
 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

 Eدفترچه 

 

 1( گزینه 59

 نقش اصلی مدیران در فرایند نوآوری عبارتند از: مربی، حامی مالی، منتقد، رهبر

 

 2( گزینه 60

 در سازمان های بزرگ کاربرد دارند.در نوآوری باز، نوآوری های هدایت شده و دعوتی 

 

 جزوه( 51 و 22)صفحه  2( گزینه 61

 مدل های نسل اول: فشار فناوری )مدل خطی(

 ترتیبی مراحل مجموعه مدل این که آنجا از. بود علمی محافل در نوآوری غالب مدل میالدی 60اواخر دهۀ  تا 50 دهه اواسط در

 مدل نیز گاهی و( فناوری فشار یا عرضه فشار مدل» ،«ترتیبی مدل» ،«خطی مدل»به آن  داند،می مفروض نوآوری برای را معینی

 .شودیم گفته نوآوری نئوکالسیک

براساس مدل خطی، نقطۀ آغاز نوآوری، فعالیت تحقیق و توسعه است. ) اول بر علم تکیه می زند و بعد به حوزه بازار می پردازد.(. 

 مانند صنایع دارویی

 بازار نقش منفعل و دریافت کننده نتایج تحقیق و توسعه را دارد. 
 

 جزوه( 122)صفحه  1گزینه ( 62

سال « نوآوری باز»مفهوم سبرو در  سوی چ سرعت توجه محققان و این حوزه را به خود  2003برای اولین بار از  مطرح گردید و به 

جلب کرد و توسططط تعداد زیادی از مقا م مورد تشططریا  رار گرفت، کنفرانی هایی به آن اختیططاه یافته و انبوهی از تحقیقام به 

های داخلی و خارجی ز به عنوان مدلی ظهور یافته اسططت که در آن شططرکت ها، ایده ها و تکنولو ینوآوری باز پرداختند. نوآوری با

گیرند. مرکز و کانون توجه، تبدیل نمایند و در این راسطططتا از منابع خارجی و داخلی بهره میخود را وارد بازار نموده و تجاری می

ترتیب، نوآوری آسان تر و در محیط خارجی و فرایندهای تحقیق و توسعه باشد تا بدین مرزهای شرکت به مرزهای انعطاف پذیر می

د. در باشداخلی رد و بدل گردد. بخش مرکزی فرایند نوآوری، سازماندهی کاوش برای یافتن ایده های تازه ای با پتانسیل تجاری می

د و هم ایده های ارزشمند بیرونی. در این رویکرد گیرنفرایند نوآوری باز، هم ایده های ارزشمند درون شرکت ها مورد توجه  رار می

 ایده های بیرونی و مسیر ارتباط بیرونی با بازار به همان اندازه ایده های درونی حائز اهمیت هستند. 

 تعاریف نوآوری باز عبارتند از:



  توسططعه بازارها برای نوآوری باز کاربرد جریان های ورودی و خروجی هدفمند دانش در جهت تسططریع در نوآوری داخلی و

 باشد.بهره گیری خارجی از نوآوری می

 از ایده های خارجی و نیز ایده های داخلی و  –و باید  -توانندنوآوری باز الگویی اسطططت که مطابق آن، شطططرکت ها می

شبرد تکنولو ی ه ست و جوی پی شرکت ها در ج سمت بازار بهره گیرند، زیرا  سیرهای درونی و بیرونی به  ی اهمچنین م

 باشند.خود می

  نوآوری باز پلی اسطططت میان منابع داخل و خاره که به ایجاد نوآوری کمک می کنند، نوآوری باز باید به عنوان یک فرایند

 دو طرفه در شرکت ها شناخته شود.

 

 جزوه( 11)صفحه  4( گزینه 63

 )به کارگیری دانش موجود سازمان( الف( نوآوری تدریجی )جزیی / ارتقای شایستگی / پیوسته / تکاملی(

انش دب( نوآوری بنیادین )اساسی / انقالبی / مخرب / تخریب شایستگی / از هم گیسخته / گسسته / ریشه ای( )جذب و به کارگیری 

 جدید(
 

 جزوه( 38و  27)صفحه  3( گزینه 64

درصد کسب و کارها را تشکیل می  95از عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری است. در اغلب ا تیادها، بنگاه های کوچک بیش از  ،اندازه

 دهند و در این جمعیت عظیم تنوع فراوان به چشم می خورد.

 

 نقاط  وم و ضعف بنگاه های کوچک در نوآوری
 ضعف  وم

 سرعت تیمیم گیری

 فرهنگ غیر رسمی

 کیفیت عالی: همه از جریان امور آگاهندارتباطام با 

 چشم انداز مشترک و شفاف

 انعطاف پذیری، چابکی

 روحیه کارآفرینی و خطر پذیری

 انر ی، شور و اشتیاق برای نوآوری

 شبکه سازی درونی و بیرونی مناسب

فقدان سیستم رسمی برای کنترل مانند زمان و هزینه 
 پرو ه

 ویژه منابع مالیعدم دسترسی به منابع کلیدی به 
 فقدان مهارم های کلیدی و تجربه

 فقدان استراتژی و سمت و سوی بلند مدم
 فقدان ساختار و برنامه ریزی جانشین پروری

 ضعف در مدیریت مخاطره
 فقدان سیستم ها

 عدم دسترسی به منابع

سازمان های کوچک )تازه واردها( بیشتر به سازمان های بزرگ ) دیمی ها( بیشتر به نوآوری های تدریجی )ساختاری( می پردازند و 

 نوآوری جهشی )خالق( می پردازند.
 

 (جزوه تکنولوژی 35جزوه همایش و صفحه  39و صفحه  جزوه 65)صفحه  3( گزینه 65

 ابعاد جستجو:



وه از منابع بالقفرصت های نوآورانه بی شمارند و از منابع متعدد سرچشمه می گیرند و چالش اصلی در مدیریت نوآوری بهره گیری 

با اتکا به منابع و امکانام محدود بنگاه است. تعیین نحوه جستجو، نیاز به راهبرد ویژه ای دارد و باید ابعاد مختلف فضای جستجو 

 ترسیم شود.

 اهمیت و توازن نیروهای کششی و فشاری .1

 تفکیک و توازن بین نوآوری تدریجی و انقالبی )تعادل منقطع( .2

محیول یا صنعت )مثال صنایع بالغ برمبنای نیروهای کشش تقاضا و و صنایع نوین بر مبنای نیروهای توجه به چرخه عمر  .3

 فشار علم هستند(

 ها(شکل: پیشتازان اولیه، کاربران مقلد، واماندهSانتشار یا پذیرش و گسترش نوآوری )منحنی  .4

 

 مدل های فرایند انتشار: 

ی و سپ "پذیرندگان اولیه"پایین و پذیرش محدود به نوآوران است، پی از آن : ابتدا مقدار پذیرش )راجرز(  شکل S مدل -

 می آیند و در نهایت نوبت به عقب ماندگان در زمان افول منحنی می رسد. "اکثریت متأخر"

 

مدل پروبیت: از یک جد آستانه برای پذیرش صحبت می کند که پذیرندگان حدود آستانه ای متفاوم برای هزینه ها و  -

 منفعت های یک محیول دارند و در نتیجه نرخ پذیرش آن ها متفاوم است.

مدل باس: دو گروه متفاوم از پذیرندگان بالقوه را در نظر می گیرد: نوآورانه که جزء مقلدان اجتماعی نیستند و تقلید  -

 کنندگان که برای آن ها فرایند انتشار مسری است.

 مبتنی بر نگرش فرد، ادراک، انگیزه، ساختارهای اجتماعی  و ... هستند. مدل های جامعه شناختی و روانشناسی: -

 

 (  جزوه 29و  15)صفحه  1( گزینه 66

ر توان تغییراتی دتر است. نوآوری را نیز میهای نوآوری، اجزای درون یک سیستم بزرگیکی دیگر از زوایای مهم شناسایی فرصت

 سطا اجزا یا در سطا کل سیستم دانست.



 کالرک: –هندرسون مدل 

ویژگی ها: تقسیم دانش فناورانه به دانش اجزا و معماری، تعریف نوآوری به عنوان تدریجی )ارتقای هر دو دانش اجزا و معماری(، 

 معمارانه )ارتقای دانش اجزا و مخرب دانش معماری(

 

 

  وا گون شده            مفاهیم محوری               تقویت شده

 2منطقه

 نوآوری پودمانی )ما و ر(

 1منطقه

 نوآوری تدریجی

 بدون تغیرر

 

 

 پیوند بین مولفه های دانش

 

 

 تغییریافته
 3منطقه

 نوآوری بنیادی

 4منطقه

 نوآوری معمارگرایانه

 
. فرایند باشدتواند به شکل ضمنی )نهفته( تواند همچنین صریا )مستند( و یا اینکه میموضوع نوآوری دربارۀ دانش است. دانش می

 های مختلف با یکدیگر و خلق یک نوآوری موفق، در شرایط توأم با عدم  طعیت با  رخ دهد.ترکیب مجموعه دانش

 

 (  جزوه 129)صفحه  3( گزینه 67

 

 های سازمان نوآورمولفه

 های کلیدیویژگی مولفه سازمانی

انداز مشترک، وجود چشم

  وریآرهبری و عزم برای  نو
 بسط نیام راهبردی، تعهد مدیریت ارشد. شفاف اهداف و ایجاد باور مشترک به آنهاتبیین 

 ساختار مناسب
کند. چاره کار همیشه طراحی سازمانی مناسب که خال یت، یادگیری و تعامل را ممکن می

مسطا کردن سازمان و مدل ساختار آزاد نیست؛ مسئله اصلی یافتن حد تعادل مناسب بین 

 های مختلف است.در مو عیت "مکانیکی -ارگانیکی "دو  طب 

 هایی دیگر که پیشران یا تسهیل کننده نوآوری هستند.بانان و نقشمروجان،  هرمانان، دیده افراد کلیدی 

 کار تیمی اثر بخش
ای و بین سازمانی( برای ها )در سطوح مختلف بخشی، میان وظیفهبه کارگیری مناسب تیم

 گذاری در انتخاب و تشکیل تیم است.ند سرمایهحل مشکالم نیازم

 مشارکت کل سازمان در بهبود مستمر نوآوری مشارکتی

 های انگیزشی مناسبهای خالق و حمایت از آنها با نظامرویکرد مثبت به ایده محیط خالقانه

 سازی گستردهتوجه به مشتریان داخلی و خارجی شبکه توجه به محیط بیرونی
 



 (  جزوه 27)صفحه  3( گزینه 68

 سیر تکامل موضوع نوآوری

  موه اول: دیدگاه شومپیتر )نوآوری ترکیبی از عوامل تولید و حالت های مختلف یک نظام است. عوامل این نظام عبارتند

از: شناخت یک محیول جدید، یافتن یک فرایند تولیدی جدید، دستیابی به بازار جدید، به کارگیری منابع جدید و در 

 نهایت طراحی یک سازمان جدید

 ( به دو موضع تولید و فرایند نوآورانه توجه دارد و ابداع و اختراع به مرحله 1960تا  1950موه دوم: نوآوری فناورانه( )

 تجاری سازی منجر می شود(

 ( و فرصت های  ( ) از مشخیه های آن انجام تحقیقام پایه، اختراع و توسعه است1980تا  1970موه سوم: نوآوری صنعتی

 بیشتری برای خلق ایده های جدید و نیازهای فزاینده جوامع بشری ایجاد می کند(

 ( نظام نوآوری، شبکه ای از سازمان ها برای تحقق فناوری معرفی می کند 1997تا  1987موه چهارم: نظام نوآوری( )

 وری مدیریتی( و نوآوری صنعتی است()نوآوری شرکتی و نوآ مجموعه ای از نوآوری فناورانه، نوآوری غیرفناورانه

 ( به بعد( ) ایجاد، ارزیابی، مبادله و کاربرد ایده های جدید به منظور برتری یافتن بنگاه  1993موه پنجم: نوآوری علمی

 های ا تیادی در بازار کا  و خدمام که منجر به شکوفایی ملی و توسعه اجتماعی می شود(

 


