندي بسیار پیچیده و مستلزم ایفاي نقش عوامل  

اي که بسیاري از عوامل و اقدامات  به گونه   ،]20[  مختلف است
دهد و بر یکدیگر به برگشتی یا موازي رخ می و صورت رفتبه
دهنده  همچنین تحقیقات نشان   .گذارندثیر میأ ورت همزمان تص
  دانش،   توزیع  دانش،  کسب  شامل  سازمانی  یادگیري  که   است   آن 

  بودن  دارا   مثل  سازمانی  حافظه  نهایت  در  و  دانش  تفسیر  و  شرح
ثرات مثبت و  ا در این راستا   به روز در سازمان،  داده  هايپایگاه



 آن  تیو اهم ينوآور   ياستانداردها ، ينوآور تیریمد

   1400نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره اول، دي ماه 

43 

دارقابل نوآوري  روي  بر  به  همچنین    .]21[  دنتوجهی  حرکت 
رعایت   سازمان   نوآوريسمت  و  ها  براي  هزینه  مستلزم صرف 

انند تجدید سازمان و یا ایجاد یک فرآیند  زمان و در برخی موارد م
با  باشدمی  مند توسعه محصولنظام مقاومت در برابر    که اغلب 

 است. نیز مواجه تغییر در سازمان 

هاي تحقیقاتی و  فعالیتدر    و مدیریت نوآوري  نوآوري
 علوم

دانش، دانشمندان در حال کشف کسب  و    تحقیقامروزه از طریق  
تر براي معضالتی هستند که مؤثر تر و  دقیقهاي  حلو ترویج راه 

هایی که براي  علم از طریق فناوري  .رو استهبشریت با آنها روب
، باعث دهدتوسعه می  ،سالمتی، تولید غذا، مهندسی و ارتباطات

اندیشه    صورتبهکه پیشتر    نیز نوآوري  .شودبهبود رفاه انسان می
 شود ها میخالق تحقق یافته که منجر به بهبود فرایندها و فراورده

 دنبال خواهد داشت. هبود رفاه را بهنتیجه بنیز  تعریف گردید،
-هاي مدیریتی در بخشهاي احتمالی بین تالشرغم تفاوتعلی

،  دولتی و خصوصی هاي  هاي علوم، فناوري و نوآوري سازمان 
نوآوري  فعالیت و  تحقیق  مانند  رویکرد نیز  هایی  یک  به  نیاز 

از مفاهیم   .]23،22[  مدیریتی مناسب و خاص دارند استفاده  با 
ف  اقتصاد  به  ادبیات مربوط  از  ناوري و نوآوري و سایر  برگرفته 

هاي تحقیقاتی ریزي و مدیریت فعالیترویکردهاي نهادي، برنامه
ها باید بر اساس یک رویکرد تکاملی که با  و نوآوري در سازمان 

شودنگرش انجام  است،  شده  تعریف  هدفمند  مدیریت  .هاي 
ها نوآوري باید شامل مفاهیم و ابزارهایی باشد که بتوانند با محیط

مدیریت   .هایی که ماهیت آنها تکاملی است کنار بیاید فعالیتو  
فعالیت نوآوري هايیکپارچه  و    هاي یک دانه همانند   تحقیقاتی 

تحقیقات و نوآوري   مثالعنوان به  هم پیوسته باشند.باید به  زنجیره
و مدیریت آن با توجه به تغییرات اقلیمی و با هدف  در کشاورزي  

فقر مسئله به آن توجه شودکاي است  کاهش  باید  این و    ه  در 
برنامهمدلرابطه   باید  تریزي و مدیریهاي مختلف  سازي  پیادهی 
   شود.
است،    مهمموضوع    کیدر حال حاضر    يدر کشاورز  ينوآور

،  ی در منابع مال  ییکار، صرفه جو  يروین  يوربهره  شیبه افزا   را یز

و    منابعکاهش    کند.یکمک م  ابهو موارد مش  دیحجم تول  شیافزا 

، يتوسعه کشاورز  يبرا   ییو آب و هوا   یعینامساعد طب  طی شرا 

،  یی غذا مواد  بحران    است.  يکشاورز نوآوري در  محرك توسعه  

را  يکشاورزنوآوري در ، توسعه تیجمع شی کمبود منابع و افزا 

و    قیتحق  جی نتا  سازيادهیپشامل    يدر کشاورز  ينوآورطلبد.  می

  ي ها ، نژادها و گونه دیجد  یاه یگهاي  گونه انواع   در موردتوسعه  

طيجانور کشاورز،  وری،  محصوالت  تولید  ،  کیارگان  يتوسعه 

  ي ها ي، فناوردیجد  زاتی، مواد، تجهافته یو بهبود    دیجد  ییغذا 

تول  دیجد کشاورز  دیدر  دامدار يمحصوالت  صنعت   ي،  و 

  ي ها در حوزه  تیریو مد  یسازمانده  دیجد  يها پردازش، شکل

که  است    ی خدمات اجتماع  دیجد  يکردهایمختلف اقتصاد و رو

 .]24[ بخشدبهبود را  دیتول يور بهرهتواند یم

کشاورز  ينوآور  مدیریت توسعه  است مرحله    4  شامل  يدر   :

اعتبارسنجهاينوآور بازساز  ی،  ا   يآنها،  الزم    همچنینجرا.  و 

که زمینه  خالقانه    يهاتیفعال  است  این  منطقبهدر   ی صورت 

   شود. یسازماندهمدیریت و 

-ی در سه جهت اجرا م يکشاورز زمینهدر  ينوآور يهاتیعالف 

 :شود

: آموزش متخصصان قادر به یعوامل انسان  نهیدر زم  ينوآور  -1

فناور  زاتیتجهبا  کار   صالحدیجد  يو  ارتقاء  انجام    ت ی،  و 

 .متخصصان   يبازآموز

زم  ينوآور  -2 (  عوامل  نهیدر  توسعه ) یکیولوژیبزیستی   :

  وانات یح  يور، بهرهيکشاورز  يهانیزم  يکه بارور  ییهاينوآور

افزا  را  محصوالت  عملکرد  کشاورز  و  دهدیم   شیو   ي توسعه 

 ست یزطیمحصوالت سازگار با مح  دیمربوط به تولکه    کیارگان

مح از  حفاظت  و    ستیزطی و  اقدامات  از  استفاده   ي ها روشبا 

 مختلف است. 

زم  ينوآور  -3 پتانس  موجبکه    فنی عوامل    نهیدر    لیبهبود 

 .شودیم يکشاورز در ي و فناور یمهندس

  ي اجرا   و  يمناطق کشاورز  ي برا  ن یگزیجا  يمنابع انرژ  يجستجو
دق يابتکار   هايحلراه استفاده  شامل  (آب  قی،  آب  منابع   ي اریاز 

اسپر  يا قطره  جدي و  انواع  از  استفاده  عوامل   دی)،  و  کودها 
هرز و   يهامقابله با علف  يها روش  نیدتری، جداه یحفاظت از گ

گلخانه از  استفاده  مثال  هاآفات،  نوهمه  از  است. آهایی    وري 
از    يبرا  يا گسترده   يها ، فرصتامروزه فناوري زاستفاده    یست 

کشاورز  دیجد بخش  پ  يدر  دارد.  زیست   سازيادهیوجود 
برا   یتوجهقابل  لیپتانس  ،فناوري زم  يرا  بخش   يها نهیهمه 
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در   زیست فناورياستفاده از    .دهدیاقتصاد ارائه م  ي وکشاورز
کشاورز  دیتول ز  يمحصوالت  مشکالت  حل   ی طیمح  ستیبه 

حاصلخ  به  آلودگ   يزیمربوط  خاك    یخاك،  شدن  شور  و  آنها 
م فناوري،هدف  .  کندی کمک  منف  يسازیخنث  زیست    ی اثرات 

بشر در    یزندگ   يباال  تیفیاز ک  نان یو اطم  ستی زطیانسان بر مح
ز  زی تم  يها ستمیاکوس نظر  از  است.    یطیمح  ست یاز  استفاده 

  زیستی  هیمانند تصف   افتهیتوسعه    يکاربرد  يهاها و روشيورافن
باز و    زیستی   ییزدا بو،  یآل  يپسماندها   افت یفاضالب،  گازها 

  زیستی   شی آلوده (پاال  يها خاك   هیتصف  دیجد  يها روش  نیهمچن
هاي جدیدي است که با مدیریت صحیح و در  همه روشخاك)  

 .]25[  به بهبود کشاورزي منجر خواهد شدچارچوب استانداردها  
مانند مواد  ی  محصوالت با ارزش  براي تولیدتوده  ستیزاستفاده از  

  ي کاربردها  يها براماندهیباق  و استفاده از ییایمی، مواد شییدارو

ثال دیگري از ، مبماند  یحداقل زباله در آن باق   طوري کهدیگر به

زیاديآنو محصوالت  تولید  امروزه  است.   نفت بر    یمبتن  وري 

جایمکه    است با  و    تولید  هیپا  ستیز  ي ها نی گزیتواند  شود 

 یی ایمیسوم مواد ش  کی  2030سال    تا  دهدیها نشان م ینیبشیپ

 .]26[ خواهد بود هیپاستیز يداروساز بازاردرصد   50و 

از    یبیترک  است که   ای اش  نترنتیا مثال دیگري از نوآوري بحث  

در مدیریت، آموزش، تجارت، تولید،  است که  مدرن    ییهايفناور

زیرساخت نقل،  و  حمل  مراقبتسرگرمی،  و  ي  ها ها،  بهداشتی 

  ی مهم  يهابا ظهور روزافزون حسگرها، چالش.  کاربرد دارد  غیره

  .شده است   داریپد  يو مدل تجار  ينوآور  تیریدر رابطه با مد  زین

سادهبه اطم  ایاش  نترنتیا   تیریمد  سازيمنظور  ادغام    نان یو  از 

 از یمورد ن  استانداردسازي آن ،  يتجار  يندهایآنها در فرا   کپارچهی

پ کاربردها   یکیتکنولوژ  يها شرفتیاست.   نترنت یا   يتجار  يو 

افزا به  اءیاش حال  در  به  .است  شیسرعت  اشیاء،  عنوان  اینترنت 

فناوري در حال ظهور، می از یک  تواند نوآوري را در بسیاري 

از  بخش بسیاري  حل  به  همچنین  و  داده  افزایش  صنعتی  هاي 

محصوالت  تولید    نیبنابرا  .] 27[  ي اجتماعی کمک کندها چالش

  باشد، عرضه  صرفه و قابلبهمقرون   یمال  اظاز لحکه    را   کاربرمحور

بلکه   ستین  ياکنون تمرکز تنها بر نوآورلذا  سازد.  یم  يضرور

 . متمرکز است زینو مدیریت آن   ينوآور يبر اجرا

می نهایت  که  در  گفت  مدتوان  روينوآور  تیریدر    هاي کردی، 

فرصت  یمشترک شناسایی  سازمان،  شامل  توسط  نوآوري  هاي 

انتقال  ایده ایده،  ارزیابی  و  با  میمفاهپردازي   ل یپتانس  ن یالتربا 

نوآور  کیبه    تیموفق راه  اجرا  ي نقشه  آن و  دارد.   ي  وجود 

فناوري  پلیک  مانند    نیز  اردسازياستاند   براي   ،انتقال 

نوآوري   در  تسهیل  و  میتوانمندسازي  استانداردها    کند.عمل 

توانند ایجاد می، توسعه و نوآوري  خالقیتبراي    الزم را   شرایط

در این زمینه ایفا را  ياستانداردسازي و نقش توانمندساز کنند و

دیگرمی عبارت  به  از   کند.  را  نوآوري  فرایند  استانداردسازي، 

طریق ایجاد یک فرهنگ کاري و ساختار مشترك کاري تحریک  

 ا . ب براي بروز نوآوري فراهم شود  الزم  همواره زمینهکند تا  می

در سازمان بستر  هاآن سازيو پیاده هاي نواوريتکیه به استاندارد

ر زمینه پویا و قابل ارزیابی براي جلوگیري از آشوب مدیریتی د

می ایجاد  نوآوري  که همچنین    .گردداثربخشی  شود  دقت    باید 

  همراه   تمهیداتی  و  هاظرافت  با  باید  استانداردهاي نوآورياستقرار  

را   شکوفایی  و  بروز  امکان   هافرصت   صورتهب  هاورودي  تا  باشد

   .بیابند
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