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چكيده
سازمانهای پژوهش و فناوری رسالت توسعه فناوری و تمهيد تجاریسازی آن به منظور ارتقاء و پشتيبانی از
توانمندیهای فناورانه و نوآورانه صنایع مربوطه و مرتبط را برعهده دارند .پيچيدگی و ماهيت خاص فرایند توسعه
فناوری در سازمانهای پژوهش و فناوری به منظور پاسخ اثربخش به نياز صنعت ،نيازمند طراحی یک فرآیند توسعه و
تجاری سازی فناوری است که الزامات مختلف برای پاسخگویی به چالشها و مشکالت متعدد موجود در این مسير را
داشته و منجر به یکپارچگی و تطابق بين نوع و زمان نيازهای فناورانه صنعت و فرایند توسعه و تجاریسازی فناوری در
سازمانهای پژوهش و فناوری گردد .به منظور پاسخگویی به این چالش در این مقاله تالش شده است یک الگوی
تعدیل شده برای توسعه و تجاریسازی فناوری در سازمانهای پژوهش و فناوری ارائه گردد .این مدل براساس تعدیل
ادبيات موجود با استفاده از مطالعه موردی (چند موردی) فرایند توسعه و تجاریسازی فناوری در نمونههای موفق با
استفاده از تحليل کيفی بدست آمده است .پس از تبيين مدل در نهایت به جمعبندی با اشاراتی تحليلی از مدل
پرداخته میشود.
واژههای كليدی :توسعه و تجاریسازی فناوری ،سازمانهای پژوهش و فناوری ،مدیریت راهبردی توسعه و تجاری
سازی فناوری ،مدیریت یکپارچه توسعه و تجاری سازی فناوری
مقدمه:

توسعه فناوری موتور محرک اقتصاد دانشبنيان
است و سازمانهای پژوهش و فناوری به عنوان
متولی توسعه فناوری به یکی از ارکان اساسی در
فرایند توسعه اقتصادی دانشبنيان تبدیل شده و
است .از سوی دیگر توسعه فناورانه ،یک جنبه مهم
ازتوسعه صنعتی است چرا که توسعه و بکارگيری مؤثر
فناوری برای توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه،

مهم است .در واقع رشد اقتصادی و رقابتپذیری
بينالمللی وابسته به توسعه فناورانه است[ .]4توسعه
فناوری های جدید مستلزم انجام پژوهش و
فناوری )R&T(1بوده و پژوهش و فناوری به منظور
توسعه فناوری ،نيازمند صرف هزینه و زمان فراوان
است.
در این زمينه نهادهای پژوهش و فناوری میتوانند
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به صنعت کمک کنند تا فناوری را جذب کرده و برای
بهبود محصوالت و خدمات خود جهت ارتقای قابليت
رقابت صنعتی به کار گيرند [ .]6یکی از این نهادها
سازمانهای پژوهش و فناوری هستند که هدف آنها
کمک به رشد صنعتی از طریق توسعه فناورانه است.
فناوریها برای رفع نيازها و آسانسازی فعاليتها
بوجود آمده و توسعه یافتهاند .توسعه فناوری نيز به
معنی عملکرد بهتر سيستمهای فناوری است که با
منظورهای مشخص تعریف میشوند و آن را میتوان
در دو بعد توليداتی با کارایی و کيفيت برتر و فرآیندها
و روشهایی با بازدهی بيشتر در نظر گرفت .فناوری
بعنوان حاصل خالقيت و ابتکار ،متکی بر فکر و اندیشه
انسانهاست و با ابداعات و اختراعات سر و کار دارد.
هر توسعه فناوری لزوماً حاصل یک نوآوری فناورانه در
محصوالت و روشهاست .این نوآوریهای فناورانه در
گذشته بنا به شرایط ابتکارات و اختراعات ،فردی انجام
میشد ولی امروزه سيستمهای فناوری در بعد محصول
و روشها چنان پيچيده شده است که «متوليان توسعه
فناوری امروزه نوآوری فناورانه را از طریق فعاليتهای
طراحی شده و سيستماتيک به اجرا درمیآورند» و
کمتر ممکن است ابداعات فردی به نوآوری جدیدی در
فناوری بيانجامد [.]5
مأموریت اصلی و محوری سازمانهای پژوهش و
فناوری ،مهار علم و فناوری در خدمت نوآوری ،بهبود
کيفيت زندگی و ایجاد رقابتپذیری اقتصادی است.
سازمانهای پژوهش و فناوری در درون اکوسيستم
نوآوری فناورانه در جایگاه نود مرکزی قرار گرفتهاند و
کليه بازیگران کليدی را در سراسر زنجيره نوآوری
فناورانه ،از تحقيقات بنيادی تا توسعه فناوری ،از
توسعه محصول و فرایند تا نمونه سازی ،اثبات و پياده
سازی فناوری در مقياس صنعتی در بخشهای دولتی
و خصوصی یکپارچه می کند []1
براین اساس سازمانهای پژوهش و فناوری:

الگوی اثر بخش توسعه فناوری در سازمانهای پژوهش و فناوری

 سازمانهای تخصصی دانشی هستند که به ارائهخدمات پژوهشی و توسعه فناوری در پاسخ به
چالشهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی و فرصتهای
زمان حاضر میپردازند.
 ارائه پژوهشهای بنيادی و کاربردی هدف گذاریشده ،توسعه فناوری محصول و فرآیند و انتقال دانش،
دسترسی به تجهيزات و امکانات پيشرفته ،ارائه اطالعات
و مشاوره فناورانه دارای ارزش افزوده ،خدمات
آموزشهای تخصصی ،خدمات آزمایشگاهی ،انجام تست
و صدور گواهينامه میپردازند.
 به منظور کار با و برای دولتها ،دانشگاهها،شرکتهای کوچک و بزرگ ،سازمانهای غير دولتی و
دیگران ،در حالتهای مختلف تعامل :پژوهش مشترک
با چند همکار ،قرارداد پژوهشی با مشتریان انفرادی
(تک مشتری) ،تحقيقات تجمعی مرتبط با حوزه فعاليت
ایجاد شدهاند.
به طور کلی سازمان های پژوهش و فناوری مطابق
شکل  2براساس سه مرحله پویا در نوآوری فناورانه
عمل می کنند که با یک مدل سه بخشی بودجه
مرتبط است:
 بودجه اصلی دولتی برای حمایت از جستجوینيازها و فرصت های ایجاد شایستگی؛
 درآمدهای رقابتی از مشتریان بخش دولتی وخصوصی برای توسعه فناوری؛
 درآمدهای ناشی از اشاعه و بکارگيریدستاوردهای فناورانه؛
از آنجایی که سازمان ها ی پژوهش و فناور ی معموال
اشاعه و بکارگير ی دستاوردهای فناورانه خود را
دوباره در چرخه نوآوریها ی فناورانه جدید
سرمایه گذار ی می کنند[  ] 11سازمان های پژوهش و
فناوری برای انجام فرآیند پژوهش و توسعه فناوری
می توانند در سطوح ملی ،بخش ها و یا شرکت ها
فعاليت کنند « .فرآیند پژوهش و توسعه فناوری
عبارت از شناسایی نياز یا استعداد
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پایه دانشی

دولت

کسب و کارها

شكل  -1جايگاه سازمانهای پژوهش و فناوری در اكوسيستم نوآوری فناورانه []5

کاربردی
انتشار و پیاده سازی

توسعه فناوری

دانش

ساخت شایستگی

درآمد از مشتریان

رقابتی؛ دولتی خصوصی

محور دولتی

پایه

تامین مالی

شكل  -2مراحل پويای نوآوری فناورانه در سازمانهای پژوهش و فناوری و مدل تأمين مالي آن []5
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پيدایش اندیشهها ،آفرینش ،طراحی ،توليد ،معرفی و
انتشار یک محصول یا فرآیند در چارچوب یک نظام
فناورانه است» .فعاليتهای پژوهش و توسعه فناوری
در واقع پيوند دهنده بين دانش و علوم با توليد
محصول یا فرآیندهایی است که برای بکارگيری
تجاری در صنعت استفاده میشود و بعبارت دیگر
پژوهش و توسعه فناوری توليدکننده فناوری جدید
است.
فرآیند نوآوری فناورانه از دو بخش توسعه علم و
توسعه فناوری تشکيل میگردد .علم ماحصل
پژوهشهای بنيادی ،کاربردی و توسعهای است .در
فرآیند توسعه فناوری نيز که خود شامل شش بخش
میباشد علم جنبه عملياتی مییابد .بر این اساس
مراحل توسعه فناوری شامل مراحل :توليد فناوری،
آزمون فناوری ،تطبيق و سازگاری فناوری ،یکپارچگی
فناوری ،اشاعه فناوری و نهایتاً نشر و پذیرش فناوری
میباشد .در این چارچوب از دیدگاه تعيين وظایف
سازمانی باید اشاره کرد که مراحل توليد علم تا
یکپارچگی فناوری را نهادهای آکادميک تحقيقاتی و
مراکز توسعه فناوری برعهده دارند و مراحل آزمون تا
نشر و پذیرش فناوری نيز برعهده نهادهای تجاری-
سازی فناوری است [.]10
هزینههای سنگين ایجاد سازمانهای پژوهش و
فناوری ،کمبود نيروی متخصص (فناوران و
مهندسين) ،عدم اطمينان به عملکرد دستاوردهای
پژوهشی و فناورانه و مخاطرهآميز بودن سرمایهگذاری
در حوزه پژوهش و فناوری باعث میشود شرکتهای
کوچک و شرکتهایی که در کشورهای درحال توسعه
فعاليت میکنند توجيه اقتصادی کافی برای تأسيس
بخش پژوهش و فناوری را نداشته باشند و تمایل به
واردات فناوری بيشتر باشد .قدرت فناورانه و توسعه
مداوم فناوری نيز در کمپانیهای بزرگ در ایجاد این
واحدها و قبول ریسکی است که برای هزینههای آن
تحمل میکنند .با وجود آن که پژوهش و توسعه
فناوری بيشتر در بعد توليد فناوری مطرح است
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ولی در کشورهای درحال توسعه که بيشتر به
واردات فناوری می پردازند این مراکز می توانند
نقش مهمی در انتقال و انطباق فناوری داشته
باشند.
شرکت های کوچک در قالب همکاری های صنفی و
تخصصی نيز می توانند چنين واحدهایی را ایجاد
کنند .ولی در هر صورت تأسيس بخش پژوهش و
فناوری برای شرکت ها تنها با توجيه اقتصادی
امکان پذیر است و حتی حمایت ها و یارانه های
دولتی فقط برای ایجاد تحرک و شروع فعاليت ها
مؤثر خواهد بود و در درازمدت کارایی کافی را
نخواهد داشت .زیرا فعاليت های پژوهش و توسعه
فناوری در سطح شرکت ها یک موضوع تجاری است
که به صورتی نظام یافته و با اهداف مشخصی انجام
میشود.
به لحاظ ساختاری سازمان های پژوهش و فناوری
می توانند در قالب ساختارهای سازمانی شرکت ها و
بخش ها بوجود آیند یا بصورت مستقل بعنوان
سازمانی که فناوری ،محصول آن است به ارائه
خدمات بپردازند .تصميم گيری دربار ه تأسيس،
حجم فعاليت ها و منابع مورد نياز این سازمان ها
موضوعی است که باید با توجه به ابعاد و مالحظات
مختلف مورد بررسی واقع شود با این تفاوت که
درون زا کردن فناوری از طریق این سازمان ها در
سطح ملی ،بخشی و حتی یک شرکت ممکن است
دارای الزامات (اهداف) راهبردی باشد.
یک فعاليت پژوهش و توسعه فناوری از پيدایش
نيازها که می تواند در اثر طرح مشکالت عملياتی،
نيازهای بازار و مصرف کنندگان ،نوآوریها و
پيشرفت علوم باشد شروع می شود .شناخت نيازها
و پژوهش درباره راه های ارضاء این نيازها عموماً
ذهنيت و طرح های اوليه ای را بوج ود می آورند که
در صورت توجيه مناسب اقتصادی و راهبردی برای
آن ،فعاليت توسعه فناوری آغاز می شود تا به
مرحله کاربردی در اجرا برسد (شکل .) 3
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مشكالت توليد و عمليات

نيازهاي بازار

اكتشافات و پيشرفت علوم

نوآوري ،ابداع و اختراع

پيدايش ايدهها براساس چالشها ،نيازها و فرصتها

پژوهش براساس ايدهها  -بوجود آمدن طرحهاي فناورانه اوليه

غيرقابل قبول

خريد

بررسي اقتصادي و راهبردي
طرحها و شقوق متفاوت

انتقال فناوري (مذاكرات عقد قرارداد و
نظارت برحسن اجراي آن)

توليد فناوري
طراحي و مهندسي

انطباق فناوري وارداتي
ساخت نمونه يا پايلوت پلنت

بهبود

تدوين و تجاري كردن دستاوردها

بهرهبرداري آزمايشي
بازنگري
مسائل و نيازهاي جديد

اجرا
شكل  -3مراحل فعاليتهای مختلف پژوهش و توسعه فناوری در يك سازمان پژوهش و فناوری []3
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شكل  .4مراحل و فعاليتهای فرآيند تصميمگيری برای پژوهش و توسعه فناوری در سازمانهای پژوهش وفناوری

ففناوری []3
فناوری نيز ممکن است یکی از شقوق تصميمگيری
باشد که در این صورت فعاليتهای انتقال ،انطباق و
بهبود نيز تا مرحله تجاریکردن دستاوردها و اجرا می-
تواند وجود داشته باشد [ 2و.]3

به طور کلی فرایندهای توسعه فناوری در
سازمان های پژوهش و فناوری به دو دسته
فرایندهای انتقال فناوری و فرایندهای خلق

فناوری تقسيم می شوند ،که عبارتند از :
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 انتقال فناوری :انتقال فناوری فرایندی است که
باعث شکل گيری جریان فناوری از منبع آن به
دریافت کننده می شود .بر اساس تعریف جين2
انتقال فناوری فرایند انتقال علم و فناوری از فرد
یا گروهی به فرد یا گروه دیگری که از این دانش
در عمل استفاده می کند ،است [  .] 12تعریف
سازمان هوا  -فضای اياالت متحده (ناسا) 3از
انتقال فناوری بدین صورت است « :فرایندی که
امکان بهره گيری از فناوری یک سا زمان را در
سازمان های دیگر (با اهدافی دیگر) ميسر می سازد »
[ .]13
 توسعه فناوری :مقصود از توسعه فناوری،
مجموعه ای از فعاليت هایی است که ایده ها و
دانش های علمی را به واقعيت های فيزیکی و
کاربردی جهان واقعی تبدیل می کند .به عبارت
دیگر فرایندی است که دانش را ب ه محصوالت و
خدماتی که دارای تأثير اقتصادی و اجتماعی
هستند تبدیل می کند .توسعه فناوری موجب
می شود سطح فناوری ملی ارتقاء یابد و کشور
بتواند از نظر اقتصادی برای ورود به بازارهای
جهانی آماده شود [ .] 4
با توجه به اهميت و جایگاه سازمان های پژوهش و
فناوری در خلق ف ناوری های جدید ،در ادامه یک
رویکرد مرحله ای 4برای توسعه و پياده سازی
فناوری صنعتی از طریق پژوهش و فناوری در
سازمان های پژوهش و فناوری ارائه می شود .این
رویکرد مرحله ای که در شکل  6نشان دا د ه شده
است ،سه قسمت عمده دارد:
الف) توسعه فناوری در سازمان های پژوهش و
فناوری
ب) عوامل کليدی پياده سازی فناوری اکتساب شده
ج) استراتژی های پياده سازی فناوری توسعه یافته
در سازمان های پژوهش و فناوری در ادامه هر یک از
این سه قسمت تشریح خواهد شد.
2. Jain
3. National Aeronautics and Space Administration
)(NASA
4. Stage approach

 - 1رويكرد مرحلهای برای توسعه و پياده سازی
فناوری در سازمان های پژوهش و فناوری
 توسعه فناوری در سازمان های پژوهش و
فناوری
شکل  5فرآیند نوآوری فناورانه در سازمان های
پژوهش و فناوری (به عنوان توليدکنندگان فناوری)
را نشان می دهد.
براین اساس می توان بيان نمود که توسعه فناوری
در سازمان های پژوهش و فناوری دارای چهار
مرحله است .این چهار مرحله که در قسمت باالیی
شکل  6نشان داده شده اند  ،عبارتند از:

 تعيين فناوری مورد نظر  :سازمان پژوهش و
فناوری باید به منظ ور تعيين فناوری موردنظ ر برای
توسعه ( متناسب با نيازمندی های رشد صنعتی)،
ابتدا تحليل سياستی ،بررسی بازار  ،آینده پژوهشی و
پيش بينی فناورانه انجام داده و نيازمندیهای
فناورانه را ارزیابی کند.

 طراحي پروژه های پژوهشي و توسعه فناوری:
سازمان پژوهش و فناوری باید بر اساس فناوری
مورد نياز صنعت ،در مورد مشخصات تفصيلی فناوری
و محصوالت مربوطه ،تصميم گيری نماید .سپس باید
منابع و توان مندیهای تح قيقاتی خود را تحليل
نموده و روش کسب فناوری را انتخاب نماید .در
نهایت ،سازمان پژوهش و فناوری باید طرحهای
منسجم در مورد تحليل هزینه -منفعت  ،زمانبندیها
و نيازمندی های پرسنلی پروژه ها را ارائه کند.

 اجرای فعاليت های پژوهشي و توسعه فناوری:

سازمان پژوهش و فناوری باید با کنترل مناسب
هزینه ها و زمانبندی های پروژه ،روی پژوهش و
توسعه
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پژوهش

تجربيات گذشته

تستهاي آزمايشگاهي

بررسي اقتصادي و
تحقيقات بازاريابي

تدوين مشخصات اوليه

توسعه فناوري

نمونه اوليه يا پايلوت پلنت

بررسيهاي الزم به منظور افزايش
مقياس طرح فناورانه

بهره برداري

شكل  -5فرآيند نوآوری فناورانه در سازمانهای پژوهش و فناوری []2

فناوری کار کند .این کار میتواند به صورت مستقل و یا با

همچنين باید در بکارگيری فناوری انتقالیافته در

همکاری شرکای داخلی و خارجی برای ایجاد فناوری انجام

کاربردهای توليدی و تجاری به صنعت کمک کند.

شود.

پروژههای مختلف پژوهشی و توسعه فناوری با توجه به

 انتشار دستاوردهای پژوهشي و توسعه فناوری:

نيازمندیهای صنعت در هر زمان ،فازهای مختلف را مورد تأکيد

دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری باید در نهایت از طریق

قرار میدهند .سازمان پژوهش و فناوری باید رویه اجرای

پيادهسازی پروژههای تجاری سازی فناوری ،فراهم کردن

فعاليتهای پژوهشی و توسعه فناوری خود را با استراتژیهای

اطالعات فناورانه ،خدمات صنعتی و آموزش پرسنل به صنعت
 منتقل شود .سازمان پژوهش و فناوری،

مناسب

جهت

برآوردن

هدف

(توسعه

و
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پياده سازی فناوری ) مطابقت دهد .برای برقراری
ارتباط بين استراتژی های پياده سازی و مراحل
پژوهش و فناوری  ،سه عامل مهم باید م د نظر قرار
گيرند  ،که عبارتند از  :توانمندی های تجاری سازی،5
همگامی با بازار 6و نيازمندی های فناوری صنعتی.7
این رویکرد نشان می دهد که چگونه سازمان های
پژوهش و فناوری می توانند به طور م ؤثر به توسعه
مرحله به مرحله فناوری صنعتی کمک کنند [ .]7
نجام فعاليت ها ی پژوهش و توسعه فناوری لزوماً
به معنی پيشرو بودن در فناوری محصول نيست و
اصوالً بسياری از سازمانها ی پژوهش و فناوری به
دنبال چنين راهبرد مخاطره آميزی نيستند و اغلب
برخی از سازمانها ی پژوهش و فناوری که از
توانمندی های راهبردی ،مدیریت قوی و امکانات
مالی کافی برخوردارند در راهبرد خود به دنبال
توسعه یک محصول جدید و استفاده از فرصتهای
محيطی به صورت پيشرو هستند.
راهبرد تهاجمی نيازمند بهره مندی از امکانات و
قابليت ها ی گسترده ای است که بسياری از سازمان
ها ی پژوهش و فناوری توانایی تأ مين آن را ندارند.
بنابراین بسياری از سازمانها ی پژوهش و فناوری
با تدوین راهبرد تدافعی در جستجوی فناوری های
نوین و کپی برداری از آنها هستند .این سازمانهای
پژوهش و فناوری عمالً در تجاری سازی نسبت به
پژوهش و توسعه فناوری توانایی بيشتری دارند.
راهبرد تدافعی از ریسک و هزینه کمتری برخوردار
است اما از لحاظ فنی لزوماً قابل اجرا نيست.
موفقيت راهبرد تدافعی منوط به قابليت باال در
فرایندهای مهندسی معکوس و کپی سازی است.
سازمانها ی پژوهش و فناوری که از این راهبرد
تبعيت می کنند باید ق ابليت انجام سریع این فرایند
را داشته باشند تا به سهم موردنظر خویش از بازار
دست یابند .ظهور نوآوریهای رادیکال  ،حق اختراع
و کپی رایت از موانع اتخاذ این راهبرد هستند [ .]8

5. Commercialization capabilities
6. Market Timing
7. Industrial Technology Requirements
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 عوامل كليدی پياده سازی فناوری اكتساب
شده
توسعه فناوری صنعتی ،برای کشورهای در حال
توسعه عبارت است از فرایند کسب توان مندیهای
فناور انه برای از بين بردن شکاف بين آنها و
کشورهای توسعه یافته .عالوه بر کسب فناوریهای
کشورهای پيشرفته ،استفاده از فناوری در
محصوالت و خدمات نيز می تواند رقابتپذیری
صنعتی را افزایش دهد .پياده سازی فناوری  -ایجاد
توانمند ی در صنایع جهت کسب و بکارگيری
فناوری های جدید– کليد تعيين موفقيت توسعه
فناوری و کاهش مؤ ثر فاصله بين صنعت محلی و
صنعت کشورهای پيشرفته است .عوامل فراوانی بر
پياده سازی فناوری تأثير می گذارند ،اما رویکرد
پيشنهادی بر عوامل کليدی هر مرحله در طول
فرایند توسعه فناوری متمرکز می شود.
مرحله اول :صنعت به تنهایی نمی تواند به فناوری
پيشرفته خارجی دست یابد .سازمان پژوهش و
فناوری در این مرحله ،فناوری های بالغ را وارد
شرکت ها کرده و به آنها در بکارگيری فناوری در
محصوالت تجاری کمک می کند .در این مرحله
فقط فناوری هایی که به شرکت ها در نفوذ به بازار
کمک می کنند ،می توانند باعث رشد صنعت شوند.
صنعت باید توانمندی های تبدیل فناوری وارداتی
به مزیته ای تجاری را ایجاد نماید .این عامل
کليدی ،توانمند ی تجاری سازی ناميده می شود
مرحله دوم  :همزمان با ایجاد پایه های فناورانه،
تالش هایی جهت تنگ تر کردن شکاف بين
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته صورت
می گيرد .صنعت برای تحکيم و تقویت موقعيت
خود در بازارهای بين المللی نياز به تطابق با
تغييرات سریع محيطی که اغلب فناورانه است
دارد . .نقطه تمرکز سازمان پژوهش و فناوری در
این مرحله ،تقویت و افزایش کارایی پژوهش و
فناوری است تا صنایع بتوانند از فرصت های بازار
استفاده کنند .این عامل همگامی با بازار.
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مرحله سوم :عامل حياتی در زمانی که رقابت
فناورانه صنعت در حال شکلگيری است ،پيشبينی
روندهای فناوری بر مبنای بازار 8و تعيين نيازمندیهای
فناوری برای رشد صنعتی است .سازمان پژوهش و فناوری
نه تنها میتواند صنعت را در پيروی از فناوری خارجی
کمک کند ،بلکه میتواند جهت همگام شدن توسعه
فناوری با فناوری در حال پيشرفت ،پژوهش و توسعه
فناوری محلی انجام دهند .این عامل کليدی برآوردن
نيازمندیهای فناوری صنعتی خوانده میشود [.]14
با در نظر گرفتن این عوامل ،فرایند پژوهش و فناوری
سازمانهای پژوهش و فناوری میتواند نيازمندیهای
فناورانه صنعت را برآورده ساخته و به توليدکنندگان در
تجاریسازی به موقع فناوری کمک کنند .عوامل ذکر شده
در باال ،نقاط کليدی را که در هر مرحله از مسير توسعه
فناوری باید مورد توجه باشند مشخص میسازند .این سه

8. Market-directed technology trends

مرحله در شکل  ، 6توسط سه بيضی در مرکز شکل نشان

داده شدهاند.

 راهبردهای پيادهسازی فناوری توسعه يافته در
سازمانهای پژوهش و فناوری

سازمان پژوهش و فناوری از طریق کمک به صنعت در
بهدست آوردن سه عامل فوقالذکر میتواند توسعه
اثربخش فناوری صنعتی را تقویت کرده و به از بين رفتن
مرحله به مرحله شکاف فناورانه کمک کند .پنج استراتژی
برای برقراری ارتباط بين عوامل کليدی هر مرحله در
پيادهسازی فناوری پيشنهاد میشود .این استراتژیها در
شکل ( 6در پنج مربع در قسمت پایين شکل) نشان داده
شدهاند.
در مرحله اول (توانمندی تجاریسازی) ،دو استراتژی
مناسب برای سازمانهای پژوهش و فناوری وجود دارد.
اولين استراتژی استفاده از انتقال فناوری محلی است که
بر فاز انتشار در رویههای اجرای فعاليتهای پژوهشی و توسعه
فناوری تأکيد دارد .روشهای خاص عبارتند از اعطای امتياز
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فناوری ،انتقال دادههای فناوری ،راهاندازی شرکتهای جانبی و
اقماری 9و انتقال پرسنل .استراتژی دیگر در این مرحله ،گرفتن
نيابت توسعه محصول از شرکتهایی است که تسهيالت پژوهش
و فناوری ضعيفتری دارند .سازمانهای پژوهش و فناوری از
طریق نمایندگیهای توسعه محصول نه تنها میتوانند به
توليدکنندگان در ساخت محصوالت تجاری کمک کنند ،بلکه
میتوانند به آنها کمک کنند تا به تدریج تواناییهای خود را از
طریق آموزش پرسنل و همکاریهای فناورانه باال ببرند.
در مرحله دوم هدف مهم سازمان پژوهش و فناوری کمک به
صنعت در کسب سریع فناوری به منظور پيش رفتن به صورت
همگام با بازار است .اتحادهای استراتژیک بينالمللی ،یک
استراتژی اثربخش در کسب سریع فناوری خارجی است .اخذ
ليسانس و پژوهش و توسعه فناوری مشارکتی ،زمان توسعه
فناوری را به طور قابل توجهی کاهش میدهد .روش دیگری که
وجود دارد ،تسریع جذب فناوری برای صنعت محلی است.
سازمان پژوهش و فناوری ممکن است ،استراتژی مشارکت
توليدکنندگان در فعاليتهای توسعه فناوری را بهکارگيرد .این
استراتژی به توليدکنندگان این امکان را میدهد که فناوری را در
زودترین زمان ممکن جذب کرده و زمان الزم برای انتقال
فناوری محلی را کاهش دهند .به عالوه ،این استراتژی میتواند
توانایی فناوری صنعتی را ارتقا دهد .زیرا توليدکنندگان
فرصتهای بيشتری برای یادگيری خواهند داشت.
در مرحله سوم ،انتخاب فناوری مناسب برای توسعه به منظور
رشد صنعتی حياتی است .استراتژی مورد استفاده در این
مرحله ،تعریف دقيق مشخصات فناوری از طریق همکاری
توليدکنندگان با سازمان پژوهش و فناوری است .بنابراین،
سازمان پژوهش و فناوری میتواند پروژههای پژوهشی و توسعه
فناوری را انتخاب و طراحی نماید که نيازمندیهای صنعت را
برآورده میکنند ،تا به موجب آنها از پشتيبانی شرکتها
برخوردار شود .این روش میتواند با استفاده از کميتههای
خدمات اطالعاتی صنعت و قراردادهای انتقال فناوری پيش از
پژوهش و فناوری 10اجرا شود [.]9
مفهوم اساسی رویکرد پيشنهادی کاهش مؤثر شکاف فنی
در توانمندی صنایع ،از طریق مدیریت مناسب سه عامل
کليدی مطرح شده در مراحل مختلف توسعه فناوری می-
باشد .بدین منظور ،پيشنهاد میشود که سازمانهای
پژوهش و فناوری ،از استراتژیهای پيادهسازی فناوری
مناسب در هر مرحله استفاده کنند.
9. Spin-off Companies
10. Pre-R&T transfer contract
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 -2نتيجه گيری
توسعه فناوری ،موتور محرک رشد اقتصادی است و
سازمانهای پژوهش و فناوری به عنوان متولی توسعه
فناوری از ارکان اساسی توسعه اقتصادی دانش بنيان
هستند .از این رو مدیریت آنها به طور جدی مورد توجه
محققان حوزه مدیریت در حيطههای مدیریت راهبردی،
مدیریت توسعه فناوری ،مدیریت پژوهش و مدیریت
پژوهش و فناوری قرار گرفته است.
طبيعی است که صنایع مختلف دارای اولویتهای متفاوت
در زمينه توسعه فناوری باشند ،زیرا آنها از نظر نوع
فعاليت ،چالشها ،محدودیتها و از همه مهمتر اهداف و
برنامهها متفاوت هستند .لذا برنامهریزی برای توسعه
فناوری در هر صنعت میبایست با توجه به شرایط خاص
آن صنعت صورت پذیرد.
هدف از انجام پژوهش و فناوری حمایت از نوآوری فناورانه
است و فعاليتهای توسعه فناوری باید فرصتهای کسب و
کار جدیدی خلق کرده و یا کسب و کارهای فعلی را در
راستای رقابتپذیری شدن متحول نماید .از سوی دیگر
شدت یافتن رقابت موجب افزایش حمایت کشورها و
سازمانها از فعاليتهای توسعه فناوری شده است.
پيچيدگیهای تحقيقات مبتنی بر دانش ،فناوری و نوآوری
و نيز پویایی کسب و کار و بازار ،سازمانها را مجبور کرده
تا در حجم ،مقياس ،موقعيت مکانی و جهتگيری
فعاليتهایشان در حوزه توسعه فناوری تجدیدنظر کنند.
امروزه در بسياری از کشورهای جهان ،سرمایهگذاری برای
توسعه فناوری بازتاب یک حرکت سازمانی یا دولتی در
جهت فراتر رفتن از سود و بازدهی فعلی و بهبود عملکرد و
بازدهی در آینده است .در زمينه کسب و کار نيز توسعه
فناوری به معنی حرکت به سمت آینده روشن و فعاليت
های بلندمدت در دانش و فناوری با استفاده از تحقيقات علمی
است.
بنابراین اهداف یک نظام پژوهش و توسعه فناوری صنعتی پس
از بررسی درباره نيازهای فناورانه و در نظر گرفتن اهداف
راهبردی تعيين میشوند که این اهداف میتوانند شامل حمایت
و گسترش کسب و کارهای موجود یا هدایت به سمت کسب و
کارهای جدید باشند .همچنين گسترش و تحقق توانمندیهای
فناورانه از دیگر اهداف توسعه فناوری است.
مدل ارائه شده در این مقاله برای توسعه فناوری در
سازمانهای پژوهش و فناوری ،در برگيرنده مفهوم زنجيره
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ارزش در توسعه علم و فناوری است که در آن تمرکز از
سازمانهای پژوهش و فناوری به فرآیند نوآوری فناورانه
انتقال یافته است .در حاليکه سازمانهای پژوهش و
فناوری مهم هستند اما یکی از عناصر فرایند توسعه
فناوری میباشند .نوآوری فناورانه موفق نيازمند تعامل
مستمر بين سازمانهای پژوهش و فناوری و بازیگرانی که
عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دانش را تشکيل
میدهند است .سازمانهای پژوهش و فناوری به عنوان
رابط تعامالت بين عرضه کنندگان و کاربران دانش در قلب
سيستم نوآوری فناورانه قرار گرفتهاند و این موضوع
اطمينان از مرتبط بودن تحقيقات با نيازهای صنعت را
فراهم میکند.
در این مدل اهميت شبکه ،ائتالفها و مشارکتها و نياز
برای کانالهای ارتباط مؤثر در ميان سازمانها و افرادی
که در فرایند توسعه فناوری دخيل هستند در نظر گرفته
شده است .سازمانهای پژوهش و فناوری در قلب مدل
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