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چكیدُ
تدبسیػبصی ٔٛفمیتآٔیض ٘ٛآٚسی ٞبی فٙبٚسا٘٘ ٝـبٍ٘ش ٔٛتٛس پشتٛاٖ سؿذ التلبدی  ٚخّك ثشٚت اختٕبػی اػت .دػتیبثی
ثٔ ٝضیت سلبثتی ،تٛػؼ ٝكبدسات ٔحلٛالت غیش٘فتی ،تِٛیذ ٔحلٛالت ثب فٙبٚسی پیـشفت ٚ ،ٝثبصاسػبصی  ٚتدبسیػبصی آٟ٘ب
خض دس ػبی ٝتٛخ ٝث ٝوبسآفشیٙیٞبی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی ٛ٘ ٚآٚسی و ٝاص آٖ ث ٝفٗآفشیٙی یبد ٔیؿٛد ٕٔىٗ ٘خٛاٞذ ثٛد.
ٞذف اص ایٗ ٔمبِ ٝثشسػی ٔف ْٟٛفٗ آفشیٙیٔ ،غبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٚ ،ٝٙدس ٟ٘بیت اسایٔ ٝذِی ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼٝ
فٗآفشیٙی دس ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ یب فٙبٚسیٔحٛس ایشا٘ی ٔیثبؿذ .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس  ٚثش اػبع ٔشٚس ادثیبت ٘ظشی
پظٞٚؾ ،ػٛأُ تبثیشٌزاس ثش تٛػؼ ٝفٗآفشیٙی ث 9 ٝدػت ٝوّی ؿبُٔ «دِٚت ،دا٘ـٍبٜٞب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽ ػبِیٔ ،شاوض
سؿذ  ٚپبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی ،ؿشوتٞب ٛٔ ٚػؼبت داخّی ،ؿشوتٞب ٛٔ ٚػؼبت فشأّی ،ؿشایظ ٔحّی ،وبسآفشیٙبٖ
فٙبٚسا٘ٔ ،ٝـبٚساٖ  ٚػشٔبیٌٝزاساٖ ٚ ،ؿشوتٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ یب فٙبٚسیٔحٛس» تمؼیٓ ٌشدیذ٘ذ وٞ ٝش یه اص ایٗ ٔدٕٛػٝ
ػٛأُ خٛد ؿبُٔ ػٛأُ وٛچىتش  ٚصیشٔدٕٛػٞٝبیی ٞؼتٙذ و ٝدس ٚالغ ثیبٍ٘ش ٘مؾ آٟ٘ب دس خشیبٖ تٛػؼ ٝوبسآفشیٙی
ٔجتٙی ثش ٘ٛآٚسی  ٚفٙبٚسی٘ ٚ ،یض خّك ٔحلٛالت ثب فٙبٚسی پیـشفت ٝاػت.
ٍاصُّای کلیدی :فٗآفشیٙیٛ٘ ،آٚسی فٙبٚسا٘ ،ٝؿشوتٞبی فٙبٚسی ٔحٛسٔ ،حلٛالت ثبفٙبٚسی پیـشفتٝ

 -1هقدهِ
فٙبٚسی دس التلبد ٘مـی چٙذ ثؼذی داسد ٝ٘ .تٟٙب دسثشٌیش٘ذ ٜدا٘ؾ تىِٛٛٙطیىی لشاس ٌشفت ٝدس ٟ٘بدٞبی ػّٕی  ٚفٙی یه
وـٛس ٔیثبؿذ ،ثّى ٝدس ؿشوت ٞب ٘یض سیـ ٝداسد .وـٛسٞبیی و ٝأشٚص كٙؼتی  ٚتٛػؼ ٝیبفتٔ ٝحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ ،ػبَٞب لجُ
ثخٛثی ث ٝإٞیت ٔف ْٟٛفٗ آفشیٙی ٘ ٚمؾ آٖ دس تٛػؼ ٝكٙؼتی  ٚپیـشفت  ٚتح َٛالتلبد پی ثشدٜا٘ذ .وـٛسٞبیی ٕٞچٖٛ
چیٗ ،ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب ،وش ٜخٛٙثی  ٚثؼیبسی اص وـٛسٞبی اسٚپبیی اص ٔذتٞب لجُ ثب فشا ٓٞآٚسدٖ صیشػبختٞب ٔ ٚمذٔبت
وبسآفشیٙی ٛ٘ ٚآٚسیٞبی فٙبٚسا٘ ٚ ٝدا٘ؾ ثٙیبٖ ٘ ٚیض إٞیت دادٖ ث ٝػشٔبیٌٝضاسی ثش سٚی ٔشاوض سؿذ  ٚپبسنٞبی فٙبٚسی ٚ
ؿشوتٞبی ٘ٛپب  ٚوٛچه ٟٓٔ ٚتش اص  ٕٝٞپـتیجب٘ی اص خّك ایذٜٞبی خذیذ  ٚتشغیت وبسآفشیٙبٖ ٘ؼجت ثٔ ٝـبسوت ثیـتش دس

 - 1اػتبدیبس ٌشٔ ٜٚذیشیت ثبصسٌب٘ی  ٚػضٞ ٛیئت ػّٕی دا٘ـٍب ٜخّیح فبسع ثٛؿٟش
ٛ٘ - *ٚ 2یؼٙذٔ ٜؼئ :َٛدا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔذیشیت كٙؼتی دا٘ـٍب ٜخّیح فبسع ثٛؿٟش
 -3دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔذیشیت ثبصسٌب٘ی دا٘ـٍب ٜخّیح فبسع ثٛؿٟش
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فضبی وؼت  ٚوبس  ٚتٛػؼ ٝثبصاس ٔ ٚحلٛالت خذیذ ،ؿبِٛدٞ ٜبی التلبد دا٘ؾ ثٙیبٖ  ٚفٙبٚسی ٔحٛس خٛد سا ثشای سٞجشی دس
د٘یبی وؼت  ٚوبس ثٙیبٌٖزاسی وشد٘ذ.
ثغٛس وّی ٔٛتٛس پیـشفت التلبدٞبی س ٚث ٝسؿذ ثش پبی ٝچٟبس ػبُٔ صیش ٔیثبؿذ [:]1





ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی(ػشض٘ ٝیشٚی وبس ،آٔٛصؽٟٔ ،بستٞب ،ا٘ضجبط ،اٍ٘یضؽ)؛
ٔٙبثغ عجیؼی(صٔیٗٛٔ ،اد ٔؼذ٘ی ،ػٛخت ،ظشفیت ٔحیغی)؛
1

تـىیُ ػشٔبیٔ( ٝبؿیٗآالت ،وبسخب٘دبت ،خبدٜٞب)ٚ ،
فٙبٚسی(دا٘ؾٟٙٔ ،ذػیٔ ،ذیشیت ،وبسآفشیٙی).

أب ػٛاَ ٔ ٟٓایٗ اػت و ٝچشا فٗ آفشیٙی؟ یه تٛافك تمشیجب خٟب٘ی ٚخٛد داسد و ٝؿشوتٞبی فٙبٚسی ٔحٛس ثشای
ٔٛفمیت التلبد پیـشفت ٝثؼیبس ٔ ٟٓثٛد ٚ ٜحبُٔ یه خظ ٔـی ٔ ٟٓثشای وٕه ث ٝسؿذ اؿتغبَ ،تٛػؼ ٝالتلبد ٚ ،اٞذاف
٘ٛآٚسی ٞؼتٙذ .ثغٛس خالك ٝؿشوتٞبی خذیذ ثب فٙبٚسی ثبال 2ث ٝدالیُ صیش ثؼیبس ٔٞ ٟٓؼتٙذ [:]2


تشغیت ٛ٘ ٚ R&Dآٚسی؛



ایدبد ٔـبغُ خذیذ؛



ٔـبسوت دس كبدسات وبالٞب  ٚخذٔبت؛



ٔـبسوت دس تٛػؼ ٚ ٝپیـشفت ٔحّی اص عشیك فشٚؽ ،دسآٔذٞبی ثبصسٌب٘یٔ ٚ ،خبسج ٔبِیبتی.

دس ػبَ ٞبی اخیش افضایؾ لبثُ تٛخٟی دس اػتفبد ٜاص تدبسیػبصی فٙبٚسی 3ث ٝػٛٙاٖ ثؼتشی ثشای ایدبد وؼت ٚوبسٞبی
خذیذ ٚخٛد داؿت ٝاػت .فشآیٙذ ؿىٌُیشی وؼت ٚوبسٞبی خذیذ ٔجتٙی ثش فٙبٚسی اغّت دسثشٌیش٘ذ ٜتؼبُٔ ٔیبٖ ٔدٕٛػٝ
ٚػیؼی اص ػٛأُ ٓٞ ،اص ثخؾٞبی خلٛكی  ٓٞ ٚدِٚتی اػتٕٞٝ٘ٛ٘ .بی آٖ ؿبُٔ ٔتلذیبٖ ا٘تمبَ فٙبٚسی دا٘ـٍب،ٜ
دا٘ـٕٙذاٖ ٟٙٔ ٚذػبٖٔ ،ذیشاٖ ؿشوتٞب ٚ ،وبسآفشیٙبٖ ٔؼتمُ ٔیثبؿذ [ .]3ثٟجٛد ػّٕىشد ثشای وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ
ثشای ص٘ذٔ ٜب٘ذٖ ٛٔ ٚفك ؿذٖ أشی ضشٚسی اػت .ثٟجٛد ػّٕىشد ػجبست اػت اص تالؽٞبی ّٔی دس ثٟشٜٚسی ػیؼتٕبتیه،
ویفیت  ٚسؿذ ثٟشٜٚسی  ٚحشوت اص یه التلبد ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔحٛس ث ٝیه التلبد ٔجتٙی ثش ٘ٛآٚسی  ، ٚسلبثت پبیذاس دس خٟت
افضایؾ سضبیت ٔـتشی ٘ ٚفٛر ث ٝثبصاسٞبی ا٘تخبة ؿذ ٜدس خبسج اص وـٛس [.]4
یىی اص اثضاسٞبی ثؼیبس ٕٟٔی ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔٛخت افضایؾ وبسآفشیٙی چ ٝدس ػبصٔبٖٞب ،چ ٝدس وؼتٚوبس  ٚدس ٟ٘بیت دس
التلبد یه وـٛس ؿٛد ٘ٛآٚسی ٞبی فٙبٚسا٘ ٝاػت .اػتفبد ٜاص ٘ٛآٚسی تىِٛٛٙطی ثغٛس حیبتی تؼییٗ وٙٙذ ٜحٛصٛ٘ ٜآٚسی خذٔبت
ٔ ٚحلٛالت خذیذ اػت .وبسآفشیٙی و ٝدػت ث ٝتِٛیذ ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ٘ٛآٚسا٘ٔ ٝیص٘ذ اص ٘ٛآٚسی تىِٛٛٙطی دس خٟت
خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی اػتفبدٔ ٜیوٙذ .ؿشوتٞبی ٘ٛآٚس تب حذ صیبدی ث ٝاػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٚاثؼتٞ ٝؼتٙذ [٘ ٚ ]5جٛد آٖ ٔیتٛا٘ذ
پیبٔذٞبی ٘بٌٛاسی سا ثشای ٞش ػبصٔب٘ی داؿت ٝثبؿذ.
4
ػبصٔبٖٞبی وٛچه ٔ ٚتٛػظ( )SMEsثغٛس ٚیظ ٚ ٜثبسٞب اص ٘جٛد فٙبٚسیٞبی خذیذ ضشس وشدٜا٘ذ .خ٘ٛض  ٚخیٗ ()2002
چٟبس ٔب٘غ/چبِؾ اكّی پیؾ سٚی SMEsسا ثذیٗ كٛست ثشؿٕشدٜا٘ذ [:]6
 .1یبدٌیشی فٙبٚسی خذیذ SMEs :اص ٘جٛد اعالػبت كحیح ٙٔ ٚبػت ضشس وشدٜا٘ذ؛ ٕ٘یتٛا٘ٙذ آٖ سا ثذػت آٚس٘ذ یب
ٞضی ٝٙآٖ ثؼیبس ثبال اػت؛
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 .2اسصیبثی فٙبٚسی خذیذ SMEs :تٛا٘بیی اسصیبثی فٙبٚسی خذیذ سا ٘ذاس٘ذ(أىبٖپزیشیٙٔ ،بفغٞ ،ضیٞٝٙب ،سیؼهٞب ٚ
غیش)ٜ؛
 .3پزیشؽ ٔٛفمیتآٔیض فٙبٚسی خذیذ SMEs :تٛا٘بیی ٔذیشیت اثشثخؾ فٙبٚسی خذیذ  ٚفؼبِیتٞبی حیبتی ٔشتجظ ثب
پزیشؽ ٔٛفمیتآٔیض آٖ سا ٘ذاس٘ذ؛
 .4اختیبس تٛػؼ ٝفٙبٚسی SMEs :تٛا٘بیی ٔحذٚدی دس وؼت ٔـبسوتٕٞ ،ىبسی  ٚحٕبیت خبسخی  ٚغیش ٜداس٘ذ  ٚاص ایٗ
س ٚتٛا٘بیی ٔبِی ثشای ثذػت آٚسدٖ فٙبٚسیٞبی خذیذ سا ٘ذاس٘ذ.
ثغٛس وّی فٗ آفشیٙی دس ثیـتش وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ٚ ٝایشاٖ ٛٙٞص ٔفٟٔٛی خذیذ ث ٝؿٕبس ٔیآیذ .ایٗ ٔف ْٟٛؿىُ
تٛػؼ ٝیبفت ٝوبسآفشیٙی ػٙتی  ٚثٛ٘ ٝػی تٛػؼ ٝآٖ دس ثؼتش فٙبٚسی ثشای تِٛیذ ٔحلٛالت ٘ٛآٚسا٘ ٝتىِٛٛٙطیه اػت .فٗ آفشیٙی
ػشٔبیٌٝزاسی ثش سٚی پشٚطٜای اػت و ٝافشاد ٔتخلق  ٚداساییٞبی ٘ب ٍٖٕٛٞسا و ٝثلٛست پیچیذٜای ثب پیـشفتٞبی دا٘ؾ
ػّٕی  ٚتىِٛٛٙطیىی ٔشتجظ ٞؼتٙذ ثٙٔ ٝظٛس ایدبد  ٚوؼت اسصؽ ثشای یه ؿشوت ٌشدآٚسی ٔ ٚؼتمش ٔیوٙذ .ایٗ تؼشیف ثش
ٔجٙبی چٟبس ِٔٛف ٝصیش اػت [:]7
٘ .1تبیح ٟ٘بیی :ایدبد  ٚخزة اسصؽ ث ٝػٛٙاٖ د ٚپیبٔذ وبسآفشیٙی فٙبٚسی ؿٙبػبیی ؿذٜا٘ذ چشا ؤٕ ٝىٗ اػت ٔٙبثغ
ایدبد وٙٙذ ٜاسصؽ ٙٔ ٚبثغ خزة اسصؽ دس دساص ٔذت ٔـبث٘ ٝجبؿٙذ؛
ٞ .2ذف ٘تبیح ٟ٘بیی :ؿشوت یب ٔٛػؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ػبصٔبٖ ٞذفی و ٝثشای آٖ ایدبد  ٚخزة اسصؽ ا٘دبْ ٔیؿٛد ،ؿٙبختٝ
ؿذ ٜاػت؛
ٔ .3ىب٘یؼٓٞبی اػتفبد ٜؿذ ٜثشای اسای٘ ٝتبیح ٟ٘بیی :ػشٔبیٌٝزاسی دس یه پشٚطٔ ٜىب٘یؼٓ آٔبدٜػبصی ثشای ایدبد ٚ
خزة اسصؽ اػت .یه پشٚط ٜا٘جبسٜای اص ٔٙبثغ ثٛد( ٜث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،افشاد ٔتخلق  ٚداسایی ٞبی ٘ب )ٍٕٗٞوٛٔ ٝظف
ث ٝاسائ٘ ٝتیدٟ٘ ٝبیی ثشای یه دٚس ٜصٔب٘ی ٔیثبؿذ؛
ٚ .4اثؼتٍی ٔتمبثُ ایٗ ٔىب٘یؼٓ ثب پیـشفتٞبی ػّٕی  ٚفٙبٚسی :افشاد دسٌیش دس یه پشٚط ٜتحت تبثیش پیـشفتٞبی
ایدبد ؿذ ٜدس دا٘ؾٞبی ػّٕی  ٚفٙأٚسی لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت .پشٚط ،ٜدا٘ؾ ػّٕی  ٚفٙبٚسی سا وـف یب ٔٛسد اػتفبدٜ
لشاس ٔیدٞذ .افشاد  ٚػبصٔبٖٞبی داخّی  ٚخبسخی٘ ،تبیح پشٚط ٜسا ثب ٕٞىبسی  ٓٞاسائٔ ٝیدٙٞذ.
دٚسف  ٚثبیشصٔ 1ؼتمذ٘ذ فٗ آفشیٙی ػجىی اص سٞجشی وؼت  ٚوبس اػت و ٝؿبُٔ ؿٙبػبیی پتب٘ؼیُ ثبال ،فشكتٞبی
تدبسی ثؼیبس فٙأٚسا٘ ،ٝخٕغ آٚسی ٔٙبثؼی چ ٖٛاػتؼذاد  ٚػشٔبیٔ ٚ ،ٝذیشیت پیـشفت ػشیغ ٔ ٚخبعشات ٔ ٟٓثب اػتفبد ٜاص
ٟٔبستٞبی اكِٛی تلٕیٌٓیشی ٔیثبؿذ .ؿشوبی وؼت  ٚوبس اص پیـشفتٞبی چـٍٕیش دس دا٘ؾ ٟٙٔ ٚذػی خٟت تٛػؼ ٝثٟتش
خذٔبت ٔ ٚحلٛالت ثشای ٔـتشیبٖ ثٟشٜثشداسی ٔیوٙٙذ» [. ]8
فشآیٙذ ص٘دیشٚاس فٗ آفشیٙی ؿبُٔ عشاحی ،تٛػؼ ،ٝتِٛیذ  ٚتدبسیػبصی خذٔبت ،فشآیٙذٞب ٔ ٚحلٛالت خذیذ ٘ٛآٚسا٘ٝ
ٔیثبؿذ .ثب ایٗ ٚخٛد وبسآفشیٙی ٘ٛآٚسا٘ ٝث٘ ٝذست حبكُ تالؽ فشدی اػت ٔ ٚؼٕٛال ٘یبصٔٙذ ٕٞىبسی ٌؼتشدٕٞ ٚ ٜبٍٙٞی
پیچیذ ٜپظٞٚؾ ٙٔ ٚبثغ ٔبِیٔ ،ذیشیتی  ٚتىِٛٛٙطیىی اػت [.]1
ػبصٔبٖٞبیی دسٌیش فؼبِیت ٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝثب ؿذت ثبال ٞؼتٙذ و ٝخذٔبت یب ٔحلٛالت  ٚفشایٙذٞبی خذیذ ٔ ٚتؼذدی سا
و ٝثؼیبس فٙبٚسا٘ٔ ٚ ٝخبعشٜآٔیض ثٛد ٚ ٜداسای سفتبس ثؼیبس ٔجتىشا٘ ٝثبؿذ ٔؼشفی وٙٙذ .چٙیٗ ؿشوتٞبیی ا٘مالثی ٘بٔیذٜ
ٔی ؿ٘ٛذ .دس حمیمت دسخ ٝوبسآفشیٙی ثب ٔیضاٖ سفتبس ٔجتىشا٘ ٝؿشوت ػٙدیذٔ ٜیؿٛد .ػبصٔبٖٞبیی ؤ ٝیضاٖ سفتبس ٔجتىشا٘ٝ
آٟ٘ب دس حذ ٔتٛػظ ثبؿذ ػبصٔبٖٞبی دایٙبٔیه ٘بٔیذٔ ٜیؿ٘ٛذ .تحمیمبت پظٞٚـٍشاٖ ٘ـبٖ داد ٜاػت ٔیضاٖ وبسآفشیٙی استجبط
ٔثجتی ثب ٔؼیبسٞبی ػّٕىشد ػبصٔبٖ ٕٞچ ٖٛتغییش دس فشٚؽ ،ػٛد ،تؼذاد ٔـتشی  ٚاػتخذاْ داسد [.]5
Dorf & Byers
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الوبوبٔ 1ؼتمذ اػت و ٝػیبػتٌضاساٖ ثشای تشٚیح فٗآفشیٙی 2یب فٗ آفشیٙی ثبیذ الذأبت ضشٚسی صیش سا دس اِٛٚیت
ثش٘بٔٞٝبی خٛد لشاس دٙٞذ [:]4
 .1ایدبد ػیبػتٞب  ٚاثضاسٞبی حٕبیتی :دِٚتٞب ٔؼئ َٛتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ،پظٞٚؾٔ ،شالجتٞبی ثٟذاؿتی ،صیشػبختٞبی
وبسآفشیٙی  ٚاػتشاتظی ثّٙذٔذت سلبثت ّٔی ٞؼتٙذ .تشٚیح ٔـبسوتٞبی وبسافشیٙب٘ ٝثبیذ ث ٝػٛٙاٖ یه ِٔٛف ٝخذایی
٘بپزیش اص اػتشاتظیٞبی دِٚتی ثشای سؿذ التلبدی دس٘ظش ٌشفت ٝؿٛد.
 .2ایدبد ػبٔب٘ ٝآٔٛصؿی ٔ ٚتٕشوض وشدٖ آٖ ثش سٚی فؼبِیتٞبی وبسآفشیٙب٘ :ٝػشٔبیٌٝزاسی ثشای تمٛیت ؿبِٛدٜٞبی
دا٘ؾ  ٚپظٞٚؾ اص ػغح ٔذاسع اثتذایی  ٚاص عشیك آٔٛصؽ ػبِی  ٚآٔٛصؽ فٙی  ٚحشفٝای ،ثب تٕشوض ثش ظشفیتٞبی
فشدی ثشای تـخیق فشكت ،ؿشٚع  ٚسؿذ وؼت  ٚوبس ضشٚسی اػت .ػال ٜٚثش آٖ أشٚص ٜایٙتش٘ت ٘یض دس ٔحبػجبت ٚ
استجبعبت اص سا ٜدٚس ٘مـی اػبػی ایفب ٔی وٙذ ،ثٙبثشایٗ ثبیذ ثٟتشیٗ اػتفبد ٜسا اص آٖ دس خٟت تشٚیح دا٘ؾ آفشیٙی ثٝ
ػُٕ آٚسد.
ٔ .3مبثّ ٝثب ٔٛا٘غ ،اص ٔف ْٟٛػشٔبیٌٝزاسی تب تدبسیػبصیٔ :حذٚدیتٞبی اكّی دس ٘ٛآٚسی ػجبستٙذ اص« :عشص تفىش ،پ،َٛ
ٔذیشیت  ٚثبصاس» .ػال ٜٚثش ایٗ خشیبٖٞبی اعالػبت ثشای ٔٙبثغ تىِٛٛٙطی ٚ ٚسٚدیٞبی دیٍش ٘یض ضشٚسی اػت .دس ایٗ
دٚس ٜاص سلبثت خٟب٘ی ،لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشم ٘یشٞٚبی خـٗ ثبصاسٞبی خٟب٘ی ،وـٛسٞب  ٚوؼت  ٚوبسٞب سا ٔدجٛس ٔی-
وٙذ تب ثشای سلبثتی ؿذٖ  ٚسلبثتی ٔب٘ذٖ تالؽ وٙٙذ.
 .4استمبی ػبختبسٞبی ٘ٛآٚسا٘ٔ ٝب٘ٙذ پبسنٞبی فٙبٚسی ٔ ٚشاوض سؿذ وؼت  ٚوبس :ؿىُ ٔٙبػت حٕبیت اص ٘ٛآٚسی ،پبسن
فٙبٚسی ٔ ٚشاوض سؿذ وؼت  ٚوبس اػتٞ .ذف ٘خؼت ایٗ ٔشاوض وٕه ث ٝآٖ دػت ٝاص ؿشوتٞبی وبسآفشیٙب٘ٝای اػت
و ٝدس ٔشاحُ اِٚی ٝؿىٌُیشی خٛد ٞؼتٙذ .اٌشچ ٝثیـتش وؼت  ٚوبسٞبی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی دس پبسنٞبی فٙبٚسی ٚ
ٔشاوض سؿذ وؼت  ٚوبس ؿشٚع ٕ٘یؿ٘ٛذ ،أب اص آ٘دب و ٝایٗ ػبختبسٞب ثٙٔ ٝظٛس تؼٟیُ فشآیٙذ تدبسیػبصی فٙأٚسی ٚ
ایدبد ػشٔبیٌٝزاسی ثب دلت عشاحی ؿذ ٚ ٜػبلال٘ٔ ٝذیشیت ؿذٜا٘ذ ،دس حبَ سؿذ ٞؼتٙذ.
 .5وٕهٞبی ٔبِی ثشای تشٚیح ٘ٛآٚسی :دس ثیـتش وـٛسٞبی كٙؼتی ،ا٘ٛاع ٔٙبثغ تبٔیٗ ٔبِی ثشای وبسآفشیٙبٖ ٚخٛد داسد،
أب اغّت ایٗ ٔٙبثغ ثذ ٖٚتٛخ ٝث٘ ٝیبصٞبی خبف ٔختشع ٔ ٚجتىش ٔذیشیت ٔیؿ٘ٛذ .حٕبیتٞبی ٔبِی ث ٝاؿىبَ
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی كٛست ٔیٌیشد و ٝثشخی اص ایٗ سٚؽٞب سیؼه ػشٔبیٌٝزاسی وٕی سا ایدبد ٔیوٙٙذ .د ٕٝ٘ٛ٘ ٚاص ایٗ
سٚؽٞبی سایح «ؿجىٞٝبی ٔبِه« ٚ »3وبتبِیضٚسٞبی ػشٔبیٌٝزاسیٞ »4ؼتٙذ و ٝثٛٔ ٝخت آٖ ػشٔبیٌٝزاس ٚخٟی ثش
ٔجٙبی ٔیضاٖ فشٚؽ آتی دسیبفت ٔیوٙذ(ٔب٘ٙذ ثب٘هٞبی اػالٔی).
 .6استمبء فش ٚ ًٙٞاسصؽ ٞبی اختٕبػی و ٝوبسآفشیٙی سا پشٚسؽ ٔیدٞذ :ایٗ ٔؼئِٛیت ػیبػتٕذاساٖ ،خبٔؼ ،ٝسػب٘ٞٝب
 ٚدیٍشاٖ اػت ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ٍ٘شؽٞب سا تحت تبثیش لشاس دٙٞذ .دس ثؼیبسی اص وـٛسٞبی كٙؼتی ،اسصؽٞبی اختٕبػی،
ؿىؼت ٛٔ ٚفمیت ػشیغ سا ثی اػتجبس ٔیوٙذ .ثب ص٘ذٍٝ٘ ٜداؿتٗ ػبدات  ٚسػ ،ْٛدٌشٌ٘ٛی دس یه خبٔؼ ٝوبسآفشیٙب٘ٝ
ثب ؿتبة ثیـتشی اتفبق خٛاٞذ افتبد .اص آٖخبیی و ٝاوثش ػشٔبیٌٝزاساٖ دس ػشٔبیٌٝزاسیٞبی خذیذٔ ،ؼٕٛال خٛاٖ
ٞؼتٙذٙٔ ،بثغ وبسآفشیٙبٖ سا ثب ٔـبسوت ص٘بٖ صیش  25ػبَ  ٚثبالی  45ػبَ ٔیتٛاٖ تٛػؼ ٝداد.
ٞذف ایٗ ٔمبِ ٝتـشیح ٔف ْٟٛفٗ آفشیٙیٔ ،شٚس ٕٟٔتشیٗ ٔذَٞبی اسای ٝؿذ ٜپیشأ ٖٛآٖ  ٚدس ٟ٘بیت اسایٔ ٝذِی ٘ظشی
ثشای تٛػؼ ٝفٗآفشیٙی دس ؿشوت ٞبی فٙبٚسی ٔحٛس ایشا٘ی اػت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس دس ادأ ٚ ٝدس ثخؾ د ْٚث ٝثشسػی
پظٞٚؾٞبی ا٘دبْ ؿذٕٟٔ ،ٜتشیٗ ٘تبیح  ٚدػتبٚسدٞب ٘ ٚیض ثشسػی ٔذَٞبی اسای ٝؿذ ٜپیشأ ٖٛفٗ آفشیٙی پشداختٔ ٝیؿٛد .دس
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ثخؾ ػ ْٛثب تٛخ ٝث ٝادثیبت ٘ظشی پظٞٚؾٔ ،ذِی ثشای تٛػؼ ٝفٗآفشیٙی دس ؿشوتٞبی فٙبٚسی ٔحٛس ایشا٘ی ثش اػبع ؿشایظ
ٔحّی اسایٔ ٝیؿٛد .دس ٟ٘بیت ثخؾ چٟبسْ  ٚپبیب٘ی ٔمبِ٘ ٝیض ث ٝخٕغثٙذی ٘ ٚتیدٌٝیشی اختلبف خٛاٞذ داؿت.

 -2هزٍر ادبیات ًظزی پضٍّص
دس ایٗ ثخؾ پظٞٚؾٞب  ٚچبسچٛةٞبی ٘ظشی اسای ٝؿذ ٜپیشأٔ ٖٛف ْٟٛفٗ آفشیٙی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .اٌشچٝ
پظٞٚؾٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜدس صٔی ٝٙفٗآفشیٙی ٛٙٞص چٙذاٖ ٌؼتشؽ ٘یبفتٝا٘ذ ،دس ایٗ ٔمبِ ٝػؼی ثشآٖ ؿذ ٜاػت تب وّیٝ
پظٞٚؾٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜدس ػبَٞبی اخیش ؤ ٝشتجظ ثب ایٗ ٔٛضٛع اػت ٔٛسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌیش٘ذ.
یىی اص ػٙدٞٝبی دسػت ٔٛفمیت فٗ آفشیٙی حٛص ٜای اػت و ٝآٟ٘ب لبدس ث ٝتٛػؼ ٚ ٝآٚسدٖ ٔحلٛالت  ٚیب خذٔبت خذیذ
وبٔالً ٘ٛآٚسا٘ ٝث ٝثبصاس ٞؼتٙذٛ٘ .آٚسیٞبی سیـ ٝای ٘ ٝتٟٙب ثشای اثش التلبدی ٔثجتی و ٝثغٛس ٔؼٕ َٛایدبد ٔیوٙٙذ ،ثّى ٝثخبعش
تغییش اػبػی و ٝدس سفتبس ٔـتشیبٖ ،اغّت دس ٔؼیشٞبیی و ٝص٘ذٌی آٟ٘ب سا ثٟجٛد ٔیدٞذ ،ایدبد ٔیوٙذ ٔٞ ٟٓؼتٙذ [.]3
ث ٝاػتمبد ثشخّٕٗ ٕٞ ٚىبساٖ 1فٗ آفشیٙی ثبصاس ثب ِم ٜٛفٙبٚسی ثىبس سفت ٝسا وٙٔ ٝدش ثٛ٘ ٝآٚسی فٙبٚسا٘ ٚ ٝتٛػؼٔ ٝحلٛالت
خذیذ ٔیؿٛد ،ؿٙبػبیی ٔیوٙذ .دس ٔذَ پیـٟٙبدی ایـبٖ و ٝدس ؿىُ ؿٕبس٘ 1 ٜیض ٕ٘بیؾ داد ٜؿذ ٜاػت ،فٗ آفشیٙی پُ
ٔیبٖ د٘یبی كٙؼتی  ٚتدبسی ثٛد ٚ ،ٜثبصاسٞب  ٚاختشاػبت سا ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼٔ ٝحلٛالتی وٛ٘ ٝآٚسیٞبی فٙبٚسا٘ ٝداس٘ذ تشویت
ٔیوٙذ .ثب تشویت ایٗ ٘ٛآٚسیٞب  ٚلبثّیتٞبی اخشایی ،فٗ آفشیٙی ؿبِٛدٛٔ ٜفمیت ٔذیشیت ػبصٔب٘ی سا پیسیضی ٔیوٙذ [.]9

ضكل ً :1قص في آفزیٌی در پیًَد دًیای تجاری ٍ صٌعتی؛ (بزجلوي ٍ ّوكاراى)1996 ،

ٕٞب٘غٛس و ٝؿىُ ؿٕبس٘ 1 ٜـبٖ ٔیدٞذ ،فٗ آفشیٙی ؿبُٔ فؼبِیتٞبی چ ٖٛتٛػؼ ٝثبصاس ،فشآیٙذ ٔ ٚحلٔ َٛیؿٛد وٝ
دس ٘تید ٝآٖ ٘ٛآٚسیٞبی فٙبٚسا٘ ٝو ٝپبی ٚ ٝاػبع فٗ آفشیٙی ٞؼتٙذ ؿىُ ٔیٌیش٘ذ.
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ػٛتٙت 1ٛدس ٔغبِؼ ٝخٛد ث ٝثشسػی ٘مؾ ػٛأّی چ« ٖٛفش« ٚ »ًٙٞؿشایظ ٔحّی» دس ٔشاوض سؿذ و ٝخٛد یىی اص ٔشاوض
ثؼیبس ٔ ٟٓدس خّك  ٚتٛػؼ ٝفٗ آفشیٙی ٞؼتٙذ ،پشداخت ٝاػتٚ .ی دس ایٗ ٔمبِ ٝثش اػبع چبسچٛة فشٍٙٞی ٞبفؼتذ٘ ،2مؾ
فش ًٙٞسا دس ٔشاوض سؿذ فٙبٚسی ٔٛسد ثشسػی لشاس داد ٜاػتٔ .ذَ ایٗ ٔمبِ ٝدس ؿىُ ؿٕبسٕ٘ 2 ٜبیؾ داد ٜؿذ ٜاػت.

ضكل ً :2قص هزاکش رضد ،عَاهل فزٌّگی ٍ ضزایط هحلی در تَسعِ في آفزیٌی(سَتٌتَ)2005 ،

ثش اػبع ایٗ ٔذَٔ ،شاوض سؿذ فٙبٚسی پی٘ٛذ ثیٗ ؿشوت ٞبی ٘ٛپب  ٚػبیش ریٙفؼبٖ سا وٙٔ ٝبثؼی چٛٔ ٖٛػؼبت ٔبِی،
دِٚت ،ؿجىٞٝبی وؼت  ٚوبس سا فشأ ٓٞیآٚس٘ذ ،ثشلشاس ٔیػبصد .دس ٚالغ ٔشاوض سؿذ فٙبٚسی ٔىب٘یؼٕی سا ثشای ا٘تمبَ فٙبٚسی
وٛٔ ٝخت تـٛیك  ٚتشغیت تٛػؼ ٝؿشوتٞبی وٛچه ٛ٘ ٚپب ٔیؿ٘ٛذ ایدبد ٔیوٙٙذ .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس ٔ 31غبِؼٛٔ ٝسدی ثش
سٚی ٔشاوض سؿذ فٙبٚسی اص وـٛسٞبی ٔغشح د٘یب ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٔدٕٛػ ٝآٔبس ٘بپبسأتشیه ا٘دبْ ؿذ و٘ ٝتبیح آٖ وّیٝ
فشضیٞ ٝبی پظٞٚـی ٔجتٙی ثش تبثیش ػٛأُ فشٍٙٞی  ٚؿشایظ ٔحّی ثش سٚی سؿذ ٔشاوض فٙبٚسی ثؼٛٙاٖ اٞشٔی ثشای فٗ آفشیٙی سا
ٔٛسد تبییذ لشاس داد[.]10
سایت ٕٞ ٚىبساٖ 3دس ٔغبِؼ ٝخٛد تبثیش ٚیظٌی ٞبی ػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی سا دس لبِت ٘مـی و ٝافشاد  ٚتیٓٞب دس فشآیٙذ پیچیذٜ
فٗ آفشیٙی ایفب ٔیوٙٙذٛٔ ،سد ثشسػی لشاس داد٘ذ .آٟ٘ب ػ ٝػبُٔ «ػغح ؿشوت»« ،ػغح افشاد» « ٚػغح تیٓٞب» سا ث ٝػٛٙاٖ
ػٛأُ ا٘ؼب٘ی ٔٛثش ثش فٗ آفشیٙی ٔؼشفی  ٚتـشیح وشد٘ذ[.]3
پشادٖ 4دس پظٞٚؾ دیٍشی چبسچٛة خبٔؼی سا ثشای فٗ آفشیٙی اسای ٝداد ٜاػتٔ .ذَ ٔفٟٔٛی ٚی دس ؿىُ ؿٕبس 3 ٜلبثُ
ٔالحظ ٝاػت .ث ٝاػتمبد ٚی ری٘فؼبٖ فٗ آفشیٙی ػجبستٙذ اص« :وبسآفشیٙبٖ فٙبٚسا٘ ،ٝدا٘ـٍبٜٞب ،ؿشوتٞب ،ػشٔبیٔ ٝبِیٔ ،ـتشیبٖ
 ٚثبصاس ،دِٚت ٔ ٚـبٚساٖ» [.]2

1

Soetanto
Hofstede
3
Wright et al.
4
Prodan
2
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ضكل  :3هدل هفَْهی في آفزیٌی (پزادى)2007 ،

ث ٝاػتمبد پتی 1لبثّیتٞب  ٚفشآیٙذٞبی ٔشتجظ ثب فٗ آفشیٙی ٚسای افشاد  ٚػبصٔبٖٞب ثٛد ٚ ٜثغٛس دس ٓٞپیچیذٜای ثب ثؼتشی
و ٝدس آٖ تٛػؼ ٝیبفت ،ٝپی٘ٛذ یبفت ٚ ٝآٔیخت ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ثؼتش اص ٔدٕٛػٝی ٔـخلی اص ؿشایظ ٔحّی ٚ ،تشویجی اص
پیىشثٙذیٞبی ٟ٘بدی  ٚساثغٝای و ٝوبسآفشیٙی  ٚتٛػؼ ٝفٙبٚسا٘ ٝسا تحت تبثیش لشاس ٔیدٞذ ػبخت ٝؿذ ٜاػت .چبسچٛة
پیـٟٙبدی پتی دس ؿىُ ؿٕبس 4 ٜلبثُ ٔـبٞذ ٜاػت.

ضكل  :4دیدگاُ سیستواتیک بِ في آفزیٌی؛ (پتی)2009 ،

Petti

1
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ثغٛس خالك ٝدس ٔذَ پیـٟٙبدی پتیٔ ،ف ْٟٛفٗ آفشیٙی ثش ٔجٙبی ػ ٝخضء ث٘ ٝبْٞبی ِٔٛفٔ ٝحیغیِٛٔ ،فٔ ٝذیشیتی ٚ
ِٔٛف ٝوبسآفشیٙی ثٙبٟ٘بد ٜؿذ ٜاػت ٔ ٚبٞیت فٗ آفشیٙی ثبصتبثٙذ ٜػیؼتٕی اص ثبصیٍشاٖ ٔتمبثُ اػت و ٝدس ٔدٕٛػ ٝفؼبِیتٞبی
ٔشتجظ ثب ؿٙبػبیی  ٚتٛػؼ ٝفٙبٚسی ،ؿٙبخت فشكتٞب ،تٛػؼٔ ٝحل ،َٛتٛػؼ ٝوؼت  ٚوبس  ٚایدبد آٖ ٘مؾ آفشیٙی ٔیوٙٙذ
[.]11
1
دس پظٞٚـی و ٝوّٛدی ٚ ٛؿٛخٗ پیشأ ٖٛػٛأُ ٔٛثش ثش فٗ آفشیٙی ثش سٚی  66ؿشوت فٙبٚسی ٔحٛس دس اػتبٖ ٌٛآً٘
داً٘ چیٗ ا٘دبْ داد٘ذ ،پغ اص ؿٙبػبیی  ٚدػتٝثٙذی چٟبس دػت ٝاص ػٛأُ ٔٛثش ثش فٗ آفشیٙی ،ثب اػتفبد ٜاص آصٖٔٞٛبی
ٕٞجؼتٍی پیشػ ٚ ٖٛآصٔ t ٖٛساثغ ٝثیٗ ٔذیشیت دا٘ؾٛ٘ ،آٚسی ٔذَ وؼت  ٚوبس ،فش ًٙٞػبصٔب٘ی ،پی٘ٛذٞبی لٛی ،استجبط
فشدی  ٚالذأبت حمٛق ٔبِىیت فىشی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ .ایٗ ػٛأُ دس غبِت  4دػت ٝوّی صیش عجمٝثٙذی ؿذ٘ذ وٝ
ػجبست ثٛد٘ذ اص [:]12


دػت ٝا )َٚػٛأُ داخّیٍ٘ :شؽٞبی وبسآفشیٗٔ ،ذیشیت وبسوٙبٖ دا٘ؾ ،پظٞٚؾ  ٚتٛػؼٛ٘ ،ٝآٚسی ٔذَ وؼت  ٚوبس،
فش ًٙٞػبصٔب٘ی؛



دػت ٝدٚ )ْٚیظٌیٞبی خبسخی :ثبصیٍشاٖ اكّیٌ ،ش(ٜاتحبد)ٞبی ضؼیف  ٚلٛی ،ؿجىٞٝبی ٘بٔتشاوٓ ٔ ٚتشاوٓ ،سٚاثظ
فشدیٔ ،فبد سٚاثظ؛



دػت ٝػ )ْٛػبصٔبٖٞب :خظ ٔـیٞبی حٕبیتی دِٚت ،حمٛق ٔبِىیت فىشی ،اخشای لب٘٘ٛی لشاسداد؛

 دػت ٝچٟبسْ) ٔحیظ :ثخـؾ ٔحیغی ،صٔی ٝٙوؼت  ٚوبس داخّی ،فشّٔ ًٙٞی وؼت  ٚوبس.
دس پظٞٚؾ دیٍشی پتی  ٚصً٘ 2چبسچٛثی یىپبسچ ٝسا ثشای فٗ آفشیٙی دس ؿشوتٞبی چیٙی ٔغبثك ؿىُ  5پیـٟٙبد
داد٘ذ .ایٗ ٔذَ ٘ظشیٞٝب  ٚدیذٌبٞ ٜبی ٔختّف اص ٔذیشیت اػتشاتظیه ،وبسآفشیٙی ،ػشٔبی ٝاختٕبػی ٔ ٚذیشیت فٙبٚسی ٛ٘ ٚآٚسی
سا یىپبسچٔ ٝیٕ٘بیذ [.]13

ضكل  :5چارچَبی یكپارچِ بزای في آفزیٌی در ضزکتّای چیٌی (پتی ٍ سًگ)2011 ،

Claudio & Shujun

Petti & Zhang

1
2
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ٕٞب٘غٛس و ٝدس ؿىُ ٘ 5یض لبثُ ٔالحظ ٝاػت ایٗ چبسچٛة ثش ٔجٙبی پٙح ِٔٛف ٝاكّی اػت وٍٕٞ ٝی دس كٛست ثىبسٌیشی
ٔٙبػت تبثیش ٔثجتی ثش لبثّیتٞب  ٚظشفیتٞبی فٗآفشیٙی داس٘ذ  ٚدس ٟ٘بیت فٗ آفشیٙی ٘یض تبثیش ٔثجتی ثش ثٟجٛد وؼت  ٚوبس یب
ٕٞبٖ ٔضیت سلبثتی خٛاٞذ داؿت.
خذ 1 َٚخالكٝای اص ٕٟٔتشیٗ پظٞٚؾٞبی كٛست ٌشفت ٝدس حیغ ٝفٗ آفشیٙی سا دس چٙذ ػبَ اخیش ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
جدٍل  :1هْوتزیي پضٍّصّای اًجام ضدُ در حَسُ في آفزیٌی
ردیف

ًام ًَیسٌدُ

حَسُ پضٍّص

ٍ سال

رٍش جوعآٍری

هتدٍلَصی

یافتِّا

هٌبع

دادُّا

1

خبوجبص ٚ
تشوٕٙی،
2012

ؿٙبػبیی ٔٛا٘غ ػبختبسی
فٗآفشیٙی دس پبسنٞبی ػّٓ ٚ
فٙبٚسی ایشاٖ

2

ثیّتی،
2012

وبسآفشیٙی تىِٛٛٙطیٔ :شٚس وّی،
تؼشیف  ٚخٙجٞٝبی ٔتٕبیض

3

ٚیالثی،
2010

ثشسػی ساثغ ٝثیٗ ٔذیشیت ٔبِىیت
فىشی  ٚفٗ آفشیٙی

ػشؿٕبسی اص وّیٝ
ؿشوتٞبی فؼبَ
دس حٛص ٜفٙبٚسی
صیؼت دا٘ؾ

4

ِی،ٖٚ ٚ ٛ
2009

پشػـٙبٔ ٝثیٗ 35
٘فش اص خجشٌبٖ

---

تحّیُ
آٔبسی ثب

SPSS

---

تحّیُ
آٔبسی

ٚ -1سٚد افشاد غیش ٔتخلق ثٝ
ٔٛضٛػبت فٙبٚسا٘ٝ
 -2ػذْ ٚخٛد صیشػبختبس الصْ ثشای
وؼت  ٚوبسٞبی فٙبٚسا٘ٝ
فٗ آفشیٙی آصٔٔ ٖٛـبسوتی  ٚتِٛیذ
ٔحلٛالت خذیذ ،داساییٞب ٚ ٚیظٌیٞبی
آٟ٘بػت و ٝثغٛس پیچیذٜای ثب
پیـشفتٞبی دا٘ؾ ػّٕی-فٙی  ٚحمٛق
ٔبِىیت داسایی ؿشوتی دس استجبط اػت
ا٘تخبة تشویت ٔٙبػت اثضاسٞبی ٔبِىیت
فىشی ،دس وٙبس ػبیش اثضاسٞبی لب٘٘ٛی ٚ
وؼت  ٚوبس ثشای پـتیجب٘ی اص فٙبٚسی
(ثشای ٞش ٔٛلؼیت خبف) ٘یبصٔٙذ
ٔحؼٛة وشدٖ صٔی ،ٝٙػٛد ػبصٔب٘ی ٚ
اٞذاف ػبصٔبٖ فٙبٚسا٘ ٝثب یىذیٍش  ٚثب
ٚیظٌیٞبی فٙبٚسی ٔشثٛعٔ ٝیثبؿذ

اٍِٞٛبی فٗ آفشیٙی دس
ؿشوتٞبی  High-Techدس
چیٗ

ٔغبِؼٛٔ ٝسدی

---

ػ ٝاٍِٛی فٗ آفشیٙی:
ٚ .1سٚد فٙبسٚی
ٔ R&D .2ـبسوتی
 R&D .3دس ٖٚػبصٔب٘ی

5

ػجذاِ،ٝ
2009

دٌشٌ٘ٛی اص وبسآفشیٙی ث ٝتٛػؼٝ
فٗ آفشیٙی دس ٔبِضی

ٔشٚس ادثیبت ٘ظشی

---

تالؽٞبی دِٚت دس ثىبسٌیشی  ٚاخشای
خظ ٔـیٞبی ٔتفبٚت ثشای حٕبیت اص
ثش٘بٔٞٝبی فٙبٚسا٘ ٝؿشوتٞبی ٘ٛپب دس
ٔبِضی ٕٟٔتشیٗ ػبُٔ تٛػؼ ٝالتلبدی
ایٗ وـٛس اص د 1990 ٝٞتبو ٖٛٙثٛدٜ
اػت.

6

فب٘ی ٚ
ٕٞىبساٖ،
2005

عشاحی اٍِٛی وبسآفشیٙی دس
ثخؾ فٙبٚسی اعالػبت

تٛصیغ پشػـٙبٔٝ
دس اػتبٖ ثٛؿٟش

7

ِیٚ ٛ

ػجهٞبی فٗ آفشیٙیٔ :مبیؼ ٝدٚ

ٔغبِؼٛٔ ٝسدی دٚ

تحّیُ
آٔبسی ثب

SPSS

---

ثشای وبسآفشیٙی دس ثخؾ فٙبٚسی
اعالػبت ،تٛخٕٞ ٝضٔبٖ ث ٝػٛأُ ػشضٝ
 ٚتمبضب ضشٚسی اػت  ٚتبویذ  ٚتٕشوض
ثش تمبضب اص إٞیت ثیـتشی ثشخٛسداس
اػت.
 UMCتٕبیُ ث ٝچبثىی دس ؿجىٞٝبی

[]14

[ ]7

[]15

[]16

[]17
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[]18

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین
کنفرانس ملی مدیریت فناوری

ٕٞىبساٖ،
2004

8

٘بسدیٛػیٍٙبٜ
2003 ،

ؿشوت

ؿشوت تبیٛا٘ی

وبسآفشیٙی ٛ٘ ٚآٚسی فٙبٚسا٘ :ٝاص
خّك ایذ ٜتب اسصؽ آفشیٙی ،یه
ٔذَ ٔجتٙی ثش دا٘ؾ

ٔ 30غبِؼٛٔ ٝسدی

ػبصٔب٘ی  ٚتٛٙع دس وؼت ٚوبس داسد
دسحبِیى TSMC ٝتٕبیُ ث ٝثجبت ٚ
تٕشوض ثش یه حیغ ٝخبف سا داسد

---

ػٛأُ ٔٛثش ثش ػبٔب٘ ٝفٙبٚسا٘ ٝػجبستٙذ اص:
دسدػتشع ثٛدٖ ٔٙبثغ ٔبِی  ٚفٙبٚسا٘،ٝ
تٛإ٘ٙذػبصٞبی ثبصاسٙٞ ،دبسٞب،
فٙبٚسیٞبی سلبثتیٔ ،ـتشیبٖ ٚ
ٔٛلؼیتیبثی اسصؽٞب.
ػغح دا٘ؾ ٔ ٚیضاٖ تدشث ٝثشای
ؿٙبػبیی فشكتٞبی اسصؽ آفشیٙی
ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ ایدبد ػبٔب٘ ٝفٙبٚسا٘ٝ
ٞؼتٙذ.

[]19

 -3هدل ًظزی پضٍّص
دس ایٗ ثخؾٔ ،ذَ ٘ظشی پظٞٚؾ ،ػٛأُ  ٚصیشٔدٕٛػٞٝبی فشػی آٖ ثغٛس وبُٔ تـشیح ؿذٜا٘ذ .دس ایٗ پظٞٚؾ ٔذَ ٘ظشی
فٗآفشیٙی اص  9دػت ٝوّی ؿبُٔ «دِٚت ،دا٘ـٍبٜٞب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽ ػبِیٔ ،شاوض سؿذ  ٚپبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی ،ؿشوتٞب ٚ
ٔٛػؼبت داخّی ،ؿشوتٞب ٛٔ ٚػؼبت فشأّی ،ؿشایظ ٔحّی ،وبسآفشیٙبٖ فٙبٚسا٘ٔ ،ٝـبٚساٖ  ٚػشٔبیٌٝزاساٖ ٚ ،ؿشوتٞبی
دا٘ؾ ثٙیبٖ یب فٙبٚسیٔحٛس» تـىیُ ؿذ ٜاػت وٞ ٝش یه اص ایٗ دػتٞٝب ٘یض ثش اػبع ٔغبِؼبت ٘ظشی ا٘دبْ ؿذ ٜثٝ
صیشٔدٕٛػٞٝبی تمؼیٓ ؿذٜا٘ذ و٘ ٝمؾٞبی ٞشیه اص ایٗ دػتٞٝب سا دس استجبط ثب تٛػؼ ٝفٗآفشیٙی ٘ـبٖ ٔیدٞذ .دس ادأٞ ٝش
یه اص ایٗ دػتٞٝب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝا٘ذ  ٚػپغ ٔذَ ٘ظشی پظٞٚؾ ٘یض دس ؿىُ  6اسای ٝؿذ ٜاػت.
 دٍلت :دِٚتٞب ؿشوبی ثؼیبس ٔ ٟٓدس ؿىُ دٞی یه ٔحیظ دٚػتب٘ ٝوؼت  ٚوبس ٞؼتٙذ وٛٔ ٝخت تشغیت
فٗآفشیٙی ٔیؿٛد .آٟ٘ب ث ٝؿىٌُیشی ؿشوتٞب ؿتبة ٔیدٙٞذ  ٚؿشوتٞبی وٛچه ٔ ٚتٛػظ( )SMEsسا ث ٝسؿذ
سٚصافض ٖٚتشغیت ٔیوٙٙذ [ .]2ثذ ٖٚؿه دِٚتٞب ٟ٘ ٚبدٞبی لب٘٘ٛی ٕٟٔتشیٗ ٘مؾ  ٚػٍٙیٗتشیٗ ٚظیف ٝسا دس
استمبی ػغح دا٘ؾ ،فشا ٓٞآٚسدٖ صیشػبختٞب ،حٕبیت اص ؿشوتٞبی فٙبٚسی ٔحٛس  ٚتـٛیك وبسآفشیٙبٖ ث ٝفؼبِیت دس
فضبی وؼت  ٚوبس داس٘ذٔ .غبِؼ ٝوـٛسٞبی ٔٛفك دس صٔی ٝٙاسایٔ ٝحلٛالت پیـشفت ٚ ٝثب فٙبٚسی ثبال ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٝ
دِٚتٞب ٟ٘ ٚبدٞبی لبٌٖ٘ٛزاس اص ػبَٞب لجُ ثشای تٛػؼ ٚ ٝپیـشفت ػّٕی-تىِٛٛٙطیىی خٛد ثش٘بٔٞٝبی ثّٙذٔذت
داؿتٝا٘ذ .س٘ٚذ تبسیخی ٘ـبٖ ٔیدٞذ کشورهایی که ترای ایجاد زیرساخت های مناسة در ارتثاطات از راه دور ،اتوماسیون ،و
یا آموزش و پرورش سرعت عمل ندارند ،انقالبهای تسرگ تکنولوشیکی ،تجاری و اجتماعی را از دست خواهند داد [ .]4دِٚتٞب
ثب اتخبر لٛا٘یٗ حٕبیتیٌٛ ،اٞیٙبٔ ،ٝحك ثجت ،ایدبد صیشػبختٞبی تىِٛٛٙطیه ،لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ،احتشاْ ث ٝحمٛق
ٔبِىیت فىشی  ٚػیبػت ٞب  ٚتؼبُٔ ٔٙبػت دس حٛص ٜدیپّٕبتیه تبثیش ٔؼتمیٕی ثش فٗ آفشیٙی دس وـٛسٞب داؿتٝ
ثبؿٙذ.
دس التلبد ایشاٖ ػال ٜٚثش ٘مؾٞبی ٔـتشن  ٕٝٞدِٚت ٞب ،ث ٝػّت دِٚتی ثٛدٖ التلبد وـٛس ،دِٚت داسای ٘مؾ
وّیذی ٙٔ ٚحلش ث ٝفشدی اػت؛ تب خبیی ؤ ٝیتٛاٖ تٕبْ تٛفیك یب ػذْ تٛفیك ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت سا
ث ٝدِٚت ٘ؼجت داد [.]2
دس ٔذَ ٘ظشی اسای ٝؿذ ٜدس ایٗ پظٞٚؾ ،دِٚت ث ٝػٛٙاٖ تٛإ٘ٙذتشیٗ ٟ٘بد تبثیشٌزاس ثش استمبی ػغح فٗآفشیٙی دس
وـٛس ،ثش ػّٕىشد ٟ٘بدٞبی دیٍشی ٕٞچ« ٖٛدا٘ـٍبٜٞب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽ ػبِی»ٔ« ،شاوض سؿذ  ٚپبسنٞبی ػّٓ ٚ
فٙبٚسی»« ،ؿشوتٞب ٛٔ ٚػؼبت داخّی» « ٚؿشوتٞب ٛٔ ٚػؼبت فشأّی» تبثیش ٔؼتمیٕی خٛاٞذ داؿت.

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین
کنفرانس ملی مدیریت فناوری

 داًطگاُّا ٍ هَسسات آهَسش عالی :دا٘ـٍبٞ ٜب ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بدٞبی ػّٕی وٚ ٝظیف ٝتشثیت ٘یشٞٚبی ٔتخلق ٚ
ٔبٞش سا ثشای وؼت  ٚوبس آیٙذ ٜداس٘ذٔ ،یثبیؼت ثش٘بٔٚ ٝیظٜای سا ثشای ؿىٛفبیی ٞش چ ٝثیـتش فضبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی
داؿت ٝثبؿٙذ .ث ٝاػتمبد پشادٖ دا٘ـٍبٜٞب ػ٘ ٝمؾ ثؼیبس ٔ ٟٓدس استجبط ثب ؿشوتٞبی فٙبٚسی ٔحٛس داس٘ذ و ٝػجبستٙذ
اص [:]2



٘مؾ آٔٛصؿی؛



٘مـی و ٝتٛػؼ ٚ ٝپظٞٚؾ دا٘ـٍبٞی Spin-off ،دا٘ـٍبٞی ٔ ٚشاوض سؿذ دا٘ـٍبٞی دس تبػیغ ؿشوتٞبی
خذیذ ثب فٙبٚسی ثبال 1ایفب ٔیوٙٙذ .الصْ ث ٝروش اػت و Spin-off ٝیه ؿشوت ٔدضا  ٚتب حذی ٔؼتمُ و ٝاص
ثخؾٞبی یه ؿشوت ٔٛخٛد ؿىُ ٌشفت ٝاػت[ ]21؛

٘ مـی و ٝدس ٕٞىبسی ثب ؿشوتٞبی ثب فٙبٚسی ثبال (خٛؿٞٝبی كٙؼتی ،2پبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی  )... ٚایفب
ٔیوٙٙذ.
ٔیضاٖ تؼبّٔی و ٝدا٘ـٍبٜٞب ثب پبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی ٔ ٚشاوض كٙؼتی ٔ ٚحیظ وؼت  ٚوبس داس٘ذ ٘یض دس ٚسٚد
٘یشٞٚبی ٔتخلق ثٔ ٝحیظ كٙؼت  ٚفٙبٚسی٘ ٚ ،یض ا٘تمبَ فٙبٚسی دا٘ـٍبٞی ثؼیبس ٔٛثش خٛاٞذ ثٛد .ثغٛس ٔثبَ
دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ثب ایدبد ٔشوض سؿذ  ٚپبسن ػ ّٓ  ٚفٙبٚسی دس وٙبس ٔشاوض ػّٕی ٚ ،ایدبد یه تؼبُٔ ٔٙبػت تٛا٘ؼت ٝاػت
ٌبْٞبی ثّٙذی سا دس خٟت حٕبیت اص ؿشوتٞب ٘ٛپب  ٚوؼت ٚوبسٞبی فٙبٚسا٘ ٝخذیذ ثشداسد .ثٙبثشایٗ ایدبد ٔشاوض سؿذ
 ٚپبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی دس دَ دا٘ـٍبٜٞب  ٚیب دس ٘ضدیىی آٟ٘ب اص إٞیت ثؼیبس صیبدی ثشخٛسداس اػت.
دس ٔذَ ٘ظشی پظٞٚؾٛٔ ،اسدی ٕٞچ R&D« ٖٛدا٘ـٍبٞی Spin-off ،دا٘ـٍبٞی ،ا٘تـبس  ٚتدبسیػبصی فٙبٚسی،
ٔـبسوت دس ثش٘بٔٞٝبی فٙی-تىِٛٛٙطیىی( ٚ )S&Tتؼبُٔ ثب پبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی» ث ٝػٛٙاٖ ٔدٕٛػ ٝػٛأُ ٔٛثش
ثش تشٚیح فٗ آفشیٙی اص عشف ٟ٘بدٞبی ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٜٞب دس٘ظشٌشفت ٝؿذٜا٘ذ.
 هزاکش رضد ٍ پارکّای علن ٍ فٌاٍری :پبسن ٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی دا٘ـٍبٞی ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜو ٝا٘تمبَ فٙبٚسی
دا٘ـٍبٞی ٔ ٟٓاػت ،اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس٘ذ .ثٌ ٝفت ٝا٘دٕٗ پبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی ثشیتب٘یب( ،)UKSPAایٗ
پبسنٞب ػٚ ٝیظٌی اػبػی داس٘ذ :اثتذا آ٘ى ٝثشای ایدبد  ٚپشٚسؽ ؿشوتٞبی ٔتٕشوض ثش  R&Dعشاحی ؿذٜا٘ذ ،دْٚ
آ٘ىٔ ٝحیغی سا فشأ ٓٞیوٙٙذ تب ؿشوتٞبی ثضسي لبدس ث ٝتٛػؼ ٝاستجبعبت ثب ؿشوتٞبی وٛچه  ٚثب فٙبٚسی ثبال
ثبؿٙذ ٚ ،ػ ْٛآ٘ى ٝپی٘ٛذٞبی ٔٛثش  ٚسػٕی سا ثیٗ ؿشوتٞب ،دا٘ـٍبٜٞب  ٚػبیش ٟ٘بدٞبی پظٞٚـی تٛػؼٝ
ٔیدٙٞذ[.]20
 ضزکتّا ٍ هَسسات داخلی :وبسآفشیٙی ثیٗ ػبصٔب٘ی 3یه ِٔٛف ٟٓٔ ٝدس تٛػؼ ٝالتلبدی اػت و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔٙدش
ثٔ ٝـبسوتٞبی خذیذ وؼت  ٚوبسٔ 4یؿٛد ثّىٛٔ ٝخت ػبیش خٟتٌیشیٞب  ٚفؼبِیتٞبی ٘ٛآٚسإ٘ٞ ٝچ ٖٛتٛػؼٝ
ٔحلٛالت ،خذٔبت ،فٙبٚسیٞب ،ف ٖٛٙاخشایی ،ساٞجشدٞبٚ ٚ ،ضؼیتٞبی سلبثتی خذیذ ٔیؿٛد [ .]2ؿشوتٞب ٚ
ٔٛػؼبت داخّی ثب تٛػؼ R&D ٝداخّی Spin-off ،ػبصٔب٘ی  ٚاٍِٛثشداسی 5اص ؿشوتٞبی ٔٛفك ،صیشثٙبی دا٘ؾ
ػّٕی-تىِٛٛٙطیىی سا دس دس ٖٚخٛد تٛػؼٔ ٝیدٙٞذ.
 ضزکتّا ٍ هَسسات فزاهلی :ؿشوتٞب ٛٔ ٚػؼبت فشأّی ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ اٞشٔی ٔ ٟٓدس ؿىٌُیشی  ٚپیـشفت
ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ  ٚفٙبٚسی ٔحٛس  ٚتشٚیح فٗآفشیٙی دس وـٛس ثبؿٙذ[ .]13ایٗ ؿشوتٞب ؤ ٝؼٕٛال دس خبسج اص
ٔشصٞبی وـٛسٞب فؼبِیت ٔیوٙٙذ ،ثٛاػغ ٝلشاسٌیشی دس وـٛسٞبی تٛػؼٝیبفت ٚ ٝاستجبط ثب ؿشوتٞبی خبسخی
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ؿٙبخت ٝؿذ ٜدس صٔی ٝٙوبسآفشیٙی  ٚفٙبٚسی اعالػبتٔ ،یتٛا٘ٙذ وب٘بَ ٔغٕئٙی دس ا٘تمبَ دا٘ؾ ث ٝؿشوتٞبی ٘ٛپب
ثبؿٙذ .ػٛأّی ٕٞچ« ٖٛخشیذ پشٚا٘ ٚ ٝحك أتیبص ٔحلٛالت خذیذ فٗآٚسا٘« ،»ٝحك ثجت»« ،خزة
ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٔؼتمیٓ خبسخی اص عشیك لشاسدادٞب ٙٔ ٚبللٞٝبی ثیٗإِّّی» « ٚا٘تمبَ فٙبٚسی یب دا٘ؾ
تىِٛٛٙطیه» ث ٝداخُ وـٛس اص خّٕٕٟٔ ٝتشیٗ ایٗ ػٛأُ ٞؼتٙذ.
 ضزایط هحلیٙٔ :ظٛس اص ؿشایظ ٔحّی ٕٞبٖ ؿشایظ ٔٙغم ٝای اػت و ٝثذ ٖٚؿه تبثیش صیبدی ثش سٚی وبسآفشیٙی ٚ
فٗآفشیٙی داسدٚ .خٛد ػٛأّی ٕٞچ« ٖٛفش ًٙٞوبس تیٕی»« ،فش ًٙٞوبسآفشیٙی»« ،فش ًٙٞپزیشؽ تغییش» « ٚثبصاس
ٔلشف وٙٙذٌبٖ» تبثیش ثؼیبس صیبدی ثش سٚی تشٚیح وبسآفشیٙیٞبی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی دس ؿشوتٞب  ٚدس التلبد ّٔی
داسد .دس وـٛسٞبی تٛػؼ ٝیبفت ٝو ٝفٗ آفشیٙی ٘مؾ ثؼیبس پشٍ٘ی دس تٛػؼّٔ ٝی  ٚسؿذ التلبدی ایفب ٔیوٙذ ،یىی اص
اٞشْٞبی تبثیشٌزاس ثش سٚی خشیبٖ فٗآفشیٙی ػٛأُ فشٍٙٞی اػت .پظٞٚـٍشا٘ی ٕٞچ ٖٛثشخّٕٗ ،ػٛتٙت ،ٛپشادٖ ... ٚ
دس ٔغبِؼبت خٛد ایٗ ػٛأُ سا دس تشٚیح وبسآفشیٙی ٞبی ٔجتٙی ثش ٘ٛآٚسی  ٚفٙبٚسی ثؼیبس ٔٛثش دا٘ؼت ٝا٘ذ [،]9[ ،]2
[.]10
 کارآفزیٌاى فٌاٍراًِ :وبسآفشیٙبٖ فٙبٚسا٘ٔ ٝؼٕٛال دا٘ؾٟٔ ،بست ٚ ،ػبیش ٚیظٌیٞبیی سا و ٝآٟ٘ب سا اص وبسآفشیٙبٖ ػٙتی
ٔتٕبیض ٔیػبصد ،داسا ٞؼتٙذ .آٟ٘ب داسای دا٘ؾ فٙی وبفی ٞؼتٙذ أب فبلذ ٟٔبستٞبی الصْ ثشای وؼت  ٚوبس ٞؼتٙذ.
ػٛأُ اٍ٘یضؿی وبسآفشیٗ فٙبٚسا٘ٔ ٝحشنٞبی وّیذی ٔٛفمیت ٚی ٔیثبؿٙذ[ .]2وبسآفشیٗ ػٙتی فشدی اػت وٝ
تٛا٘بیی ؿٙبخت فشكت ٞب  ٚاػتفبد ٜتدبسی اص خذٔت یب ٔحل َٛخذیذ سا داسد ،دس حبِیى ٝوبسآفشیٗ فٙبٚسا٘ ٝیب
فٗ آفشیٗ وؼی اػت و ٝتٛا٘بیی ؿٙبخت ثبصاس ثشای ثىبسٌیشی فٙبٚسی و ٝدس ٟ٘بیت ٔٙدش ثٛ٘ ٝآٚسیٞبی فٙبٚسا٘ٚ ٝ
تٛػؼٔ ٝحل َٛیب خذٔت خذیذ ؿٛد سا داسد [.]14
 هطاٍراى ٍ سزهایِگذاراى :ؿشوتٞبی ٘ٛپب دس فؼبِیتٞبی خٛد ثب ٔـىالتی ٔٛاخٔ ٝیؿ٘ٛذ و ٝثذ ٖٚاػتفبد ٜاص
٘ظشات ٔـبٚساٖ  ٚافشاد ٔتخلق لبدس ث ٝحُ آٟ٘ب ٘یؼتٙذ .ؿىبفٞبی اعالػبت ،لبثّیتٞبی فٙی  ٚحُ ٔؼئّ،ٝ
یبدٌیشی ٙٔ ٚبثغ اص خّٕٕٟٔ ٝتشیٗ ؿىبفٞبیی ٞؼتٙذ و ٝؿشوتٞبی ٘ٛپب ثشای پٛؿؾ آٟ٘ب ٘یبص ثٔ ٝـٛست ٌشفتٗ اص
ٔتخللبٖ ٔ ٚـبٚساٖ داس٘ذ .ثٙبثشایٗ ٘جبیذ ایٗ ٔغّت ٔ ٟٓسا ٘بدیذٌ ٜشفت و ٝوبسآفشیٙبٖ فٙبٚسا٘ ٝثشای ٔٛفمیت ٘یبص
ثٔ ٝـبٚساٖ ٔختّف اص ؿجىٞٝبی اختٕبػی (دٚػتبٖ ،خٛیـب٘ٚذاٖ ،آؿٙبیبٖ  )... ٚخٛد داس٘ذ [ .]2دس ساثغ ٝثب خزة
ػشٔبی٘ ٝیض یه ؿشوت اص ساٞ ٜبی ٔختّف ،ثؼت ٝثٔ ٝیضاٖ تٛػؼ ٝخٛد داسایی وؼت ٔیوٙذٔ .یضاٖ تجحش وبسآفشیٗ دس
خزة ٔٙبثغ ٔبِی اص آؿٙبیبٖ ،دٚػتبٖ ،ؿشوتٞبی فٙبٚسی ٔحٛس ثؼیبس حیبتی اػت .ػال ٜٚثش آٖ یىی اص ساٜٞبی ثؼیبس
ٔتذا َٚثشای خزة ٔٙبثغ ٔبِی دس ؿشوتٞبی فٙبٚسی ٔحٛس ػشٔبیٌٝزاسی ٔـتشن 1اػت.
 ضزکتّای فٌاٍری هحَر یا داًص بٌیاى جدید :ؿىٌُیشی ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ یب فٙبٚسی ٔحٛس ٔبحلُ یب
٘تید ٝخشیبٖ فٗآفشیٙی دس داخُ وـٛس ٔیثبؿٙذ .حضٛس ایٗ ؿشوتٞب ٘ٛپب ثبػث ثٟجٛد ٞشچ ٝثیـتش ثبصاس سلبثتی،
وؼت ٔضیت سلبثتی ،ثٟجٛد ػّٕىشد وؼت  ٚوبس ،خّك  ٚتٛػؼ ٝوؼت ٚوبس ،اسصؽآفشیٙی ،تِٛیذ ٔحلٛالت ثب فٙبٚسی
ثبال  ٚتدبسیػبصی ٔحلٛالت داسای فٙبٚسی پیـشفتٔ ٝیؿٛد [.]13[،]12[،]11[،]10[،]9[،]2
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داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَسش عالی
ضزایط هحلی











فش ًٙٞوبس تیٕی
فش ًٙٞپزیشؽ تغییش
فش ًٙٞوبسآفشیٙی
ثبصاس ٔلشف وٙٙذٌبٖ

 R&Dدا٘ـٍبٞی
 Spin-offدا٘ـٍبٞی
ا٘تـبس  ٚتدبسی ػبصی فٙبٚسی
ٔـبسوت دس ثش٘بٔٞ ٝبی S&T
استجبط ثب پبسن ٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسی

هزاکش رضد ٍ پارک ّای علن ٍ فٌاٍری
کارآفزیٌاى فٌاٍراًِ






ضزکت ّای فٌاٍری هحَر جدید

اٍ٘یضٜ
افشاد ٔؼتؼذ
ٟٔبست




حٕبیت اص ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ
ٛ٘ ٚپب
ا٘تمبَ فٙبٚسی)تىِٛٛٙطی(
تشٚیح ٘ٛآٚسی ٞبی فٙبٚسا٘ٝ




ٔحلٛالت ثب فٙبٚسی ثشتش
وؼت ٔضیت سلبثتی

ضزکت ّا ٍ هَسسات داخلی




هطاٍراى ٍ سزهایِ گذاراى
)خصَصی ٍ دٍلتی(



دٍلت








لٛا٘یٗ حٕبیتی
ٌٛاٞیٙبٔٝ
حك ثجت  ٚاختشاع
صیشػبخت فٙبٚسا٘)ٝتىِٛٛٙطیه(
ٔبِیبت
حمٛق ٔبِىیت فىشی
تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی

 R&Dؿشوتی
 Spin-offؿشوتی
اٍِٛثشداسی

تضسیك پ ٚ َٛػشٔبیٝ
اسای ٝایذٞ ٜبی تبصٜ
ضزکت ّا ٍ هَسسات فزاهلی





پشٚا٘ ٚ ٝأتیبص )(Licence
حك ثجت )(Patent
ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔؼتمیٓ خبسخی )(FDI
ا٘تمبَ فٙبٚسی خبسخی

ضكل  :6هدل ًظزی تَسعِ في آفزیٌی در ضزکتّای فٌاٍری هحَر ایزاًی

 -4جوعبٌدی ٍ ًتیجِگیزی
دػتیبثی ثٔ ٝضیت سلبثتی ،تٛػؼ ٝكبدسات ٔحلٛالت غیش٘فتی ،تِٛیذ ٔحلٛالت ثب فٙبٚسی پیـشفت ٚ ٝثبصاسػبصی  ٚتدبسیػبصی
آٟ٘ب خض دس ػبی ٝتٛخ ٝث ٝوبسآفشیٙیٞبی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی ٛ٘ ٚآٚسی و ٝاص آٖ ث ٝفٗآفشیٙی یبد ٔیؿٛد ٕٔىٗ ٘خٛاٞذ ثٛد .ثشای
دػتیبثی ث ٝایٗ ٔ ٟٓوّی ٝػٛأُ  ٚثبصیٍشاٖ ٘مؾ آفشیٗ دس ایٗ حٛص ٜثبیذ ٚظبیف خٛد سا ث ٝدسػتی ا٘دبْ داد ٚ ٜتؼبُٔ ٔٙبػجی
ثب یىذیٍش داؿت ٝثبؿٙذ .ثغٛس وّی ٔیتٛاٖ ٌفت دِٚت ٕٟٔتشیٗ ٘مؾ سا دس ایٗ حٛص ٜایفب ٔیوٙذ  ٚث ٝثیب٘ی دیٍش دِٚت ثب
ػّٕىشد دسػت خٛد ٔیتٛا٘ذ ػّٕىشد ػبیش ثبصیٍشاٖ ٕٞچ ٖٛدا٘ـٍبٜٞب ،پبسنٞبی ػّٓ  ٚفٙبٚسیٛٔ ٚ ،ػؼبت  ٚػبصٔبٖٞب سا ٘یض
تحت تبثیش لشاس دٞذ.
دس ایٗ پظٞٚؾ ٔف ْٟٛفٗآفشیٙی ،پظٞٚؾ ٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜدس ایٗ حیغ ٚ ٝػٛأُ ٔٛثش ثش آٖ ثغٛس ٘ظشی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌفت
ٔ ٚذِی ٘یض ثشای تٛػؼ ٝفٗآفشیٙی دس وـٛس ثٙٔ ٝظٛس ؿىٌُیشی ؿشوتٞب دا٘ؾثٙیبٖ  ٚوٕه ث ٝؿشوتٞبی ٔتٛػظ ٚ
وٛچه( )SMEsدس سا ٜتِٛیذ ٔحلٛالت ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝثب فٙبٚسی پیـشفت ٝاسای ٝؿذ.
پیـٟٙبد ٔیؿٛد دس پظٞٚؾٞبی آتی تبثیش ٞش یه اص ایٗ ػٛأُ ثش سٚی ؿىٌُیشی ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ ٔ ٚحلٛالت ثب
فٙبٚسی پیـشفت ٝثلٛست ٔغبِؼٔ ٝیذا٘ی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد تب ثلٛست دلیك ٔیضاٖ إٞیت ٞش وذاْ اص دػتٞٝب  ٚػٛأُ
تبثیشٌزاس ٔـخق ٌشدد.

هزاجع
[ ]1عشاحی اٍِٛی وبسآفشیٙی دس ثخؾ فٙبٚسی اعالػبت .فاًی ,علی اصغز ,خداداد حسیٌی ,سید حوید ٍ هصلح ,عبدالوجید .تٟشاٖ،
دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع  :وتبثخب٘ٔ ٝشوضی ,1385 ,سػبِ ٝدوتشیٔ ،ذیشیت ػیؼتٓ.

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین
کنفرانس ملی مدیریت فناوری
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Abstract

Successful commercialization of technological innovations is the exponent of powerful engine in
economic growth and the creation of social wealth. Achieving to competitive advantages,
development of non-oil exports, High-tech products, and marketmaking and commercialization of
them will not be possible unless taking notice to innovation and technology-based
entrepreneurship. The purpose of this article is to review the technopreneurship concept, previous
studies in this area, and finally represent a model to develop the technopreneurship in knowledgebased companies of Iran. For this purpose and according to the literature review, the most effective
factors on technopreneurship were divided into 9 categories include “Government, Universities
and Higher educational institutions, Science and Technology Parks, Domestic companies,
Transnational companies, Local conditions, Technopreneurers, Investors and consultants, and
Knowledge-based or Technology-based companies” which each of these categories have divided
into the smaller effective factors which are the exponent of their roles in developing the innovative
and technology technopreneurships and also creation of High-tech products.
Keywords: Technopreneurship, Technological Innovation, Technology-based Companies, Hightech Products
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