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 چكیده
بازارهای رقابتی در جهان را تغییر  متداولجهانی شدن ، رشد سریع تکنولوژی و ظهور صنایع دانش محور، قوانین 

در اینن  هر جامعه غیر قابل انکار است. رابطه مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت داده است. در این موقعیت، 
قادر به حل مشکالت خود نمی باشد و همچنین دانشگاه هایی که بندون   شرایط حوزه های اقتصادی به تنهایی

توجه به نیازهای سیستم اقتصادی به ایجاد و انتشارعلم می پردازند دیگر کارایی ندارند. که اینها لنزوم ارتانا    
رو  از اینن مناسب بخشهای اقتصادی ) صنعت، خدمات و ... ( و دانشگاهها و پژوهشگاهها را گوشنزد منی کنند.    

توسنعه مههنوم مینان    اینن نیناز بنا     است که شاهدیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه،
نوآوری و  یاستگذاری، ارزیابی و انتقال تکنولوژی، توسعهبخشی مدیریت تکنولوژی از طریق فرآیندهایی مانند س

 تأمین گردیده است.اقتصادی  ماتنی بر نیاز حوزه های مختلف کارآفرینی و تجاری سازی تکنولوژی
مکانیزمی است که فرایندهای باارزش افزوده را برای بهنره بنرداری از    3 (TRDC)مرکز تحقیق وتوسعه تکنولوژی 

همه ی پتانسیل های بالقوه علم و فناوری ادغام می کند و بنا بهنره گینری از قابلیتهنا و پتانسنیلهای سناختاری )       
ناشی از تعامالت آنها ( حنداکرر کنارایی را در پیناده سنازی فرآینندهای مندیریت       زیرساختها، عناصر و هم افزایی 

در این راستا، اینن مقالنه بنا اسنتهاده از رویکنرد       تکنولوژی در راستای توسعه اقتصاد دانش محور ارائه می نماید.
و صننعت بنا    پویایی های سیستمی به بررسی نقش و ساختار نهادی این مرکز در ارتانا  سناختیافته دانشنگاه   

 می پردازد.هدف توسعه اقتصاد دانش محور 
 

 پویایي های سیستميهای كلیدی : اقتصاد دانش محور، مركز تحقیق و توسعه تكنولوژی، دانشگاه، صنعت، واژه
 

 

 ه مقدم -1
ت دنیاى امروز مهمترین تهاوواقعیت این است که ما در دنیایی زندگی می کنیم که تهاوت بنیادی با دنیای دیروز ما دارد. 

است و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر مى  و تحول با دیروز سرعت تحوالت تکنولوژیک عنوان شده است. دنیا در حال تغییر

 و عمر آنها به سرعت تمام می شود و جانشین هایی برای آنها به بازار می آید.   شود. تکنولوژى هاى جدیدى ظهور مى کنند

برقنرار   ر و توسنعه تکنولنوژی  ه ای مستقیم بین پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی یک کشور دنیای امروز رابطد

قدرتمند در توسعه ملی تلقنی   ابزاریکشورها بوده و  دراست. به طوری که می توان گهت تکنولوژی عامل اساسی ایجاد ثروت ، 

شهای مختلف اقتصاد کشور جنز  رنروریات بازسنازی و توسنعه     می شود. بنابراین اتخاذ استراتژی های توسعه تکنولوژی در بخ

                                                           

 عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی امام جواد)ع(یزد نویسنده مسئول: -*و  1

اتژی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.گرایش مدیریت استر MBAدانشجوی کارشناسی ارشد  -2
3 - Technology Research & Development Center(TRDC) 
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اقتصادی کشور بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودکهنایی اقتصنادی ، توسنعه ملنی و بهانود اسنتانداردهای زنندگی        

 غیرممکن است.

پنارادیم هنا و چالشنهای     با ظهور تکنولوژی های جدید و بروز صنایع پیشرفته به دلیل ماهیت ماتننی بنر داننش بنودن آننان و     

 جدیدی چون: 

 تغییر سریع ابعاد فعالیتهای اقتصادی و ناپایداری و بی ثااتی شرایط اقتصادی-1

 رقابت رو به افزایش در اقتصاد دانش بنیان-2

 جهانی شدن روزافزون اقتصاد-3

 سرعت تغییرات باالی تکنولوژیهای پیشرفته-4

 تصاد به دانشمندان و متخصصان فنیتغییر ترکیب نیروی کار اثرگذار در اق-5

 کاهش و محدودیت منابع اعم از منابع طایعی و انسانی-6

 اهمیت یافتن فاکتورهای جدید از قایل محیط زیست-7

لزوم توجه به ارزیابی و  اولویت گذاری در توسعه علم و تکنولوژی  را ایجاب نمنوده اسنت و رنرورت وجنود نهادهنایی کنه بنه        

یتهای مرتاط با تحقیق و توسعه تکنولوژی و ادغام فرایندهای با ارزش افزوده بپردازد بنیش از پنیش روشنن    یکپارچه سازی فعال

 می باشد.  

ایران نیز مانند تمامی کشورهای دنیا نیاز به توسعه تکنولوژی در جهت نیل به پیشرفت و توسعه همه جاناه دارد. از این 

از جمله، سیاستها و نهادهای ف تکنولوژیک و توسعه پایدار ایجاد گردیده اند. رو مکانیزم های مختلهی در راستای تحقق اهدا

با فراهم آوردن تسهیالت و حمایت های مختلف سعی در ایجاد زمینه ایی که  شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان توسعه

از طریق حمایت این سیاستها و نهادها د. به عاارت دیگرر و تعمیق اقتصاد دانش بنیان داربرای رسیدن به رشد و توسعه پایدا

های مختلف از شرکت های دانش بنیان در جهت توسعه ایده های فناورانه و توسعه تکنولوژی کمک می کنند تا شرکت های 

ی دانش بنیان با استهاده از نیروهای نخاه و کارآفرین و همچنین با بکارگیری دانش و ایده های فناورانه و تجاری سازی آنها، پل

بین دانشگاه، صنعت و دولت ایجاد کنند تا ساب رشد و توسعه پایدار و ماتنی بر مزیت های رقابتی در سطح ملی، منطقه ایی 

 و حتی جهانی گردند.

، در این مقاله سعی کرده دانش بنیان موسسات  فناوریبر توسعه  مذکوراز این رو با توجه به پویایی تاثیرات سیاست های 

معلولی، پویایی آنها را به نمایش کشیده و بتوانیم  –اده از رویکرد پویایی های سیستمی و ترسیم نمودار علت ایم تا با استه

 نماییم. مدلو ایهای نقش آن به عنوان پلی بین دانشگاه، صنعت و دولت  فناوری توسعهتاثیرات این سیاست ها را بر 

 

 پویایي های سیستمي معرفي -2
ایی های سیستمی را تشریح کرده و مههوم نمودار علت و معلولی و نمودار رفتار در طول زمان در این قسمت رویکرد پوی

 را توریح خواهیم داد.

. این ]2[ابداع شد MITدانشگاه در فارستر توسط میالدی 1950 دهه در بار اولین برای سیستمی پویایی مدلسازی

 پویایی مدلسازی اصلی . هنر]3[است پیچیده سیستم های تحلیل و تجزیه و اکتشاف کیهی، توصیف رویکرد روشی برای

 ساختارهای و زمانی جریان، تاخیرهای و انااشت ساختارهای با همراه که است بازخوردی فرآیندهای و نمایش سیستم، کشف

 ماعی،اجت اقتصادی، پیچیده های سیستم رفتار و ساختار مطالعه امکان [ و4را نمایش می دهد] خطی، پویایی سیستم غیر

کاربران را قادر می  رویکرد و مجموعه ای از ابزارهای مههومی است که یسیستمپویایی های می کند.  فراهم را فنی و زیستی

این رویکرد رفتارهای دینامیک را در قالب  ر[ د5]باشند. سازد درک درستی از ساختارها و پویایی سیستم های پیچیده داشته

در نگرش سیستمی روابط میان متغیرها یک طرفه نیست و  معلولی به نمایش می گذارند.روابط علّی و حلقه های علت و 

سیستم می  یک داخل در درگیر متغیرهای از ای مجموعه بین علّی ارتااطات ترسیم برای معلولی ابزاری و علت نمودارهای
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روابط بین متغیرها می تواند مرات  .)روابط(فلشها عاارتنداز متغیرها)عوامل( و معلولی علت و نمودارهای اساسی عناصر باشد.

 (1یا منهی باشد. اگر رابطه بین دو متغیر در یک جهت بود رابطه مرات و گرنه منهی می باشد.)شکل

اضطراب در كار
تعداد اشتباهات

+

      
ورزش های آرام بخش استرس

-

 
: یك رابطه مثبت و یك رابطه منفي علت و معلولي)توضیح روابط: ورزش های آرام بخش باعث كاهش استرس مي 1شكل شماره

دیگر افزایش ورزش ها استرس را كم مي كند. اضطراب در كار منجر به افزایش اشتباهات مي شود. هر چه اضطراب بیشتر  شود به عبارت

 شود اشتباهات نیز بیشتر مي گردد.(

یک حلقه بازخوردی، [ 6].پویایی های سیستمی به دناال حلقه های بسته بازخور برای مطالعه کارکرد سیستم است

 های حلقه شامل که بازخور های ه[ حلق7.]روابط علّی است که نهایتاً روی متغیر اولیه اثر می گذارد زنجیره بسته ایی از

 است دایره هایی مرات، بازخور حلقه (2باشد.)شکل حلقه تعادلی( می)منهی  بازخور های حلقه حلقه تقویتی( و)مرات  بازخور

می کند. حلقه های مرات منجر  جهت تقویت آن در را تغییرات دایره شود، داده تغییر جهت یک در آن در عامل یک اگر که

 عامل یک اگر که است دایره هایی منهی، بازخور به تقویت و بزرگ شدن آنچه که در سیستم اتهاق می افتد می گردند. حلقه

نهی نقش خنری حلقه های م .می کند مخالهت جهت آن در عامل آن تغییرات دایره با شود، داده تغییر جهت یک در آن در

حلقه های تقویتی خود افزاینده هستند و منجر به رشد نمایی یا عاارت دیگر  ه[ ب4کننده داشته و مخالف تغییر می باشند.]

تنزل افسار گسیخته در طول زمان می شوند و حلقه های بازخوردی تعادلی ساختارهای هدف جو و متعادل کننده در سیستم 

                           [ 8ستند.]ها و منشا پایداری و ثاات ه
ورزش های آرام بخش

استرس

-+ B

                                          

اضطراب در كار

تعداد اشتباهات

++ R

 
 1بیانگر حلقه تعادلي مي باشد( Bبیانگر حلقه تقویت و  R:حلقه های علت و معلولي مثبت و منفي )2شكل شماره

می  سیستم رفتار ایجاد در اصلی لعوام از در حلقه های علت و معلولی تاخیرها از اهمیت باالیی برخوردارند. تاخیرها
 مدت کوتاه اثرات بین مرز تأخیرها معموالً می شوند. نوسانی رفتار منجر به سیستم در اینرسی و سکون ایجاد با تاخیرها باشند.

دار علت و در نمو ا[ تاخیره9داد.] نشان نیز را تأخیرها باید  در مدل علت ومعلولی بنابراین می دهند. نشان را مدل مدت بلند و
 (3شکل)معلولی با دو خط موازی روی پیکان ها نشان داده می شود. 

تالش موفقیت

+

 
: تاخیر در روابط علت و معلولي)توضیح رابطه: با افزایش تالش و كوشش ما به موفقیت مي رسیم اما رسیدن به 3شكل شماره

 یرد.(صورت نمي گموفقیت موفقیت در طول زمان بدست مي آید یعني همزمان با افزایش تالش 

 

 رویکرد پویایی های سیستمی در زمینه های مختلهی مورد استهاده قرار گرفته است از جمله: 

 [ 10شهری: کتاب معروف پویایی های شهری فارستر یکی از منابع اولیه در این حوزه می باشد.] مدیریت

جمعیت در شهر همچنین در ایران قدوسی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در زمینه دینامیک رشد 

 [11تهران کار کرده است.]

                                                           
1 Reinforcing Loop and Balancing Loop 
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  اقتصاد: در ایران حاجی غالم سریزدی در زمینه تحلیل دینامیک تاثیر تورم بر ایجاد مسائل اجتماعی کار

[ مشایخی نیز در تحلیل اثر سیاست های نرخ ارز روی نرخ تورم در یک اقتصاد متکی به 12کرده است.]

[ فارستر تحقیقاتی روی کاربرد سیستم داینامیک 13ده کرده است.]صادرات نهت از سیستم داینامیک استها

 [14در بررسی تغییر رشد اقتصادی انجام داده است.]

 1ژیک در صنایع انرژی)برق(ژیک: فورد از رویکرد سیستم داینامیک در برنامه ریزی استراتبرنامه ریزی استرات 

[ در 16و15ر این زمینه فواید زیادی داشته است.]استهاده کرده که نتایج وی نشان می دهد این رویکرد د

مورد مدل شایه سازی سیستم داینامیک و برنامه ریزی استراتژیک کارهای زیادی صورت گرفته 

 [18و17است.]

  پارک های علم و فناوری: در این زمینه یوفنگ هو در مورد مدل دینامیکی برای توسعه پایدار پارک های

[ همچنین در ایران حاجی غالم سریزدی و پورسراجیان در زمینه 19داده است.]علمی کار تحقیقاتی انجام 

علم و فناوری با استهاده از سیستم داینامیک  های استخراج دینامیزم های رفتاری موسسات مستقر در پارک

ک کار کرده اند. در مقاله آنان مدل علت و معلولی رفتار موسسات تحت سیاست های موسسین و الزامات پار

[ همچنین زرگر و 20ترسیم شده و راه کارهایی برای برون رفت از مشکالت موسسات ارائه شده است.]

. در اندسیستمی پرداخته  رویکرد تکنولوژی با توسعه در دانشگاه و صنعت ارتاا  نقش همکارانش به تحلیل

الً ررورت وجود پارک های [ که عم21دانشگاه رروری دانسته شده است] و صنعت این مقاله  نیاز به ارتاا 

 علم و فناوری را نشان می دهد.

 ... و 

 و ها استراتژی طراحی و ریزی مختلهی از جمله برنامه های حوزه در سیستمی پویایی های شد گهته که همانطور

 های سیستم شناسی پویایی پویا، گیری تصمیم عمومی، بخش گذاری سیاست و مدیریت بازرگانی، بخش های سیاست

پیچیده و غیره کاربرد دارد. ویژگی این رویکرد، تحلیل سیستم های پیچیده و بررسی رفتارها و سیاست های آنها در  خطیغیر

مدیریت و در جهت یک دوره بلند مدت می باشد. از این رو استهاده از این رویکرد در تحلیل تاثیر سیاست های اتخاذ شده 

 بدالیل زیر منطقی می باشد: و صنعت توسعه فناوری و ارتاا  ساختیافته دانشگاه

پیچیده ایی را رقم می  یستمسدانش بنیان، موسسات  فناوریر رفتار و پیشرفت د این سیاست ها و برنامه هاتاثیر  -1

 زند که تحلیل درست و جامع آن احتیاج به رویکرد کل گرا و همه جاناه را می طلاد. 

ست تا نگاه و رویکرد ما علل و عوامل و رفتارهای ناشی از آن را در افق زمانی مورد بررسی بلند مدت بوده و نیاز ا -2

 برد بلند مدت شناسایی کند.

و برقراری ارتاا  ساختیافته و پایدار دانشگاه و  موسسات سطح فناوریبرای بررسی درست تاثیر سیاست ها بر  -3

باشد که رویکرد پویایی های رروری می  2دستیابی به علت های ریشه ایی صنعت در مدیریت و توسعه فناوری،

 سیستمی مدعی برخورد ریشه ایی با مسائل می باشد.

 

 مدلسازی دینامیكي -3
ایجاد مرکز تحقیق و  "ارائه مدل پیشنهادی جهت مدیریت و توسعه فناوری که در قالب سیاست در این قسمت بعد از 

در آن تشریح می ترسیم و حلقه های موجود مذکور م سیستمدل علت و معلولی بیان می گردد،  "توسعه فناوری و فن بازار 

 .گردد

 

                                                           
1 the power industry 
2 Root Causes 
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 مدیریت و توسعه تكنولوژی ینهادها و سیاستها - 1 – 3

نهادها و سیاستهای مدیریت و توسعه تکنولوژی عموما در فرایندهای باارزش افزوده ای که شامل موارد ذینل منی باشند دسنته     

 بندی می شوند :  

 .انتقال تکنولوژی 1

 تکنولوژی .ارزیابی2

 .سیاستگذاری تکنولوژی3

 .برنامه ریزی و پیش بینی و مدیریت تکنولوژی4

 معموالً در سه هدف عمده زیر مشترک هستند:این سیاستها 

  تکنولوژیتکمیل چرخه تحقیقات از دانشگاه تا صنایع و تسریع روند انتقال  *

 و موفقیت آنها حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی نوپا و کمک به رشد  *

 تجاری سازی نتایج تحقیقات  *

که از طریق سرمایه گذاری کنالن  )  1توسعه درون زابه  توسعه تکنولوژیمدیریت و استراتژی های از سوی دیگر با دسته بندی 

کنولوژی منورد  ی به تاتکا  هرچه بیشتر به توانائیهای علمی و فنی داخل، مراکز تحقیقاتی وآموزشیملی در فعالیتهای تحقیقاتی 

کشنورهای درحنال توسنعه بنرای     عمندتاً،  که ) از کشورهای صاحب تکنولوژی  2انتقال تکنولوژینظر دسترسی پیدا می کنند.(، 

، نهادهنا و  ]1["2و1مخلنوطی از سیاسنتهای   "سیاسنت مشنترک   بنه کنارمی برنند. ( و    اجرای سیاستهای توسعه صنعتی خنود  

در خنود ایجناد     "مندیریت و توسنعه فنناوری     "تراتژیهای مذکور را در قالب فرآینند  سازوکارهایی که پتانسیل پیاده سازی اس

 نموده، نقشهای زیر را ایها می نماید مورد توجه قرار می گیرند:    

 تکنولوژیک نوآوری نقش توسعه .1

از آنهنا ایجناد ارزش افنزوده     ها و رفتارهای کارآفرینانه که هدفهای مرتاط با فرآیندها، روشفعالیتتوسعه نوآوری تکنولوژیک، 

های تولیدی و مدیریت و . این ارزش افزوده شامل تولید و فعالیترا شامل می شود است سازمانهابرای تمامی عناصر مختلف در 

 [.22]شودمی سازمانهابازاریابی در 

 را به وجود می آورند.ای، نوآوری در سطح ملی و منطقهساختار و مکانیزم الزم زمینه ایجاد نهاد مذکور می بایست با 

 تکنولوژیسازی نتایج تحقیق و توسعة نقش تجاری .2

به همراه یکدیگر به تغییر و تحوالت تکنولوژیکی کمک کرده و درعین حنال هرکندام از اینن    دانش دو عامل کشش بازار و فشار 

تشنکیل منی    تکنولوژینک در تغیینر و تحنوالت   دو عامل به توسعه و ارتقا یکدیگر نیز یاری می رسانند و لذا یک حلقه مرات را 

 [.23]دهند

باشند هر دو عامل مذکور را تقویت و به نوعی هم افنزا  د که قادر نشوای طراحی و احداث به گونهنهادهای مذکور می بایست لذا 

   نمایند.

ی را در مکانی مناسنب مجتمنع   های پژوهشی و اطالعاتی دانشگاهها، صنایع، موسسات دولتی و خصوصتوانایی این نهاددر واقع 

گیری از اطالعات و تجربینات  نموده، با همکاری اساتید، صاحانظران علمی، متخصصین و پژوهشگران داخلی و خارجی و با بهره

ای را به توسعه صننعتی و  های برتر، کمک و مساعدت گستردهتکنولوژیدیگر کشورها و مراکز تحقیقاتی و نهایتاَ با خلق و ابداع 

 د.نمایمی  تکنولوژیکایی پوی

 . نقش انتقال تکنولوژی3

همانطور که اشاره شد، یکی از راه های توسعه تکنولوژیک هر کشوری انتقال تکنولوژیهای برتر به آن کشنور منی باشند.در اینن     

انتقنال   با استهاده از نیروهای مجرب ومتخصص و همکاری نزدیک بنا صننعت و دانشنگاه زمیننه مناسنای بنرای      می توان راستا 

                                                           
1 - Internal Development 
2 - Technology Transfer 
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تکنولوژی را فراهم می آورند. مراکز تحقیق و توسعه تکنولوژی می توانند زمینه مناسای برای انتخاب وانتقال و  جنذب و بنومی   

 سازی تکنولوژی به داخل کشور را فراهم کنند.

 خل کشورفراهم آوردن محیط مناسب جذب سرمایه های خارجی و انتقال واحدهای تحقیق و توسعه آنها به دانقش  .4

بعنوان مرنال   می تواند ماین این موروع باشد. های خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسبتجربه چین و هند در جذب سرمایه

چین عالوه بر استهاده هایی که از عواملی مانند نیروی انسانی متخصنص زیرسناختهای قنوی فیزیکنی و سنازمانی، بنازار       کشور 

کی به دانشگاهها و غیره می برد، از سیاستهای تشویقی و محرکهنای منالی و قانونگنذاری    گسترده داخلی و مدیریت قوی و نزدی

یکی از این محرکها، تشویق واسطه هایی می باشد که در جذب سنرمایه    حتی نیز در جذب سرمایه گذار خارجی بهره می برد. 

 فعال می باشند.گذاری خارجی 

طاع آن انتقال واحدهای تحقینق و توسنعه   البا جذب سرمایه گذاری خارجی و ب نیر می توابه دلیل نقا  قوت ز نیزدر کشور ما 

 :نمود زمینه مناسب برای توسعه تکنولوژی کشور را فراهم  به داخل کشور 

 فراهم آوردن مجموعه ای از شرکتهای نوپا و مستعد برای فعالیت در حوزه های فناوری پیشرفته*

به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از حیث دسترسی به  ر از جمله پارکهای علم و فناوریساختارهای فناوری کشونزدیکی عمده  *

 نیروی متخصص

علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی و تجناری  مناطق ویژه ویژه به انگیزه های قانونگذاری و مالیاتی در قالب اعطای امتیازات *

 کشور

 [.24]بازارهای گسترده داخلی*

 بع انسانیتوسعة منا. نقش 5

هنای مطنرش شنده توسنط     شود.براسنا  نظرینه  محسوب منی ملی نوآوری های نظام نسانی فنی یکی از زیرساختاتوسعة منابع 

نند در جهنت   توا، منی خصوصنیات سناختاری خنود   با توجه بنه   نهاد مدیریت و توسعه فناوریکارشناسان و متخصصین جهانی، 

 مایند.  زایی نقش مهمی را ایها نکارآفرینی و اشتغال

و  عناصر و اعضاهای موجود ، زمینه فعالیتی متاثر از چند عامل زیرساخت نهاد مدیریت و توسعه فناوریتوسعة منابع انسانی در 

تواننند در توسنعة مننابع    باشد. که اگر این عوامل با دقت انتخاب گردند، میموفقیت در جذب شرکتهای غیر بومی و خارجی می

رینزی  دارند که با برنامنه  نهادها و سازوکارهای توسعه چنین هر یک از این عوامل ارتاا  نزدیکی با سایر انسانی موثر باشند. هم

 [28]، در توسعه منابع انسانی نیز موثر بود.آنتوان عالوه بر تامین درست می

 : ایجاد مركز تحقیق و توسعه فناوری و فن بازار سیاست - 2 – 3

تعمیق دانش در خصوص ماانی نظری و تئورینک منرتاط بنا ابعناد مختلنف       رمن مطالعه و، یک مرکز تحقیق و توسعه فناوری

فکری ، نوآوری و کنارآفرینی   بینی، تعیین اولویتها، ارزیابی فنّاوری ، حقوق دارائی هایمطالعاتی در زمینه پیش توسعه فنّاوری،

های خود، پیشنهادها و راهکارهای علمنی  ر اسا  یافتهداده و ب و هم چنین انجام مطالعات تطایقی در کشورهای مختلف انجام

 [29] دهندبه توسعه مطلوب در اختیار، قرار می و کاربردی جهت دستیابی

لذا همانطور که در ذیل موروع نقش های این نهاد در مدیریت و ایجاد بستر مناسب جهت تحقینق و توسنعه تکنولنوژی بینان     

کنه بنا    ندباشن جامعنه   گیری دولت وسیاستگذاری و تصمیم می توانند، بستر ،به نوعی گردید، مراکز تحقیق و توسعه تکنولوژی

 کنند.  گیران در سطوش مختلف را ایها  میبرای تصمیم نظرات علمی و کارشناسانه، نقش مشاورهها، نقطهارائه تحلیل

خش صننعت و دانشنگاه و دولنت منی     مشخص است مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی حلقه اتصال بین ب 4همانطور که از شکل 

باشد.یعنی از یکطرف با تشویق نوآوری و اطالع رسانی در مورد نیازهای صنعت به دانشگاه و از طرف دیگر با تجاری سازی اینده  

های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و انتقال فناوری به صنایع، واسطه بین دانشگاه و صنعت می باشد. اطالع رسانی  بنه دولنت و   

 [.23نیز بیانگر رابطه مرکز با دولت است] hi-techریافت نیازها و برنامه های دولت و کمک گیری از آن برای توسعه صنایع د
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 رابطه مركز تحقیق و توسعه تكنولوژی پارک علم و فناوری با دولت،دانشگاه و صنعت -4شكل

 

مطالعه و پژوهش در حوزه مدیریت توسعه  از گروههای مختلف پژوهشی خواهد بود که بافنّاوری متشکل  مرکز تحقیق و توسعه

 معضالت موجود در سطح ملی ، بخش و بنگاه را ارائه خواهد داد. حلهای علمی و عملی برای رفعفنّاوری، راه

و همچننین   اوری در بخنش دولنت  گیرندگان حوزه علنوم و فنّن  تواند نیازها و مسائل مدیران و تصمیممی در عین حال رکزماین 

حلهنای  را نینز مندنظر قنرار داده و راه    مسائل و مشکالت دنیای تجارت و کسب و کار و بخشهای مختلنف اقتصنادی و صننعتی   

کنارگیری سنایر نیروهنای    برخورداری از تنوان علمنی و تخصصنی خنود و بنه      پیشنهادی خود را مطرش نماید. به عاارت دیگر با

 تواند نقنش پنژوهش و مشناوره و   با حمایت مالی و تخصصی بخشهای مختلف صنعتی و تجاری، می یمتخصص داخلی و خارج

 [30].دار شودها را عهدهآموزشی در مسائل مدیریت فناوری و رابطه آن با سایر حوزه

 

 
 رابطه مركز تحقیق و توسعه تكنولوژی و ذی نفعان-5شكل

 

مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی در حقیقت مجموعه ای فراسازمانی است که دانشگاه،صنایع و پارکهای علم و فنناوری از جملنه   

خروجی های تخصصی مرتاط با هر یک را بنه    TRDCذی نهعان اصلی آن هستند. بازخوردهای هریک از این مجموعه ها به 

یگر بخشها نداشته باشد ارائه خواهد داد. این مرکز متخصصین و صاحانظران از گونه ای همگن به گونه ای که دارای تناقض با د

دانشگاه ، صنعت و پارکهای علم و فناوری خواهد داشت و مسائل و فرصتهای موجود را برای هریک از ذی نهعان درزمینه علم و 

 عتصن

 دانشگاه  
TRDC 

  دولت   

 

 

 
 

 :  بخش خصوصی( -صنایع)دولت 

 شهرکهای صنعتی

R&D صنایع 

 :  دانشگاه

 اعضای هیات علمی

مدیریت  محورهای مرتاط بامحققین در 

 تکنولوژی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 

پارک                                                                                

 
                                                                          

 
TRDC 

مراکز تحقیقاتی  

 دانشگاهی

R&D صنایع 

 مراکزرشد فناوری شرکتهای رشدیافته فناور

 

کز نوآوریامر  
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اینن مورنوع را بنه     5ئه خواهند داد. شنکل   فناوری مورد بررسی و جهت گیری مناسب را در قالب راهارد تا عملیات اجرایی ارا

 صورتی شماتیک نشان می دهد . 

 TRDCدر این نهاد توسعه ای یک رابطه یکپارچه بین فاکتورهای اصلی  با مرکز تحقیق و توسعه تکنولنوژی نینز وجنود دارد.   

یط و نیازهای مشتریان آینده را فاکتورهای خارجی مانند تاثیر رقابت بر روی توسعه فعالیتهای اقتصادی، روندهای جدید در مح

نیز به فرآیندهای کلیدی مدیریت و توسعه تکنولوژی ترجمه می کند و آنها را در قالب استراتژی ها و برنامه های کنالن جدیند   

 این روابط را نشان می دهد. 6ارائه نموده، از طریق ساختار و تشکیالت اجرایی  خود آنها را بکار می گیرد. شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط یكپارچه مركز تحقیق و توسعه با بخش های داخلي و خارجي -6شكل 

 

دارای روابط مشابهی در چارچوب سازمانی بنا دیگنر ذی نهعنان از قاینل دانشنگاهها، دسنتگاههای        TRDCبدیهی است مرکز 

 اجرایی و صنایع نیز خواهد داشت.

 اهداف و وظایف مركز تحقیق و توسعه تكنولوژی - 3 – 3

 مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی منطاق با نقش، سیاست ها و ماموریت خود اهداف و وظایف کالن زیر را پیگیری می کند:    

.تشویق و پشتیاانی از تحقیقات در جهت رفع نیازهای اجتماعی و اجرایی و کاربردی تر کردن طرحهای پژوهشی وتادیل آنهنا  1

 به تکنولوژی 

مشترک با مراکز پژوهشی ، دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی در سطح کشور برای حل مسائل  .ایجاد و تقویت سطح کار2

 ملی و منطقه ای 

.بررسی و تعریف اولویت های تکنولوژی بر اسا  مطالعه مزیت های نسای در سطح منطقه و کشور و ورعیت تکنولوژی ملنی  3

 با اولویت توسعه منطقه ای 

ی ها و امکانات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی درسطح منطقه در جهنت رفنع نیازهنای تخصصنی منطقنه و      . استهاده از توانمند4

 کشور فعال تر کردن آنها در عرصه های فنی و اقتصادی ازطریق ایجاد ساختارهای مناسب

 .توسعه مرزهای دانش و تربیت پژوهشگر در حوزه مدیریت، تحقیق و توسعه تکنولوژی 5

TRDC 

 مدیریت 

 مدیریت اجرایی

 انتامین کنندگ تامین مالی مراکز رشد

 خدمات

 مشتریان

مشتریان 

 آینده

روندهای 

 جدید

 رقاا
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های اصلی مدیریت تکنولوژی، نقنش و جایگناه مطنرش شنده بنرای اینن مرکنز اهنداف، وظنایف و ماموریتهنا،           متناسب با فرآیند

 فعالیتهای این مرکز در سه محورکلی ذیل تعریف می گردد :     

 

 محور سیاستگذاری، ارزیابي و انتقال تكنولوژی

 مطالعه و پژوهش در زمینه حمایت از تحقیق و توسعه در سطح سازمان  -

دستاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه راهاردها، برنامه ها و سیاستهای ملی مرتاط با توسعه و حمایت از تاادل  -

 تحقیق در توسعه و انتقال تکنولوژی

بررسی مدلها و الگوهای نمونه در سطح بین المللی و انجام مطالعات تطایقی دررابطه با تعامنل سیاسنتهای توسنعه و     -

 راهاردهای کالن  انتقال تکنولوژی با 

 مطالعه و پژوهش در ارزیابی تکنولوژی به منظور تعیین راهاردهای توسعه تکنولوژی منطقه ای  -

 مطالعه و پژوهش در ارزیابی نوآوری و تکنولوژی در راستای توسعه صنایع کوچک ، زودبازده و کارآفرین  -

 تکنولوژی و نوآوری  شناسایی عوامل موثر در افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیتهای توسعه -

 مطالعه در زمینه ارزیابی عملکرد مراکز فناوری و مراکز رشد   -

 مطالعه و پژوهش در زمینه روشهای اشتغال و ترویج تکنولوژی در سطح منطقه ای و ملی  -

 

 محور توسعه نوآوری و كارآفریني و تجاری سازی تكنولوژی 

 اری سازی مطالعه و پژوهش در زمینه نوآوری و کارآفرینی و تج -

 اشاعه و توسعه دانش نوآوری و کارآفرینی در سطح منطقه ای و ملی -

 تاادل دستاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه نوآوری و کارآفرینی  -

 اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی در زمینه نوآوری و کارآفرینی   -

 ری و کارآفرینی  ارائه مشاوره های تخصصی در کمک به امر تصمیم گیری در عرصه نوآو -

 (  SMEsمطالعه در زمینه توسعه تکنولوژی در بنگاههای کوچک و متوسط ) -

 همکاری در تشکیل شاکه های تاادل دانش و همکاریهای علمی ملی و بین المللی  -

 

 محور توسعه تكنولوژیهای پیشرفته  

ز رابطه بین تحقینق و ننوآوری در   آگاهی و شناخت از تکنولوژی های پیشرفته و تشخیص رابطه علم و تکنولوژی و نی -

 صنعت

 ارزیابی منافع تکنولوژی های جدید و پیشرفته در مقایسه با تکنولوژی های موجود  -

 ارائه راهکارهای استهاده از تکنولوژی های جدید   -

 مطالعه و پژوهش بر روی مرزهای دانش با هدف استخراج تکنولوژیهای پیشرفته -

  ربردی و توسعه ای با هدف عملیاتی سازی تکنولوژی های نوینتدوین برنامه اجرای پژوهش های کا
 

   معلولي –نمودار علت  -3-4

 را در مسئله موجود پویای روابط معلولی و علت های حلقه شوند، می بررسی سیستمی پویایی رویکرد با که مسائلی در

حمایت و توسعه فناوری و همچنین  و مراکز نوآوری TRDCمرکز معلولی  و علت های حلقه اینجا در کنند می مشخص

 است. گردیده ارائهدانشی و توسعه فناوری 
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 و توسعه فناوریكز نوآوری او مر TRDCمركز  معلولي –نمودار علت  -3-4-1

( را بر ارتقا سطح TRDCمی باشد و اثر ایجاد مرکز تحقیق و توسعه فناوری) سه حلقه مراتشامل حلقه های  نمودار زیر

 ت به نمایش می گذارد.فناوری موسسا

 در توان و ظرفیت فاقد اغلب هستند، اختراع برای تکنولوژی برتری دارای دانش بنیانموسسات  از بسیاری که حالی در

نوآوری و در کل مدیریت  بازارهای به آنها موثر معرفی برای جهانی ارتااطات و بازاریابی های کانال زمینه تجاری سازی،

نهاد با توسعه و تقویت مرکز تحقیق و توسعه فناوری وظایف مدیریت فناوری در قالب یک نتیجه در  [31]هستند فناوری

ارائه می گردد. یکی از وظایف اصلی این مرکز تجاری سازی فناوری یا به عاارت دیگر تسریع و تسهیل این امر می متمرکز 

ابت پذیری موسسات بهاود یافته در نتیجه فروش، هر چه تجاری سازی با سهولت بهتری جریان داشته باشد شاخص رق باشد.

)حلقه  می گردد مذکوردرآمد و سودآوری و نهایتا توان مالی موسسه بهاود می یابد که این از یک طرف باعث توسعه موسسات 

R9 و از طرف دیگر با افزایش توان مالی موسسات سرمایه گذای در بخش )R&D  ساب افزایش کمی وافزایش می یابد که 

و شایستگی محوری موسسه را تقویت می کند. با تقویت و تاکید بر شایستگی محوری [ 32]کیهی فعالیت های نوآورانه گشته

موسسه به مزیت رقابتی دست می یابد که این نیز ساب بهاود شاخص رقابت پذیری می گردد و همانطور که قاال اشاره گردید 

ات می گردد. همچنین با افزایش فعالیت های نوآورانه سطح ایده فناورانه باال در یک حلقه تقویتی نهایتا ساب توسعه موسس

 (. R10می رود که این منجر به توسعه و ارتقا سطح فناوری موسسه می گردد)

 می کسب فناورانه نوآوری های ایجاد توانمندی و قابلیت ی نتیجه در واقعی رشد جهانی، رقابت بازارهای امروزه در

استراتژی حمایت از نوآوری باعث تقویت نوآوری موسسات می گردد.  باکز نوآوری امر توسعه R11در حلقه ابراین بن [.25]گردد

تقویت نوآوری نیز منجر به بهاود شاخص رقابت پذیری از یک طرف بوسیله بهاود و تکیه بر شایستگی محوری و از طرف دیگر 

 از بلکه دارد وری بهره بر چشمگیری تاثیر تنها نه توسعه فناوری می شود.با افزایش سطح ایده فناورانه و ارتقا سطح فناوری 

 بازار سهم افزایش طریق از امر این که شد خواهد آن رقابتی قدرت افزایش به منجر موسسه برای شایستگی بارز ایجاد طریق

 [.21]شد خواهد موسسه سودآوری افزایش باعث امتیازات تکنولوژیکی فروش و

توسعه پارک

تجاری سازی

توسعه فناوری

سطح فناوری

شاخص رقابت پذیری

مدیریت فناوری

+

كارایي تولید

+

بهره وری موسسه

+

+

نوآوری

توسعه و بلوغ موسسه

+
سودآوری

+

+

+

TRDC

+

فروش موسسات

درآمد موسسات

سطح ایده فناورانه

+

+

+ +

+

توانایي مالي موسسه

+

R&Dسرمایه گذاری در

+

+

+

عملكرد موسسه
+

+

R9

R 10

مزیت رقابتي

ایجاد مركز نوآوری

شایستگي محوری

+

+

+

+

R 11

 
 توسعه فناوری مركز نوآوری و و TRDCمركز: نمودار 7شكل شماره

 

 حمایت دانشي و توسعه فناوری معلولي –نمودار علت  -3-4-2

نمودار زیر اثر حمایت های دانشی از طریق ارتاا  با صنعت و دانشگاه بر توسعه فناوری موسسات را در قالب سه حلقه 

 تقویتی به نمایش می گذارد. 
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 دانشگاه، یعنی تکنولوژی توسعه در مؤثر نهادهای از یک هر گذشته ی قالی اشاره شد، درهمان طور که در بخشها

 توسعه صنعت، اختصاصی وظیهه و کار نوآوری، و فنّاوری توسعه ای داشتند. شده تعریف و مشخص مرزهای دولت، و صنعت

. [21]بود دولت اختصاصی کار نوآوری، یبرا انگیزه ایجاد و و سیاستگذاری دانشگاه اختصاصی وظیهه و کار آموزش، و علم

این مرزبندی مشخص، دیگر در عصر حارر نه تنها پاسخگو نیست بلکه مشکل آفرین نیز می باشد. کاهش فاصله بین صنعت و 

دانشگاه از یک طرف از هدر رفت منابع بدلیل مطابقت محصوالت و فناوری ها با نیاز جامعه می کاهد و باعث افزایش بهره وری 

 (.R3قتصادی میگردد و از طرف دیگر باعث فروش بیشتر موسسه و سودآوری آن می گردد )ا

 حوزه یک کلیدی در دانش داشتن نماید، می ترغیب کوچک های بنگاه ایجاد جهت را افراد برخی که آنچه اصوال

در نتیجه [. 25] دهد می ها هبنگا به را رقابت و همچنین ارتقا سطح فناوری و ورود امکان که است دانش این و است مشخص

با ارتاا  قوی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیازهای دانشی موسسات برطرف می گردد که این منجر به تقویت وتوسعه 

فناوری می گردد. توسعه فناوری با ارتقا سطح فناوری موسسات منجر به افزایش کارایی تولید هم برای موسسه و هم برای 

 برای را باالیی سودآوری و وری بهره باال باشد، بنگاهی در تکنولوژی سطح می گردد. به عاارت دیگر هر چه مشتریان موسسه

افزایش کارایی تولید منجر به افزایش بهره وری موسسه شده و شاخص رقابت پذیری موسسه [.26]می آورد ارمغان به بنگاه آن

 (.R4درآمد و سود شده ، افزایش توان مالی موسسه را به همراه دارد)را افزایش می دهد که نهایتا منجر به افزایش فروش، 

هایی که ( و فن بازار را نشان می دهد. یکی از مکانیزمTRDCاثر سیاست ایجاد مرکز تحقیق و توسعه فناوری) R5حلقه 

رت عرره و تقارای فناوری های پیشرفته و ایجاد قداخیراً برای تسهیل و ارتقای فعالیت های توسعه فناوری، بویژه فناوری

های ها و سازمانباشند. فن بازارها در کشورهای مختلف و با حمایت و پشتیاانی اتحادیهبوجود آمده است، فن بازارها می

فن بازار مکانی است که [. 27]انداندازی شدههای علمی و فناوری راهالمللی و حتی در بسیاری از مناطق صنعتی و پارکبین

ناوری و مشتریان فناوری همدیگر را مالقات و به داد و ستد فناوری می پردازند در نتیجه با ارتااطی که فن بازار با صاحاان ف

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و و شرکت ها و سازمان های مختلف به عنوان صاحاان فناوری و مشتریان فناوری برقرار می کند 

ا کاهش می دهد و هم با ایجاد و انتخاب بازار مناسب برای موسسات تطابق فناوری هم فاصله بین تحقیقات و نیاز جامعه ر

موسسات با بازار مربوطه را محقق و فاصله بین صنعت و دانشگاه را کاهش می دهد که نهایتا این امر منجر به توسعه موسسات 

ی توسعه فناوری و ارتقا سطح فناوری موسسات و کاهش هدر رفت منابع می گردد. همچنین فن بازار با تسهیل در انتقال فناور

و فن بازار به ارتقا سطح فناوری موسسات و  TRDCرا افزایش می دهد. در نتیجه می توان گهت با اتخاذ سیاست ایجاد 

 همچنین ارتقا و پیشرفت اقتصاد دانش بنیان کمک کرده است.
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 : نمودار حمایت دانشي و توسعه فناوری8شكل شماره

 یجه گیرینت -4
هنای مختلنف اقتصنادی و اجتمناعی در عصنر      ریزی در عرصنه برنامه گیری ودرک و تحلیل تمامی فرصتها و موقعیتهای تصمیم

تغیینر   پذیر نیست. از طنرف دیگنر  مدیریت بدون انجام مطالعات الزم و تجزیه و تحلیل جامع امکان حارر برای هیچ سطحی از

گینری،   تر شدن شرایط تصمیمدر قرن حارر و پیچیدهبواسطه تکنولوژی های جدید ی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماع

 "ریزی برای بقا  در بازار شدیداگیری و برنامهتصمیم موروع انجام مطالعات علمی و کارشناسانه به منظور افزایش قدرت و دقت

 یش از پنیش منورد تأکیند و توجنه قنرار داده     شاخصهای موجود در تمامی عرصه های فعالینت را بن   رقابتی و ارتقای کیهیت و

  -تکنولوژی عالوه بر تغییر ساختار و ماهیت شغلی و همچنین کم رنگ کردن منابع طایعنی و تغیینر در روابنط اقتصنادی     است.

 اجتماعی، تجارت و مدیریت سازمانها را شدیدًا دچار تغیینر کنرده اسنت.امروزه سنازمانهایی در رقابنت بناقی منی ماننند کنه از         

 پویا و کارا خود را با تغییرات و نیازهای گسترده مشتریان تطایق دهند. R&Dتکنولوژی پیشرفته برخوردار بوده و با داشتن 

در این شرایط حوزه های اقتصادی به تنهایی قادر به حل مشکالت خود نمی باشد و همچنین دانشگاه هایی که بدون توجنه بنه   

انتشارعلم می پردازند دیگر کارایی ندارند. که اینها لزوم ارتاا  مناسب بخشهای اقتصنادی  نیازهای سیستم اقتصادی به ایجاد و 

 ) صنعت، خدمات و ... ( و دانشگاهها و پژوهشگاهها را گوشزد می کند.

توسنعه مههنوم مینان بخشنی     این نیناز بنا    از این رو است که شاهدیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه،

ننوآوری و کنارآفرینی و تجناری     یاستگذاری، ارزیابی و انتقال تکنولوژی، توسعهیریت تکنولوژی از طریق فرآیندهایی مانند سمد

         تأمین گردیده است.ماتنی بر نیاز حوزه های مختلف اقتصادی  سازی تکنولوژی

قتصنادی و حنوزه هنای علمنی و پژوهشنی و      در این میان نهاد مدیریت و توسعه فناوری با هدف حذف فاصله بین حوزه هنای ا 

حمایت از توسعه اقتصادی ماتنی بر دانش از طریق حمایت از بنگاههای اقتصادی دانش محور می توانند به ایهنای نقنش در دو   

نند.  و ...( و توسعه علوم و تکنولوژی های پیشرفته بپرداز یاستگذاری، ارزیابی و انتقال تکنولوژی، تجاری سازیمحور مدیریت )س

این مرکز در حقیقت مجموعه ای بین تشکیالتی است که دانشگاهها، دستگاههای دولتی، صنایع، موسسات فناور مستقر مراکنز  

رشد و ماتکرین نوآوران و پژوهشگران حرفه ای و دانشگاهی ذی نهعان اصلی آن هسنتند. و مامورینت اصنلی آن پیناده سنازی      

بهنره   کل کامل از مرحله سیاستگذاری تا ارزیابی و انتقال و تجاری سازی از طرینق فرآیندهای مدیریت و توسعه تکنولوژی به ش

 می باشد.گیری از قابلیتها و پتانسیلهای ساختاری خود ) زیرساختها، عناصر و هم افزایی ناشی از تعامالت آنها ( 
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