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 چکیده
توانند در توسعه فنـاوري   شود که می می به بررسی عوامل کلیدي پرداختهدر این پژوهش 

منظور شناسایی عوامل کلیدي در این تحقیق ما به  .کننده باشند در بخش غیردولتی ایران تعیین
هـایی تقسـیم    ایم که هر کدام از این معیارها خـود بـه شـاخص    سه دسته معیار را در نظر گرفته

کننـده عوامـل اساسـی در توسـعه فنـاوري در بخـش غیردولتـی         ها بیـان  این شاخص. شوند می
هـاي   انگیـزه : ایم عبارتند از ار دادهسه دسته معیارهایی را که ما در این تحقیق مدنظر قر. هستند

دولتی، مشکالت و موانـع توسـعه فنـاوري و شـیوهاي کمـک بـه        توسعه فناوري در بخش غیر
  . بخش خصوصی در توسعه فناوري
یـابیم کـه    مـی  هـایی از هـر کـدام از معیارهـاي فـوق دسـت       در پایان مقاله به بیان شاخص

همچنـین بـا توجـه بـه شناسـایی عوامـل       . سـتند کننده توسعه فناوري در بخش غیر دولتی ه بیان
از آن جـایی کـه   . کلیدي، راهکارهایی در جهت توسعه فنـاوري در کشـور ارائـه شـده اسـت     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است که در سازمان  " بررسی راهکارهاي انتقال تکنولوژي به بخش غیر دولتی ایران "این مقاله خروجی پژوهشی تحت عنوان .1
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کوچـک و   هـاي  بخش خصوصی ایران سهم اندکی در اقتصاد کشـور دارد و عمـدتاً از بنگـاه   
  .گردد، این نکته نیز در تحقیق حاضر لحاظ شده است می متوسط تشکیل

  JEL :O3بندي  طبقه
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    مقدمه
جهان به شدت و سرعت در حال تغییر است و این تغییرات سـریع نشـات گرفتـه از سـه     

آزاد سازي هـر چـه   ، اقتصاد پیشرفت جهانی شدن :1 باشد که عبارتند از  می عامل بسیار مهم
  . سازي خصوصی هاي فرایند، بیشتر بازار

جـاي خـود را بـه     3یعنـی موسسـات دولتـی    ،2در این کارزار پر تحول بازیگران قـدیمی 
هـاي   ، سـازمان 6هاي غیر دولتی ، سازمان5بخش خصوصی هاي شامل گروه 4بازیگران جدید

اي جدا از  هاي توسعه فناوري نیز پدیده سپارند و بی شک تالش می ...و ) اصناف ( 7انجمنی
میان بخش (مشارکتی در برخی کشورهاي در حال توسعه رویکردهاي . باشند این روند نمی

اي از  جهـت پـاره   8بـراي توسـعه و بـه ویـژه توسـعه فنـاوري مشـارکتی       ) دولتی و خصوصی
ها، مورد توجه فراوان بوده است و ایـن الگوهـا خـود حـاکی از موانـع و مشـکالت        فناوري

  .باشد می 9هاي غیردولتی در فرایند توسعه فناوري پیچیده بر سر راه توسعه همه جانبه بخش
 با سرعتی بیش از آن) تازه صنعتی شده(ه بسیاري از کشورهاي در حال توسعه امروز
در این میان آن چه که . رفت درحال رسیدن به مرزهاي توسعه یافتگی هستند می چه انتظار
توسعه «توجه به رسد روند توسعه یافتگی را در این کشورها تسریع بخشیده است،  می به نظر
ی توسعه در نترین مبا ضروريترین و شاید  ناوري از اساسیتوسعه ف. بوده است» فناوري
اي،  از سوي دیگر با مالحظه چنین کشورهاي در حال توسعه .اقتصادي است هاي بخش
در چنین . باشد به شدت درحال تقویت و رشد میخصوصی  شود جایگاه بخش می مشخص

قانونگذاري، امکان  و نونیهاي قا پشتیبانی ها و کنند با حمایت ها سعی می کشورهایی، دولت
الخصوص توسعه اقتصادي فراهم  مشارکت بخش غیر دولتی را در توسعه همه جانبه و علی

توان به این نتیجه  توسعه اقتصادي در گرو توسعه فناوري است می اگر بپذیریم که .آورند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gauchan, et al., (2003). 
2.   Old Actors. 
3.   Public Institutes. 
4.   New Actors. 
5.   Private Sector. 
6.   Non-Governmental Organizations (NGOs). 
7.   Community-based Organizations. 
8.   Participatory Technology Development (PTD). 
9.   Technology Development Process. 
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و  است الزمه توسعه اقتصادي خصوصیبخش  توسعه فناوري در که ارزشمند رسید بنیادین و
البته تردیدي . اي به عنوان نوآوري پژوهشی، مد نظر محققان این طرح بوده است چنین ایده
که جایگاه بخش دولتی در مقام عامل سیستم پیچیده نظارتی و حمایتی قابل قبول و  نیست
هاي بخش غیردولتی، تقریباً اقتصادي  رغم پتانسیل اقتصاد کشور ما علی. باشد می پذیرفتنی

هاي توسعه فناوري در بخش  پژوهشی و از جمله طرح هاي است و عموماً فعالیتدولتی 
و نقایص موجود در این بخش، ها  لیکن با توجه به عدم کارایی. اند دولتی صورت گرفته

  .الزم است رویکرد جدیدي با محوریت توسعه فناوري و بخش خصوصی تحصیل گردد
و هـا   گیرد که طی آن مکانیزم می صورت در این تحقیق ابتدا مروري بر ادبیات موضوع

راهکارهاي کمک به بخش خصوصی در جهت توسـعه فنـاوري در تحقیقـات و مطالعـات     
سپس با استفاده از این ادبیات و تجارب، پرسشنامه اي طراحی شـده  . موجود بررسی گردید

یـت عوامـل   و در بین نمونه آماري توزیع گردید تا نظرات ایشان درباره میزان اهمیت و اولو
میـدانی،   هـاي  بر اساس تحلیل آماري داده. شناسایی شده در ادبیات موضوع، مشخص شود

توانـد   مـی  شناسایی این عوامـل . عوامل کلیدي توسعه فناوري در کشور شناسایی شده است
  .در انتخاب مسیر مناسب در جهت تقویت بخش غیر دولتی کمک کننده باشد

  سواالت و فرضیات تحقیق. 1
کـدام عوامـل، از فاکتورهـاي کلیـدي توسـعه فنـاوري در بخـش        " :اصلی تحقیقسوال 

  "غیردولتی ایران هستند؟
عوامـل  (ی بـراي توسـعه فنـاوري دارد؟    هـای  بخش خصوصی چه انگیـزه  :سواالت فرعی

  )کلیدي مربوط به انگیزه توسعه فناوري کدامند؟
عوامـل  (روبروسـت؟   بخش غیر دولتی با چه  مشکالت و موانعی در راه توسعه فنـاوري 

  )کلیدي مربوط به موانع کدام است؟
کمـک بـه بخـش خصوصـی در توسـعه فنـاوري کـدام اسـت؟          هاي انواع مختلف شیوه

عوامل کلیدي مربوط به انـواع مختلـف شـیوهاي کمـک بـه بخـش خصوصـی در توسـعه         (
  )فناوري کدام است؟
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  فرضیات تحقیق . 2
ژوهش عـالوه بـر پاسـخ بـه سـواالت      در این تحقیق چند فرضیه وجـود دارد کـه ایـن پـ    

  . گردد می در این تحقیق فرضیات زیر آزمون. تحقیق، بدان متکی است
ترین انگیزه توسعه فنـاوري از نظـر بخـش غیردولتـی، منفعـت اقتصـادي کوتـاه         مهم -1

 .باشد مدت می

 مهم ترین مـانع توسـعه فنـاوري از نظـر بخـش غیردولتـی، مشـکالت پـولی و مـالی          -2
 .باشد می

یا (رابطه معنی داري میان موانع توسعه فناوري در بنگاه با توسعه فناوري وجود دارد  -3
 ).موانع توسعه فناوري در بنگاه بر توسعه فناوري موثر هستند

هـاي مـالی و    ترین شیوه کمک به بخش خصوصی در توسـعه فنـاوري، کمـک    مهم -4
  .اعتباري از سوي دولت است

  ها گردآوري دادهو نحوه  تحقیقشناسی  روش. 3
گـردآوري   لحـاظ نحـوه  کـاربردي و از   تحقیقـات  از نـوع ، هـدف   لحاظاز  این تحقیق 

پیمایشـی  باشد که به صورت  می )غیر آزمایشی( توصیفی -تحلیلیتحقیقات از نوع  ،ها داده
البتـه در ایـن    .است صورت گرفته ، به شرح زیردر چند گام حاضر تحقیق. انجام شده است

  .اند مقاله، مطالعات تطبیقی به دلیل جلوگیري از طوالنی شدن مطالب، ارائه نشده
ها، جامعه آماري بـه دو   در این تحقیق جهت سهولت و افزایش دقت در گردآوري داده

در یک بخش مدیران مرتبط با موضـوع از بخـش خصوصـی و در    . بخش تقسیم شده است
دارند که این کارشناسان هم از بخـش دولتـی و هـم از بخـش     بخش دیگر کارشناسان قرار 

پـذیر   اي امکان از آن جایی که دسترسی به چنین جامعه آماري گسترده. باشند خصوصی می
نبوده و اساساً الزامی نیز به بررسی کل جامعه آمـاري نمـی باشـد، نمونـه خاصـی از ایـن دو       

هـاي انجـام شـده و     وجـه بـه بررسـی   گیري مناسب با ت روش نمونه. گروه انتخاب شده است
امکان انتخاب در این حالت . انتخاب شده است  تصادفی گیري پرسش از متخصصان، نمونه

تواند اوالً بهترین تطابق را با جامعه آماري داشته باشـد و ثانیـاً بـه     که می وجود دارد اي ویژه
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هاي موجود سازگاري داشته و  واقعیته نماید و ثالثاً با ئهاي مورد نیاز را ارا بهترین نحو داده
البتـه تـالش جـدي و سـعی وافـري شـده اسـت کـه کلیـه الزامـات            .آرمانی و رویایی نباشد

  . به هر ترتیب رعایت گردد... ) و  به جامعه 2، قابلیت تعمیم1نظیر معرف بودن(گیري  نمونه
  

  
  تحقیق مراحل انجام -1 شکل

هـا   گـردآوري داده بـه عنـوان ابـزار    پرسشـنامه   از ،ایـن تحقیـق  بخش مطالعه میـدانی  در 
شـامل بسـیار   (هاي پنجگانه طیـف لیکـرت    که براي پاسخگویی از گزینه استفاده شده است

. در آن اسـتفاده شـده اسـت   ) بی اهمیت و بی اهمیـت  مهم، نسبتاً مهم، اهمیت متوسط، نسبتاً
باشـد کـه نشـان     مـی  88/0براي پرسشـنامه ایـن تحقیـق حـدود     محاسبه شده آلفاي کرونباخ 

در مورد روایی ابزار نیز تالش شده است بـا مراجعـه   . باشد دهنده پایایی نسبتاً باالي ابزار می
گیـري حاصـل    ین روایی ابزار اندازهبه موارد مشابه و نظرات متخصصان و کارشناسان بیشتر

ایـن متغیرهـا در   . گردیـد  بـا توجـه بـه مطالعـه ادبیـات، متغیرهـاي اساسـی شناسـایی        . گردد
  .دشو اطالعات مربوط به آن استخراج  گنجانده شده هپرسشنام

هـاي مـوثر بـر توسـعه فنـاوري از آزمـون        بندي شاخص دراین تحقیق، به منظور اولویت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   Representativeness. 
2.   Generalization. 

ادبیات نظري مربوط به مطالعه 
 فناوري وتوسعه فناوري

مطالعه ادبیات مربوط به وضعیت 
 بخش خصوصی و توسعه فناوري

هاي  مطالعه ادبیات مربوط به بنگاه
 کوچک و متوسط و توسعه فناوري

 شناسایی عوامل کلیدي توسعه فناوري انتخاب کشورها –تطبیقی مطالعه 

 تهیه و توزیع پرسشنامه

 ها و تحلیل آنها گردآوري داده

  ین عوامل کلیدي توسعه فناوري تعی
 در بخش غیردولتی ایران
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به منظور بررسی رابطه بین متغیرهـا از آزمـون پیرسـون اسـتفاده     . استفریدمن استفاده شده 
  .ها نیز استفاده شده است در این تحقیق از آزمون مقایسه میانگین. شده است

  بررسی ادبیات موضوع. 4

  براي توسعه فناوري غیردولتیهاي بخش  هاي بنگاه انگیزه. 1-4
. توان در نظر گرفت ضعیت را میاز دیدگاه بخش غیر دولتی جهت توسعه فناوري دو و

هـاي بـازار    به دلیـل سـود آوري ، قابلیـت   (هایی که انگیزه کافی  در محدوده صنایع و بخش
هـایی کـه انگیـزه کـافی وجـود نـدارد        براي آن وجود دارد و در مورد صنایع و بخـش ...) و
مانبر وجود دارد هاي ز هاي بلندمدت دارند، یا بازده گذاري مانند صنایعی که نیاز به سرمایه(
  ...).و

توان گفت در چنین وضعیتی معموالً مـدیران بخـش خصوصـی بـدون      در مورد اول می
ایجاد مزیت رقابتی (کنند  نیاز به هر گونه مشوق و محرك خارجی به سمت آن حرکت می

هـاي   و البتـه در ایـن زمینـه کمـک    ) تواند یک انگیزه قوي باشـد  از طریق توسعه فناوري می
ایـن  ) 2005( 1جـاگر . کننـده بـه خـود بگیـرد     واند نقش تسـهیل کننـده و تسـریع   ت دولت می
براي بخش غیر دولتـی را بـه شـکل زیـر     ) ها ها و تهدید کننده فرصت(ها  ها و پتانسیل انگیزه
؛ تناسـب فنـاوري جدیـد بـا موقعیـت      2منفعت اقتصادي کوتاه مـدت : بندي کرده است طبقه

مـدیریت و نیـروي   ) توان و تمایـل (ادگی و تمایل مناسب؛ آم 3شرکت؛ افق زمانی) مشکل(
          ن؛ انسانی  شـرکت؛ ثبـات مـدیریت و مالکیـت شـرکت؛ دانـش فنـی بایگـانی شـده و مـدو

 4پذیري بازاریابی و میزان دسترسی به بازار؛ پذیرش اجتماعی؛ ثبات قیمـت درون داد  امکان
شـده   رنیـز بـر عوامـل ذکـ    ) 2001(و دیگـران   6تایـد ... .  ؛ زیرساختار حمایتی و5و برون داد
  . اند تاکید کرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jager. 
2. Short-term Economic Profitability.  
3. Time Horizon. 
4.   Input. 
5. Output. 
6. Tidd. 
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هاي کافی براي بخش غیردولتی براي توسعه فناوري وجـود   اما در بخش دوم که انگیزه
توانند ناشی از عوامل مختلفـی   ها می این عدم انگیزه. شود تر می ندارد، نقش دولت مشخص

  :شود باشند که در زیر به آنها پرداخته می

 کمبود منابع مالی) الف

هاي غیردولتی براي توسعه فناوري  در بیشتر موارد موانع مالی بزرگترین مانع براي بخش
دهنـد بـه جـاي درگیـر      هاي بخش غیردولتی ترجیح می در این گونه موارد شرکت. باشد می

هاي کـاربر اسـتفاده    هاي طوالنی و هزینه برِ توسعه فناوري از سرمایه گذاري شدن در فرایند
  1.نمایند

 ع قانونی و حقوقیموان) ب

مانند مسایل امنیتـی در سـطح ملـی و    (ها  در برخی موارد به دلیل ایجاب نوعی ضرورت
بخش غیر دولتـی بـه طـور قـانونی محـدود شـده اسـت و توانـایی          در عمل...) المللی و  بین

هاي خاص را  باید این زمینه ها می در این رابطه دولت. 2حرکت در این گونه صنایع را ندارد
طور مشخص و واضح تبیین نمایند و تـا حـد ممکـن آن را محـدود کننـد و از پـرداختن       به 

هـاي آن بـه تمـام ابعـاد جامعـه خـودداري        افراطی به مسایل امنیتی و گسترده نمـودن حیطـه  
اتخـاذ نمـود     3توان ترتیباتی هاي مرتبط با آن می هاي دفاعی و فناوري حتی در زمینه. نمایند

  .هاي کسب و کار قرار گیرد ي دفاعی در خدمت فناوريها که طی آنها فناوري

  هاي موجود در ماهیت یک بخش ازاقتصاد عدم جذابیت) ج
در برخی موارد، صنایعی در نظام اقتصادي کشورها وجود دارند کـه بخـش خصوصـی    

دهد و البته  این امر بسـتگی کامـل    عمالً تمایلی به حضور و فعالیت در آن صنعت نشان نمی
هاي توسـعه فنـاوري بـر     بندي سیاست تشخیص و اولویت. اقتصادي کشورها دارد به شرایط

  4.باشد عهده دولت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Albadavi, 2004 

  همان منبع .2
3   Arrangements   
4. Lalkaka, R. (2003). 
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  قدرتمندي و حضور پررنگ دولت) د
انـد در   اي دارند و توانسته ها، در اقتصادشان حضور بسیار مقتدرانه در برخی مواقع دولت

یی توسعه داده و عمالً با ایـن مزیـت   اند،  فناوري را تا حد بسیار باال هایی که نفوذ یافته زمینه
بـراي مثـال در   . انـد  راه ورود هرگونه شرکت یا سازمان خصوصی را مسدود نمـوده  1رقابتی

هـاي تکنولـوژیکی و    تـرین سیسـتم   کشور برزیـل و در صـنعت اسـتخراج معـادن، اثـربخش     
دود توانـد حـ   در چنین مواردي دولـت مـی  . 3است 2هاي دولتی جغرافیایی در اختیار شرکت

طـی یـک    4هـایی را کـه در اختیـار دارد    توسعه و گسترش خود را مشخص نموده و فناوري
  5.ن به بخش خصوصی منتقل نمایدهاي مدو راهبرد مشخص و در قالب

  موانع توسعه فناوري در بخش غیر دولتی. 2-4
پرواضح است که به محض شنیدن نامی از موانع، آن هم در بخش غیـر دولتـی مـا را بـه     

سـازد کـه یکـی از مهمتـرین موانـع توسـعه فنـاوري محسـوب          منابع مالی رهنمون میسوي 
هـاي غیـر    در واقع در بیشتر موارد موانع مالی بزرگترین مـانع و مشـکل نـزد بخـش    . شود می

هر چند در برخی موارد محدود بر خالف این موضـوع  (باشد دولتی براي توسعه فناوري می
دهند به جـاي   هاي بخش غیردولتی ترجیح می د شرکتدر این گونه موار). ثابت شده است

هـاي کـاربر    هاي طوالنی و هزینه بر توسعه فناوري از سرمایه گـذاري  درگیر شدن در فرایند
در کشور ایران . ن ترتیب بتوانند از مزایاي حاصل از آن استفاده نماینده ایاستفاده نمایند و ب

هـا و   دولتی و عدم برخورداري از توانـایی  این وضعیت به دلیل موقعیت و جایگاه بخش غیر
گـردد و عمـالً    هاي مالی و تخصصی الزم در عرصه اقتصاد و بازرگانی، تشـدید مـی   قابلیت

  . رود توان و تمایل بخش غیر دولتی براي توسعه فناوري تحلیل می
در برخـی مـوارد بـه دلیـل ایجـاب نـوعی       . مانع دیگـر، موانـع قـانونی و حقـوقی هسـتند     

عمـالً بخـش غیردولتـی    ... ) مانند مسایل امنیتی در سطح ملی و بـین المللـی و   ( ا ه ضرورت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.   Competitive Advantage.   
2.   State-owned Companies. 
3. Macedo, et al., (2003). 

  ... .انتقال و ، R&Dاین فناوري ها به هر طریق که توسعه داده شده باشند از قبیل خرید،   .4
  .همان منبع .5
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در ایـن  . 1طور قانونی محدود شده است و توانایی  حرکت در این گونـه صـنایع را نـدارد    به
هاي خاص را به طور مشخص و واضح تبیین نمایند و تا حد  باید این زمینه ها می رابطه دولت

ــه مســایل امنیتــی و گســترده نمــودن   ممکــن آن را محــدود  کننــد و از پــرداختن افراطــی ب
تواننـد بـا    هـا مـی   در ایـن زمینـه دولـت   . هاي آن به تمام وجوه جامعه خودداري نمایند حیطه
ها محدود نموده  گذاري دقیق حوزه عمل خود را در سطح فراهم آوردن زیرساخت سیاست

را به بخش غیر دولتی واگذار ) ي اطالعاتمخصوصاً در زمینه فناور( و امور با اهمیت کمتر
توان ترتیباتی را اتخـاذ نمـود    هاي مرتبط با آن می هاي دفاعی و فناوري حتی در زمینه. نماید

. قرار گیرد) کسب و کار(هاي بازرگانی  هاي دفاعی در خدمت فناوري که طی آنها فناوري
متاسـفانه در بیشـتر   . شود اده میها براي توسعه فناوري استف در این وضعیت از تمامی ظرفیت

در دو محیط مجـازي و   2کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته صنایع نظامی و غیرنظامی
  4امـا در کشـورهاي توسـعه یافتـه و تـازه صـنعتی شـده       . 3کننـد  کامالً جدا و مستقل عمل می

ن امـر بـه طـور    هاي دفاعی متداول اسـت و ایـ   هاي غیر نظامی از فناوري کاربردها و استفاده
کشور تایوان در این زمینه مثال خـوبی اسـت کـه    . تواند رشد صنعتی را تسریع کند کلی می

کمـک فراوانـی بـه توسـعه     ) هم صنعتی و هـم نظـامی  (هاي دوگانه  توانسته با توسعه فناوري
چنـدین روش را   6در ایـاالت متحـده امریکـا   . 5فناوري در تجارت و بازرگانی کشور نمایـد 

هـاي تجـاري تبـدیل     بـه فنـاوري   R&Dاند که طـی آنهـا مخـارج نظـامی در      هتوصیف کرد
  :ها عبارتند از این روش. اند شده

تحصـیل و اخـذ فنـاوري و یـادگیري     ، 7استفاده تجاري از فنـاوري توسـعه یافتـه دولتـی    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Albadavi, (2004). 
2.   Military and Civilian Industries. 
3. Wu, (1994). 
4.   Newly Industrialized Countries (NICs). 
5. Jan, (2003). 
6. Alic et al (1992). 

7  . Spin-off از این واژه ترجمه ها و تعابیر مختلفی شده است که برخی از آنها عبارتند از:  
هـایی هسـتند کـه توسـط      ؛شـرکت )1384دل انگیزان و دیگران، ( ایجاد موسسات جدید از دل موسسات قدیمی تر و با سابقه 

؛رشد فراینـدهاي زایشـی از   )1384فکور، (اعضاي سازمان تحقیقاتی جهت توسعه و تجاري سازي یک اختراع تاسیس می شوند 
  ... .و ).  1384کنعانی، (دل صنعت 
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استفاده از زیرساختارهاي مشترك براي صنایع در ، 1ها با استفاده دوگانه فناوري، تجاري
هــاي  انتشــار فنــاوري از برنامــه، توســعه فنــون و ابزارهــاي چنــد منظــوره، یشحــال پیــدا

  .نمایشگاهی دولت
هـاي موجـود در ماهیـت یـک بخـش       مانع دیگر در مسیر توسعه فناوري، عدم جـذابیت 

در برخی موارد صنایعی در نظام اقتصادي کشورها وجود دارنـد کـه بخـش    . ازاقتصاد است
دهـد و البتـه  ایـن امـر      فعالیت در آن صنعت نشـان نمـی  خصوصی عمالً تمایلی به حضور و 

صنعتی کـه در یـک کشـور بسـیار فعـال و      .  بستگی کامل به شرایط اقتصادي کشورها دارد
کنـد و بـالطبع    هاي در مقیاس ایجاد مـی  هاي فراوانی حاصل از صرفه جویی پویاست و بازده

کن در کشـور خودمـان   مانند صـنعت مسـ  (شود  بخش خصوصی در آن بسیار فعال وارد می
ممکـن اسـت در   ) شـود  که به دلیل نرخ بسیار باالي رشد قیمت، بسیار سـود آور تلقـی مـی   

هیچ جذابیتی براي بخش غیـر دولتـی ایجـاد نکنـد و در     ) مانند هنگ کنگ(کشور دیگري 
زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم   2هایی باید با فراهم کردن مشوق این زمینه دولت می

ر همین مثال اخیر، کشور هنگ کنگ، علی رغم وجود برخی قوانین و اسـتانداردها  د.  کند
ــت، بخــش خصوصــی       ــوي دول ــال آن از س ــازي و اعم ــاختمان س ــاخت س ــد و س در تولی

دارد کـه علـت آن در وحلـه     بسیار کند در جهت صنعتی شدن گام بر مـی   3سازي ساختمان
هـاي   ن ایـن اسـت کـه اصـوالً شـرکت     هاي بازاري و در وحله دوم دلیل آ اول نبود جذابیت

دهند تا زمانی که استفاده ازنیروي کار فراوان و ارزان مقـدور اسـت از    ترجیح می 4سودگرا
هـاي جدیـدتر اسـتفاده نماینـد و عمـالً بـدین ترتیـب         گذاري در فناوري آن به جاي سرمایه

یـا عمومـاً در بخـش کشـاورزي وضـعیت بـه        5.دهـد  توسعه فناوري در این مواقـع رخ نمـی  
هـاي فنـاوري بـر ندارنـد و در      گـذاري  اي است که بخش خصوصی تمایلی به سـرمایه  گونه

در ایـن  . هاي سنتی تولید مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد    دهد که شیوه بسیاري موارد ترجیح می
هـاي   هـاي اجرایـی خـود و افـزایش نقـش      ها ضمن کاهش نقـش  زمینه الزم است که دولت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.    Dual Use Technologies. 
2.   Incentives. 
3. Private Building Sector . 
4. Profit-driven. 
5. Chiang,et al., (2003). 
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زمینه را طوري فراهم نمایند که بخش خصوصی، بـا  ) مالی و غیرمالی(اي و حمایتی  مشاوره
گذاري در سطوح مختلف توسعه فناوري در  هاي آن، به سرمایه گیري از ظرفیت هدف بهره

برخی عوامل که موجب درگیري بخش خصوصـی و افـزایش   . این بخش از اقتصاد بپردازد
  :هاي اخیر شده است، عبارتند از کشاورزي در دورهنقش آن در سیستم تحقیق 

کاهش سطوح تامین مالی در بیشتر کشورهاي در حال توسعه به علـت عوامـل    •
 .1 بیرونی و درونی

هاي بروکراتیـک در حیطـه تحقیقـات دولتـی      مدیریت ضعیف و عدم کارایی •
 .2شود که منجر به کاهش بودجه اي وجوه تحقیقاتی می

حقوق مالکیت فکري در سطح جهانی بـه ویـژه بعـد از     تشدید و نهادینه شدن •
ــه   ــق نام ــه فرصــت  TRIPSتواف ــت    ک ــراي بخــش خصوصــی جه ــایی را ب ه
 .3گذاري فراهم نمود سرمایه

سازي و تشـویق رقابـت در بخـش خصوصـی و رشـد       آهنگ سریع خصوصی •
اي جهانی و افزایش تقاضـا در بخـش    سازي کشاورزي به عنوان پدیده تجاري

 .4المللی ت افزایش رقابت در بازارهاي محلی و بینکشاورزي به عل

هـاي مربـوط بـه ایـن      عامل مهم دیگر، قدرتمندي و حضور پررنـگ دولـت در فعالیـت   
به عنـوان رقیـب   ( بخش است که تا حد زیادي مانعی اساسی در برابر بخش غیردولتی است

و سنتی حضـور   ها، در اقتصادهاي کشورشان به طور تاریخی در برخی مواقع دولت). اصلی
اند،  فنـاوري را تـا حـد     هایی که نفوذ یافته اند در این زمینه اي دارند و توانسته بسیار مقتدرانه

بسیار باالیی توسعه داده و عمالً با این مزیت رقـابتی راه ورود هرگونـه شـرکت یـا سـازمان      
بـا بخـش   اند و به عبارت دیگر بخش غیر دولتی توانـایی رقابـت    خصوصی را مسدود نموده
این امر متاسـفانه در کشـورهاي   . اي در حیطه عملکردي دولت ندارد دولتی را در هیچ زمینه

یافتـه کـه عمومـاً اقتصـاد      شـود و در کشـورهاي توسـعه    در حال توسـعه بسـیار مشـاهده مـی    
هـاي فراوانـی در ایـن زمینـه وجـود       مثـال . شـود  دولتی است، کمتر دیده می خصوصی و غیر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alston, et al., (1998).  
2. Echeverria, et al., (1996). 
3. Parayil, (2003). 
4. Pray, et al., (1998). 
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تـوان در کشـور خودمـان در صـنایع نفـت، گـاز و پتروشـیمی،         مونـه مـی  بـه عنـوان ن  . دارند
دار دولـت را   نقش بسیار مسـلط و دامنـه   …خودروسازي، معدن، مخابرات و الکترونیک و 

  . مالحظه نمود
اي آن کشـورها   در بعضی کشورهاي در حال توسعه این وضعیت در برخی صـنایع پایـه  

ــی ــوارد    مالحظــه م ــه م ــن گون ــرین وضــعیت  شــود کــه در ای ــت آن کشــور داراي بهت دول
بـراي مثـال در کشـور برزیـل و در صـنعت      . تکنولوژیکی نسبت به بخش خصوصـی اسـت  

هاي  هاي تکنولوژیکی و جغرافیایی در اختیار شرکت استخراج معادن، اثربخش ترین سیستم
تواند حدود توسـعه و گسـترش خـود را مشـخص      در چنین مواردي دولت می. دولتی است

ن هاي مـدو  طی یک راهبرد مشخص و در قالب 1هایی را که در اختیار دارد و فناورينموده 
به طور کلـی  . به بخش خصوصی منتقل نماید و در مقابل امتیازاتی را از آن بخش اخذ کند

و عمومی هدف این اسـت کـه تـا حـد ممکـن تصـدي دولتـی کمتـر شـود و نقـش بخـش            
گردد و در عین حال منافع ملی و عمـومی جامعـه   اي افزون  هاي توسعه دولتی در فعالیت غیر

جهت دستیابی به توسعه و بهبود فناوري در صـنایع مختلـف، همـاهنگی    . نیز ملحوظ گردند
 . 2ریزي و اجرا میان سطوح مختلف دولت و بخش خصوصی الزامی است در برنامه

  کمک به بخش خصوصی براي توسعه فناوري. 3-4
سعه فناوري جهـت کمـک بـه بخـش خصـوص مطـرح       هاي متعددي در ادبیات تو شیوه
در جامعـه ایـران کـه حضـور     . ها، نقش بسیار مهمـی در ایـن زمینـه دارنـد     دولت. شده است

شود این نقش به مراتب نسبت به جوامع  دولت در تمامی ارکان و اجزاي جامعه احساس می
فنـاوري در  نقش دولت در توسعه و به طـور خـاص توسـعه    . تر است تر و اساسی دیگر، مهم

در مـوارد بسـیاري نقـش بخـش دولتـی خـوب       . بخش غیردولتی کامالً حیاتی و مهم اسـت 
  .4شود و اثربخش در توسعه فناوري در بخش غیردولتی دیده می 3سازمان یافته

هاي غیردولتی قدرتمند و اصیل، باز هم نقش دولت  در امریکا نیز با وجود حضور بخش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ... .، انتقال و R&Dاین فناوري ها به هر طریق که توسعه داده شده باشند از قبیل خرید،  .1
2.  Macedo, et al., (2003). 
3.   Well-Organized. 
4.  Jager, (2005). 
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مشـخص گردیـد   ) 1991(، 1ژوهشی توسط نول و کـوهن در پ. شود در موارد کلی دیده می
اي که بسیار نامطمئن یا بسیار ناآشنا یا داراي ریسک زیاد باشند توسط  هاي توسعه که برنامه

درایـن گونـه مـوارد دولـت     . گیرنـد  دولت محلی و بخش خصوصی مورد استقبال قرار نمی
) فـدرال (وري دولـت مرکـزي  ه فنـا ئـ بـا ارا . کنـد  هایی را خـود آغـاز مـی    فدرال چنین برنامه

در . 2تواند عدم اطمینان سرمایه گذاري بخش خصوصی و دولت محلی را کـاهش دهـد   می
بـا   )2000(و دیگـران   3مـک مـیالن  . هاي خاص نیز نقش دولت مهم تر است برخی فناوري

کـه عبـارت اسـت از     -4)دولتـی (نمودند که علم عمومی ئهانجام تحقیق تجربی شواهدي ارا
ــ نقـش حیـاتی در    ... هـاي دولتـی و   رفته از موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاهدانش نشات گ
  .آمریکایی دارند 5هاي زیست فناوري موفقیت شرکت

هاي با اهمیت نقـش دولـت در توسـعه فنـاوري در بخـش غیردولتـی        یکی دیگر از جنبه
 دولت با بخـش غیردولتـی بـراي توسـعه فنـاوري      6تواند مشارکت جدي، فعال و سازنده می
رویکردي است که بـر تعامـل    7)یا توسعه مشارکتی فناوري(توسعه فناوري مشارکتی . باشد

عمومـاً از  (کننـدگان فنـاوري    و اسـتفاده ) عموماً از بخش دولتی(میان پژوهشگران و محققان
بـراي تولیـد فنـاوري و فراینـدهاي توسـعه و انتشـار آن تاکیـد        ) بخش غیردولتـی و صـنعت  

توانـد   اما به هرحال مـی  9وجود دارد PTDهاي  هایی نسبت به برنامه یاگرچه بدبین. 8کنند می
به عنوان یک گزینه براي توسعه فناوري در بخش غیردولتی مطـرح شـود مخصوصـاً بـراي     

در همین راسـتا برنامـه   .هاي خاص مانند کشاورزي  برخی کشورهاي فقیر و در برخی بخش
هاي نوپاي کارآفرین را مورد پوشش قرار  که شرکت 11قابل بررسی است 10فناوري پیشرفته

  :دهد هاي زیر را انجام می دهد و فعالیت می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cohen, Noll. 
2. Myers, (1979). 
3. McMillan. 
4.   Public Science. 
5.   Biotechnology. 
6.   Constructive. 
7.   Participatory Technology Development (PTD). 
8. ILEA, (1991). 

  :براي مثال نگاه کنید به  .9
Biggs, et al., 1998; Farrington, 1998; Merrill-Sands, et al., 1991; Kayastha, et al., 1989  

10.   Advanced Technology Program (ATP). 
11. Chang, et al., .2002). 
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  .کند منابع مالی حیاتی را در مراحل اولیه توسعه فناوري فراهم می •
  .هاي دیگر ها و سازمان تشویق همیاري و همکاري میان شرکت •
  .تقویت تبادل اطالعات •
  . يهاي کارآفرینی فناور تسهیل فعالیت •

فرایندي است کـه طـی آن   ) یا توسعه مشارکتی فناوري( اساس توسعه فناوري مشارکتی
دهنـد بـه کلیـه ذینفعـان کلیـدي       محققانی که درحال یادگیري هستند و نوآوري انجـام مـی  

نمایند تـا   کمک می...) شامل تولیدکننده، استفاده کننده، توسعه دهنده، حتی خود دولت و(
شود که این پژوهشـگران و محققـان    دراین تحقیق فرض می .کنند را تجربه) جدید(فناوري

ها و یا مراکز تحقیقـاتی دولتـی،    معموالً با استفاده از امکانات و تسهیالت دولتی در دانشگاه
دهنـدگان فنـاوري در بخـش غیردولتـی ارایـه       هاي فنی الزم را به توسـعه  خدمات و مشاوره

هـاي مربـوط    هایی نیز برخوردار شوند تا هزینـه  ارانهدهند و ممکن است در این زمینه از ی می
دراین رویکـرد مشـارکت میـان    . نیز کاهش یابد و بخش غیردولتی ترغیب به استفاده گردد

واحدهاي تحقیقاتی در هر دو بخش مطرح شـده اسـت کـه ایـن امـر بـا توجـه بـه وضـعیت          
  .هاي تحقیقاتی غیردولتی در ایران، قابل توجه جدي است بخش
 ارزیـابی شـده  » مهـم «حال شراکت دولت با بخش غیردولتـی در توسـعه فنـاوري     به هر

و رویکردهــاي مشــارکتی و متغیرهــاي آن بــه عنــوان رویکردهــاي بهبودیافتــه بــراي 1اســت
رویکـرد مشـارکتی در ایـن حـدود، بخـش      . رونـد  کـار مـی  ه پذیرش نوآوري و فنـاوري بـ  

روژه توسـعه از طریـق جمـع آوري و    خصوصی را در فرایند تحقیق و توسعه از طرح اولیه پ
هـاي نشـات گرفتـه از تحقیـق درگیـر       تحلیل داده تا استخراج نتایج نهایی و توسعه کاربست

  .2کند می
هـاي پشـتیبانی    هـا و سیاسـت   تا این بخش از بحث، نقش مشارکتی دولت درحد حمایت

هاي مشارکتی  توان نقش اما اگر کمی از این امر فراتر رویم می. اي و احیاناً مالی بود مشاوره
دیگري نیز براي دولت قایل گردید که در آن میـزان مشـارکت دولـت از مشـاوره و تـامین      

. شـود  هـاي توسـعه منجـر مـی     مالی عبور نموده و به درگیري مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sivamohan, et al., (2001). 
2 Guerin, (2001). 
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هـایی   هاي قبلـی داراي عـدم مزیـت    اگرچه این نوع مشارکت به دالیل ذکر شده در قسمت
هـا نیـاز باشـد کـه مشـارکت       رسد در برخی موارد و براي برخی فناوري اما به نظر می است،

دراین زمینه به نظـر  . رود...  دولت با بخش غیرولتی فراتر از حد معمول سیاست گذاري  و 
  1هـاي مسـتقل پـژوهش و فنـاوري     تواند براي ایجـاد یـک سـري سـازمان     رسد دولت می می

)RTOs ( را فـراهم کنـد   امکانات و تسـهیالتی .RTO  هـاي مسـتقلی هسـتند کـه      هـا سـازمان
فـراهم  ) بـراي شـرکت هـا   (دهند، خـدمات توسـعه و آزمـایش    تحقیقات کاربردي انجام می

  .هستند 2کنند و فراهم کنندگان خدمات براي کسب و کارهاي دانش محور می
هـاي   وضع قـوانین مناسـب مالکیـت فکـري و اجـراي صـحیح آن یکـی دیگـر از شـیوه         

شاید اولین زمینه حمایتی دولت در جهت توسعه فنـاوري  . ت از بخش غیردولتی استحمای
هایی که با فکر و دانش و نوآوري سر و کار دارنـد ایجـاد و اجـراي قـوانین و      و سایر مقوله

ایـن  . ها باشد ها و سازمان مقرراتی براي حفظ و صیانت از دستاوردهاي فکري افراد و گروه
ست که در جوامع توسعه یافته شناخته شده و در همـین ارتبـاط   ا تهااصل بدیهی و مسلم، مد

المللـی وضـع    هاي متعددي در سطوح ملـی و بـین   قوانین و مقررات و معاهدات و توافق نامه
هاي  اش در پیشرفت کشور ایاالت متحده امریکا به دلیل رهبري. 3اند شده و به اجرا در آمده

الکیت فکري همواره یکی از طرفداران استوار و ثابت فناوري، از زمان اهمیت یافتن بحث م
هـاي مـدیریتی در    در پژوهشی هشت راه حل استراتژیک براي تفاوت. 4قدم آن بوده است 

معرفی شده است که یکی از آنها با عنوان بهبود مسـتمر دانـش    5هاي مالکیت فکري فعالیت
باشــد و هــدف آن گســترش محــدودیت و افــزایش دقــت قراردادهــا در حفــظ و  مــی 6فنــی

 .7هاي جدید است نگهداري از مالکیت فناوري

گـذاري و اجـراي دقیـق قـوانین در زمینـه مالکیـت فکـري         شـود کـه قـانون    احساس می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   Research and Technology Organizations (RTOs). 
2.   Knowledge-intensive Business. 

ــت فکــري       .3 ــانی مالکی ــازمان جه ــه س ــوان ب ــی ت ــه م ــن زمین ــهWIPOدر ای ــق نام ــاي  ، تواف ــده TRIMو  TRIPSه  ، معاه

 PCT )Patent Cooperation Treaty( براي اطالعات . اشاره نمود... ، معاهده پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی و
  .مراجعه نمایید) 1384(بیشتر به بزرگی 

4. Bosworth, et al., (2002). 
5.   Intellectual Property. 
6.   Constant Know-how Improvement. 
7. Yang, 2005. 
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ز انتقال فناوري ا. دولتی براي توسعه فناوري و نوآوري باشددهنده بخش غیر تواند انگیزه می
ها به بخش خصوصی مستلزم ایجاد بازارهایی براي دانـش اسـت کـه ایـن اغلـب بـا        دانشگاه

  . مشکالتی مواجه است
در زمینـه حمایـت دولـت از    (  Bayh-Dole Actدر کشور ایاالت متحده قبل از مصوبه 

هاي اندکی حق امتیـاز و انتقـال فنـاوري را     دانشگاه 1)ها براي تولید دانش و فناوري دانشگاه
هـا ابـداعات محققـان و     به عـالوه بیشـتر دانشـگاه   . 2دانستند یک فعالیت با اولویت و مهم می

هـا درخواسـت    کردند و تعداد کمی از دانشـگاه  دانشجویان خود را پیگیري و رهگیري نمی
لـیکن تصـویب آن بسـیاري از    . 3دادنـد  ه مـی ئـ حق ثبت یا حق امتیاز به مراجـع ذیصـالح ارا  

بـه عـالوه ایـن    . 4مورد تشویق براي روي آوردن به حق ثبـت قـرار داد  هاي دیگر را  دانشگاه
ها را بر آن داشت تا واحد انتقال فناوري ایجاد نماینـد کـه هـدف     مصوبه بسیاري از دانشگاه
از میان انواع مختلف ثبت و . گیري از ابداعات دانشگاهی است آن بازاریابی، نظارت و بهره

رسد قوانین مربـوط بـه حـق ثبـت اختـراع از اهمیـت        میضبط قانونی مالکیت فکري به نظر 
 PCTاي برخوردار باشد و در برخی تحقیقات از لزوم الحاق ایران به معاهده حق ثبـت   ویژه

  .5صحبت به میان آمده است
شـوند کـه    هاي توسعه فناوري محسوب می واحدهاي تحقیق وتوسعه نیز از جمله کانون

اهمیــت ایــن واحــدها تــا حــدي اســت کــه بســیاري از . انــد بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه
در ارتبــاط بــا ... ) هــاي صــرف شــده در آن و  ماننــد هزینــه(  R&Dهــاي ســنجش شــاخص
گیـري و   مـورد انـدازه  ...) مانند تولید ناخـالص داخلـی و   (هاي اقتصاد کالن جوامع  شاخص

 .6گیرد تا میزان توسعه یافتگی فناوري حاصل گردد  سنجش قرار می

و توسعه تکنولوژیکی  R&Dهاي دولتی  واضح یک ارتباط مشخص میان بودجه به طور
گـذاري خـاص دولـت نسـبت بـه واحـدهاي        اگرچه توجه ویژه و سیاسـت . ملی وجود دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).Shane )2004رجوع شود به   .1

2.   Mowery, et al., (2002). 
3. Henderson, et al., (1998). 
4. Mowery, et al., (2002). 

  .)1384(حیدري منور و دیگران،  .5
6. Winthrop, et al., (2002). 
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R&D  توان گفت که توسـعه   در بخش غیردولتی الزم است، اما با یک نگرش سیستمی می
توانـد   سعه اقتصـادي کشـور نمـی   چیزي جدا در فرایند کلی تو  R&Dفناوري در واحدهاي

بـه شـدت تحـت تـاثیر بازسـازي صـنعتی در حـوزه          R&Dهـاي  بـراي مثـال فعالیـت   . باشـد 
  R&Dاقتصادها، کارایی  3و حیطه 2گسترش مقیاس. 1قرار گرفته است  OECDکشورهاي 
آوري خود را  هاي نو فعالیت) بخش خصوصی(هاي  شود شرکت برد و موجب می را باال می
  .دتوسعه دهن

هاي دولت باید مشوق مشارکت بیشتر بخش خصوصی و همکاري  به طور کلی سیاست
تواننـد بـه عنـوان     هـاي مـالی و مالیـاتی مـی     و مشـوق  4باشـد   R&Dهاي  با دولت در فعالیت
در یک پژوهش حلقه ارتباطی میان بازیگران . ها عمل کنند ها و مشوق مناسب ترین محرك

اند که بدون وجود آنها ارتباط مناسـب و   مالی آن تعیین شدهکنندگان  و تامین R&D عرصه
  .5منطقی میان آنها برقرار نخواهد شد

رسد نقش به سزایی در  سیستم ملی نوآوري و فناوري نیز از جمله مواردي که به نظر می
هـاي   هـا بـراي توسـعه فنـاوري در بخـش غیردولتـی داشـته باشـد، سیسـتم          ایجاد زیرساخت

کننـده در ایـن رابطـه     هاي نوآوري یک عامل تعیـین  باشند که این سیستم می IS(6(نوآوري 
  .7گردند محسوب می

هاي کمک به بخش غیردولتـی   انتقال فناوري به بخش غیردولتی نیز یکی دیگر از شیوه
به طور کلی اعتقاد بر این است که انتقال فناوري به شکل خرید فناوري، در بسـیاري  . است

  هـاي فراوانـی از ایـن    نمونـه . 8شـود  حتی مانع در توسعه فنـاوري مـی   موارد  موجب تاخیر و
هایی که تحت استعمار و استثمار طوالنی مدت سـایر   موجود است به ویژه براي ملت نمونه 

هـاي از رده خـارج و بـا تحمیـل      انـد و در برخـی مـوارد انتقـال فنـاوري      بـوده  9ملل پیشـرفته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Petit, et al., 2000; OECD, (2001). 
2.   Scale. 
3.   Scope. 
4. Ghosh, et al., (2002). 
5. Gauchan, et al., (2003). 
6.   Innovation Systems. 
7. Hekkert, et al., (2006). 
8. Jan, (2003). 
9.   Advanced Nations. 
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هـاي بسـیار عمیـق و     جب شده اسـت کـه بـدبینی   هاي گزاف به ملل تحت استثمار، مو هزینه
کهنه نزد نخبگان و عموم مردم این گونه ملـل پدیـد آیـد و هـر گونـه مـراوده و تعـاملی را        

کشور مـا مثـال بسـیار    . هاي خارجی محدود نماید با کانال) حتی در صورت داشتن منفعت(
ینـد انتقـال را امـري    آفرنکته مهم در این زمینه این است که نباید . خوبی در این زمینه است
یند انتقال فنـاوري  آبلکه به زعم بسیاري از پژوهشگران این عرصه، فر. ساده و سریع دانست

ینـد  آبـراي مثـال فر  . 1مخصوصاً در کشورهاي در حال توسعه امري پیچیده و زمان بر اسـت 
و  اسـت  هاي حقوقی و قانونی انتقال وجوه از طریق نهادهاي مـالی  انتقال فناوري شامل رویه

در مورد کشور ما طبیعی است که تحریم بانکی ایران در ایـن زمینـه بـه عنـوان یـک عامـل       
  .شود کننده فرایند انتقال محسوب می بازدارنده و یا حداقل، طوالنی

هـاي کوچـک، ایـده سیسـتم      مـوثر بـراي ایجـاد و رشـد شـرکت     مراکز رشد نیز ابزاري 
بیـان شـده و کمـک بـه بخـش غیردولتـی       کسب و کار براي پاسخگویی به موارد  2پرورش
ها را با یکدیگر ترکیب کرده و SMEهاي پیشین کمک به  که مزایاي تجربیات برنامه است

  . 3ستا کننده آنها درواقع تکمیل
هاي نوین کمک بـه بخـش غیردولتـی در انتقـال      نیز که یکی از شیوه هاي صنعتی خوشه

مرتبط بـا یکـدیگر در    هاي تمرکز جغرافیایی نهادها و شرکت ست ازا فناوري است عبارت
  .4یک حوزه خاص

هـاي   فعالیـت ) 1 :کـه عبارتنـد از   یک خوشه متشکل از سـه دسـته عناصـر اصـلی اسـت     
هـاي محـوري خوشـه     خدماتی و پشتیبانی که جهت بهبود عملکرد و رقابتی نمـودن فعالیـت  

خوشـه شـامل روابـط درون و بـرون      هـاي اقتصـادي داراي محوریـت در    فعالیـت ) 2الزمند 
حوزه عملکرد نهادهاي مردمی، اجتماعی و سیاسی مرتبط به منظور حمایت از ) 3بنگاهی و 
سـرمایه جمعـی و    يهاي خدماتی و پشتیبانی در جهـت ارتقـا   هاي محوري و فعالیت فعالیت

  .5اجتماعی و تسهیل اقدامات جمعی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Karani, (2002). 
2.   Incubation system. 
3. Lalkaka, (2003). 
4. Porter, (1998). 

 .1384انگیزان و دیگران،  دل. 5
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  وسعه فناوريو ت) هاي کوچک و متوسط بنگاه(بخش خصوصی . 5
اي در اقتصاد  کننده نقش بسیار تعیین 1هاي کوچک و متوسط در بسیاري از جوامع بنگاه

. گیرنـد  کشورها به عنوان بخـش خصوصـی داشـته و شـاکله بخـش خصوصـی را در برمـی       
هـا مالحظـه شـده     تجارب ارزشمندي از لحاظ توسعه فناوري نیز از سوي فعاالن این بخـش 

ها در حال افـزایش اسـت بـه ویـژه      ها با این بنگاه هاي دانشگاه تها و مشارک همکاري. است
بـراي مثـال در کشـور    . ها با حمایت و پشتیبانی دولـت نیـز همـراه گردنـد     اگر این همکاري

ــان شــرکت  ــامالت می ــس از برخــی   هــاي کوچــک کــارآفرین و دانشــگاه  امریکــا تع ــا پ ه
افـزایش   3افـزار  و نـرم  2وريهـاي زیسـت فنـا    هاي قانونی دولتی، خصوصـاً در زمینـه   حمایت

  .شدیدي را موجب شده است
هاي کوچـک و   به شرکت) انتشار فناوري(هاي انتقال دانش  ها و روش در مورد مکانیزم

هاي بسـیار متنـوعی کـه در     و محققان روش متوسط میان صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد
در . 4کننـد  ندند را پیشنهاد میب ها در مورد فناوري با بخش خصوصی قرارداد می آن دانشگاه

نامـه   ، در پایـان )2005(5الکسون. توان به یک پژوهش دانشگاهی اشاره نمود همین راستا می
. ه داده استنتقال دانش در این بنگاها را ارائهاي ا بندي جامعی از مکانیزم دکتري خود طبقه
اسـتفاده از کارشناسـان و   اسـتخدام و  : هاي عمومی انتقال دانش عبارتند از به زعم وي کانال

پژوهشــگران کــارآزموده در صــنعت؛ اســتخدام و اســتفاده از مشــاوران و محققــان مراکــز   
هـاي   براي تسـلط بـر جنبـه   (هاي آکادمیک  ها و آموزش تحقیقاتی؛ شرکت پرسنل در دوره

هـاي   ؛ شرکت در سمینارها و کنفـرانس هـا؛ مشـارکت در اجـراي پـروژه     )تئوریک فناوري
هاي آموزشـی؛   هاي صنعتی؛ شرکت در کارگاه سازي و عضویت در شبکه کهتحقیقاتی؛ شب

هـا،   هـا، پایـان نامـه    کتب، مجالت فنـی و تخصصـی، گـزارش   (استفاده از دانش منتشر شده 
؛ یادگیري درحـین فرآینـد توسـط    )6آموزش الکترونیک(؛ آموزش از راه دور...)اینترنت و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.   Small and Medium Sizes Enterprises (SMEs). 
2. Brooks, et al., (1998). 
3. Cohen, et al., (1998). 
4. Roseburg, (1994). 
5. Axelson.   
6.   E-Learning. 
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ایـن مـدل توسـط الکسـون     (VIF دل؛ اکتساب فنـاوري بـه صـورت سیسـتماتیک؛ مـ     1مربی
؛ اسـتفاده از مـواد   )هـاي صـنعتی طراحـی شـده اسـت      براي انتقال دانـش در خوشـه  ) 2005(

ــتورالعمل( 2آموزشــی ــتانداردها، دس ــه اس ــا، روی ــاري و ه ــاي ک ــتخدام ...)ه ــتفاده و اس ؛ اس
هـاي تکمیلـی پـژوهش     دانشجویان مقطع دکترا و یا تشویق کارکنان براي شـرکت در دوره 

هـاي   این روش بیشتر مناسب انتقـال دانـش سیسـتمی ماننـد سیسـتم     ( 3؛ استقرار و اجرامحور
  .ها التحصیالن دانشگاه ؛ استفاده از دانشجویان و تازه فارغ)باشد می... کیفیت و

  بخش خصوصی در اقتصاد ملیتوسعه تکنولوژیک وضعیت .  6
عموماً بیشتر سـهم   بخش خصوصی ایران نقش چندانی در حوزه اقتصادي ایران ندارد و

برخی این سهم دولتـی در اقتصـاد   (تولید ناخالص داخلی کشور بر عهده بخش دولتی است 
بنابراین باید گفت که بخـش خصوصـی در ایـران عمـدتاً     ). 4زنند درصد تخمین می 80را تا 

گـردد و بـه نـدرت و در برخـی صـنایع خـاص ماننـد         هاي کوچک ومتوسط می شامل بنگاه
کننـده، صـنایع سـاختمان و اخیـراً صـنعت بیمـه و        صـنایع شـوینده و پـاك    صنایع غـذایی و 

. باشیم هاي اقتصادي می بانکداري شاهد حضور پرقدرت بخش خصوصی در عرصه فعالیت
) 1369و  1368هـاي   حـدود سـال  ( 1990از سال «: گوید ، چنین می)2005(گزارش آنکتاد 

 5وسته به سوي یک اقتصـاد بـازارمحور  یک حرکت آهسته و پی هاي اقتصادي ایران بر برنامه
دولـت   ،6به ویژه برنامه پنج ساله چهارم توسعه. و توسعه بخش خصوصی متمرکز بوده است

و خصوصی سازي را به اجـرا   8، تنوع بخشی7هاي آزادسازي را موظف نموده است تا برنامه
اد منابع طبیعی ایران براي انتقال از اقتص هاي تالش«دهد  این گزارش ادامه می .»اجرا درآورد

و نوآوري آن تبلـور یافتـه    فناوريعلم،  هاي به سوي اقتصاد دانش محور در سیاست 9محور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Learning by Doing. 
2.   Instruction Material. 
3.   Implementation. 
4. UNCTAD, (2005). 
5.   Market-oriented Economy. 
6.   The Fourth Five-Year Development Plan. 
7.   Liberalization. 
8.   Diversification. 
9. Natural Resource-based Economy. 
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ایران درحال ارتقا دادن سیستم نوآوري ملی براي انجـام ایـن انتقـال اسـت و در ایـن      . است
ان نقاط قوت ایر. نماید هاي سطح باال تاکید می يفناورهایی در حیطه  راستا بر ایجاد ظرفیت

اگر این منابع بـه طـور اثـربخش مـورد اسـتفاده      . سانی و منابع طبیعی آن قرار داردندر منابع ا
  . »کوتاهی فراهم کنند هاي این انتقال را در زمان معقول نسبتاً زمینه ندتوان قرار بگیرند می

قابـل   فنـاوري ایـران ظرفیـت   «نمایـد   در مورد ظرفیـت فنـاوري گـزارش فـوق بیـان مـی      
 دانشـمندان و مهندسـان و    رايو موسسـات تحقیقـاتی بـ   هـا   هاي دانشگاه در زمینهاي  مالحظه
، توسـعه داده  TAI(1( طبق شاخص دستیابی فنـاوري . »تولیدي ایجاد نموده استهاي  قابلیت

کشـور مـورد سـنجش قـرار      72از  50در رتبـه   ،2001، ایـران در سـال   UNDPشده توسط 
  . گیرد می جايگرفته 

) رهبـران ( گیرنـد بـه عنـوان پیشـروان     قـرار مـی   TAIاالترین رتبـه  کشورهایی کـه در بـ  
این گروه شامل فنالنـد، امریکـا و دو کشـور درحـال رشـد       .شوند شناخته می 2تکنولوژیکی

سـطح دوم، رهبـران بـالقوه در    . باشـد  مـی  و برخـی دیگـر کشـورها    کره جنوبی و سـنگاپور 
مــالزي،  نظیــر انــد ال توســعههســتند کــه شــامل تعــداد زیــادي از کشــورهاي درحــ 3فنــاوري

شـامل   .باشـند  مـی  4پویا پذیرندگان سطح سوم،.  ... و شیلی ،مکزیک، آرژانتین، کاستاریکا
اگرچـه در   .»... ایران، افریقاي جنوبی، پاناما، برزیل، چین، مصر، اندونزي، سریالنکا، هند و

ه  فنـاوري در  اي میان سـطوح مختلـف توسـع    این گزارش و سایر موارد مشابه تفکیک ویژه
تـوان مالحظـه نمـود کـه      هاي دولتی و خصوصی ایران نشده است، اما به راحتـی مـی   بخش

هـاي زمـان بـر و     گیـري پـروژه   وضعیت اقتصادي نامناسب بخش خصوصی اجازه بـر عهـده  
پرهزینه توسعه فناوري را به مدیران فعال این بخش نمی دهـد و در مقابـل بخـش دولتـی بـا      

بع خـاص از امکـان بهتـري نسـبت بـه بخـش خصوصـی بـراي توسـعه          داشتن امکانات و منا
  . فناوري برخوردار است

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Technology Achievement Index. 
2.   Technological Leaders. 
3.   Potential Leaders. 
4.   Dynamic Adopters. 
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 چارچوب مفهومی تحقیق. 7

این عوامل که . با توجه به ادبیات موضوع عوامل موثر بر توسعه فناوري شناسایی گردید
آمـده   )1(دادند و همچنین منبع هر کدام از عوامل در جـدول   مبناي پرسشنامه را تشکیل می

  .است

  شناسایی عوامل کلیدي توسعه فناوري و منابع آن -1 جدول
هاي  معیار

 توسعه فناوري
منبع با توجه به   هاي توسعه فناوري شاخص

 ادبیات موضوع
 
 

انگیزه براي توسعه 
  فناوري

  مدت منفعت اقتصادي کوتاه
  شرکت مشکلتناسب تکنولوژي جدید با حل 
شرکتن در سابقه فعالیت و دانش مدو  

  سادگی و سهولت تحصیل تکنولوژي
  بهبود موقعیت رقابتی شرکت

Jager  ،)2005(  
Rogers  ،)1983(  

Tidd  ،2001(و دیگران(  

 
 
 
 

ــعه  ــع توســـ موانـــ
ــاوري در بخــش  فن

  غیر دولتی

  مشکالت و مسایل پولی و مالی و بانکی
  ها و مشکالت قانونی محدودیت
  کنیم فعالیت میها و مشکالت بخش اقتصادي که در آن  محدودیت

  حضور پر رنگ و قدرتمند دولت در بخش فعالیتی بنگاه
  مشکالت ناشی از تامین مواد اولیه
هـاي مبتنـی بـر تکنولـوژي      ها مانند توسـعه شـبکه   عدم توسعه یافتگی زیر ساخت

  ها اطالعات و ارتباطات و سایر زیر ساخت
  هاي اقتصادي عدم ارتباط پویا با دنیاي خارج و تحریم

  ها و ابهام در برنامه ریزي و مدیریت کالن توسعه نبودن اولویتمشخص 

Albadavi  ،)2004( 

Wu ،)1994(  
Alic  ،1992(و دیگران(  

 )Chiang, et al., 
(2003  

Macedo, et al.,  
( 2003) 

Pray, et al., 2003  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و اعتباري از سوي دولت هاي مالی کمک
  ارایه خدمات فنی و تخصصی از سوي دولت

  هاي هر چه بیشتر میان دانشگاه و صنعت تالش براي ایجاد همکاري
ارتباطات قوي و هدفمند با دنیاي خارج و عقد قراردادهاي توسعه تکنولـوژیکی  

  هاي معتبرخارجی ها و سازمان با شرکت
  تکنولوژي هاي توسعه مشارکت با دولت در پروژه

  تکنولوژي دهندگان توسعه ها و تسهیالت مالیاتی براي مشوق
هـا بـا کـاربرد     هـاي نظـامی بـراي ایجـاد تکنولـوژي      همکاري با نهادها و سـازمان 

  دوگانه
  هاي دولتی به بخش خصوصی واگذاري شرکت

  هاي بخش خصوصی و دولتی آزاد سازي بازار و رقابت پذیر نمودن شرکت
تبار دهی و شخصیت بخشـیدن بـه پیشـروان تکنولـوژي در     توسعه فرهنگی در اع

  صنعت
  ها و تسهیالت براي پژوهشگران و نخبگان جوان مشوق

  ) 1384(دیگران، انصاري و
  )1381(قاضی نوري، 
UNCTAD،)2005(  

Jager, (2005)  
Cohen  وNoll  ،

)1991(  
ILEA, (1991)  
Chang, et al., 

(2002)  
Van Veldhuizen, et 

al., (1997) 
Tann, et al., (2002) 
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هاي  معیار
 توسعه فناوري

منبع با توجه به   هاي توسعه فناوري شاخص
 ادبیات موضوع

  
 
 
 
 

ــه بخــش   کمــک ب
ــراي  خصوصـــی بـ

  کنولوژیکیت توسعه
 
 
 
 
 
 
 
  

 ,.Bosworth, et al  مالکیت فکري
(2002) 

Yang, (2005) 
Shane, (2004) 

حیدري منور و دیگران، 
)1384(  

 )1379(دوامی،   تحقیق و توسعه
Pillai, et al., (2002) 

OECD, (2001) 
Ghosh, et al.,(2002)  

 ,.Hekkert, et al  هاي ملی نوآوري و فناوري سیستم
(2006) 

Tidd 2001( ،و دیگران( 

  )1384(حاجی حسینی، 
 Karani, (2002)  انتقال فناوري

Guerin, (2000) 
OECD,(2002)  

 )1384(کنعانی،   پارکهاي علم و فناوري

  )1381(کریمیان اقبال، 
شاوردي و دیگران،   مراکز رشد

)1384( 
Lalkaka, (1997a) 
Lalkaka, (2003)  

 Porter, (1990)  هاي صنعتی خوشه
دل انگیزان و دیگران، 

)1384(  

 
دست آمده عوامل کلیدي مربوط به توسعه فناوري در کشور را ه با توجه به چارچوب ب

مهمترین عوامل مربوط به هر سطح بـا  . توان به صورت زیر و در سه سطح مشخص نمود می
شـکل زیـر مشـخص    هاي برگشتی و نظرات خبرگان در  توجه به ادبیات موضوع، پرسشنامه

 .شده است
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  ها تجزیه و تحلیل داده.  8
پرسشـنامه   100حدود  در میان نمونه آماري تحقیق، پرسشنامه توزیع شده 150از حدود 
. مورد قابل تجزیه و تحلیل بوده و بقیه حذف شدند 94که از این تعداد  گردید جمع آوري

و ) درصـد  8/63(پرسشنامه توسط مدیران بخش خصوصـی  60پرسشنامه تحلیل شده  94در 
ــنامه 34 ــان   پرسش ــد ) درصــد 2/36(توســط کارشناس ــده ان ــخ داده ش ــطح  . پاس متوســط س

سـال   5تا  3اي ایشان  ي و حرفهتحصیالت پاسخ دهندگان، کارشناسی و میانگین تجربه کار
  .بوده است

کننـده   الزم به ذکر است که فرضیاتی در زمینه تعیین  ها، قبل از ارائه تجزیه و تحلیل داده
موانع توسـعه فنـاوري در   ، براي توسعه فناوري بخش غیردولتی انگیزه(بودن سه معیار اصلی
ر توسعه فنـاوري مـورد   د) فناوريکمک به بخش خصوصی براي توسعه ، بخش غیر دولتی

اما به دلیل اطاله کالم و بدیهی . آزمون قرار گرفت که هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفت
تـر ایـن    بودن آنها، در این قسمت از بیان آنها صرفنظر شده است تا به بیـان نتـایج کـاربردي   

  .مقاله پرداخته شود
گیرد بر گرفته از سواالت  ر میالزم به ذکر است فرضیاتی که در اینجا مورد بررسی قرا

ایـن فرضـیات بـر اسـاس     . بنیادینی بوده است که محقق بدنبال پاسـخ گـویی بـه آنهـا اسـت     
اهداف و سواالت تحقیق، بررسی مبانی نظري تحقیق و مصاحبه با خبرگـان تـدوین و ارائـه    

  .شده اند

  آزمون فرضیه اول. 1-8
  

H0 :باشد بخش غیردولتی، منفعت اقتصادي کوتاه مدت میترین انگیزه توسعه فناوري از نظر  مهم.  
H1 :باشد ترین انگیزه توسعه فناوري از نظر بخش غیردولتی، منفعت اقتصادي کوتاه مدت نمی مهم.  
  
در مورد این فرضیه باید گفت که محقق بر اساس شواهد و مبانی نظري از بین عوامل  *

مـدت   مـورد عامـل منفعـت اقتصـادي کوتـاه     اي را در  هیمختلف انگیزه توسعه فناوري فرضـ 
 کارگیري آزمون فریدمن اوالً صحت این فرضـیه و  همطرح کرده است که بدیهی است با ب
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شود لذا اهمیتی ندارد که در فرضیه فوق کـدام عامـل    ثانیاً رتبه اهمیت سایر عوامل معین می
  .یز مصداق داردها ن این مطلب در مورد سایر فرضیه. انگیزه توسعه فناوري آورده شود

با توجه به نتیجه بدست آمده . این فرضیه را با استفاده از آزمون فریدمن تست کرده ایم
بدسـت آمـده ایـن آزمـون معنـادار       Sigفرمایید و با توجه بـه   مالحظه می )2( که در جدول

تسـت شـده    درصـد  95با استفاده از نتیجه بدست آمده کـه در سـطح     H0اما  فرضیه . است
در واقــع بخــش غیــر دولتــی بــرخالف تصــورات، منفعــت اقتصــادي  . شــود د مــیاســت، ر
بـا اسـتفاده از جـدول دوم    . مدت را به عنوان اولین اولویت خود در نظر نگرفتـه اسـت   کوتاه

هاي انگیزه  بخش غیر دولتی را  از توسعه  توان اولویت بدست آمده از طریق این آزمون می
هـاي   فرمایید بهبود موقعیت رقـابتی از اولویـت   حظه میهمانطور که مال. فناوري تعیین نمود

  .اصلی بخش غیر دولتی در توسعه فناوري است

  براي فرضیه اول ننتیجه آزمون فریدم -2جدول 
N 86 

Chi-Square 204/43 
Df 4 

Asymp. Sig. 000/0 

 
 رتبه در بین عوامل Mean Rank  عوامل کلیدي مربوط به  انگیزه توسعه فناوري

 5  54/3 بهبود موقعیت رقابتی شرکت

 4 44/3 تناسب تکنولوژي جدید با حل مشکل شرکت

 3 94/2 سابقه فعالیت و دانش مدون در شرکت

 2 84/2 سادگی و سهولت تحصیل تکنولوژي

 1  25/2 منفعت اقتصادي کوتاه مدت

 

  آزمون فرضیه دوم
  

H0 :باشد غیردولتی، مشکالت پولی و مالی میترین مانع توسعه فناوري از نظر بخش  مهم. 

H1 :باشد ترین مانع توسعه فناوري از نظر بخش غیردولتی، مشکالت پولی و مالی نمی مهم. 
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ایـن آزمـون    درصـد  5، در سـطح خطـاي   )3(با توجه به نتایج بدست آمـده در جـدول   
طور کـه  امـا همـان  . اسـت  درصـد  5بدسـت آمـده کمتـر از  مقـدار      Sigمعنادار  است زیـرا   

تـوان گفـت کـه     مـی  درصـد  95و  بـا اطمینـان   . شود تایید می H0فرمایید فرض  مالحظه می
سـایر  . باشد ترین مانع توسعه فناوري از نظر بخش غیردولتی، مشکالت پولی و مالی می مهم

آمـده   )3(موانع و مشکالتی را که ما در این تحقیق مورد بررسی قـرار داده ایـم در جـدول    
  .است

  براي فرضیه دوم ننتیجه آزمون فریدم - 3جدول 
N  80  

Chi-Square 126/38 
Df  7  

Asymp. Sig.  000/0 

 

 Mean  عوامل کلیدي مربوط به  موانع توسعه فناوري
Rank  

رتبه در بین 
 عوامل

 8 38/5  مشکالت و مسایل پولی و مالی و بانکی

 7 88/4 توسعه ها و ابهام در برنامه ریزي و مدیریت کالن مشخص نبودن اولویت

 6 83/4 هاي اقتصادي عدم ارتباط پویا با دنیاي خارج و تحریم

 1 47/3  حضور پر رنگ و قدرتمند دولت در بخش فعالیتی بنگاه

 5 46/4  مشکالت ناشی از تامین مواد اولیه

 4 42/4 .کنیم ها و مشکالت بخش اقتصادي که در آن فعالیت می محدودیت

 3  40/4  قانونیها و مشکالت  محدودیت

هاي مبتنی بر تکنولوژي  ها مانند توسعه شبکه عدم توسعه یافتگی زیر ساخت
  ها ساخت اطالعات و ارتباطات و سایر زیر

16/4 
2 

 

  آزمون فرضیه سوم
  

H0 :ندارد  داري میان موانع توسعه فناوري در بنگاه با انگیزه توسعه فناوري وجود رابطه معنی.   
H1 :داري میان موانع توسعه فناوري در بنگاه با توسعه فناوري وجود دارد رابطه معنی.  
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با توجه بـه نتـایج بدسـت    . ایم این فرضیه را با استفاده از همبستگی پیرسون آزمون کرده
فرمایید، این آزمون در سطح یک در صد معنـادار بـوده    آمده که در جدول زیر مالحظه می

  .درصد است 72به و همبستگی بین این دو متغیر نزدیک 

  نتیجه آزمون همبستگی براي فرضیه سوم -4جدول 
 موانع توسعه فناوري انگیزه توسعه فناوري  
  انگیزه توسعه فناوري

  
  

Pearson Correlation 1 716/ (**) 

Sig. (2-tailed) . 000/ 

N 86 75 

  موانع توسعه فناوري
  
  

Pearson Correlation 716/ (**) 1 

Sig. (2-tailed) 000/ . 
N 75 80 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  آزمون فرضیه چهارم
  

H0 :هاي مالی و اعتباري از سوي دولت است مهمترین شیوه کمک به بخش خصوصی، کمک.  
H1 :نیستهاي مالی و اعتباري از سوي دولت  مهمترین شیوه کمک به بخش خصوصی، کمک.  

 
 درصـد  5دهـد کـه آزمـون در سـطح خطـاي       نشان مـی  )5(نتایج این آزمون در جدول 

امـا همـانطور کـه    . درصـد اسـت   5بدسـت آمـده کمتـر از  مقـدار      Sigمعنادار  است زیـرا   
تـوان دلیـل قـاطعی را     نمی درصد 95شود و  با اطمینان  رد می H0فرمایید فرض  مالحظه می

. هاي مالی و اعتباري دولت عاملی اساسی در این زمینه است پیدا نمود که نشان دهد کمک
آیـد   همـانطور کـه از جـدول بـر مـی     . این نتیجه برخالف تصور عام از ایـن وضـعیت اسـت   

هـاي بخـش    آزاد سـازي بـازار و رقابـت پـذیر نمـودن شـرکت      مهمترین عامل در این زمینه 
  .آمده است )5(دول ها همراه با رتبه آنها در ج سایر شیوه. است خصوصی و دولتی
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  براي فرضیه دوم ننتیجه آزمون فرید م -5جدول 
N 79  

Chi-Square  361/27 
Df  8  

Asymp. Sig.  000/0 

 
 

 Mean هاي کمک به بخش خصوصی جهت توسعه فناوري شیوه
Rank 

رتبه در 
 بین عوامل

  4  68/3  هاي مالی و اعتباري از سوي دولت کمک
  17  63/5  هر چه بیشتر میان دانشگاه و صنعتهاي  تالش براي ایجاد همکاري

ارتباطات قوي و هدفمند با دنیاي خارج و عقد قراردادهاي توسعه تکنولوژیکی با 
  هاي معتبر خارجی ها و سازمان شرکت

35/5  16  
  

  1  26/3  هاي بخش خصوصی و دولتی آزاد سازي بازار و رقابت پذیر نمودن شرکت
شخصیت بخشیدن به پیشروان تکنولوژي در توسعه فرهنگی در اعتبار دهی و 

  صنعت
37/4  10  

  
  2  46/3  ها و تسهیالت براي پژوهشگران و نخبگان جوان مشوق

  18  74/5  هاي ملی نوآوري و فناوري سیستم
  6  83/3  انتقال فناوري

  7  97/3  پارکهاي علم و فناوري
  5/13  12/5  مراکز رشد

  11  75/4  هاي صنعتی خوشه
  12  06/5  هاي دولتی به بخش خصوصی شرکتواگذاري 

  15  17/5  دوگانه ها با کاربرد هاي نظامی براي ایجاد تکنولوژي مکاري با نهادها و سازمانه
  5  76/3  ها و تسهیالت مالیاتی براي توسعه دهندگان تکنولوژي مشوق

  3  64/3  هاي توسعه تکنولوژي مشارکت با دولت در پروژه
  8  28/4  تخصصی از سوي دولتارایه خدمات فنی و 

  5/13  12/5  توسط دولت تحقیق و توسعهارائه تسهیالت و تجهیزات 
  9  29/4  مالکیت فکري
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  بندي و مالحظات جمع
تحقیق حاضر بیانگر نوعی نگرش متفاوت به مباحث توسعه بخش خصوصی در کشـور  

بخـش دیگـر، بـه    بود به طوري که زاویه دید را از انتقال صرف مالکیت از یـک بخـش بـه    
هاي صـورت گرفتـه    با توجه به تحلیل. توسعه از دیدگاه توسعه فناوري معطوف داشته است

هـاي بخـش دولتـی خصوصـاً تسـهیالت مـالی        ها و کمـک  بخش خصوصی نیازمند حمایت
توانـد در توسـعه فنـاوري جـاي      ها می باشد که یک بخش از این مساعدت جهت توسعه می

کلیدي مربوط به توسعه فناوري در بخش خصوصـی شناسـایی    در این تحقیق عوامل. گیرد
براساس . آورده شده است )3( و )2( این عوامل به ترتیب اولویت و اهمیت در جداول. شد

نتایج حاصله بهبود موقعیت رقابتی و سپس تناسب تکنولوژي جدید با حل مشـکل شـرکت   
در توضـیح ایـن   . بترتیب مهمترین عوامل انگیزشی توسعه فناوري در بخش خصوصی است

توانـد بخـش خصوصـی را بـه سـمت توسـعه        موارد باید گفـت  کـه رقابـت در اقتصـاد مـی     
همچنین بخش خصوصی به دلیل احساس تعلق بیشـتر مـدیران   .  وق دهدهاي خود س فناوري

و کارکنان به شرکت بیشتر بدنبال حل واقعی مشـکل بـوده و لـذا اگـر راه حـل مشـکلی بـه        
تـر از بخـش دولتـی صـورت      وري در این بخش مربوط باشد این کار بسیار سـریع اتوسعه فن
  . پذیرد می

و بازیگر اصلی عرصه اقتصاد کشور، تشخیص  نقش دولت نیز به عنوان نهاد سیاستگذار
تـرین نیـاز بخـش     مبـرم . ها و هدایت فعاالن اقتصادي در این حوزه زیر بنـایی اسـت   اولویت

هاي  گیري پروژه ها و نخبگان نوآور و خالق در زمینه به عهده خصوصی کشور اعم از بنگاه
ریـزي و مـدیریت    ها و برنامه توسعه فناوري، دریافت منابع و تسهیالت مالی و تعیین اولویت

به عبارت دیگر  بخش . کالن توسعه در بخش خصوصی و ارتباط پویا با دنیاي خارج است
باشـد   هاي آنی و فوري دولت می خصوصی به لحاظ مالی کامالً وابسته به تسهیالت و یارانه

دولـت  سهم باعث شده است که  )3(که عدم تحقق این امر و سایر موارد نامبرده در جدول 
درصـد   10درصد و بخـش خصوصـی    5/5درصد، بخش تعاون  85 هم اکنون مادر اقتصاد 
که ایـن بـراي کشـوري    ) موجود در سایت بانک مرکزي: مطابق اعالم بانک مرکزي( باشد

در تولیـد   آنسـاله کشـور سـهم بخـش خصوصـی       20در پایـان چشـم انـداز     که قصد دارد
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پیـدا کنـد اصـالً    درصد تنـزل   15تا  10لتی به درصد افزایش و بخش دو 85ناخالص ملی به 
همچنـین  . جالب نبوده و تحقق این چشم انداز را بیشتر به یک خـواب تبـدیل خواهـد کـرد    

هـا خصوصـاً در    هـا و فـراهم کـردن زیـر سـاخت      تحقیق حاضر نشان داد به رغم بستر سازي
هـاي بخـش    ظرفیـت  توسعه نیروي انسانی و منابع اولیه، هنوز امکان بهـره بـرداري کامـل از   

در . خصوصی فراهم نیست و این بخش کماکـان کوچـک و در حاشـیه بـاقی مانـده اسـت      
هاي کالن، دولت باید توجه خود را بـه ترتیبـات انتقـال فنـاوري و      ها و برنامه بخش سیاست

هاي کالن، بخش  در این حوزه. همچنین حمایت و صیانت از مالکیت فکري معطوف نماید
هـاي کـالن حاکمیـت     ها و خـط مشـی   فعالیتی ندارد و کامالً به برنامهخصوصی امکان هیچ 

هاي انـزوا کننـده دولـت نظیـر      رسد بخش خصوصی به دلیل سیاست به نظر می. وابسته است
ها، عدم اولویت جهت ارتباط با جوامع پیشرو در توسعه فناوري و لحاظ  درگیري در تحریم

در زمینه انتقال ... هاي خارجی و ات و شرکتمتغیرهاي سیاسی در روابط با کشورها، موسس
به عالوه نگرانی همیشگی نخبگان و مدیران این بخش . فناوري به شدت محدود شده است

گیـري از حقـوق مالکیـت فکـري،      در نحوه حمایت از دستاوردهاي فکري آنها جهت بهره
هـا   دیتهمچنان دغدغه اساسی این بخش از اقتصاد جامعـه اسـت کـه ایـن ناشـی از محـدو      

شـود کـه    بنابراین پیشنهاد می. گذار مرتفع شود ومشکالت قانونی است که باید توسط قانون
هـا تجدیـد نظـر     هـا و بنگـاه   اوالً در حوزه ارتباطات با دنیاي خارج اعم از جوامع و سـازمان 

هایی از مالحظات سیاسی دورنگاه داشـته شـود و    جدي صورت گیرد و فضاي چنین ارتباط
هاي قرادادهـاي انتقـال و تحصـیل فنـاوري      و در توسعه فناوري به عنوان اولویتجوامع پیشر

قرار گیرند و ثانیاً ترتیباتی اتخاذ شود تا به بهترین شـیوه از حقـوق مالکیـت فکـري افـراد و      
  .   هاي توسعه دهنده فناوري صیانت و دفاع گردد بنگاه

  کمک به توسعه فناوري هاي سیاستی توصیه
هـاي پیشـین بـدان     هاي میدانی که در قسمت هاي کتابخانه اي و تحلیل رسیبا توجه به بر

هاي غیردولتـی در توسـعه فنـاوري قـرار دارد      پرداخته شد مهمترین مانعی که فرا روي بنگاه
هـاي   توانـد بـا اتخـاذ سیاسـت     دولـت مـی  . است) مدت اقتصادي کوتاه منافع(مشکالت مالی
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با توجه بـه مطالعـات   . ا در این زمینه یاري رساندحمایتی و تشویقی خود، بخش غیردولتی ر
هایی که با خبرگان صورت گرفت ایـن عامـل در کنـار نبـودن اولویـت و       میدانی و مصاحبه
دولتـی در انجـام    ریزي و مدیریت کـالن توسـعه،  باعـث تحدیـد بخـش غیـر       ابهام در برنامه

  .یی شدندکسب و کار خود شده و به عنوان مهمترین مشکالت و موانع شناسا
هـاي سیاسـتی حاصـل از انجـام ایـن پـروژه تحقیقـاتی را  در دو         توان  توصیه در کل می
مدت قرار دارند که عوامل زیر بـه   در بخش اول راهکارهاي اجرایی کوتاه. بخش بیان نمود
  :اند ترین و با اولویت ترین عوامل مشخص گردیده ترتیب مهم
با دنیاي خارج و عقد قراردادهـاي   ارتباطات قوي و هدفمندفراهم کردن بستر  •

  .هاي معتبر خارجی ها و سازمان توسعه تکنولوژیکی با شرکت
  .هاي مالی و اعتباري از سوي دولت کمکارایه تسهیالت و  •
در  بـراي پژوهشـگران و نخبگـان جـوان    هاي تشویقی و حمـایتی   تدوین برنامه •

 .ها و نهادهاي ویژه قالب قوانین و مقررات خاص و ایجاد سازمان

 .هاي علم وفناوري  مدیریت پارك يارتقا •

  .ایجاد ارتباط بهتر صنعت ودانشگاه  •
ترین آنها به ترتیب  شوند که مهم هاي بلندمدت دولت مالحظه می در بخش دوم سیاست

  :عبارتند از
فراینـد انتقـال فنـاوري و     کننـده  هیلهاي حمایتی و قانونی تس دوین خط مشیت •

  .خرید فناوري
تهیه و تدوین و اجراي صحیح قوانین مرتبط با مالکیت فکري به منظور حفـظ   •

هــاي  هــا در زمینــه و صــیانت قــانونی از دســتاوردهاي فکــري افــراد و شــرکت
  ؛ ... مختلف  نوآوري و خالقیت و

   .هاي ملی نوآوري و فناوري ایجاد و تقویت سیستم •

هاي  هاي علمی وتحقیقاتی به عنوان بخشی از برنامه جاد و تقویت زیرساختای •
 .اي دولت کالن توسعه
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هـاي واگـذار شـده بـه بخـش       عدم ورود یا خروج تـدریجی دولـت از بخـش    •
 .خصوصی و تصدي نقش نظارت بر بازار از جانب دولت

هـا از طریـق ایجـاد ارتبـاط چندگانـه بـا        اصالح زنجیره عرضه از جانب بنگـاه  •
 شی از مواد اولیهکننده مواد اولیه براي کاهش مشکالت نا هاي تامین شرکت

ها بـراي ایجـاد شـرایط مناسـب بـراي پـذیرش        مدیریت تغییر مناسب در بنگاه •
 .ها هاي جدید در سازمان تکنولوژي
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