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با استفاده از پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن تحلیل سیاست هاي  
  رویکرد پویایی هاي سیستمی

  
  2منوچهر منطقی، *، 1علی حاجی غالم سریزدي

   Ali84hagi@yahoo.com،دانشگاه علم و فرهنگ تهران 
   Manteghi@ut.ac.ir، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

  
  
  
  

  چکیده 
در ایالت نیوجرسی آمریکا در پاسخ به نیازهاي رو به افزایش صنعت هوایی در  3هوایی نکسجن پارك تحقیقات و فناوري

پارك طی تفاهمنامه ایی با جامعه توسعه اقتصادي نیوجرسی . آمریکا و لزوم پیشرفت در این صنعت تاسیس گردیده است
در این راستا، . ساخته شده است 2008ر سال هکتار زمین از دارایی هاي اداره هوایی فدرال د 23/5جنوبی و با واگذاري 

این مقاله به معرفی پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن پرداخته و با استفاده از رویکرد پویایی هاي سیستمی به 
نقاط و اهرم هاي مثبت و همچنین با استفاده از قوانین تفکر سیستمی، . می پردازدبررسی پارك و سیاست هاي اتخاذ شده 

در این مقاله بعد از  .بخشی را به سیاستگذاران و مدیران عالی متولی مدیریت پارك فناوري هوایی ارائه می نمایداثر
معرفی پارك و تشریح رویکرد سیستمی، تصویر غنی ذینفعان و مولفه هاي اصلی پارك هوایی ترسیم و نمودار علت و 

قه با نام هاي حلقه اثر اداره هوایی فدرال و مرکز فنی هوگز حل 4این نمودار شامل . معلولی کل سیستم تشریح شده است
و اعضا ، حلقه اثر انکوباتور و ایجاد موسسات دانش و فناور بنیان نوپا ، حلقه اثر توسعه پارك بر توسعه منطقه نیوجرسی، 

با استفاده از این نمودارها نهایتا . کشور و صنعت هوایی، حلقه اثر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر پارك تشکیل شده است
نکات مهم و اهرمی موثر بر پارك استخراج گردیده است که شامل مکان و محیط بیرونی پارك، همکاري، کمک هاي 

 .دولتی، تامین مالی و برنامه ریزي و مطالعه دقیق می باشد
  

  .تمیتکنولوژي، پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن، پویایی هاي سیس :هاي کلیدي واژه
  
  

  ه مقدم - 1
در تکنولوژي  ها پیشرفت به افزیش روند رو مدیریتهاي حمایتی آن براي  سیستم هوافضا آمریکا و زیرساختاز آنجا که 

هوایی تحقیقات و فناوري پارك  ،در نتیجه راه حل ارائه شده .الزم بود ی در این زمینهتغییرات بودهوافضا طراحی نشده صنایع 
و در کل توسعه صنعت کردن اثر زیست محیطی هوایی  حداقلایش ظرفیت و پایایی، بهبود امنیت و ایمنی، بود که منجر به افز

  .می شودهوایی، پیشرفت و رشد اقتصاد منطقه نیوجرسی و نهایتا توسعه اقتصاد ملی 
                                                        

 .ي، دانشگاه علم و فرهنگ تهرانگرایش مدیریت استراتژ MBAدانشجوي کارشناسی ارشد  :نویسنده مسئول - *و  1
هوایی صنایع سازمان  هیئت مدیره رئیسمدیر عامل و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و  دکتراي مدیریت سیستم ها، - 2

 .ایران 
٣ NexGen Aviation Research and Technology Park (NextGen ARTP) 
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با واگذاري   2ی جنوبیتوسعه اقتصادي نیوجرس جامعه طی تفاهمنامه ایی با 1ویلیام هوگز از اداره هوایی فدرال فنیمرکز 
پارك را شروع  ساختبه شرکت نکسجن   2008اکتبر  31فنی در زمین از دارایی هاي مرکز  )هکتار 23/5تقریبا (جریب 58

  .کردند
عنوان سازمانی غیرانتفاعی شامل نماینده هایی از سازمان هاي دولت محلی و ه هوایی نکسجن ب ات و فناوريتحقیقپارك 

ملی به مطالعه امکان سنجی  موسس با استفاده از تیم مشاوره تشخیصگروه . ا و بخش خصوصی می باشدایالتی، دانشگاه ه
 تاسیستقاضا بالقوه براي پارك و جنبه هاي اقتصادي  ،مطالعات .پرداختند پارك در شهرستان آتالنتیک و مرکز فنی هوگز

  .[1]هوگز را بررسی کرده است فنی پارك نزدیک مرکز
   :ت امکان سنجی شامل موارد زیر استنتایج مطالعا

که توسط اداره ) هکتار 23/5(ایکرز 58امکان پذیر بودن ایجاد پارك تحقیقات و فناوري هوایی در زمینی به مساحت  .1
 .هوایی فدرال آماده شده است

 دستیابی به آزمایشگاه هاي فدرال در مرکز فنی .2

 .و فضا حمایتی داردهزار فوت مربع براي آزمایشگاه  400مکان پارك ظرفیت  .3

 .بیش از دو هزار کار جدید با مهارت باال به سه هزار نیروي کار موجود اضافه می شود .4

 همکاري و توافق تمام ذینفعان بر سر پارك و رسیدن به اهدافش .5

 ،تحقیق روي اثرات کاهش مسائل محیط زیست و در زمینه .است 3و غیرانتفاعی) با هدف خاص(این پارك تک منظوره
  .کار می کند و توسعه صنعت هوایی تضمین ایمنی و امنیت ،ویت و بهبود مدیریت ترافیک هواییتق

  : مزایا تاسیس پارك به شرح زیر می باشد
  پتانسیل براي صرفه جویی قابل مالحظه در زمان و هزینه در ورود محصوالت جدید به بازار و کاهش زمان براي

 .نکسجن محصوالتتحویل 

  با توجه به اینکه براساس محاسبات )  مدکار با مهارت باال و پردرآ 2000د حدو(ي دانشی و با مهارتنیاز به نیروها
دالر کمتر از متوسط کشوري است  100دالر در هفته و  740اداره آمار کار آمریکا متوسط حقوق در نیوجرسی حدود 

 .ر صنعت توریسم می باشدد 4د پایین مانند شغل هاي غیر تخصصیهاي با درآم دلیل شغلبه که این 

 پارك داراي زیرساخت هاي ارتباطی پیشرفته است. 

 تسهیالت انکوباتورها براي کسب وکار هاي کوچک. 

همانطور که اشاره شد با توجه به نیاز صنعت هوایی آمریکا و امکان پذیر و به صرفه بودن وجود پارك هوایی و از آنجا که 
تحقیقات و پارك ینده هوایی آمریکا را تامین کند بایستی نیازهاي حال و آ 5)دیدسیستم حمل و نقل هوایی نسل ج( نکسجن
در این مقاله در قسمت بعدي به معرفی پارك از جنبه هاي . در مرکز فنی هوگز در نیوجرسی تاسیس گردیده استفناوري 

یر غنی مولفه هاي موثر بر پارك مختلف می پردازیم و ضمن توضیح مختصري درباره رویکرد سیستم داینامیک به ترسیم تصو

                                                        
١ The Federal Aviation Administration(FAA) William J. Hughes Technical Center(WJHTC) 
٢ The New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) 
٣ Non profit, Special Purpose Entity 
٤ entry-level jobs 
٥ The Next Generation Air Transportation System (NextGen) 
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تحقیقات و فناوري هوایی پرداخته و نهایتا مدل علت و معلولی متغیرهاي دخیل در شکل گیري و توسعه پارك را تصویر می 
  .کنیم

  
  نکسجن هوایی معرفی پارك تحقیقات و فناوري -2

و ماموریت پارك، اولویت هاي استراتژیک، از جمله مکان، چشم انداز در این قسمت به معرفی پارك از جنبه هاي مختلف 
  .شرکا و اعضاي کنونی و انواع موسسات مستقر در آن می پردازیم

 
  مکان -1-2

. پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن در پردیس مرکز فنی ویلیام هوگز و فرودگاه بین المللی شهر آتالنتیک قرار دارد
دسترسی به آزمایشگاه مدیریت ترافیک هوایی و  ه منظورپارك تحقیقاتی ب براي موسسات طبقهچند  ایی مجموعه فنیمرکز 

 قرار می پارك و موسسات پاركدر دسترس  راتکنولوژي هاي مدرنی  به عبارت دیگر مرکز فنی .ارائه می کند...هدایت هوایی و 
از نظر . می باشد 1ک و خیابان گاردنیکی از مزیت هاي مکانی پارك مجاورت با بزرگراه ها مانند بزرگراه شهر آتالنتی .دهد

قابل دسترسی است که دولت بهبود خیابان هاي دسترسی  2دسترسی به پارك هم از طریق خیابان دلیله و بلوار آملیا ارهارت
تصویر هوایی مکان پارك را نشان می  1شکل . به پارك، فرودگاه آتالنتیک و مرکز فنی اداره هوایی فدرال را بر عهده دارد

  .[2]دده

  
  تصویر هوایی از مکان پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن: 1شکل شماره

از نظر ساختمانی   .شروع شده است 2011که ساخت اولین آن در سال  خواهد بودساختمان  7 طبق برنامه، پارك داراي
نه، دسترسی و راحتی، ر ارتباطات، هزیاز نظو  .نه بکار گرفته شده اندسازي معتبر و با تجربه در این زمی شرکت هاي ساختمان

طراحی هاي الزم صورت گرفته است تا مکانی مناسب براي شرکت هاي دانش بنیان هوایی را ... ند اتاق کنفرانس و امکاناتی مان
  .فراهم آورد

 
  چشم انداز  و ماموریت پارك -2-2

رکتی، با خدمات کامل و امکانات پژوهشی این پارك به عنوان یک مجموعه مشا: چشم انداز پارك نکسجن عبارتست از
هاي پیشرفته و توسعه یافته، تجاري سازي محصول و  هوانوردي در نیوجرسی ظهور می کند که توانایی پشتیبانی پژوهش

   .ها براي جامعه هوانوردي بین المللی را دارد نوآوري، بکارگیري پژوهش
                                                        

١ The Garden State Parkway 
٢ Delilah Road and Amelia Earhart Boulevard 
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  :بیانیه ماموریت پارك به شرح زیر است
 قا رشد اقتصادي پایدار و ایجاد شغل در سراسر نیوجرسی و کشور با پیاده سازي و بکارگیري پارك پژوهشبه منظور ارت

  . دولت پشتیبانی خواهد کرد صنعت و را با تقویت اختراعات و همکاري بین دانشگاه، نکسجنهاي پیشرفته هوایی که توسعه 
  :در این زمینه اولویت هاي استراتژیک پارك عبارتند از

 جاد و حفظ شغل هاي حرفه ایی پردرآمد در نیوجرسیای 
 پیشرفت علوم هوایی 
 ارتقا اعضا در پارك تحقیقاتی 
 تقویت روابط بلندمدت صنعت و دانشگاه 
 [1]ایجاد فرصت براي دانشجویان براي کار و تعامل با تیم هاي تحقیقات هوایی 

 
  شرکا استراتژیک -3-2

شرکاي . می باشد با اداره هوایی فدرال همکاري مهمترین آنشد که می با نکسجنهمکاري هوایی عنصر مهمی در 
به عنوان . می باشند ها انس هاي فدرالی و دولتی، دولت هاي خارجی و دانشگاهژصنعت، آ نکسجن شامل بخش هاي مختلف

  .ایجاد کرده است آنبراي توسعه  فنی و با دیگر سازمان هامرکز  باتوافقاتی  مثال براي ایجاد پارك، اداره هوایی فدرال
که تسهیالت هوایی پویا، تکنولوژي تاسیس گردیده است  اداره هوایی فدرالمستقیم  و دخالت این پارك بدون هزینه

فراهم  هوایی ات و فناوريکه زیرساختی را براي رهبري ملی و بین المللی در تحقیق ایی را ایجاد می کندپیشرفته و یکپارچه 
براي انجام تحقیقات، توسعه، تست، ادغام و ممیزي  اداره هوایی فدرالمکان مرکزي براي شرکا  جنهوایی نکسپارك . می کند

را حمایت کرده و به عنوان  اداره هوایی فدرالاین پارك ماموریت . مورد نیاز را فراهم می کند يتکنولوژي ها، مفاهیم و رویه ها
رکز محوطه م. در واقعیت می باشد نکسجنها براي ساخت چشم انداز نقش مرکز فنی، انجام تست و توسعه نمونه اولیه سیستم 

فنی محلی براي ارائه خدمت به دپارتمان آزمایشگاه ایمنی حمل و نقل ایمن هوملند، ساختمان آموزش خدمات هوایی فدرال 
می  1مللی شهر آتالنتیکام نیوجرسی و فرودگاه بین ال 177مارشال، ایستگان نگهبان ساحلی شهر آتالنتیک، گارد ملی هوایی 

  .باشد
ی و تسهیالت تست که همه ي اتهاي تحقیق همرکز فنی به شرکا تحقیقاتی پارك دستیابی به آزمایشگا طبقه مکان چند

 .را در اختیار قرار می دهد را حمایت می کندنکسجن رویه هاي 
  

  اعضاي کنونی پارك -4-2
کالج استاکتون و شرکت سان . را ارائه می کند ترا در هنر و علومفوق لیسانس و دک ،لیسانسدوره هاي  کالج استاکتون

این کالج نقش رهبري پارك و ارائه دهنده دوره هاي علوم هوایی و گسترش دهنده . هیلو اولین اعضا پارك بشمار می آیند
تک سیستم و شهرستان اگ برنامه فیزیک کالج در زمینه علوم هوایی به همراه شرکت های. برنامه هاي ریاضی و علوم می باشد

        . [3]ارائه می شود 2هاربور

کاالهاي انتقال داده ها، تخصص مهندسی و حمایت میدانی به انجمن کنترل ترافیک هوایی را ارائه می  شرکت سان هیلو
  . [4]کند

                                                        
١ the Department of Homeland Security’s Transportation Security Laboratory, the Federal Air Marshal Service’s training 
facility, U.S. Coast Guard Air Station Atlantic City, the New Jersey National Guard ١٧٧th Air Wing and the Atlantic City 
International Airport. 
٢ Egg Harbor Township 
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برج کنترل هوایی رابینسون ارائه دهنده خدمات کنترل ترافیک هوایی، مهندسی سیستم هاي رادار، طراحی  شرکت
ترافیک فرودگاه ها، نصب تجهیزات ارتباطاتی، نصب و نگهداري سیستم هدایت و  فرود، برنامه ریزي، آموزش و ارزیابی ایمنی 

  .[5]فرودگاه و حمل و نقل می باشد
هایتک سیستم در زمینه هاي ارتباطات، هدایت، مراقبت و نظارت، سیستم هاي پیشرفته مدیریت ترافیک هوایی، شرکت 

،آموزش،  ITخدمات آنها شامل توسعه و مهندسی تحقیقات، مهندسی، . ایمنی هوایی و سیستم هاي امنیت هوایی تخصص دارد
این شرکت توانایی توسعه موفقیت . تسهیالت عملیات و نگهداري، و حمایت هاي لجستیکی در زمینه هوایی تجاري می باشد

  . [6]آمیز سیستم مدیریت ترافیک هوایی نکسجن را دارد
آنها ترکیبی از تجربه . ارائه دهنده مهندسی سیستم ها و امنیت اطالعات می باشد  EESخدمات مهندسی شرکت

این شرکت از اقدامات و . اتوماسیون در سیستم هوافضا ملی و تجربه ایمنی سیستم هاي اطالعات نکسجن را دارا می باشد
این شرکت پارك هوایی را توانا ساز کلیدي در . ئل نکسجن آگاه استابتکارات نکسجن حمایت کرده و نسبت به خیلی از مسا

  .[7]توسعه مشارکتی شرکت هاي حمل و نقل ایمن، نوآور و با هزینه کم می داند
  می دبیرستان فنی حرفه اییاین موسسه یک . جدیدترین عضو پارك می باشد )ACIT(موسسه تکنولوژي شهر آتالنتیک

دانشجویانی با مهارت و دانش پژوه می پردازد که نهایتا در این زمینه ادامه تحصیل بدهند و یا  این موسسه به تربیت. باشد
این موسسه امیدوار است با همکاري پارك، دانشجویان در حین تحصیل از طریق دوره هاي . جذب محیط هاي کاري شوند

ري هوایی را حمایت کرده و در کنفرانس ها، این موسسه پیشرفت تحقیقات و فناو .کارآموزي تجربه عملی نیز کسب کنند
  .[8]جلسات و سمینارها با متخصصان هوایی همکاري و از این اطالعات براي ارتقا دانشجویانش استفاده می کند

نقل  شامل دانشگاه ها، سازمان هاي دولتی، صنایع، فرودگاه ها، ایرالین ها و حمل و ي پاركاعضاهمانطور که اشاره شد 
می باشند البته الزم به ذکر  پایلوتاولیه و ، سازمان هاي 1جمن هاي هوایی، کسب وکار هوایی، هوانوردي عمومیتجاري، ان
  : مزایاي عضویت در پارك به شرح زیر می باشد .پارك براي اعضا نیست لزومی به استقرار در است که
  افزایش فرصت هاي کسب و کار و آشکار شدن 

 ه هوایی کشورفرصت و شانس مشارکت در آیند 

 آزمایشگاه هاي مدرن و فضاهاي حمایتی در مرکز فنی هوگز متعلق به اداره هوایی فدرال 

  فرصت براي صنعت، محققان، دانشمندان و دانشجویان براي همکاري در یک محیط تحقیقاتی در زمینه هوایی 

 مشارکت در کسب و مالکیت مستقیم محصوالت آزمایش شده 

 طریق برنامه انتقال تکنولوژي اداره هوایی فدرال  تجاري سازي محصوالت از 

  براي کسب و کارهاي کوچک 2شاگرد -روابط مربی 

 وجود مرکز رشد براي توسعه محصوالت، تجاري سازي و نوآوري 

 مشمول برنامه هاي نیوجرسی ارائه دهنده گرنت ها، وام ها و مشوق هاي مالیاتی 

  ها و دیگر رویدادهاشرکت در سمپوزیوم هاي تحقیقاتی، کنفرانس 

و مشاوره به  مزایاي مختلفی از جمله همکاري در مدیریتداراي که  مختلف می باشدح طسه سعضوت در پارك داراي 
این سه سطح  .می باشد اتیفنی و دسترسی به تسهیالت یکپارچه و واقعی تحقیق مدیریتی و ، تیم هاي مشاوره يهیئت مدیره

  ).1جدول(ار و عضو عاديعضو اصلی، عضو همک: عبارتند از

                                                        
١ General Aviation 
٢ Mentor-Protégé relationships 
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 اتینگهداري و بکارگیري تسهیالت تحقیق بصورت ساالنه تعیین می شود که براي پیاده سازي، تعمیر وحق عضویت 
  .ك و گرنت هاي دولتی نیاز دارندارالبته اعضا به مد. مدرن و حرفه ایی بکار می رود

معیارهاي . یت پارك، مصاحبه و انتخاب می باشدشامل درخواست عضو، بررسی توسط کمیته عضوفرایند انتخاب اعضا 
و شامل تاریخچه شرکت، . با سیستم ها، محصوالت و توانایی هاي پیشرفته را تامین می کندو متناسب اعضا متنوع  ،عضویت
   .می باشد هوایی، مالکیت، عملکرد مالی و تعهد نسبت به حمایت از تحقیقات هوایی در پاركصنعت ذشته اش در گعملکرد 

آزمایش  ،امکانات شبیه سازي فرودگاه، Gate to Gateزمایشگاه مدل سازي مانند آاعضا بصورت کلی در حوزه هاي 
انجام ، تجاري سازي، اختراع تولید انکوباتور و، ارزیابی تکنولوژي هاي پیشرفته، آزمایشگاه هاي خصوصی ،امنیت سایبري

  .[2]فعالیت می کنند پژوهش عملیاتی، مطالعات پایه اي
  سطوح عضویت و میزان حق عضویت و مزایاي آنها: 1جدول شماره 

حق عضویت  نام اعضا سطح
 ساالنه

مشاوره به 
استفاده از تمام  تیم مشاوره فنی تیم مشاوره مدیریت هیئت مدیره

 تسهیالت تحقیقاتی

 عضو اصلی
Richard Stockton College of 
New Jersey  
Hi-Tec Systems 

$٢٥,٠٠٠ 
* * * * 

 Sunhillo Corporation عضو همکار
Robinson Aviation 

$١٠,٠٠٠ 
 * * * 

 عضو عادي
Enterprise Engineering 
Services  
Atlantic County Institute of 
Technology 

$٥,٠٠٠ 

  * * 

 ١,٠٠٠$<  حمایت کنندگان پارك
   * 

  
  موسسات دانش بینان مستقر در پارك -5-2

در این انکوباتورها با افزایش  .تورهاي تکنولوژي در پارك براي موسسات نوپا و کوچک وجود داردتجاري سازي و انکوبا
پارك از طریق فراهم کردن فضاي باکیفیت . منابع براي انتقال تکنولوژي شرکت هاي کوچک دانش بنیان شروع بکار می کنند

و کمک مالی به موسسات نوپا و دانش بنیان در جهت عملیاتی، اتاق هاي کنفرانس و تجهیزات، مشاوره و مساعدت مدیریت 
مساعدت هاي مالی با ترکیب تامین مالی دولتی و منابع . توسعه و قوام موسسات و تبدیل آنها به شرکتی پایدار کمک می کند

  .خصوصی و قابلیت اجاره دانشگاه محقق می گردد
) سینرژي(ع و تسهیالت و ارزش افزوده ناشی از ارتباطاتدسترسی به مناببا استقرار در پارك به مزیت رقابتی، موسسات 

  .ارزش افزوده ایجاد می کند در کنار هم 1به عنوان مثال وجود تعداد حیاتی از موسسات. می رسند
یکی دیگر از ویژگی هاي پارك وجود موسسات توسعه دهنده تکنولوژي براي تامین نیازهاي تکنولوژیکی می باشد البته 

  .گویند 3به این موسسات موجودیت هاي وابسته به تکنولوژي .دننمی باشپارك  2مدل کسب و کار این موسسات جز
  :پارك شرایط استقرار موسسات در

 بایستی عضو پارك باشند. 
  تمام موسسات را تایید می کند اداره هوایی فدرالنهایتا. 
 موسسات اجاره چند ساله ایی را امضا می کنند. 

                                                        
١ Critical Mass 
٢ Business Model 
٣ Technology Dependent Entity 
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 راحان و معماران براي ساخت و تسهیالت همکاري کنندموسسات می توانند با ط.  
  :عبارتند از شرکت هاي مرتبط در زمینه هوایی

 الکترونیک هواپیمایى( 1اویونیک( 
 سازندگان و مشاوران بدنه هواپیما 
  عملیات مربوط به فرودگاه شامل ایمنی و امنیت 
 مشاوران پایگاه داده مرتبط با صنایع هوایی 
 المللی مشاوران هوایی بین 
 مشاوران سیستم هاي کنترل ترافیک هوایی نظامی 
 پیشرفته تصویر و داده ها تجزیه و تحلیل 
 2یکپارچه سازهاي سیستم ها 
 آموزش  ارتباطات و شرکت هاي تکنولوژي 
 رادار و سیستم هاي الکترونیک پشتیبانی 
 سازندگان  و تست کنندگان تجهیزات ایمنی 
  آتش و انفجارمشاوران آسفالت، مقاوم در برابر  

پارك فرصتی براي شرکت هاي هوایی و یا مرتبط با هوایی براي کار  عبارتست از اینکه از دیدگاه موسسات 3گزاره ارزش
ي ها ژي هاي نکسجن و دیگر تکنولوژ، موسسات دانشگاهی و صنایع براي تجاري سازي تکنولواداره هوایی فدارالنزدیک با 

  .[2]فراهم می کند
 همچنین .می باشد وجود دارداین امکانات کمتر جایی در حضور آزمایشگاه هاي فدرال در پارك که  اركپ جذابیت اصلی

مانند دیگر پارك هاي تحقیقاتی فرصت همکاري و استفاده از تامین مالی دولتی و خصوصی براي تجاري سازي در پارك وجود 
آزمایش و تست براي تکنولوژي هایی که در پارك توسعه می  فرودگاه بین المللی شهر آتالنتیک در نزدیکی پارك بستر .دارد
 .ارائه می کندرا  یابد

  
  انواع موسسات و بازاریابی آنها-1-5-2

  :چهار گروه از موسسات بایستی بازاریابی شوند که شامل
 .یت داردشرکت هاي کوچک موجود که عملیات خود را شروع کرده اند اما پارك براي آنها براي رشد بیشتر و بقا مز .1
افزایش قرارداد مستقیم و همکاري با نکسجن و براي مرکز فنی هوگز شرکت هاي بالغ و بزرگ که با برقراري رابطه با  .2

تامین سرمایه فدرالی دیگر و دستیابی موثرتر به مشتریان خصوصی و دولتی به گسترش کسب و کار خود می 
لی با کیفیت و خوشه ایی از فعالیت هاي تحقیق و تکنولوژي وقتی پارك با تعداد حیاتی از موسسات به مح. پردازند

 .شد این گروه شامل بعضی از سازمانهاي بزرگ می شوند
رشد این  مرکز فنی هوگزشرکت هاي در حال راه اندازي که یک برنامه تجاري سازي تکنولوژي موثر با همکاري  .3

 . موسسات را افزایش می دهد

                                                        
١ Avionics 
٢ Systems Integrators 
٣ Value Proposition 
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خیلی از پارك ها موسساتی با ماموریت تحقیق و . و توسعه غیرانتفاعی و دولتی دانشگاه هاي مهم و موسسات تحقیق .4
که شامل آزمایشگاه هاي دولتی، موسسات تحقیقاتی غیرانتفاعی، مراکز تحقیقاتی . توسعه قوي را جذب می کنند

 . می باشد... متصل به دانشگاه، تحقیقات یا برنامه حمایت کننده و تسهیل کننده دولتی و 
  :کند که عبارتند از قسمت زیر را در کنارهم فراهم می 6ك براي بازاریابی موسسات پار
با فراهم کردن نیازهاي فعلی و آینده موسسات و استانداردهاي باالي محیطی و  :ایجاد محیط عملیاتی با کیفیت .1

کشش را براي  همچنین عرضه فضا چندمستاجره، خدمات با ارزش افزوده و نیروي کاري با کیفیت، محیطی پر
 :ایجاد محیط عملیاتی با کیفیت شامل موارد زیر می شود. موسسات ارائه می دهد

 دستیابی به راه هاي زمینی و هوایی، نزدیکی به سازمان ها، محیط مطبوع کا در برگیرنده :  محیط فیزیکی با کیفیت
 .می باشد و کارا، انعطاف و وسعت براي توسعه مکان

 کنسرسیومی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی در زمینه تحقیقات هوایی که باعث :  1عالی مرکز تحقیقات و آموزش
این کنسرسیوم در دانشگاه استاکتون ایجاد می گردد و استراتژي آن استفاده از . افزایش جذابیت پارك می شود

یل هاي همکاري محققان برتر هوایی در سازمان هاي مختلف و برگزاري جلسات مختلف براي شناسایی پتانس
 .تحقیقاتی که جذابیت سرمایه گذاري دارند می باشد

 براي تشویق همکاري هاي تحقیقاتی: سرمایه هاي تشویقی. 
 دستیابی به تحقیقات انجام شده، تجهیزات مخصوص، تسهیالت و همکاري با : ارزش افزوده مرکز فنی هوگز

عضو و دیگر پیمانکاران سمینارهاي فنی و جلسات  براي افراد غیر. تکنولوژیست هاي ماهر براي کسب فرصت ها
 .تکنولوژیکی برگزار می گردد

 براي ستاد مرکز فنی هوگز و نیروهاي فنی پیمانکاران نیاز به آموزش وجود دارد که همان آموزش : نیروي کار ماهر
 .عالی موضوع را بر طرف می کند

 ر شرکت هاي کوچک و متوسط بدلیل استقرا: تضمین تامین ساختمان موسسات چند مستاجره)SMEs ( نیاز به
دسترسی به . شرکت هاي تازه تاسیس نیاز به دسترسی سریع به مکان هر چند کوچک دارند. تامین مکان است

مکان نیز . تسهیالت مجاور و تسهیالت همکارن و همسایگان نیز باید منعطف و قابلیت چند مستاجره داشته باشد
خدمات ارتباطی الکترونیکی تهویه هوا و برق فشار قوي باشد هرچند وجود آن در ابتدا از  باید داراي تسهیالتی مانند

 .نظر مالی مشکل است اما باید فضاي آن اماده باشد
بایستی درك مشترکی از کیفیت هاي مهم و با . حضور در پارك برند خوبی باشد: سازيبرند سازي و تصویر .2

وسسات پارك و چگونگی قالب بندي متن و پیام پارك بصورت آسان و قابل اهمیت مد نظر پارك براي پیشنهاد به م
در بررسی اسامی پارك . برند پارك با نام مرکز فنی هوگز همراه است که به پارك اعتبار می بخشد. فهم ایجاد گردد

مرتبط با دانشگاه نام پارك هاي . در نام پارك ها خود دارند) R&D(هاي دنیا اکثرا تاکید بر وجود تحقیق و توسعه 
 Technology(و مرتبط با شرکت هاي بزرگ بیشتر پارك فناوري) Research Park(بیشتر پارك تحقیقاتی

Park(چون هم مرتبط با دانشگاه است و هم  می باشدبر این اساس پارك نکسجن پارك تحقیقات و فناوري . است
 .ارك می باشد و اثر زیادي در توسعه آن داردنام گذاري پارك یکی از مراحل مهم توسعه پ .شرکت هاي بزرگ

پارك که شامل  دستیابی به اهداف به منظورها  براي جذب بهترین شرکت:  ابزارها و استراتژي بازاریابی پارك .3
 :مولفه هاي زیر است

 شناسایی انواع صنایع هدف و انواع شرکت هاي با بیشترین پتانسیل 

                                                        
١ Graduate Education and Research Center(GEAR) 
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منجر به تمرکز بر شرکت هاي مشخص در نتیجه استقرار شرکت هاي قوي   تمرکز بر تکنولوژي مخصوصاز آنجایی که 
گروه اصلی آنهایی که در ارتباط مستقیم با صنایع کنترل هوایی در  .پارك گروه هاي خاصی را مد نظر قرار داده است می شود

و توسعه، ایمنی و امنیت و  گروه دیگر مربوط به تحقیق. تجهیزات، توسعه تکنولوژي و خدمات و عملیات هستند می باشند
گروه دیگر گروه تحقیق، توسعه، تولید و عملیات هواپیما و سیستم ها، مدیریت و . آموزش هوایی و عملیات فرودگاه می باشد

تمرکز بعدي روي شرکت هاي تکنولوژیکی قوي که . بازاریابی به منظور کشف فرصت هاي بازار و شبکه سازي می باشد
  .را تقویت می کنند شامل ساخت و مواد، نیروي محرکه، هوافضا و سنسورها پتانسیل پیمانکاران

 حفظ روابط موجود و توسعه روابط در آینده 
آنالیز تالش هاي بازاریابی خیلی از پارك هاي تحقیقاتی ملی پیشنهاد می کند که براي دسترسی گسترده و چشم انداز 

  .تکنولوژي در جامعه مهم استتوسعه، وجود رابطه با یک موسسه یا تولید کننده 
 Rowen کارکنان حال و گذشته مرکز فنی هوگز ، هیئت علمی دانشگاه استاکتون و) 1منابع تماس هاي آینده شامل 

Rutgers    دانشجویان فعال ) 2و دیگر دانشگاه ها، روابط تحقیقاتی حال و گذشته انجمن هاي حرفه ایی و روابط شخصی
  شرکت هاي تکنولوژیکی) 4فارغ التحصیالن مرکز فنی هوگز و ارتباط هاي آنها    ) 3اي آینده   شامل کارآموزان در شرکته

  .دعوت از شرکت ها و افراد مستعد براي بازدید از پارك نیز باعث ارتباط گیري می شود. در هر حال باید ارتباطات ثبت گردد
 ساخت و حفظ وب سایت مناسب و دقیق و خبرنامه 

وب سایت  باید ویژگی هاي مانند آسانی . و بروشور ها براي اطالع رسانی مفید است) فصلی(سایت، خبرنامه استفاده از وب 
  .استفاده، تمرکز بر دقت و کیفیت نه کمیت، جذاب، کشش براي بازدید دوباره، ارتباط دو طرفه داشته باشد

 ادغام و یکپارچه کردن تالش هاي بازاریابی پارك با منطقه و شهر 
 تگی استراتژیک با آزمایشگاه هاي دولتی و شرکت هاي تکنولوژیکی بزرگپیوس 
 پوشش رسانه ایی 
 توجه به نقش کارگزاران که البته  نباید انحصاري باشند. 
 مشاوران مکان و ساختمانی باید کامال آگاه  و مطلع باشند. 
 و مشوق هاي مالی ادامه دادن فرایند بازاریابی مثال با معافیت هاي مالیاتی، آموزش کارکنان. 
حجم زیادي از موسسات پارك با نهادهاي تکنولوژیکی ارتباط دارند که باید از  :استراتژي بازاریابی در دسترس .4

 : این ارتباطات از طریق زیر ممکن است. این ارتباط استفاده کرد
ر ارتباط با مرکز فنی هوگز، شامل شرکت هاي موجود، در حال راه اندازي، شرکت هاي د: تعداد زیادي از موسسات پارك

  .شرکت هاي بزرگ و کوچک خصوصی و موسسات غیر انتفاعی می باشند
  . همکاري پارك با یک دانشگاه بسیار اهمیت دارد... : و   Rowanهمکاران دانشگاهی مانند کالج استاکتون و 

نقش تعداد . نرسیده مهم هستندموسسات در دسترس در مراحل اولیه که هنوز پارك به فراگیري ملی و بین المللی 
  .حیاتی از موسسات مهم می باشد

  .ارتباط محققان حوزه هوایی دانشگاه هاي مختلف با محققان مرکز فنی هوگز: استراتژي محقق محور و انگیزاننده
. دآشنا هستن این مشتري ها به نقاط قوت تحقیقات دانشگاه ها و نیروي کار با کیفیت محل: جذب مشتري هاي محلی

از پارك و منطقه خود خارج  تحقیقات نشان می دهد شرکت هاي محلی بعد از موفقیت به احتمال کمتري بعلت تعلق خاطر
  .می شوند

با برگزاري مراسم جشن و گالري علم و هنر که بحث هاي غیر رسمی در آن اتفاق می افتد و همچنین : شبکه سازي
با استفاده از ... دانشجویی و )BP(کارآفرین سال و بهترین برنامه کسب و کاراهدا جوایز مانند . سمینارهاي رسمی و تخصصی

  .اسپانسرهاي محلی مانند بانک ها و شرکت ها
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تبلیغات بدلیل گرانی نسبت به بودجه بازاریابی پارك ها موثر نیست اما پوشش رسانه ایی و ایجاد آگاهی : روابط عمومی
  .مهم است

خیلی از موسسات از پرستیژ پارك استفاده می کنند مثال با نام گذاري خیابان هاي  نام گذاري خیلی مهم است مثال
  .و قرار دادن  آن در سر برگ موسسه... داخلی پارك به نام خیابان نوآوري و 

این مرکز فرصت منحصر بفردي براي تجاري سازي تکنولوژي و توسعه  :مرکز فنی هوگزبهینه سازي فرصت هاي  .5
 .پارك از این منابع حداکثر استفاده را براي موفقیت می کند. ی کندفراهم م  موسسات

اما بعضی از آزمایشگا ها و . شواهد نشان می دهد دلیل عدم تجاري سازي خیلز از آزمایشگاه ها نبود کارآفرینان است
دالیل موفقیت . فقیت رسیدمراکز تحقیقاتی مانند آزمایشگاه ملی ساندیا با تجاري سازي و ایجاد شرکت ها اطراف خود به مو

ارتباط سیاسی قوي، ایجاد موسسه تجاري سازي، تشویق کارآفرینی و استفاده از شرکت هاي در حال راه : ساندیا عبارت اند از
در نتیجه پارك با همکاري با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها مانند کالج استاکتون و شرکت هاي . اندازي و دیگر شرکت ها

چنین مرکز فنی هوگز و آزمایشگاه هاي آن سعی در تجاري سازي نتایج آزمایشگاه ها و استفاده از نیروي کار صنعتی و هم
 .آفرینان در این جهت دارد

سیستم اطالعات بروز و شفاف به هماهنگی و راهنمایی بازاریابی و ارتباط با : نظارت بر پیشرفت و ارائه نتایج  .6
 .دیگران کمک می کند

از طریق سایت، خبرنامه ها، یا بصورت مقاله علمی در ژورنال ها و رسانه ها به مخاطبان که شامل موسسات نتایج کارها 
  .تامین مالی و سازمان هاي توسعه تکنولوژي و اقتصادي و صنایع هوایی می باشند انتشار می یابد

برگزار می ... دولت و شرکت ها و  جلسه گزارش فصلی بصورت تخصصی با ذینفعان مانند مرکز فنی هوگز، دانشگاه ها و
در این جلسات و همچنین در انتشارت پارك شاخص هاي موفقیت پارك مانند بهبود مکان هاي اجاره ایی،  فضاهاي . شود

ساختمانی تکمیل شده، فضاهاي اشغال شده، ایجاد اشتغال، درآمدهاي مالیاتی و دیگر مزایا مستقیم، درآمد حاصل از اجاره، 
وضعیت آنها، تعداد مشتریان آینده موجود در پایگاه داده، دسترسی به فضاهاي چند مستاجره، وضعیت سایت، موسسات و 

  .[1]شرکت هاي پیشرو و شرکتهاي پشتیبانی، پوشش رسانه ایی ارائه می گردد
  

  رویکرد سیستم داینامیک -3
براي مبتنی بر بازخورد و روابط غیرخطی سیستم داینامیک یک متد قدرتمند و یک تکنیک مدلسازي کامپیوتري 

توسط  1950در میانه هاي دهه این رویکرد که . ساختاردهی، درك و بحث پیرامون مسائل و موضوعات پیچیده می باشد
. به مدیران بنگاه ها کمک می کند تا درکشان را از فرایندهاي صنعتی بهبود دهند ه استتوسعه داده شد MITفارستر در 
تم داینامیک در سراسر بخش هاي خصوصی و دولتی براي تجزیه و تحلیل و طراحی سیاست ها بکار گرفته می امروزه سیس

موفقیت یا شکست یک سیاستگذاري یا برنامه استراتژیک به مقدار زیادي بستگی دارد به اینکه آیا تصمیم گیرنده . [9]شود
با در نظر گرفتن اندازه و . قرار دهد را درك کرده است یا نهبدرستی تعامالت و پیچیدگی سیستمی که می خواهد تحت تاثیر 

می توان امید داشت تا  پیچیدگی سیستم هایی که تصمیم گیرنده در بخش خصوصی یا دولتی بایستی آن را مدیریت کند
  .تصمیم گیرنده راه حل هایی مناسب جهت مدیریت اثربخش ارائه کند

 .را در قالب روابط علّی و حلقه هاي علت و معلولی به نمایش می گذارند سیستمدر این رویکرد رفتارهاي پویا و پیچیده 
اگر رابطه بین . روابط بین متغیرها می تواند مثبت یا منفی باشد .است )روابط(فلشها  و )عوامل(متغیرها در بردارنده علّیروابط 

  .)2شکل(دو متغیر در یک جهت بود رابطه مثبت و گرنه منفی می باشد
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تولید موجودي

+
فروش 

-

  
  علت و معلولی مثبت و منفی طهراب: 2ل شمارهشک

اً روي متغیر اولیه اثر می ، زنجیره بسته ایی از روابط علّی است که نهایتعلت و معلولی یا حلقه بازخورديیک حلقه  
د حلقه هاي تقویتی خو). تعادلی( و حلقه منفی) تقویتی(حلقه هاي بازخوردي نیز دو نوع می باشند حلقه مثبت .[10]گذارد

حلقه هاي بازخوردي تعادلی ساختارهاي . افزاینده هستند و منجر به رشد نمایی یا تنزل افسار گسیخته در طول زمان می شوند
  .[11]ها و منشا پایداري و ثبات هستندهدف جو و متعادل کننده در سیستم 

  
 تصویر غنی مولفه هاي موثر بر پارك تحقیقات و فناوري هوایی -4

که یکی از این ابزارها تصویر غنی یا نمودار زیر  دارد وجود مدل نمایش جهت مختلفی ابزارهاي یکداینام سیستم در
 دهنده نشان می توانند ها سیستم زیر نمودار این در .می دهد نشان را مدل کلی معماري نمودار این .سیستم ها می باشد

 هاي بخش بصورت می توانند ها زیرسیستم همچنین .ندتعامل در یکدیگر با که باشند اطالعات و کاال مواد، پول، جریان
 و تعداد ترسیم با سیستم زیر نمودار .باشند غیره و محصول توسعه و طراحی تولید، فروش، مانند سازمان دهنده یک تشکیل

  .[12]است آن یکپارچگی میزان و مدل مرز دهنده نشان مسئله، بر گذار عوامل تأثیر نوع
ه در قسمت هاي فوق ارائه شد می توان تصویر غنی ذینفعان زیر را براي پارك تحقیقات و فناوري با توجه به اطالعاتی ک
می بینید پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن رابطه دو سویه ایی با  3همانطور که در شکل .هوایی نکسجن ترسیم کرد

نات ایالت نیوجرسی مخصوصا کمک هاي مالی و همچنین به عبارت دیگر با استفاده از کمک ها و امکا. منظقه و شهر خود دارد
در بعد کالن حمایت هاي ملی، پارك فعالیت می کند و بعد از شکوفایی و توسعه پارك یکی از اهداف پارك توسعه ایالت 

ایی و  ، رونق صنعت در بخش هو)شغل هاي باکیفیت و بادرآمد باال( نیوجرسی می باشد که این توسعه از طریق ایجاد اشتغال
نهایتا می  .تنوع و توسعه اقتصادي می باشد که این توسعه خود موجب توسعه ملی و رونق و پیشرفت صنایع ملی می گردد

  .پارك نکسجن روي توسعه مرکز فنی هوگز و شهرستان آتالنتیک و ایالت نیوجرسی و کشور اثر می گذاردتوان گفت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  پارك هوایی نکسجن تصویر غنی ذینفعان: 3شکل شماره
پارك هوایی نکسجن با کمک اداره . در سیستم هوایی ملی و بین المللی است R&Dحمایت از اداره هوایی فدرال هدف 

فدارل هوایی و با استفاده از زمین مرکز فنی هوگز شکل گرفته است و یکی از ویژگی هاي مهم پارك همکاري با این مرکز و 
جز برترین مراکز تحقیقات و توسعه، تست و ارزیابی هوایی در مرکز فنی هوگز  .امکانات آن می باشداستفاده از آزمایشگاه ها و 

پارك تحقیقات و فناوري 
 هوایی نکسجن

 شهر و منطقه دولت و بعد ملی و کالن

 صنعت هوایی
)شرکت هاي بزرگ هوایی(  

 اداره هوایی فدرال
)مرکز فنی هوگز(  

 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 صنعت هوایی
شرکت هاي متوسط و کوچک (

)نوپا  هوایی  



    ومین کنفرانس بین المللی و ششمیند  
                کنفرانس ملی مدیریت فناوري  

 
 

١٢ 
 

این همکاري از یک طرف براي پارك ایجاد جذابیت کرده و استقرار شرکت هاي بزرگ و موفق و کارآفرینان در  .جهان است
زات و آزمایشگاه هاي مرکز را می دهد و از طرف دیگر پارك را تسهیل می کند و به موسسات مستقر امکان استفاده از تجهی

  .براي مرکز امکان برقراري ارتباط با شرکت هاي بزرگ و گرفتن پروژه هاي مختلف را فراهم می کند
پارك با هدف توسعه . هستند نکسجن پارك مهم هاي مولفهجز ) صنعت، دولت و دانشگاه ها(شرکا هوایی نیرمند و پویا 

اد گردیده است که از یک طرف این هدف با همکاري شرکت هاي بزرگ موجود در صنعت هوایی محقق صنعت هوایی ایج
اساسا یکی از مکانیزم هاي پارك براي توسعه تکنولوژیک شرکت هاي موجود در صنعت ایجاد فضایی مناسب براي . خواهد شد

ند می باشد به عبارت دیگر خیلی از شرکت شرکت مورد نظر را انجام می ده R&Dشرکت هایی که فعالیت هاي مربوط به 
هاي بزرگ با تاسیس شرکت در پارك، کارهاي تحقیق و توسعه و انتقال فناوري را انجام می دهند تا از این طریق به توسعه 

 از طرف دیگر پارك فضاي بسیار خوبی را براي ایجاد و توسعه شرکت هاي کوچک و متوسط دانش و فناوري بنیان نوپا. برسند
جاري ت اساسا. از طریق مراکز رشد فناوري فراهم می کند و این موسسات نوپا فاکتور مهمی در توسعه و موفقیت پارك دارند

است و از راهبردهاي   پارك هاترین عوامل رشد و اقتدار  هاي دانش بنیان یکی از مهم سازي فناوري و ایجاد و توسعه شرکت
  .استولوژي پارك در جهت توسعه و انتقال تکناصلی 

مفهوم پارك اصوال با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها گره خورده و عجین است بطوریکه پارك ها معموال توسط دانشگاه ها 
پارك ها حلقه مفقوده ارتباط صنعت با دانشگاه هستند و علم و دانش . و یا با همکاري نزدیک یک دانشگاه تاسیس می شوند

به عبارت دیگر دانشگاه ها خوراك علمی و فناوري و . وژي و آن را تجاري سازي می کننددانشگاه ها را تبدیل به تکنول
همچنین نیروي زبده فنی و کارآفرین را براي پارك ها ایجاد کرده و پارك ها از این منبع به تحقق اهداف خود و همچنین 

قات دانشگاهی و اطمینان از انتقال دانش از بر ارتقاي سطح تحقیقات و باالخص تحقی پارك ها .توسعه دانشگاه می پردازد
سازي  تجاري یکی از مکانیزم هاي پارك ها دنها و مراکز پژوهشی به جامعه و بخش صنعت و خدمات تاکید زیادي دار دانشگاه

دمات شامل فرایند انتقال اختراعات، اکتشافات و نتایج تحقیقات محققین دانشگاهی به صنعت و خ است که هاي پژوهشی یافته
   .هاي پژوهشی در جامعه منشأ اثر خواهند شد است، که در طی آن، یافته

در این راستا پارك با دانشگاه هاي مختلف از جمله کالج استاکتون همکاري می کند و ارتباط دو طرفه و همکاري کامل 
  .بین پارك و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی وجود دارد

  .پارك هوایی نکسجن آورده شده است تصویر غنی مولفه هاي موثر 4در شکل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصویر غنی مولفه هاي موثر پارك: 4شکل شماره

پارك تحقیقات و 
فناوري هوایی 

 نکسجن
بازاریابی و 
 استراتژي آن

 منابع مالی

مسائل سازمانی و 
 مدیریتی

 محیط بیرونی 
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مولفه منابع انسانی، سازماندهی و برنامه ریزي استراتژیک و امور مدیریتی،  6همانطور که از شکل فوق مشخص است 
  .وثر بر پارك می باشندمشارکت با دیگران، منابع مالی، بازاریابی و محیط بیرونی مولفه هاي م

اصوال دلیل عدم تجاري سازي نتایج خیلی از آزمایشگا هاي . یکی از عناصر اصلی پارك ها نیروي انسانی ماهر می باشد
یک پارك مشخص است  IASPهمانطور که از تعریف . تحقیقاتی نبود کارآفرینان فردي و یا شرکت هاي دانش بنیان می باشد

و هدف آن تشویق نوآوران و کارآفرینان یا بطور خالصه  حرفه اي مدیریت می شود سیله متخصصینعلمی سازمانی است که بو
شغل با مهارت و با حقوق باال  2000یکی از اهداف پارك نکسجن ایجاد . [13]نیروهاي فکري و متخصص با مهارت می باشد

  .ا مهارت می باشداستراتژي پارك در جذب نیروي انسانی استخدام افراد کم ولی ب. می باشد
پارك نکسجن از همان ابتدا شروع به برنامه ریزي بازاریابی کرده تا هم برند معتبري را از پارك به نمایش بگذارد و هم در 

بطوریکه در برنامه بازاریابی پارك از یک طرف به شناسایی انواع صنایع . جذب شرکت هاي متقاضی بهترین ها را جذب کند
ن آنها پرداخته و از طرف دیگر با اطالع رسانی و ارائه اطالعات مفید و مرتبط با پارك و امکانات و مزیت هدف و انتخاب بهتری

همچنین بر ایجاد روابط . هاي پارك برندي معتبر در جهت اشتیاق موسسات به پذیرش و استقرار درپارك ایجاد کرده است
یکی از استراتژي هاي . و استفاده از روابط اعضا با دیگران تمرکز داردبلندمدت و حفظ آن با اعضا و دیگر همکاران و سازمان ها 

  .پارك جذب مشتریان محلی به علت تعلق خاطر به منطقه و همچنین آشنایی با محیط می باشد
به عنوان مثال ایالت نیوجرسی از یک طرف با قابلیت هاي . محیط بیرونی پارك براي توسعه پارك مناسب می باشد

جود تسهیالت هوایی از جمله مرکز فنی هوگز و فرودگاه بین المللی آتالنتیک و وجود شرکت هاي هوایی و دانشگاه مختلف و و
هاي معتبر و از طرف دیگر نیاز به توسعه اقتصادي براي ایجاد مشاغل حرفه ایی و با مهارت فرصت مناسبی براي پارك به شمار 

 هاي جویی صرفه. دانشگاه هاي معتبر باعث ایجاد صرفه جویی تجمع می گرددوجود سازمان ها، شرکت هاي هوایی و . می رود
 مقیاس به مربوط اثرات این .کند می ایجاد جویی صرفه ها بنگاه تمامی براي شهر کل در که کنند می بحث اثراتی از 1تجمع

 درکوش عابدین .[14]شوند مند بهره مزایا این از توانند می مختلف هاي مقیاس در ها بنگاه همه و نیست خاص بنگاه یک
 نوع یک صنعت کل براي که صنعت هاي جویی صرفه .[15]شوند می تقسیم گروه دو به اثرات این خود که است کرده بیان

 تشکیل دلیل به معموال عامل این .آید می حساب به خارجی صرفه صنعت آن هاي بنگاه تک تک براي و داخلی صرفه
 متخصص، انسانی نیروي کننده تربیت هاي دانشگاه مشاوره، هاي شرکت مثال( خاص نعتص یک براي الزم هاي زیرساخت

 هزینه که شود می ایجاد خاص نقطه یک در صنعت نیاز مورد اولیه مواد منابع تجمع و )… و نیاز مورد مخابراتی هاي شبکه
 یک در فعال هاي بنگاه معموال که تاس دلیل این به .دهد می کاهش تولید هاي نهاده به ا ر ها بنگاه تک تک دسترسی

 آمریکا، ولی سیلیکون در الکترونیک صنایع تجمع به توان می نمونه عنوان به( .شوند می متمرکز منطقه یک در صنعت
 اشاره کشور جنوبی مناطق در پتروشیمی صنایع و کاشان شهر در ایران فرش صنایع دیترویت، در سازي اتومبیل صنایع
 درازمدت متوسط هزینه شود می باعث که است شهري هاي جویی صرفه تجمع، هاي جویی صرفه اثرات هگرو دومین) .نمود
  .یابد کاهش دارد قرار آن در بنگاه که شهري مقیاس افزایش با اقتصادي بنگاه

مان پارك از ه. استراتژي مناسب سازمانی و تک منظوره و تخصصی بودن پارك یکی از نقاط قوت پارك به شمار می رود
پارك با کمک همکاران و . ابتدا با کار تخصصی و دقیق به مطالعه امکان سنجی، طرح بازاریابی و برنامه ریزي پرداخته است

  .خبرگان به توسعه پارك پرداخته است

                                                        
١ Economy of Agglomeration 
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ت از آنجایی که دستیابی به کمک هاي مالی دولتی به علت رقاب. منابع مالی از مهمترین مولفه هاي پارك به شمار می رود
به تامین مالی  NJCRDA 1شدید بین سازمان هاي مختلف سخت است پارك با همکاري سازمان هاي محلی و ملی از جمله  

  .پرداخته و سیاست هاي مختلف توسعه ساختمان هاي پارك را با کمک توسعه دهندگان بخش خصوصی ارائه کرده است
پارك از همان ابتدا با همکاري سازمان هایی از جمله  .همکاري و مشارکت جز مولفه هاي مهم پارك نکسجن می باشد

، فرودگاه شهر آتالنتیک، دانشگاه هاي مختلف توسعه اقتصادي نیوجرسی جنوبی جامعهاداره هوایی فدرال، مرکز فنی هوگز، 
چون پارك نکسجن . مانند استاکتون و شرکت هاي فعال در زمینه هوایی مانند هایتک سیستم شروع به کار کرده است

در صنعت هوایی و غیرانتفاعی می باشد همکاري با دیگران جز ضروریات ایجاد و توسعه آن می ) تک منظوره(سازمانی تخصصی
  . باشد

  نمودار علت و معلولی پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن -5
بازاریابی پارك و با توجه به  در این قسمت با توجه به مطالب موجود در معرفی پارك و بررسی برنامه هاي امکان سنجی و

 5شکل . تصویر غنی موجود به ترسیم و تشریح نمودار علت و معلولی پارك تحقیقات و فناروي هوایی نکسجن می پردازیم
  .نمودار کل سیستم را نمایش می دهد که در ادامه حلقه هاي موجود در آن را جداگانه تشریح می کنیم

اداره فدرال هوایی

مرکز فنی هوگز

محیط و زیرساخت
مناسب

جذابیت پارك +

+

+

تعداد موسسات مستقر

درآمد پارك

توسعه پارك

+

+
+

اجاره مکان +

توسعه مکان 

+

توسعه دهندگان
خصوصی

+

ایجاد اشتغال
+

توسعه و تنوع اقتصادي

+ +توسعه نیوجرسی

+

توسعه ملی

+

توسعه صنعت هوایی
+

+

+

+
همسایگان و

اعضا

تامین مالی

تامین امکانات و
زیرساخت ها

وخدمات

+

+

+

+

ایجاد و توسعه
انکوباتور فناوري

ایجاد موسسات+
نوپا فناوري

+

+

استفاده از مدیران
استفاده از تجربه... دولتی و ایالتی و

دیگر پارك ها

+
+

R1

شرکت هاي بزرگ صنعت
هوایی

R2

R3

قراردادهاي تحقیقاتی
توسط دانشگاه ها و

مراکز تحقیقاتی

تحقیقات به عنوان
خوراك اولیه پارك

همکاري صنعت و 
دانشگاه

توسعه دانشگاه

درآمدزایی دانشگاه

ارتباط با دانشگاه

R4

بازاریابی
+

+

  
  لی کل سیستمنمودار علت و معلو: 5شکل شماره

  حلقه اثر اداره هوایی فدرال و مرکز فنی هوگز و اعضا بر پارك   -1-5
زمین و دیگر تسهیالت مرکز فنی فدرال  ،در سیستم هوایی ملی و بین المللی R&Dهدف حمایت از اداره فدرال هوایی با 

  : استروي موارد زیر  R&D مرکزت. را براي توسعه پارك در اختیار قرار می دهد
 مشخص توسط اعضا) تحقیقات... (یده ها و محصوالت و سیستم ها و ا .1
 ...عناصر زیر ساخت هاي کنونی هوایی مانند فرودگاه، هواپیما و  .2
 هواییصنعت در  تکنولوژي ها و کاربردهایش .3
 ي ها و معماري هاي جدید هواییژاستانداردسازي طرح ها و راه حل ها براي استرات .4

                                                        
١ New  Jersey Casino  Reinvestment  Development  Authority  (NJCRDA) 
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، سیستم هاي آزمایشگاهی و شبیه یبایستی شامل تسهیالت عملیاتی، خدماتاي پارك هوایی برمحیط تحقیقاتی ایده ال 
باشد تا محققان بتوانند تحقیقات مرتبط و واقعی را براي کسب بینش و آنالیز یا اعتبارسنجی خدمات، مفاهیم و  ...و سازها

اي پارك دسترسی به امکانات و آزمایشگاه هاي مدرن در این راستا یکی از مزیت ه. اي هوایی پیشرفته را بدست آورندکاربرده
این تسهیالت پارك را محیطی با زیر ساخت مناسب براي موسسات و شرکت هاي . و منحصربفرد مرکز فنی هوگز می باشد

درگیر در صنعت هوایی می باشد که باعث افزایش جذابیت پارك براي شرکت هاي بزرگ و کوچک براي استقرار در پارك می 
لذا افزایش  هستند نکسجنشرکا هوایی نیرمند و پویا مولفه مهم  از آنجا که  .د و تعداد موسسات مستقر افزایش می یابدشو

تعداد موسسات مستقر در پارك از یک طرف باعث می شود تعداد حیاتی از موسسات در پارك مستقر شوند که موجب ایجاد 
ز آنجا که درآمد اصلی پارك از اجاره زمین یا ساختمان به موسسات است ارزش افزوده و سینرژي می شود و از طرف دیگر ا

در نکسجن اگر فرض کنیم هزینه زمین که در مالکیت اداره هوایی فدرال براي پارك ناچیز باشد  .درآمد پارك افزایش می یابد
. ان هزینه اجاره تلقی می شودهزینه اصلی هزینه بهبود مکان یعنی ساخت ساختمان ها و زیرساخت ها می باشد که به عنو

  .افزایش درآمد نیز منجر به پیشرفت برنامه هاي توسعه ایی پارك شده و نهایتا سبب پیشرفت و توسعه بیشتر پارك می گردد
همانطور که در تصویر غنی نیز اشاره شد بازاریابی یکی از مولفه هاي مهم پارك نکسجن می باشد بازاریابی درست و 

نین تحقق وعده هاي ارائه شده در رویکردهاي مختلف بازاریابی بدلیل توسعه پارك جذابیت پارك را براي برندسازي و همچ
را  بیش از بیش نمایان ... ناظران بیرونی از جمله دولت، شرکت هاي فعال در صنعت هوایی، کارآفرینان و متخصصان هوایی و 

  .در پارك براي شرکت هاي هوایی می شود می کند و منجر به افزایش حمایت و تقاضا براي استقرار
همانطور که اشاره گردید یکی از مولفه هاي مهم نکسجن و همچنین تمام پارك ها، همکاري و مشارکت با سازمان هاي 

براي ماکزیمم کردن مشارکت پارك بایستی . باشد 1بایستی سرشار از همکاريمحیط پارك به عبارت دیگر . مختلف می باشد
   .را درگیر کند ، همسایگان پارك و اعضاعلوم هوایی انجمن ها و

از آنجا که رقابت براي  .با توسعه پارك همسایگان و اعضا پارك نیز سود برده و حمایت خود را از پارك افزایش می دهند
در صنایع  شدید بوده و داراي رقبایی از جمله ناسا، سازمان هاي دولتی، پیمانکارهاي خصوصی) دولت(تامین مالی فدرالی

هوایی می باشد براي تامین مالی پارك بیشتر روي کمک هاي همکاران و اعضا خود و همچنین همکاري باسازمان هاي 
در نتیجه با افزایش حمایت مالی محقق شدن برنامه هاي پارك از جمله تامین ساختمان هاي هفت گانه، . خصوصی تاکید دارد

  )6شکل(ل می شود که نهایتا این امکانات توسعه پارك را موجب می شودآزمایشگاه ها و زیرساخت هاي الزم تسهی

مرکز فنی هوگز  

محیط و زیرساخت 
مناسب

جذابیت پارك
+

+

تعداد موسسات 
مستقر

درآمد پارك توسعه پارك 

+

+

+

+ همسایگان و اعضا 

تامین مالی 

تامین امکانات و زیرساخت   
ها وخدمات 

+

+

+

+

شرکت هاي بزرگ
صنعت هوایی 

R1

ازاریابی   ب

+

+

  
 R1حلقه تقویتی : 6شکل شماره

                                                        
١ collaboration 
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  حلقه اثر انکوباتور و ایجاد موسسات دانش و فناور بنیان نوپا بر پارك -2-5

  :عبارتند از استراتژي ها و آلترناتیوهاي مختلف توسعه پارك
 اختمان یا فقط در اختیار گذاشتن زمین پارك به عنوان توسعه دهنده و سازنده س 
 مثال اجاره زمین و مکان ساخته شده توسط آنها به (توسعه دهندگان خصوصی و نحوه بازگشت سرمایه آنها استفاده از

 )موسسات براي چندین سال
  موسسات توسعه دهنده 

د که در قبال این کار به مدت پارك با استفاده از توسعه دهندگان خصوصی مکان و تسهیالت پارك را توسعه می ده
در این راستا توسعه دهندگان فرم و پکیج پروپزال ورود را پر  .محدودي مکان تحت اجاره توسعه دهنده خصوصی قرار می گیرد
سپس توسعه دهندگان . ، قدرت مالی سنجیده می شوندRFPمی کنند که با معیارهاي تجربه توسعه دهنده، کیفیت پاسخ به 

  .در رتبه بندي براي مذاکره انتخاب می شوند با نمره باال
همان طور که از قبل نیز اشاره گردید با افزایش درآمد پارك از طریق اجاره، منابع مالی براي توسعه پارك محقق می 

 شرکت هاي. یکی از اهداف پارك حمایت از شرکت هاي نوپا می باشد که با توسعه پارك این حمایت ها افزایش می یابد. شود
فضاي باکیفیت عملیاتی،  این حمایت ها شامل. نوپا در پارك در مرکز رشد فناوري قرار گرفته و تحت حمایت قرار می گیرند

اتاق هاي کنفرانس و تجهیزات، مشاوره و مساعدت مدیریت و کمک مالی به موسسات نوپا و دانش بنیان در جهت توسعه و 
با افزایش موسسات نوپا در پارك و رسیدن به حد حیاتی منافع ناشی از . می باشدقوام موسسه و تبدیل آنها به شرکتی پایدار 

  .آن محقق گردیده و باعث توسعه و پیشرفت بیشتر پارك می گردد

  
 R2حلقه تقویتی : 7شکل شماره

  
  حلقه اثر توسعه پارك بر توسعه منطقه نیوجرسی، کشور و صنعت هوایی -3-5

می باشد که شامل استفاده از  تفاده از بهترین تجارب در مورد مدیریت توسعه پاركاسیکی از برنامه هاي مهم پارك 
در این راستا جمع آوري . مدیران اجرایی با تجربه موفق در مورد پارك ها و همچنین استفاده از افراد کم اما با تجربه می باشد

از طرف دیگر استفاده از . رد استفاده قرار می گیردتجربه هاي توسعه دیگر پارك ها در تصمیم گیري و سیاست گذاري پارك مو
رهبران دولتی، ایالتی و خصوصی در هیئت مدیره و یا مشاوره پارك مانند نمایندگان مجلس براي حمایت پارك مورد نظر می 

وسعه صنعت توسعه پارك نیز با تحقق اهداف پارك که همانا ت. تمام این برنامه ها در راستاي توسعه پارك می باشد. باشد
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توسعه منطقه نیوجرسی در . هوایی، ایجاد اشتغال و توسعه و تنوع اقتصادي است منجر به توسعه منطقه نیوجرسی می گردد
توسعه صنعت هوایی نیز منجر به توسعه اداره هوایی فدرال و گسترش فعالیت هاي آن می . پایان منجر به توسعه ملی می شود

ایی و اداره هوایی فدرال باعث رونق و افزایش قراردادها و کارهاي تحقیقاتی و پروژه هاي باشد که گسترش و توسعه صنعت هو
  .مرکز فنی شده که خود این منجر به توسعه اداره فدارل هوایی می شود

  
 R3حلقه تقویتی : 8شکل شماره

 
  حلقه اثر دانشگاه  ها و مراکز تحقیقاتی بر پارك -4-5

دانشگاه ها خوراك علمی و . ها و یا با همکاري نزدیک یک دانشگاه تاسیس می شوندپارك ها معموال توسط دانشگاه 
فناوري و همچنین نیروي زبده فنی و کارآفرین را براي پارك ها ایجاد کرده و پارك ها از این منبع به تحقق اهداف خود و 

بهبود یافته و دستاوردها و تحقیقات دانشی و  با توسعه پارك ها ارتباط دانشگاه با صنعت .همچنین توسعه دانشگاه می پردازد
تکنولوژیک دانشگاه ها با بخش صنعت منتقل شده و تجاري سازي می شود و از طرف دیگر دانشگاه ها با نیاز صنعت آشنا شده 

هاي نهایتا همکاري دانشگاه و صنعت باعث افزیش قرارداد. و تحقیقات خود را هدفدار و کاربردي طراحی و اجرا می کنند
  .تحقیقاتی فی مابین شده و باعث درآمد زایی براي دانشگاه می شود که این درآمد منجر به توسعه دانشگاه می گردد

این کالج نقش رهبري پارك و . در پارك نکسجن کالج استاکتون و شرکت سان هیلو اولین اعضا پارك بشمار می آیند
برنامه فیزیک کالج در زمینه علوم . رنامه هاي ریاضی و علوم می باشدارائه دهنده دوره هاي علوم هوایی و گسترش دهنده ب

           . هوایی به همراه شرکت هایتک سیستم و شهرستان اگ هاربور ارائه می شود



    ومین کنفرانس بین المللی و ششمیند  
                کنفرانس ملی مدیریت فناوري  

 
 

١٨ 
 

  
 R4حلقه تقویتی: 9شکل شماره

 
  نتیجه گیري - 6

سپس تصویر غنی از ذینفعان و مولفه در این مقاله به معرفی اجمالی پارك تحقیقات و فناوري هوایی نکسجن پرداخته و 
  . هاي آن ارائه کردیم و در ادامه نمودار علت و معلولی پارك ترسیم و تشریح شد

معلولی پارك نقاط زیر به عنوان نقاط اهرمی یک پارك هوایی و تخصصی قابل  با توجه به تصویر غنی و نمودار علت و
  :مشاهده می باشد

 امکانات، تسهیالت و (از عوامل جذابیت پارك مکان پارك چه از حیث داخلی یکی : مکان و محیط بیرونی پارك
سطح دسترسی چه زمینی و چه از طرق دیگر، مجاورت با سازمان هاي (و چه از حیث بیرونی) آزمایشگاه هاي آن

رگز پارك نکسجن بدلیل وجود موسسات و شرکت ها و سازمان هاي فعال صنعت هوایی از جمله م. می باشد) مرتبط
 .داراي صرفه جویی تجمع  است... فنی هوگز، فرودگاه بین المللی آتالنتیک  و 

 این . همانطور که در مطالعات امکان سنجی نیز آمده بود همکاري ذینفعان جز مووارد مهم پارك می باشد: همکاري
یی، دولت و منطقه همکاري در سطح هاي مختلف و با سازمان هاي مختلف از جمله دانشگاهها، صنایع بزرگ هوا

 .وشهر نیوجرسی می باشد
 هر چند این کمک ها مخصوصا در زمینه مالی بسیار سخت قابل حصول است اما براي اکثر پارك : کمک هاي دولتی

هاي دنیا حیاتی می باشد و بدون آن تاسیس و توسعه پارك ها از جمله پارك هوایی نکسجن با مشکل روبرو می 
 .شود

 نکسجن استفاده از تمام منابع مالی در دسترس چه دولتی و چه خصوصی می باشدسیاست : تامین مالی. 
 از همان ابتدا پارك با مطالعه امکان سنجی و با برنامه ریزي مناسب شروع به فعالیت : برنامه ریزي و مطالعه دقیق

 .کرده بود که این نشان دهنده اهمیت کار علمی و با بررسی جامع را نشان می دهد
 برنامه هاي مختلف در . گروه موسسه هدف شناسایی  4در این برنامه . برنامه بازاریابی کاملی انجام شده بود: ابیبازاری

تاکید برنامه بازاریابی بیانگر اهمیت آن در تمایل و استقرار . جهت بازاریابی و برند سازي پارك مطرح گردیده است
 .اشدشرکت هاي بیشتر و شرکت هاي موفق تر در پارك می ب

 تمرکز بر یک حیطه مشخص باعث تقویت در جذب موسسات و حمایت از آنها می گردد: تک منظوره بودن.  
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Abstract 
The Next Generation Aviation Research and Technology Park (NexGen ARTP) is established to 
meet the present and future aviation needs of USA and develop this industry. Park is an agreement 
and lease with the South Jersey Economic Development District for ٥٨ acres of FAA property 
located at the William J. Hughes Technical Center and was constructed the NexGen ARTP in 
٢٠٠٨. Thus, this paper was introducing NexGen ARTP and investigating park and its policies by 
using system dynamics. Also, we are offering positive leverages to top managers and policy 
makers of aviation technology park in Iran. In this paper after introducing of Park, we are 
describing system dynamics approach and later are drawing rich picture and casual loop diagram 
(CLD) of Nexgen ARTP. The CLD include of four loops named impacts of The Federal Aviation 
Administration, William J. Hughes Technical Center and members; impacts of incubator and start 
up SMEs; impacts of park development on the New Jersey economic district development, nation, 
and aviation industry; impacts of universities and research centers on park. Eventually, we are 
extracting effective leverages and important points by these diagrams that include park location 
and external environment, collaboration, government supports, funding and precise studies and 
planning. 
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