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 فناوريتحلیل تاثیر سیاست هاي پارك علم و فناوري یزد بر توسعه  
 با استفاده از رویکرد پویایی هاي سیستمی موسسات مستقر درآن

   
  2منوچهر منطقی، *، 1علی حاجی غالم سریزدي

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

  چکیده 
اي  در بعد منطقهنخبه و مستعد یروهاي ن با هدف توسعه توانایی هاي کارآفرینی 80پارك علم و فناوري یزد در اوایل دهه 

شرکت هاي کوچک و از طریق ایجاد، حمایت و هدایت  رشد و توسعه اقتصادي پایدار مبتنی بر دانشو همچنین   و ملی
مان تا حال شرکت هاي دانش بنیان مختلفی در پارك مستقر شده اند که از آن ز. متوسط دانش بنیان تاسیس گردید

در این بین سیاست هاي اتخاذ شده توسط پارك بر عملکرد و سطح ایده . بعضی موفق و بعضی ناموفق عمل کرده اند
تراتژیک و یک دوره هاي فناورانه شرکت ها تاثیر به سزایی داشته است و از آنجایی که پارك یزد با اجراي برنامه ریزي اس

تاثیر سیاست هاي پارك بر توسعه لذا شناسایی بازنگري آن، سیاست هاي مختلفی را پیش روي خود قرار داده است 
در این راستا، این  .موسسات ضروري می باشد فناوري ارتقاافزایش اثربخشی آنها در جهت با هدف  موسساتاین  فناوري

 فناوريبه بررسی تأثیر سیاست هاي پارك علم و فناوري یزد بر توسعه  یسیستمهاي  پویاییمقاله با استفاده از رویکرد 
 . می پردازدموسسات مستقر در آن طی دو دوره برنامه ریزي استراتژیک 

  
  .، پارك علم و فناوري، برنامه ریزي استراتژیک، پویایی هاي سیستمیفناوري: هاي کلیدي واژه

  
  

  ه مقدم - 1
مهمترین تفاوت دنیاى امروز . ا در دنیایی زندگی می کنیم که تفاوت بنیادي با دنیاي دیروز ما داردواقعیت این است که م

است و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر مى  و تحول دنیا در حال تغییر. با دیروز سرعت تحوالت تکنولوژیک عنوان شده است
  .  رعت تمام می شود و جانشین هایی براي آنها به بازار می آیدسه و عمر آنها ب تکنولوژى هاى جدیدى ظهور مى کنند. شود

جامعه مرتبط بوده است و هیچ گاه مانند امروز، بهبود و ارتقاي  و توسعه همواره با پیشرفت از طرف دیگر تکنولوژي
رعت فوق العاده اي توسعه شاید این مهمترین دلیلی است که دنیاي ما با س .گی را به آن وابسته ندانسته انداستاندارد هاي زند

 بتواند ساختارهاي تا است تکنولوژي مانند ابزاري نیازمند بشري، جوامع اهداف مهمترین از یکی عنوان به توسعه. می یابد
 در اساسی تغییراتی توانسته موجب خود رشد به رو روند با تکنولوژي توسعه نرخ. دهد قرار تاثیر تحت رشد جهت در را خود

                                                        
 .گرایش مدیریت استراتژي، دانشگاه علم و فرهنگ تهران 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 
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 رقابتی مزیت ایجاد و ثروت خلق صنایع، اقتصادي، گسترش رونق جوامع، رفاه و پیشرفت. شود انسانی هاي ستاده و نهاده ها
  .آن دانست توسعه و تکنولوژي کارگیري به نتایج از توان می را

از این . ردایران نیز مانند تمامی کشورهاي دنیا نیاز به توسعه تکنولوژي در جهت نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه دا
رو مکانیزم هاي مختلفی از جمله پارك هاي علم و فناوري در راستاي تحقق اهداف تکنولوژیک و توسعه پایدار ایجاد گردیده 

پارك هاي علم و فناوري نیز از طریق ایجاد شرکت هاي کوچک و متوسط دانش بنیان و با فراهم آوردن تسهیالت و . اند
به . زمینه ایی براي رسیدن به رشد و توسعه پایدار و تعمیق اقتصاد دانش بنیان دارندحمایت هاي مختلف سعی در ایجاد 

عبارت دیگر پارك ها از طریق حمایت هاي مختلف از شرکت هاي دانش بنیان در جهت توسعه ایده هاي فناورانه و توسعه 
کارآفرین و همچنین با بکارگیري دانش و  تکنولوژي کمک می کنند تا شرکت هاي دانش بنیان با استفاده از نیروهاي نخبه و

ایده هاي فناورانه و تجاري سازي آنها، پلی بین دانشگاه، صنعت و دولت ایجاد کنند تا سبب رشد و توسعه پایدار و مبتنی بر 
  .مزیت هاي رقابتی در سطح ملی، منطقه ایی و حتی جهانی گردند

تاسیس گردید و هم اکنون با اجرا یک برنامه  80یت در اوایل دهه پارك علم و فناوري یزد نیز با همین اهداف و مامور
ریزي استراتژیک و یک دوره بازنگري، سیاست هاي مختلفی را در این زمینه اتخاذ کرده است که تاثیرات زیادي را روي 

  .موسسات و ایده هاي فناورانه و تکنولوژیک آنها گذاشته است
کرده این مقاله سعی موسسات مستقر درآن، در  فناوريت سیاست هاي پارك بر توسعه از این رو با توجه به پویایی تاثیرا

معلولی، پویایی آنها را به نمایش کشیده و بتوانیم  –ایم تا با استفاده از رویکرد پویایی هاي سیستمی و ترسیم نمودار علت 
پارك و بین را در  فناوريو توسعه وانیم بهتر مدیریت بت نهایتاًتا  موسسات مدل کرده فناوريتاثیرات این سیاست ها را بر سطح 

 .داشته باشیم موسسات مستقر در آن
  
  معرفی -2

را  تمیسسیپویایی هاي رویکرد معرفی پارك هاي علم و فناوري و پارك یزد می پردازیم و درادامه در این قسمت ابتدا به 
  .ر طول زمان را توضیح خواهیم دادکرده و مفهوم نمودار علت و معلولی و نمودار رفتار دتشریح 
  

  پارك علم و فناوري - 1- 2
هاي  ها و موسسات تحقیقاتی موجب پیدایش سازمان با دانشگاه و صنعتی هاي اقتصادي افزایش روز افزون فاصله بخش

 نقل ازبه . جدیدي در چند دهه اخیر با هدف کاهش این فاصله و عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقات درجامعه گشته است
حرفه اي مدیریت می شود و هدف  یک پارك علمی سازمانی است که بوسیله متخصصین  1هاي علمی انجمن بین المللی پارك

نوآوري و رقابت در میان شرکت هاي حاضر در پارك و موسسات  اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ
ها،  دانشگاه  جریان دانش و فناوري را در میان  ین هدف یک پارك علمی،براي دستیابی به ا .متکی بر علم و دانش است

مدیریت می کند و رشد شرکت هاي متکی بر  به حرکت انداخته و  موسسات تحقیق و توسعه، شرکت هاي خصوصی و بازار،
دیگري با ارزش افزوده پارك هاي علمی همچنین خدمات . تسهیل می کند  زایشی نوآوري را از طریق مراکز رشد و فرایندهاي

پارك هاي علم و فنّاوري با ارایه قوانین حمایتی و خدمات . با فضاي کاري و تسهیالت با کیفیت باال فراهم می نمایند باال همراه
   .موسسات دانش بنیان با ایده هاي فناورانه سطح باال را فراهم می نمایندپشتیبانی متمرکز، امکان رشد و گسترش سریع 

مطالعات پارك  ه بود اماقرار گرفتیزد در دستورکار مدیریت عالی استان  1367ازي پارك علم و فناوري یزد از سال راه اند
پردیس  ،شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید از(بازدید از اقدامات انجام شده در کشورو با  1378 علم و فناوري یزد از سال

                                                        
١ International Association of Science Parks(IASP) 
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 Waterlooکانادا  بازدید از سه پارك(و همچنین یک بازدید خارجی ) بمجتمع تحقیقاتی عصر انقال و دانش ماهان
Research Park ،Vancouver Island Technology Park،Discovery Park (اخذ  با 1380شروع شد و نهایتاً در سال

مهندسی بیوتکنولوژي، مهندسی ژنتیک و  -IT (2(تکنولوژي اطالعات -1محور  4در شوراي گسترش آموزش عالیمصوبه 
ادغام سازمان  بااقدامات مقدماتی  و از سازماندهی اولیهسپس بعد . گردید تاسیس انرژي هاي نو - 4 نساجی - BT (3(پزشکی
در این راستا با توجه به برنامه . افزایش پیدا کرد پاركهاي علمی و صنعتی در پارك علم و فناوري امکانات بالقوه  پژوهش

 اهمراه ب 1381بهمن سال  22درنظرگرفتن اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در پارك وساله  5ریزي استراتژیک 
پارك در طول این  .سالگرد پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی پذیرش موسسات فناوري در پارك علم وفناوري یزد آغاز گردید

  .جام داده استدهه با یک دوره بازنگري برنامه استراتژیک اصالحاتی را در مسیر حرکت خود ان
هاي فناوري کشور با راه اندازي کامل ترین مجموعه از مراکز هم اکنون پارك علم و فناوري یزد در زمره نخستین پارك

موسسه چند مستاجره در سایت اقبال  84در حدود (، و موسسات رشدیافته)مرکز رشد اقماري 5مرکز رشد و  6(رشد فناوري
موسسه در مرحله پیش رشد و رشد در مراکز رشد مستقر  139در مراکز رشد و همچنین  مستاجره موسسه چند 7پارك یزد و 

و مجموعه اي بزرگ از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري الزم فعالیت نموده، در همین راستا، بسیاري از طرح ها، ) هستند
شکل ]1[.ار در سطح کشور به اجرا درآورده استهاي توسعه اي پارکهاي علم و فناوري را براي نخستین ب برنامه ها و مکانیزم

  .و چه از نظر تعداد موسسات به نمایش می گذارد) مرکز رشد(زیر وضعیت کلی پارك چه از نظر حوزه هاي فناوري
  وضعیت کلی موسسات مستقر در مراکز رشد و سایت اقبال پارك علم وفناوري یزد: 1جدول شماره

 کل موسسات چند مستاجره انکوباتور کوباتورپیش ان  زمینه فعالیت نام مرکز رشد

NT 8 - 4 4 نانو فناوري 
BT 28 3 14 11 بیوتکنولوژي، بیو نانو، کشاورزي 
ICT  الکترونیک، مکاترونیک وICT 2 14 - 16 
 6 - 4 2 طراحی، تکنولوژي و نانو نساجی نساجی

مدیریت و علوم 
 انسانی

انی و مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع، علوم انس
 هنر

11 14 - 25 

 10 - 2 8 معادن سطحی بافق
 21 4 10 7 دامپروري و محصوالت منطقه ابرکوه
 5 - 5 - کشاورزي و دامپروري خاتم
 11 - 6 5 معادن زیر زمینی طبس
 16 - 7 9 سرامیک مواد نو میبد
 84 84 - -  اقبال
 230 91 80 59  کل

  
  پویایی هاي سیستمی -2- 2

این  .]2[ابداع شد MITدانشگاه در فارستر توسط میالدي 1950 دهه در بار اولین براي یسیستم ییاپوی مدلسازي
 پویایی مدلسازي اصلی هنر. ]3[است پیچیده هاي سیستم تحلیل و تجزیه و اکتشاف کیفی، توصیف روشی برايرویکرد 
 ساختارهاي و زمانی تاخیرهاي جریان، و اشتانب ساختارهاي با همراه که است بازخوردي فرآیندهاي نمایش و کشف سیستم،

 اجتماعی، اقتصادي، پیچیده هاي سیستم رفتار و ساختار مطالعه امکان و] 4[را نمایش می دهد پویایی سیستم خطی، غیر
 کاربران را قادر می رویکرد و مجموعه اي از ابزارهاي مفهومی است که یسیستمپویایی هاي . می کند فراهم را فنی و زیستی
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این رویکرد رفتارهاي دینامیک را در قالب  رد] 5[.باشند سازد درك درستی از ساختارها و پویایی سیستم هاي پیچیده داشته
در نگرش سیستمی روابط میان متغیرها یک طرفه نیست و  .روابط علّی و حلقه هاي علت و معلولی به نمایش می گذارند

سیستم می  یک داخل در درگیر متغیرهاي از اي مجموعه بین یعلّ ارتباطات ترسیم براي ابزاري معلولی و تعل مودارهاين
روابط بین متغیرها می تواند مثبت  .)روابط(فلشها و) عوامل(متغیرها عبارتنداز معلولی ت وعل نمودارهاي اساسی عناصر .باشد

  )1شکل.(ی باشداگر رابطه بین دو متغیر در یک جهت بود رابطه مثبت و گرنه منفی م. یا منفی باشد

اضطراب در کار تعداد اشتباهات

+

      
ورزش هاي آرام بخش استرس

-

  
ورزش هاي آرام بخش باعث کاهش استرس می : توضیح روابط(یک رابطه مثبت و یک رابطه منفی علت و معلولی: 1شکل شماره

هر چه اضطراب بیشتر . اضطراب در کار منجر به افزایش اشتباهات می شود. شود به عبارت دیگر افزایش ورزش ها استرس را کم می کند
 .)ات نیز بیشتر می گرددشود اشتباه

یک حلقه بازخوردي، ] 6[.پویایی هاي سیستمی به دنبال حلقه هاي بسته بازخور براي مطالعه کارکرد سیستم است
 هاي حلقه شامل که بازخور هاي هحلق ]7[.است که نهایتاً روي متغیر اولیه اثر می گذاردزنجیره بسته ایی از روابط علّی 

 است ییهاه دایر مثبت، بازخور حلقه )2شکل.(باشد می) حلقه تعادلی( منفی بازخور هاي حلقه و )یحلقه تقویت( مثبت بازخور
حلقه هاي مثبت منجر . کند می تقویت جهت آن در را تغییرات دایره شود، داده تغییر جهت یک در آن در عامل یک اگر که

 عامل یک اگر که است ییهاه دایر منفی، بازخور حلقه. به تقویت و بزرگ شدن آنچه که در سیستم اتفاق می افتد می گردند
حلقه هاي منفی نقش خنثی  .کند می مخالفت جهت آن در عامل آن تغییرات با دایره شود، داده تغییر جهت یک در آن در

مایی یا حلقه هاي تقویتی خود افزاینده هستند و منجر به رشد نعبارت دیگر  هب] 4.[کننده داشته و مخالف تغییر می باشند
حلقه هاي بازخوردي تعادلی ساختارهاي هدف جو و متعادل کننده در سیستم سیخته در طول زمان می شوند و افسار گ لتنز

                             ]8.[ها و منشا پایداري و ثبات هستند
ورزش هاي آرام بخش

استرس

-+ B

                                          

اضطراب در کار

تعداد اشتباهات

++ R

  
  1)بیانگر حلقه تعادلی می باشد Bبیانگر حلقه تقویت و  R(بت و منفی حلقه هاي علت و معلولی مث:2شکل شماره

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

در نمودار علت و  اتاخیره] 9.[ددا نشان نیز را تأخیرها باید  ت ومعلولیمدل علدر  بنابراین .می دهند نشان را مدل مدت بلند و
  )3شکل(. معلولی با دو خط موازي روي پیکان ها نشان داده می شود

تالش موفقیت 
+

  
با افزایش تالش و کوشش ما به موفقیت می رسیم اما رسیدن به : ح رابطهتوضی(تاخیر در روابط علت و معلولی: 3شکل شماره

  .)صورت نمی گیردموفقیت موفقیت در طول زمان بدست می آید یعنی همزمان با افزایش تالش 
  

                                                        
١ Reinforcing Loop and Balancing Loop 



    دومین کنفرانس بین المللی و ششمین  
                کنفرانس ملی مدیریت فناوري  

 
 

 

٥ 
 

  : رویکرد پویایی هاي سیستمی در زمینه هاي مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است از جمله
 10.[یکی از منابع اولیه در این حوزه می باشد یایی هاي شهري فارسترپوکتاب معروف : شهري مدیریت [

همچنین در ایران قدوسی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در زمینه دینامیک رشد جمعیت در شهر 
 ]11.[تهران کار کرده است

 ائل اجتماعی کار سریزدي در زمینه تحلیل دینامیک تاثیر تورم بر ایجاد مسحاجی غالم در ایران : اقتصاد
مشایخی نیز در تحلیل اثر سیاست هاي نرخ ارز روي نرخ تورم در یک اقتصاد متکی به  ]12.[کرده است

فارستر تحقیقاتی روي کاربرد سیستم داینامیک ] 13.[صادرات نفت از سیستم داینامیک استفاده کرده است
 ]14.[در بررسی تغییر رشد اقتصادي انجام داده است

 1)برق(ژیک در صنایع انرژي فورد از رویکرد سیستم داینامیک در برنامه ریزي استرات: ژیک ي استراتبرنامه ریز 
در ] 16و15.[استفاده کرده که نتایج وي نشان می دهد این رویکرد در این زمینه فواید زیادي داشته است
صورت گرفته مورد مدل شبیه سازي سیستم داینامیک و برنامه ریزي استراتژیک کارهاي زیادي 

 ]18و17.[است
 در این زمینه یوفنگ هو در مورد مدل دینامیکی براي توسعه پایدار پارك هاي  :پارك هاي علم و فناوري

در زمینه  پورسراجیانسریزدي و حاجی غالم همچنین در ایران  ]19.[ستعلمی کار تحقیقاتی انجام داده ا
علم و فناوري با استفاده از سیستم داینامیک  هاي كاستخراج دینامیزم هاي رفتاري موسسات مستقر در پار

در مقاله آنان مدل علت و معلولی رفتار موسسات تحت سیاست هاي موسسین و الزامات پارك . کار کرده اند
همچنین زرگر و  ]20[.ترسیم شده و راه کارهایی براي برون رفت از مشکالت موسسات ارائه شده است

در . اندسیستمی پرداخته  رویکرد تکنولوژي با توسعه در دانشگاه و صنعت اطارتب نقش همکارانش به تحلیل
که عمالً ضرورت وجود پارك هاي  ]21[دانشگاه ضروري دانسته شده است و صنعت این مقاله  نیاز به ارتباط

 .علم و فناوري را نشان می دهد
  و... 

 و ها استراتژي طراحی و ریزي برنامهز جمله ی امختلف هاي حوزه در یسیستم پویایی هاي شد گفته که همانطور
 هاي سیستم شناسی پویایی ،پویا گیري تصمیم ،عمومی بخش گذاري سیاست و مدیریت ،بازرگانی بخش هاي سیاست

ویژگی این رویکرد، تحلیل سیستم هاي پیچیده و بررسی رفتارها و سیاست هاي آنها در . و غیره کاربرد دارد پیچیده غیرخطی
از این رو استفاده از این رویکرد در تحلیل تاثیر سیاست هاي اتخاذ شده توسط پارك بر پیشرفت . بلند مدت می باشدیک دوره 

  :هاي موسسات مستقر در آن بدالیل زیر منطقی می باشد فناوري
ی را موسسات آن، سیستمی پیچیده ای فناوريتاثیر سیاست ها و برنامه هاي استراتژیک پارك در رفتار و پیشرفت  -1

 . رقم می زند که تحلیل درست و جامع آن احتیاج به رویکرد کل گرا و همه جانبه را می طلبد
افق زمانی مورد بررسی بلند مدت بوده و نیاز است تا نگاه و رویکرد ما علل و عوامل و رفتارهاي ناشی از آن را در  -2

 .برد بلند مدت شناسایی کند
ضروري می باشد  2موسسات دستیابی به علت هاي ریشه ایی طح فناوريسبراي بررسی درست تاثیر سیاست ها بر  -3

 .که رویکرد پویایی هاي سیستمی مدعی برخورد ریشه ایی با مسائل می باشد
 

                                                        
١ the power industry 
٢ Root Causes 
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  نمودار رفتار در طول زمان - 3- 2
د هم نشان این رفتار می توان. نمایش رفتار متغیرها در طول زمان می باشدپویایی هاي سیستمی یکی از کارهاي مهم در 

و ترسیم کننده مسئله باشد و هم می تواند نتایج شبیه سازي مدل را ) 1مدهاي مرجع(دهنده رفتار متغیرها در دنیاي واقعی
با رسم نمودار رفتار در طول زمان . یکی از ابزارهاي تفکر سیستمی می باشد 2نمودارهاي رفتار در طول زمان .نشان دهد

   ]5[.از دیدگاه تفکر سیستمی بررسی کنید نمایش داده می شود الگوهاي رفتاریی که می خواهید
به . در کنار هم می توان رابطه احتمالی بین آنها را شناسایی کرد چند متغیر  رفتار در طول زمانبا قرار دادن نمودارهاي 

نظر بوجود می آید که مبنایی  عبارت دیگر با ترسیم نمودارهاي رفتار در طول زمان داستان هایی درباره مسئله یا سیستم مورد
و معلولی را ترسیم  و به ما کمک می کند تا بصورت کاملتري نمودارهاي علت] 7[براي درك تصویر سیستمی کلی خواهد شد

  .نمائیم
  

  مدلسازي دینامیکی -3
معلولی  و مدل علت، حوزه هاي فناوري و تعداد موسسات پاركنمودار در طول زمان براي در این قسمت بعد از ترسیم 

  .را ترسیم و حلقه هاي موجود را به ترتیب توضیح خواهیم دادکل سیستم 
  

  حوزه هاي فناوري پارك نمودار رفتار در طول زمان  -3-1
ملی  بسترسازي جهت ایجاد قطب علمی و فناوري " چشم انداز پارك علم و فناوري یزد استراتژیک پارك؛ در برنامه ریزي

هم افزایی در جهت رفع تنگناها و توسعه علمی و اقتصادي منطقه  "و رسالت یا ماموریت پارك  "اي نطقهبا تکیه بر قابلیتهاي م
  .[22]تدوین گردید "از طریق ایجاد و حمایت از موسسات دانش محور و کمک به تکمیل زنجیره تبدیل ایده به محصول

همانطور که از  .به نمایش می گذارد 1390و  1382شکل زیر وضعیت تعداد موسسات و زمینه فعالیت آنها را در دو سال 
کار خود را شروع کرده است و ) ونساجی BT ،ICT(با فعالیت در سه حوزه فناوري 82شکل مشخص است پارك یزد در سال 

حوزه  1و مراکز رشد اقماري که در جدول  NTخود، در حوزه هاي مدیریت و علوم انسانی،ت هاي لیفعاهم اکنون با گسترش 
  .ي فناوري آنها مشخص شده است نیز فعالیت می کندها

  
  به تفکیک حوزه هاي فعالیت 90و  82نمودار تعداد موسسات در دو سال : 4شکل شماره 

                                                        
١ Reference Modes 
٢ Behavior Over Time Graphs (BOT) 



    دومین کنفرانس بین المللی و ششمین  
                کنفرانس ملی مدیریت فناوري  

 
 

 

٧ 
 

نمودار شکل زیر . موسسه در مراکز رشد مختلف استقرار دارند 146موسسه در پارك و حدود  84حدود  90در سال 
 BTبیشترین تعداد موسسات در مرکز رشد . در مراکز رشد مختلف را نشان می دهد درصد تعداد موسسات به تفکیک استقرار

  .می باشد

  
  درصد موسسات مستقر در مراکز رشد پارك علم و فناوري یزد: 5شکل شماره

یزد در جدول زیر نمایش داده شده علم و فناوري حوزه هاي اولویت دار پارك  90ي سال ژطبق برنامه ریزي استرات
  . [22]است

  براي پارك علم و فناروي یزد 90اولویت هاي فناوري طبق برنامه ریزي استراتژي سال: 2جدول شماره 

  
   سیاست هاي مهم اتخاذ شده توسط پارك -3-1

  . سیاست مهم اتخاذ شده توسط پارك طی دو دور برنامه ریزي استراتژیک می پردازیم 6در این بخش  به تشریح 
و ) ریسک پذیر نبودن مردم استان(بدلیل عدم سرمایه گذراي ریسک پذیر: وهش و فناوريایجاد صندوق پژ: 1سیاست 

 راه1383 سال اسفندماهدر کلیه موسسات فناوري کشور این صندوق در جهت حمایت مالی از  ؛مشکالت مالی موسسات نوپا
می ) درصد 51(، بخش خصوصی )ددرص 49(دولت  آن سهامدارانو  میلیارد ریال 10 در حدود سرمایه صندوق. شداندازي 

 شروع فعالیت و اجرایی شدن صندوقگردید و  تدوین 1384 سال مهرماه صندوق دراساسنامه و آیین نامه هاي داخلی . باشد
تامین سرمایه ریسک پذیر،  اعطاي وام و تسهیالت، :صندوق عبارتند از زمینه هاي فعالیت. می باشد1384اسفندماه  در

   .[22]پژوهشی و فناوري، صدور ضمانت نامه هاي موسسات پژوهشی و فناوري هاي مشارکت در طرح
، بیوتکنولوژي، ارتباطات و کامپیوتر فناوري اطالعات وکه شامل نانو تکنولوژي، : تمرکز بر حوزه هاي مختلف: 2سیاست 

، ت فناوري و تجهیزات پزشکیصنایع شیمی، فراورده هاي دارویی، زیس، مکانیک، مواد و ساختمانمدیریت و علوم انسانی، 
  .[22]می باشد صنایع غذاي و محیط زیست و کشاورزي، منابع طبیعی
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هاي پارك علم و فناوري یزد بوده که در  توسعه هدفمند این مراکز یکی از ماموریت: ایجاد مراکز رشد اقماري: 3سیاست 
توجه به امکانات و پتانسیل هاي  اد اقماري بتوسعه مراکز رش. مصوبات سفر نخست ریاست محترم جمهوري لحاظ شده است

بومی مناطق استان و تجربه موفق مرکز رشد فناوري ابرکوه به عنوان اولین مرکز رشد اقماري کشور در دستور کار پارك علم و 
شگاه آزاد بر اساس تفاهم نامه هاي امضاء شده با استانداري یزد، دان 88تا  86در سال هاي  .فناوري یزد قرار گرفته است

خاتم، تفت، و اردکان و دانشگاه پیام نور یزد مراکز رشد , اسالمی یزد، دانشگاه آزاد اسالمی میبد و فرمانداري هاي بافق، طبس
فناوري مشترك نساجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، شهرستان هاي میبد، بافق، طبس راه اندازي و موافقت اصولی مربوطه 

رشد فناوري شهرستان هاي تفت، خاتم و مراکز رشد علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد و نانو فناوري راه  اخذ گردید سپس مراکز
  . [22]شروع گردید پذیرش موسساتاندازي و 

با توجه به لزوم حمایت و  مردم استاندر بین  نداشتن روحیه تعامل و کارتیمی با توجه به :ایجاد مرکز نوآوري: 4سیاست 
مرکز نوآوري پارك علم و فناوري یزد در آذرماه سال  ،آنها بصورتی پویا و سازندهاز جامعه و ساماندهی و حمایت  از نوآوران در

هدف این مرکز تحت پوشش قراردادن افراد خالق و نوآوري است که نمی توانند شرایط حضور در  .راه اندازي گردید 1383
  .[22]است اختراع ثبت شده 54داد در این مرکز تاکنون تع .مراکز رشد را بدست آورند

بر اساس استانداردهاي استقرار در مراکز رشد : )و به تبع آن تمرکز بر بازار محدود استان(توسعه منطقه ایی: 5سیاست 
فناوري، در زمان شروع به کار موسسات معموالً آنها یک ایده فناورانه سطح باال را انتخاب می کنند و ضمنا پارك آنها را به 

  . [20]سوق می دهدجهت توسعه استان رکز بر بازارهاي محدود منطقه اي تم
مشخص است مرکز تحقیق و توسعه  6همانطور که از شکل  :ایجاد مرکز تحقیق و توسعه فناوري و فن بازار: 6سیاست 

رف با تشویق نوآوري ط یعنی از یک .در پارك علم و فناوري حلقه اتصال بین بخش صنعت و دانشگاه و دولت می باشد 1فناوري
و اطالع رسانی در مورد نیازهاي صنعت به دانشگاه و از طرف دیگر با تجاري سازي ایده هاي دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و 

اطالع رسانی  به دولت و دریافت نیازها و برنامه هاي دولت و . انتقال فناوري به صنایع، واسطه بین دانشگاه و صنعت می باشد
  .]23[نیز بیانگر رابطه مرکز با دولت است hi-techآن براي توسعه صنایع  کمک گیري از

  
  رابطه مرکز تحقیق و توسعه فناوري پارك علم و فناوري با دولت،دانشگاه و صنعت: 6شکل شماره

  
  معلولی   –نمودار علت  -3-2

 را لهئمس در موجود پویاي طبروا معلولی و علت هاي حلقه شوند، می بررسی یسیستم پویایی رویکرد با که مسائلی در
  .است گردیده ارائه 7در شکل مفهومی مدل یک قالب درکل سیستم  معلولی  و علت هاي حلقه اینجا در کنند می مشخص

                                                        
١ Technology R&D Center(TRDC) 

 صنعت

 دانشگاه  
TRDC    دولت  

 
 

STP 
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توسعه پارك 

تسهیل در انتقال فناوري   

فن بازار 

تجاري سازي 

توانایی مالی موسسه  

توسعه فناوري 

مالکیت معنوي

+ +

سطح فناوري 

شاخص رقابت پذیري  

مدیریت فناوري انجام وظایف 

مدیریت فناوري 

+

+

مراکز رشد

+

زیر ساخت براي سرمایه   
گذاري

+

+

کارایی تولید 

+

بهره وري موسسه 

+

+

نوآوري

مزیت رقابتی 

توسعه و بلوغ موسسه   

+

+

موانع موجود در  
دانشگاه

مدیریت دانش و ایده  
پردازي 

+

سودآوري  

+

انتخاب بازار مناسب 

+

++

تطابق با نیازهاي بازار  

+

+

TRDC
+

فاصله بین تحقیقات  
و نیاز جامعه

نیاز جامعه
ارتباط با شرکت هاي  
صنعتی و سازمان ها  

دسترسی به تحقیقات  

ارتباط با دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی 

+

+
-

+

مراکز رشد اقماري

+

هم افزایی 

-موانع فرهنگی 

هدر رفت منابع  
+

فروش موسسات  درآمد موسسات 

-سطح ایده فناورانه 

+

+
توانایی پارك 

-

+

+

+

-

+ +

ایجاد مرکز نوآوري  

ایجاد صندوق پژوهش و   
فناوري 

حمایت مالی 

+

-
+

+
+

تامین نیازهاي دانشی  
+

پذیرش موسسات قوي  
نوپا 

+

توانایی اولیه موسسات  

+

ظرفیت جذب 

+

+

< فن بازار <

R&D سرمایه گذاري
در

+

آموزش هاي کوتاه مدت   
+

+متخصص نیروي انسانی
+

+

شایستگی محوري 

+

تحقیقات بازار 

-

موسسه اثر کوچک بودن 

توانایی در برخورد  
با نوسانات محیطی  

-
+

R&Dبهره وري
+

+

تمرکز بر حوزه هاي  
مختلف 

کارایی پارك 

-

+(... وتخصیصی محدود توسط دولت   بودجه (محدودیت هاي مختلف  

محدودیت هاي پارك  
-

درآمد پارك 
+

عملکرد موسسه 

+

+

+
-

+

توسعه منطقه ایی  

تمرکز بر بازار منطقه ایی

+

-

+

< +توانایی مالی موسسه  <
+< شاخص رقابت پذیري  <

< توسعه پارك <

-

+

< سطح ایده فناورانه <
+

+

  
اثر مستقیم آنها را عوامل سبز رنگ بیانگر سیاست هاي پارك و پیکان هاي قرمز (نمودار علت و معلولی کل سیستم: 7شکل شماره

  )نشان می دهد
  .جدول زیر حلقه هاي  نمودار علت و معلولی را تشریح و منابع پشتیبان آنها را معرفی می کند

  تشریح نمودارها و حلقه هاي علّی و منابع آن: 3جدول شماره

منابع   توصیف  نام حلقه  نام نمودار  ردیف
  پشتیبان

  نمودار حمایت مالی و توسعه فناوري  1
R١ 

اثر حمایت مالی پارك و صندوق پژوهش و 
  فناوري بر توسعه موسسات و پارك

 و 28 و 24
32   

R٢ 
اثر حمایت مالی پارك و صندوق پژوهش و 

  فناوري بر ارتقا سطح فناوري
 و 28 و 24

32  
  

  نمودار حمایت دانشی و توسعه فناوري  2

R٣ 
اثر ارتباط با دانشگاه و کاهش فاصله بین 

  31و  21  ازهاي بازار بر توسعه پاركتحقیقات و نی

R٤  
ارتباط با دانشگاه و تامین نیازهاي دانشی بر  اثر

  فناوري ارتقا سطح
 و 25و  21

26  

R٥ 
ارتقا و فن بازار و مالکیت معنوي بر  TRDCاثر 

  28 و 27و 21  فناوري و توسعه پارك سطح

  

  نمودار مراکز رشد و توسعه فناوري  3

R28و  21  اقماري بر توسعه پارك اثر مراکز رشد ٦  
R28  فناوري موسسات ارتقا سطحاثر مراکز رشد بر  ٧  

R٨ 
اثر مراکز رشد در افزایش توان موسسات و 

  کاهش محدودیت هاي آنها
و  29 و 28

31  
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و مرکز نوآوري و  TRDCنمودار مراکز   4
  توسعه فناوري

Rاثر  ٩TRDC 32و  31  و تجاري سازي بر توسعه پارك  

R١٠ 
بر ارتقا سطح  R&Dاثر سرمایه گذاري در 

  فناروي
و  28و  21

32  

R١١ 
اثر ایجاد مرکز نوآوري بر ارتقا سطح فناروي و 

  21  توسعه پارك

  

توسعه  درنمودار موانع و محدودیت ها   5
  فناوري

B١ 
اثر تنوع و تمرکز بر حوزه هاي مختلف فناوري 

  24  توسط پارك بر توسعه آن

B20  ر تمرکز بر توسعه منطقه ایی بر توسعه پاركاث ٢  

R١٢ 
اثر هم افزایی موسسات در پارك بر ارتقا سطح 

   آني و توسعه ورفنا
 و 30و  29

  32 و 31
  

  حمایت مالی و توسعه فناوريمعلولی  –نمودار علت  -3-2-1
به  R2و  R1در قالب دو حلقه تقویتی اثر حمایت هاي مالی پارك به موسسات را بر توسعه فناوري موسسات  نمودار زیر

  . نمایش می گذارد
. است رشد مراکز و فناوري و علم هاي پارك عضو موسسات در معمول طور به پذیر خطر هاي سرمایه جذب جایگاه

 شد نخواهند موفق هرگز کنند؛ جذب خود اعضاي براي کافی پذیر خطر هاي سرمایه نتوانند رشد مراکز و ها پارك که مانیز
 ورود براي کم رقابتی و مالی توان، مراکز این در مستقر موسسات که چرا برسانند، انجام به مطلوب نحو به را خود وظایف تا
مد پارك که تابعی از توسعه پارك می باشد افزایش درآمشخص است  8همانطور که از شکل در نتیجه . [24]دارند بازار به

اسفند از طرف دیگر در . می شودو سایر حمایت هاي دیگر ه موسسات در قالب وام منجر به افزایش حمایت هاي مالی پارك ب
نهایتا افزایش حمایت . به طرح ها و پروژه هاي فناورانه کمک مالی می شود ،صندوق پژوهش و فناوري راه اندازيبا  1383سال 

ده و به تبع آن باعث توسعه و بلوغ موسسه هاي مالی منجر به توسعه توانایی مالی موسسه شده و بر عملکرد موسسه موثر بو
همچنین توسعه موسسات منجر به . )R1حلقه (ن نشئت می گیردآ توسعه پارك از توسعه موسسات مستقر در. می گردد

اورانه موسسه را چه از نظر نسطح ایده فخود ورانه در موسسه می گردد که این آافزایش توان نوآوري و گسترش فعالیت هاي نو
افزیش کمی و کیفی ایده ها باعث توسعه فناوري و نهایتا افزایش سطح فناوري . ده و چه از نظر سطح آن ارتقا می دهدنوع ای

افزایش سطح فناوري به عنوان یک زیرساخت مناسب سرمایه گذاري را تقویت می کند به عبارت دیگر . رددموسسه می گ
با توسعه و گسترش زیرساخت ها شاخص رقایت . هرچه سطح فناوري باالتر سرمایه گذاري و انگیزه براي آن افزایش می یابد

مد و سود بیشتر که این باعث بیشتر یعنی درآفروش . بدپذیري موسسات افزایش و سهم بازار و فروش آنها افزایش می یا
حلقه (ارتقا سطح فناوري موسسه می گردد همچنینافزایش توان مالی موسسه و در نتیجه تقویت موسسه و نهایتا پارك و 

R2( .جاد در نتیجه این دو حلقه نشان می دهند که با تقویت توان مالی موسسه از طریق حمایت هاي پارك و همچنین ای
  .پژوهش و فناوري به عنوان یک استراتژي حمایتی، پارك توانسته است سطح فناوري موسسات را ارتقا دهد صندوق
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توسعه پارك

عملکرد موسسات 
کوچک دانش بنیان

توسعه فناوري
سطح فناوري

شاخص رقابت پذیري

زیرساخت براي سرمایه گذاري

+

توسعه و بلوغ
موسسه

سودآوري

+

+

فروش موسسات

درآمد موسسات
+

+

ایجاد صندوق
پژوهش و فناوري

حمایت مالی+

درآمد پارك

+

+

توانایی مالی موسسه
+

+

+

+
+

نوآوري

سطح ایده فناورانه

+

+

+

R1

R2 +

  
  نمودار حمایت مالی و توسعه فناوري: 8شکل شماره

  و توسعه فناوري دانشیحمایت معلولی  –نمودار علت  -3-2-2
ا صنعت و دانشگاه بر توسعه فناوري موسسات در قالب حلقه اثر حمایت هاي دانشی پارك از طریق ارتباط ب نمودار زیر

  . به نمایش می گذارد R5و R4و  R3هاي تقویتی 
 شده تعریف و مشخص مرزهاي دولت، و صنعت دانشگاه، یعنی تکنولوژي توسعه در مؤثر نهادهاي از یک هر گذشته در

 و دانشگاه اختصاصی وظیفه و کار آموزش، و علم توسعه صنعت، اختصاصی وظیفه و کار نوآوري، و فنّاوري توسعه .داشتند اي
دیگر در عصر حاضر نه تنها  ،این مرزبندي مشخص. [21]بود دولت اختصاصی کار نوآوري، براي انگیزه ایجاد و سیاستگذاري

ط آن با با توسعه پارك ارتبامشخص است  9همانطور که از شکل در نتیجه . پاسخگو نیست بلکه مشکل آفرین نیز می باشد
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی افزایش می یابد و دانشگاه ها تمایل بیشتري به ارتباط با پارك پیدا می کنند هر چند بدلیل 

این ارتباط منجر به اما . تحقیقاتی این ارتباط با مشکالتی روبرو می شود –فضاي حاکم بر دانشگاه ها و نگاه صرف علمی 
 سببدانشگاهی براي موسسات و همچنین حضور نیروهاي دانشگاهی در پارك می شود که این افزایش دسترسی به تحقیقات 

کاهش فاصله بین . کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت یا به عبارت دیگرکاهش فاصله بین تحقیقات و نیاز جامعه می گردد
اوري هاي پارك با نیاز جامعه می کاهد و هدر رفت منابع پارك بدلیل مطابقت محصوالت و فن یک طرف از صنعت و دانشگاه از

و از طرف دیگر باعث فروش بیشتر موسسه و سودآوري آن می گردد و  باعث افزایش توانایی پارك و نهایتا توسعه آن می شود
  ).R3(توسعه پارك را از طریق توسعه موسسات باعث می گردد

 حوزه یک کلیدي در دانش داشتن نماید، می یبترغ کوچک هاي بنگاه ایجاد جهت را افراد برخی که آنچه اصوال
 در نتیجه .[25] دهد می ها بنگاه به را و همچنین ارتقا سطح فناوري رقابت و ورود امکان که است دانش این و است مشخص

ه با ارتباط قوي با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیازهاي دانشی موسسات برطرف می گردد که این منجر به تقویت وتوسع
منجر به افزایش کارایی تولید هم براي موسسه و هم براي توسعه فناوري با ارتقا سطح فناوري موسسات . فناوري می گردد

 براي را باالیی سودآوري و وري بهره باال باشد، بنگاهی در تکنولوژي سطح هر چهبه عبارت دیگر . مشتریان موسسه می گردد
ولید منجر به افزایش بهره وري موسسه شده و شاخص رقابت پذیري تایش کارایی افز .[26]می آورد ارمغان به بنگاه آن
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توسعه سود شده و از طریق افزایش توان مالی موسسه و  منجر به افزایش فروش، درآمدنهایتا موسسه را افزایش می دهد که 
  ).R4(پارك را به همراه دارد

هایی که  یکی از مکانیزم. ا نشان می دهدرو فن بازار ) TRDC(اثر سیاست ایجاد مرکز تحقیق و توسعه فناوري R5حلقه 
هاي پیشرفته و ایجاد قدرت عرضه و تقاضاي فناوري  فناوريي، بویژه فناورهاي توسعه  اخیراً براي تسهیل و ارتقاي فعالیت

هاي  ها و سازمان حادیهفن بازارها در کشورهاي مختلف و با حمایت و پشتیبانی ات. باشند بوجود آمده است، فن بازارها می
فن بازار مکانی است که  .[27]اند اندازي شده هاي علمی و فناوري راه المللی و حتی در بسیاري از مناطق صنعتی و پارك بین

می پردازند در نتیجه با ارتباطی که فن بازار با فناوري صاحبان فناوري و مشتریان فناوري همدیگر را مالقات و به داد و ستد 
به عنوان صاحبان فناوري و مشتریان  مختلفاه ها و مراکز تحقیقاتی و موسسات پارك و شرکت ها و سازمان هاي دانشگ

فناوري برقرار می کند هم فاصله بین تحقیقات و نیاز جامعه را کاهش می دهد و هم با ایجاد و انتخاب بازار مناسب براي 
این امر از حقق و فاصله بین صنعت و دانشگاه را کاهش می دهد که نهایتا موسسات تطابق فناوري موسسات با بازار مربوطه را م

همچنین فن بازار با تسهیل در انتقال . توسعه پارك می گرددمنجر به طریق توسعه موسسات و کاهش هدر رفت منابع پارك 
فت پارك با اتخاذ سیاست ایجاد در نتیجه می توان گ. فناوري توسعه فناوري و ارتقا سطح فناوري موسسات را افزایش می دهد

TRDC و فن بازار به ارتقا سطح فناوري موسسات و همچنین ارتقا و پیشرفت پارك کمک کرده است.  
ژوهش هاي   پارك علم و فناوري یزد به عنوان یکی از مراجع تاییدیه علمی اختراعات و نوآوري از طرف سازمان پهمچنین 

جهت سامان دهی به این موضوع و پی  1388ستا مرکزي به نام مالکیت فکري در سال در این را .ه استعلمی انتخاب گردید
 .[22]پرونده مورد بررسی قرار گرفته است 24تاکنون تعداد  که گیري مسائل مرتبط با انتقال تکنولوژي در پارك ایجاد گردید

فناوري می شود و از این طریق به توسعه  این مرکز با حمایت از مالکیت معنوي باعث تشویق نوآوران و کارآفرینان عرصه
  .فناوري و ارتقا سطح فناروي موسسات کمک می کند

توسعه پارك 

انتقال فناوري

فن بازار

توسعه فناوري 

مالکیت معنوي 

+

سطح فناوري

شاخص رقابت پذیري 

کارایی تولید 

+

بهره وري موسسه

+

+

توسعه و بلوغ موسسه

موانع موجود در
دانشگاه

سودآوري

انتخاب بازار مناسب

+

+

+
+

+

تطابق با نیازهاي بازار 

+

+

TRDC

فاصله بین تحقیقات
و نیاز جامعه

ارتباط با شرکت هاي نیاز جامعه
صنعتی و سازمان ها

دسترسی به تحقیقات 

ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی  

+ -

هدر رفت منابع+

+

فروش موسسات

درآمد موسسات

-

+

+

توانایی پارك 

-

+
-

+

+

تامین نیازهاي دانشی 

توانایی مالی موسسه   تحقیقات بازار +
+

-

+

+

+

-

+

+

عملکرد موسسات کوچک
دانش بنیان

+

+

+
دسترسی به>

تحقیقات <

R3 R4

R5

  
  نمودار حمایت دانشی و توسعه فناوري: 9شکل شماره
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  و توسعه فناوريمراکز رشد معلولی  –نمودار علت  -3-2-3
توسعه و ارتقا سطح فناوري موسسات تشکیل شده است که نقش مراکز رشد بر  R6 ,7 ,8یتی وقاز سه حلقه ت نمودار زیر

  .و توسعه پارك را نشان می دهد
پارك از طریق ایجاد مراکز رشد اقماري در شهرستان هاي مختلف استان، نزدیکی موسسات را به بازار هدف و شرکت ها 

ري و موسسات آن با با ارتباط نزدیک مراکز رشد اقما) مراکز رشد اقماري(این سیاست. و صنایع منطقه ایی بوجود می آورد
صنایع؛ کاهش فاصله بین نیاز جامعه با تحقیقات و محصوالت موسسات را فراهم کرده و از طریق افزایش سودآوري و توان مالی 

  ).R6(موسسات هم توسعه موسسات را فراهم و هم موجب توسعه پارك می گردد
 روش طریق از بنگاه سطح در ظرفیت جذب. است نوآوري کلیدي موانع از یکی موسسات در جذب ظرفیت وجود عدم

  .[28]شود می پیشرفته ایجاد هاي تکنولوژي آموزش به پرسنل یا فرستادن R&D در گذاري سرمایهاز جمله  مختلفی هاي
 انتظار ها این موسساتنمی توان از  آنهاست بودن کوچک از ناشی که موسسات کوچک دانش بنیانمشکالت  توجه با
اهمیت استقرار در مراکز رشد  رو این از .کنند کسب چندانی موفقیت توسعه و تحقیق و نوآوري زمینه در تنهایی به که داشت

مراکز رشد . ه پارك و توسعه مراکز رشد حمایت ها و توانایی مراکز رشد افزایش می یابدعبا توس. [28]پارك دو چندان می شود
انه سطح باال که منجر به تقویت توانایی اولیه موسسات در مرکز رشد از یک طرف با پذیرش موسسات نوپا قوي و با ایده فناور

موزش هاي تخصصی کوتاه مدت هم جنبه هاي طرف دیگر با آاز د و هم نمی گردد ظرفیت جذب موسسات را افزایش می ده
نجر به افزایش ظرفیت د که این نیز منال می بربافرینی موسسات را و کارآفنی موسسات را باال برده و هم جنبه هاي مدیریت 

زایش باعث افنیز ایجاد فن بازار و در کنار هم قرار گرفتن عرضه کنندگان و متقاضیان فناوري خود . ات می گرددسسجذب مو
افزایش ظرفیت جذب باعث افزایش فعالیت هاي نوآورانه و خلق ایده هاي فناورانه سطح باال . ظرفیت جذب موسسات می گردد

معه می گردد که این باعث ارتقا سطح فناوري موسسات می گردد که همانطور که در قبل نیز اشاره شد با و مطابق با نیاز جا
  ).R7(ارتقا سطح فناوري موسسات نهایتا توسعه موسسات و پارك رقم می خورد

 مواجه نیز خاصی هاي محدودیت و ها چالش با آنها دارند، موسسات کوچک دانش بینان که مثبتی هاي ویژگی کنار در
 در محدودیت سرمایه، محدودیت .گردد می بر ها آن دسترس در منابع پایین حجم و بودن کوچک به عموماً که هستند

 این اهم از مدیریت، ضعف و مستقیم صادرات و بازاریابی در واحدها ناتوانی متخصص، انسانی نیروي مبودک تولید، حجم
 تحمل تاب تنهایی به واحدها این صنعتی، متوسط و کوچک هاي گاهبن ذاتی هاي محدودیت به توجه با .است معضالت
 عرصه به پا که سهولتی و سرعت همان با نگیرند، قرار حمایتی هاي برنامه تحت چنانچه و ندارند را اقتصادي شدید نوسانات

نشان می دهد  R8لقه حبنابراین  .[31]شوند می تعطیل اقتصادي ناهماهنگ تحوالت و مشکالت مقابل در گذارند، می وجود
ودن آنها و ان انجام می دهند اثر کوچک بنیکه مراکز رشد با حمایت هاي مختلفی که از موسسات کوچک و متوسط دانش ب

ن را کاهش می دهند و با این حمایت ها توان موسسات در برخورد با نوسانات و عدم اطمینان محدودیت هاي ناشی از آ
  .ایش توان موسسات توسعه و بلوغ موسسه و نهایتا پارك را سبب می شودافز. محیطی را افزایش می دهند
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  نمودار مراکز رشد و توسعه فناوري :10شکل شماره

  و توسعه فناوريو مرکز نوآوري  TRDCمرکز معلولی  –نمودار علت  -3-2-4
را بر ارتقا سطح ) TRDC(می باشد و اثر ایجاد مرکز تحقیق و توسعه فناوري R9,10,11شامل حلقه هاي  نمودار زیر

  .فناوري موسسات و توسعه پارك به نمایش می گذارد
 توان و ظرفیت فاقد اغلب هستند، اختراع براي تکنولوژي برتري داراي موسسات مستقر در پارك از بسیاري که حالی در

و در کل مدیریت  وريآنو بازارهاي به آنها موثر معرفی براي جهانی ارتباطات و بازاریابی هاي کانال ،تجاري سازيزمینه  در
با توسعه پارك و تقویت مرکز تحقیق و توسعه فناوري وظایف مدیریت فناوري که قبال در چارت در نتیجه  [31]هستند فناوري

یکی از وظایف . سازمانی کم رنگ بود و پیشتر جز وظایف معاونت فناوري بود بصورت مجزا و در قالب یک مرکز ارائه می گردد
هر چه تجاري سازي با سهولت  .این مرکز تجاري سازي فناوري یا به عبارت دیگر تسریع و تسهیل این امر می باشد اصلی

بهتري در پارك جریان داشته باشد شاخص رقابت پذیري موسسات بهبود یافته در نتیجه فروش، درآمد و سودآوري و نهایتا 
و از طرف دیگر با ) R9حلقه (باعث توسعه موسسات و پارك می گرددتوان مالی موسسه بهبود می یابد که این از یک طرف 

سبب افزایش کمی و کیفی فعالیت هاي نوآورانه افزایش می یابد که  R&Dافزایش توان مالی موسسات سرمایه گذاي در بخش 
مزیت رقابتی  با تقویت و تاکید بر شایستگی محوري موسسه به. و شایستگی محوري موسسه را تقویت می کند [32]گشته

دست می یابد که این نیز سبب بهبود شاخص رقابت پذیري می گردد و همانطور که قبال اشاره گردید در یک حلقه تقویتی 
همچنین با افزایش فعالیت هاي نوآورانه سطح ایده فناورانه باال می رود که این . نهایتا سبب توسعه موسسات و پارك می گردد

  ). R10(طح فناوري موسسه می گرددمنجر به توسعه و ارتقا س
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 می کسب فناورانه هاي نوآوري ایجاد توانمندي و قابلیت ي نتیجه در واقعی رشد جهانی، رقابت بازارهاي در امروزه
به عنوان استراتژي حمایت از نوآوري 1383پارك با ایجاد مرکز نوآوري در آذر ماه سال  R11در حلقه بنابراین . [25]گردد

تقویت نوآوري نیز منجر به بهبود شاخص رقابت پذیري از یک طرف بوسیله بهبود و . نوآوري موسسات می گرددباعث تقویت 
 تنها نه فناوري توسعه .تکیه بر شایستگی محوري و از طرف دیگر با افزایش سطح ایده فناورانه و ارتقا سطح فناوري می شود

 خواهد آن رقابتی قدرت افزایش به منجر موسسه براي شایستگی بارز دایجا طریق از بلکه دارد وري بهره بر چشمگیري تاثیر
  .[21]شد خواهد سازمان سودآوري افزایش باعث امتیازات تکنولوژیکی فروش و بازار سهم افزایش طریق از امر این که شد
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  توسعه فناوري مرکز نوآوري و و TRDCمرکزنمودار : 11شکل شماره

  و توسعه فناوري موانع و محدودیت هامعلولی  –نمودار علت  -3-2-5
   .از دو حلقه تعادلی ناشی از محدودیت ها و یک حلقه تقویتی تشکیل شده است نمودار زیر
 خصوصی حمایتی مراکز وجود عدمو  دولتی حمایتی مراکز تعداد بودن کم دلیل هب سو یک از ما کشور در متأسفانه

 دیگر، سوي از و کنند فعالیت فناوري و دانش خاص حوزه دو یا یک از بیش رد هستند ناگزیرپارك هاي علم و فناوري  اغلب
 حمایت شایسته نحوي به  ها فعالیت این تمام از بتواند اینکه براي دولت در کافی غیرمالی و مالی منابع و امکانات وجود عدم
 به عبارت دیگر. [24]دهد کاهش شدت به را آنها کار بازدهی رشد، مراکز و ها پارك فعالیت در تنوع که شود می باعث کند

بدلیل محدودیت هاي مختلف از جمله محدودیت هاي بودجه تخصیصی به پارك توسط دولت از یک طرف محدودیت هاي 
پارك زیاد شده و کارایی پارك را کاهش می دهد و از طرف دیگر این محدودیت ها باعث می شود پارك بر حوزه هاي مختلف 

با کاهش کارایی پارك درآمد پارك نیز کم شده  و به تبع آن . که این نیز کارایی پارك را کاهش می دهد فناوري تمرکز کند
حمایت ها مالی آن به موسسات نیز کاهش یافته و باعث افول موسسات و پارك می گردد که این نیز محدودیت هاي پارك را 

  ).B1(افزایش می دهد
با تاکید پارك بر این استراتژي موسسات در بدو . عبارت دیگر استان یزد می باشد یکی از اهداف پارك توسعه منطقه یا به

یکی ). B2(امر بر روي بازار منطقه ایی تمرکز می کنند که بدلیل محدود بودن این بازار فروش موسسات با افت مواجه می شود
ه ایی را قوري و تقلیل آن تا بازار منطاز راه هایی که براي جبران کاهش فروش موسسات انجام می دهند کاهش سطح فنا
  .[20]گسترش بدهند در نتیجه این استراتژي باعث کاهش سطح فناروي موسسات می گردد



    دومین کنفرانس بین المللی و ششمین  
                کنفرانس ملی مدیریت فناوري  

 
 

 

١٦ 
 

 قابلیت الل سانجیا .است نیاز مورد تجربه و دانش مهارت، از مختلفی سطوح بنگاه، در تکنولوژي سطوح تغییر جهت
 می بهبود هاي قابلیت نهایتا عملیاتی و هاي تعامل، قابلیت قابلیت یادگیري، شامل قابلیت رااي الزم براي توسعه نوآوري ه

تقویت هم افزایی بین موسسات  ،یکی از اهداف هر پارك افزایش قابلیت هاي تعامل و یادگیري راستانتیجه در در  .[30]داند
ت نوآوري و دستیابی به فناوري هاي به عبارت دیگر تجمع موسسات در یک محل باعث تسریع و تقوی. مستقر در آن می باشد

هر  بنابراین. در استان یزد به علت موانع فرهنگی این هم افزایی با مشکل روبرو استنجایی که اما از آ [32]سطح باال می شود
 سرعت بدلیل R&Dچه پارك بتواند این موانع را برطرف کند هم افزایی بیشتر شده که از یک طرف بهره وري فعالیت هاي 

بیشتر  ،[29]موازي هاي فعالیت از حاصل زمانی کاهش دلیل به تولید سرعت افزایش و موسسات بین فنی دانش شارش اليبا
و ظرفیت جذب افزایش می یابد که این فعالیت هاي نوآورانه را گسترش می دهد و از طرف دیگر باعث تقویت مدیریت دانش و 

 بهره جهت ارتقاء مدیریت مشاوران توسط که کارهایی راه از یکی اصوال .دهد افزایش ایده پردازي شده و نوآوري را بهبود می
نهایتا بهبود نوآوري با افزایش و ارتقا سطح فناوري همراه بوده و از  .[25]است دانش مدیریت شود، می توصیه ها بنگاه وري

  ).R12(به همراه دارد طریق بهبود شاخص رقابت پذیري و تقویت توان مالی موسسه توسعه موسسه و پارك را

توسعه پارك

سطح فناوري 

شاخص رقابت پذیري 

کارایی تولید

+

بهره وري موسسه

+

+

نوآوري

توسعه و بلوغ موسسه

مدیریت دانش و ایده
پردازي +

سودآوري

+

هم افزایی 

موانع فرهنگی 

-

فروش موسسات 

درآمد موسسات

سطح ایده فناورانه 

+

+

+

+

+

+
ظرفیت جذب 

+R&Dبهره وري
+ +

تمرکز بر حوزه هاي
مختلف

-

-کارایی پارك

بودجه(محدودیت هاي مختلف
(... تخصیصی محدود توسط دولت و

+

محدودیت هاي پارك

+

+

درآمد پارك
+حمایت مالی

+

توانایی مالی موسسه

+

+

+

+

B1

R12

توسعه منطقه ایی تمرکز بر بازار
منطقه ایی

+
-

+

B2 -

  
  و توسعه فناوري موانع و محدودیت هانمودار : 12شکل شماره

  نتیجه گیري -4
سپس با رسم . به تشریح رویکرد سیستم داینامیک پرداختیم ،در این مقاله پس از معرفی اجمالی پارك علم و فناوري یزد

 نمودارهاينهایتا  .بررسی کردیم 90و  82را در دوره سال نمودار مراکز رشد و تعداد موسسات مستقر درآن وضعیت پارك یزد 
  .ن را بر سطح فناوري موسسات و توسعه آنها و پارك بررسی کردیمو تاثیرات آمختلف پارك  يسیاست ها علت و معلولی

ین نشان می دهند که با تقویت توان مالی موسسه از طریق حمایت هاي پارك و همچن R1,2دو حلقه در این نمودارها 
اما . ایجاد صندوق پژوهش و فناوري به عنوان یک استراتژي حمایتی، پارك توانسته است سطح فناوري موسسات را ارتقا دهد

عدم اطالع رسانی  و همچنین و بطور مناسببه موقع  جمله بوروکراسی زیاد، عدم تخصیص حمایت هادر این زمینه نواقصی از 
  .دنبایستی رفع گرد وجود دارد که د آنرکافی در مورد صندوق و نحوه کارک

اثر حمایت هاي دانشی پارك از طریق ارتباط با صنعت و دانشگاه بر توسعه فناوري موسسات را  R3,4,5نمودارهاي 
هر چند در این راه پارك با ایجاد مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي و فن بازار ارتباطات بین صنعت، دانشگاه و . نمایش می دهد

  .قویت می کند اما هنوز این ارتباطات در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نیاز است به این مرکز توجه ویژه ایی گردددولت را ت
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سیاست ایجاد مراکز رشد اقماري در جهت توسعه همه جانبه استان و همچنین مراکز رشد در حوزه هاي مختلف پارك 
افزایش ظرفیت جذب این گونه مراکز و تنوع حوزه ها مانند  نیز بررسی گردید و مشاهده کردیم که عالوه بر نکات مثبت

کاهش کارایی پارك در حمایت موسسات  مانندداراي اثرات منفی  ؛موسسات و تقویت فعالیت هاي نوآورانه و ارتقا سطح فناوري
  . می باشد

دلیل کوچک بودن بازار سیاست تمرکز بر توسعه منطقه ایی منجر به تمرکز پارك بر بازار منطقه ایی می باشد که ب
ایجاد مرکز نوآوري نیز به عنوان یک سیاست . ت پارك تجدید نظر شودسمحدودیت هایی را ایجاد می کند که بایستی در سیا

  .مطلوب در جهت حمایت از فعالیت هاي نوآورانه و کمک به ارتقا سطح فناوري موسسات مورد بررسی قرار گرفت
اذ سیاست هاي مختلف در طول یک دهه از فعالیت خود توانسته است تاثیز بسزایی روي نهایتا می توان گفت پارك با اتخ

مانند مرکز تحقیق و توسعه فناوري، فن بازار، (سطح فناروي موسسات خود بگذارد که در این میان بعضی سیاست ها اثر مثبت
کز بر بازار منطقه ایی و تنوع حوزه هاي مانند تمر(و بعضی سیاست ها اثر منفی) مرکز نوآوري و صندوق پژوهش و فناوري

  .روي سطح فناروي موسسات داشته است) يورفنا
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Abstract 
Yazd science and technology park(YSTP) was established in order to developing of 
entrepreneurial skills of elite and clever people both in regional section and in national section, 
also to growing of stable knowledge based economy by creating, supporting and directing of small 
and medium enterprises(SMEs)  in early of ١٣٨٠s . So far, there are many SMEs (tenants) which 
some of them was successful and some not that have dwelled in park. Meanwhile, YSTP policies 
have significant influenced on performance and technology level of tenants. Since YSTP has been 
implementing strategic planning and revising of it thus it has taken several policies. As a result, it 
is necessary to identifying park policies impacts on tenant's technology development. There, this 
paper was investigating impacts of YSTP policies during two strategic planning on tenant's 
technology development by using system dynamics. 
 
Keywords: Technology, Science and Technology Park, Strategic Planning, System Dynamics.  
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