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Abstract
The strategic plan of nanotechnology development in
the 1404 vision was passed with the endeavor of the
national Nanotechnology Development Staff. This
document includes 53 executive plans, which are to be
implemented by various organizations. Making policy
for the commercialization of nanotechnology is a
complicated and unstructured issue in which various
stakeholders participate. Regarding the complexity of
nanotechnology commercialization policy making
along with the role of human factor in it, soft systems
methodology (SSM) is used as the research method. In
this research, using soft systems methodology (SSM),
the
unstructured
issue
of
nanotechnology
commercialization policy making was defined initially.
After defining the scope of the issue, an enriched image
of different actors and their interests was depicted.
Then, using CATWOE, the fundamental definition of
nanotechnology commercialization policy making was
defined. In the next stage, the developed model was
compared with the real world. After that, desired
changes for the development improvement of the new
system were identified. Finally, applied plans for
operationalizing the changes were proposed to the
stakeholders and incumbents dealing with the issue,
hoping for improving the function of the system and
enhancing the effectiveness of the process of
commercializing nanotechnology policy making .
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چکیده
سند راهبردي توسعه فناوري نانوي ايران كه خطمشیگذاري اين حوزه را
 با تالشهاي ستاد ويژه توسعه فناوري، در بر دارد6101 در افق چشم انداز
 برنامه اجرايی59  ايـن سـند شـامل. تصـويب شـد6911 نانودر سـال
 مسـئوليت اجـراي هـر،است كه سازمانهاي مختلف به عنوان متولی
 از طرفی مسئله خطمشیگذاري تجاريسازي.برنامـه را برعهـده دارند
فناوري نانو جزء مسائل پيچيده و غيرساختار يافته است و ذينفعان
 با توجه به پيچيدگی مسئله خطمشیگذاری.مختلفی در آن دخالت دارند
 از رويکرد،تجاريسازي فناوري نانو و همچنين نقش عامل انسانی در آن
 در اين پژوهش با استفاده از.متدولوژي سيستم هاي نرم استفاده شده است
 مسئله ساختار نيافته يعنی خطمشیگذاری تجاريسازي،رويکرد مذكور
 تصوير گوياي بازيگران،فناوري نانو تبيين شده و سپس با تعيين حدود آن
 در مرحله سوم جهت تبيين.مختلف سيستم و منافع آنها ترسيم شده است
تعريف ريشهاي خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو از رويکرد
 يک مدل مفهومی از، استفاده شده و در مرحله چهارمCATWOE
، در مرحله پنجم. با استفاده از تعريف ريشهاي ارائه شده است،فعاليتها
 در مرحله.مدل توسعه داده شده با دنياي واقعی مقايسه گرديده است
 تغييرات مطلوب و امکانپذير جهت بهبود و توسعه سيستم واقعی،ششم
 برنامههايی جهت،شناسايی شده و در نهايت در مرحله هفتم
 به مسئولين و ذينفعان درگير در،عملياتیسازي تغييرات پيشنهاد شده
شرايط مسئله ارائه شده است تا موجب بهبود كاركرد سيستم و در نهايت
.افزايش اثربخشی فرايند خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو شود
واژه های کلیدی
 سيستمهاي نرم، متدولوژي، فناوري نانو، تجاريسازي فناوري،خطمشیگذاري
 عادل آذر:* نويسنده مسئول
Email: azara@modares.ac.ir
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مقدمه
مهمترين محور پيوند پيشرفتهاي علمی و دانشی با
پيشرفتهاي اقتصادي مفهوم تجاريسازي 6است .تجاري
سازي بنا به تعريف جولی 2به فرايندي اطالق میشود كه از
قبل از آفرينش ايده تا تبديل ايده به فناوري و سپس محصول
و ارائه به بازار ادامه میيابد .در كشور ما علیرغم حضور در
جمع  20كشور دنيا به لحاظ شاخص كمی توليد علم و مقاالت
علمی ،فرايند خلق ثروت از طريق دانش به علت فقدان
چارچوب نظري مستدل و بومی تجاريسازي فناوري و ايده،
ناقص مانده است .اين موضوع در ميان سازمانها و بنگاههاي
نانو فناوري 9به علت بومیسازي و رشد كشور در فناوري نانو
و ارزش اقتصادي باالي اين فناوري از اهميت مضاعفی
برخوردار است .از سوي ديگر بايد توجه داشت كه فرايند
خطمشیگذاري فرايندي چند وجهی و پيچيده است .فرايند
خطمشیگذاري تجاريسازي در سادهترين مفهوم عبارت
است از كليه اقدامات ،برنامهها و طرحهايی كه در كشورهاي
جهان به منظور افزايش گرايش به تجاريسازي اجرا شـدهاند
و شـامل تدوين خطمشی ،اجرا و ارزيابی خطمشیها میشود
(سلطانی و همکاران.)6930،
فناوري نانو به دليل گستردگی حوزههاي كاربرد،
تأثيرگذاري بر اغلب صنايع موجود و ايجاد بستر استفاده از
نيروهاي جوان و توانمند علمی كشور ،يک فناوري اولويتدار
و راهبردي براي كشور محسوب میشود .بنابراين برنامهريزي
و فعاليت براي توسعه و تجاريسازي اين فناوري بايد در
دستور كار سطح كالن خطمشیگذاري در كشور قرارگيرد.
هر حکومتی برحسب فلسفه و آموزه سياسی خود و در
راستاي اعمال حکمرانی ،به خطمشی عمومی متوسل
میشود( .اندرسون )6331 ،مفهوم خطمشی را مجموعهاي از
اقدام ها يا بیاقدامیها كه يک يا چند بازيگر در برخورد با يک
مسئله يا دغدغه در پيش می گيرند ،تعريف می كند كه بيانگر
چندين ويژگی بارز خطمشی عمومی است :خطمشی عمومی
تصادفی نيست ،بلکه هدفمند و هدفگرا است؛ خطمشی
عمومی توسط مقامات دولتی اتخاذ میشود؛
خطمشی عمومی داراي الگويی از اقدامات است كه در گذر
زمان در پيش گرفته می شوند؛ خطمشی عمومی ماحصل
تقاضا است؛ مجموعه اي از اقدامات جهتدار دولت در واكنش
به فشار ناشی از برخی مسائل ادراک شده است؛ خطمشی
1. Commercialization
2. Jolly
3. Nano Technology

عمومی می تواند مثبت (كنش هدفمند سنجيده) يا منفی
(تصميم هدفمند سنجيده براي بی اقدامی) باشد (اسميت و
لريمر .)2003، 1خطمشیهاي عمومی می توانند در حوزه هاي
جمعيت ،محيط زيست ،انرژي ،مسکن ،دارو ،رفاه ،كشاورزي،
فناوري و غيره باشند.
از ديدگاه دولتها ،دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتی به
عنوان منابع مهم دارايیهاي فکري و فناوريهاي جديد مانند
نانو فناوري ،زيست فناوري و در نتيجه منابع درآمد و اشتغال و
نهايتاً نيروي مهم تأثيرگذار در توسعه اقتصادي شناخته می
شوند (كلوفستن و ايوانز  .)2000،با پذيرش اهميت روزافزون
علم و فناوري در توسعه اقتصادي ،پيامد منطقی آن يعنی
اهميت فوقالعاده ايجاد ظرفيت توليد نوآوري مبتنی بر علم در
جامعه نيز نمايان می شود (اتزكويتز  .)2001 ،ايدههاي جديد و
بکر توسط بنگاه ها ايجاد می شود و تغييرات اقتصادي به
وسيله موفقيت فناوريها و راهکارهايی كه روشهاي قبلی را
منسوخ میكنند ،به وجود میآيد (كراگمن  .)6331 ،اين
نتيجهگيري خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه الزامات
مهمی را به لحاظ خطمشیگذاري  ،برنامههاي اجرايی و
نهادسازي ايجاد می كند.
مشخص كردن تعريف ريشهاي 1خطمشیگذاري تجاري
سازي فناوري نانو با رويکرد متدولوژي سيستمهاي نرم از
ديدگاه ذينفعان مختلف ،ترسيم تصوير گوياي 3خطمشی
گذاري تجاريسازي فناوري نانو با رويکرد متدولوژي سيستم
هاي نرم از ديدگاه ذينفعان مختلف و شناسايی عوامل مؤثر
بر فرايند خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو از اهداف
اين پژوهش می باشد كه هدف اصلی آن ،طراحی مدل
خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو در كشور با رويکرد
متدولوژي سيستم هاي نرم می باشد.
مبانی نظری پژوهش
تنوع تعاريف و الگوهاي تجاريسازي به عنوان اصطالحی
علمی و نيز زمينهاي براي مطالعه و عمل ،بيانگر وجود
گسترهاي از رويکردها و الگوهاي متفاوت در زمينه خطمشی
گذاري تجاريسازي تحقيقات ،محصوالت جديد و خصوصاً
فناوري نانو است .عالوه بر اين ،نکته باريکی نيز در اين بين
4. Smith & Larimer
5. Klofsten & Evans
6. Etzkowitz
7. Krugman
8. Root definition
9. Rich Picture
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وجود دارد كه اساساً فرايندها و الگوهاي تجاريسازي
محصوالت و فناوري هاي نوين از جمله فناوري نانو در
كشورهاي پيشرفته جهان توسعه يافته اند و الزاماً استفاده از
آنها در كشورهاي كمتر توسعه يافته منجر به تجاريسازي
فناوري نانو نمی شود ،چرا كه عوامل و چالش هاي متعددي
در كشورهاي در حال توسعه بر سر راه خطمشیگذاري
تجاريسازي فناوري نانو قرار دارد كه بسياري از آن ها در
كشورهاي توسعه يافته وجود ندارد .به همين سبب الگوهاي
توسعه يافته در كشورهاي غربی متناسب با زمينه محيطی آن
كشورها میباشد و براي حل چالشهاي خطمشیگذاري
تجاريسازي فناوري نانو در كشورهاي در حال توسعه نظير
كشور ايران ،كه اغلب به دليل واردات بیرويه فناوري ،بخش
خصوصی از سرمايه خطمشیگذاري در حوزه تحقيق و توسعه
طفره رفته و انجام اين مهم ،را بر عهده مؤسسات تحقيقات
دولتی قرار داده است ،بايد با شناخت اجزاي الگوي
خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو ،الگوي مناسب با
زمينههاي نهادي و بومی كشورمان براي خطمشیگذاري
تجاريسازي فناوري نانو طراحی و پيشنهاد گردد.
ازاينرو تحقيق حاضر در راستاي فهم دقيقتر وكمکی كه
طراحی مدل خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو در
كشور میتواند داشته باشد ،تعريف گرديده است و قصد دارد
به بررسی موشکافانه ابعاد مختلف موضوع خطمشیگذاري
تجاريسازي فناوري نانو و بررسیها و راهبردهاي كاربردي
براي تجاريسازي اين دستاوردها ،همچنين نحوه ساماندهی
فرايند خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو و ارائه
راهکارهاي اجرايی و عملی براي مراكز مرتبط با اين فناوري
نوين بپردازد.
جهان كنونی با مسائل پيچيده اي مواجه است كه براي رفع
آنها نمیتوان از رويکردهاي قديمی تجزيه و تحليل تصميم
استفاده كرد (آذر و همکاران .)6932 ،رويکرد تحقيق در
عمليات نرم ،بر اساس اين اصل كه مهمترين گام در حل
مسئله تعريف درست آن است ،پيش از آن كه به دنبال جواب
باشد ،به دنبال ساختاردهی مسئله ،شناسايی و در نظر گرفتن
تمام عوامل ثابت و متغير تأثيرگذار بر مسئله است .اين رويکرد
از سادهسازي مسئله ،ناشی از ناديدهانگاري عوامل متغير
اثرگذار برمسئله و روابط بين آنها به شدت پرهيز
میكند و میكوشد كه تا حد امکان مختصات مسئله را به
واقعترين شکل ممکن شناسايی كند .در نيم قرن اخير،
روشها و روششناسیهاي جديدي براي رويارويی با مسائل
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آشفته 6و مسائلی كه بسيار پيچيده و ساختار نايافته هستند و
حل آنها بسيار دشوار و يا غيرقابل ممکن است ،2توسعه پيدا
كرده است .اين روش ها و روش شناسی ها ،ساختار يافته و
دقيق اما غير رياضی هستند .مجموعه اين روشها و روش
شناسیها با عنوان تحقيق در عمليات نرم ،سيستمهاي نرم 9يا
روش هاي ساختدهی مسئله شناخته می شوند كه يکی از
اين روشها رويکرد متدولوژي سيستمهاي نرم است
(مينجرز .)2066 ،
راهبرد فناوری و خطمشیگذاری فناوری
جستجو به دنبال بنيانهاي مفهومی و نظري رايج براي
راهبرد فناوري و خطمشیگذاري فناوري شايان توجه است.
تمركز بر پژوهش درباره برنامههاي خطمشیگذاري فناوري در
كشورهاي مختلف ،به خصوص مطالعات سيستمها و ساختارها
براي توسعه خطمشیگذاريهاي مؤثر فناوري در سيستمهاي
نهادي آنها نيز امري ارزشمند است.
همانطور كه تفاوت در موفقيت كشورها تا حد زيادي به
عوامل مختلف توليد نسبت داده میشود ،مجموعه فرصتهاي
محيطی نيز توسط عوامل توليد تعيين میشود .سازمانها و
شركتها به دنبال كسب منافعی هستند كه توسط مجموعه
فرصتها تعريف شده و قابل دسترسی است .هرچه مجموعه
فرصت ها وابسته به شرايط جغرافيايی شركتها باشد ،اقدامات
مناسب شركت نيز همگرايی نخواهند داشت .درحالی كه نورث
و ويليامسون به اهميت مبادالت اشاره كردهاند ،نقش محوري
محيط بزرگتر ،بهينگی اقدامات شركت را محدود خواهد كرد.
اسکات و نورث بيان كردهاند كه بدون نهادها كه ساختار
انگيزشی يک كشور را تعيين میكند ،مبادالت پيچيده بين
شركتی نيز بسيار هزينه بر شده و معامالت تجاري نيز به
طرفين مبادله محدود خواهد شد.
نظريه جند مركزي 1نهادي بيان میدارد كه نهادها پيچيده و
چندبعدي هستند و نهادها را در مقايسه با نهادهاي فرهنگی و
غيررسمی يک كشور تعريف میكند كه نشان دهنده معانی و
مفاهيم جمعی مشترک توسط مردم آن كشور و قوانين و
استانداردهاي مدونی كه نهادهاي سياسی ،قانونی و اقتصادي
آن را تشکيل میدهند میباشد .بهطور خاص ،نهادهاي
1. Messes
2. Wicked problems
3. Soft systems
4. Mingers
5. Scott &North

6. Institutional Poly-Centrism
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سياسی عمدتاً مربوط به اعتبار و اثربخشی زيرساختهاي
بوروكراتيک يک كشور بوده و بنيان مبادالت تجاري هستند.
هدف كلی ،تعميق درک راهبردهاي فناوري شركتها و
خطمشیگذاريهاي زيربنايی فناوري بخش عمومی و نيز
تعامالت بين آنها است .نوآوري فناورانه ابزاري ايدهآل براي
درنظر گرفتن خطمشیگذاري مربوط به فناوري و نوآوري
است .درحالی كه تحقيقات بسيار خوبی در حوزه خطمشی
گذاري علوم از قبيل علوم و خطمشیگذاري عمومی و
تحقيق و توسعه (مانند خطمشیگذاري پژوهش) وجود دارد،
نوآوري فناورانه نيز نقش روشنی در حوزه خطمشیگذاري
فناوري و نوآوري داراست .در برخی موارد ،ممکن است كه
ديگر تحقيقات نيز به دليل رشد اهميت اقتصادي و اجتماعی
به اين دو حوزه بپردازند .نوآوري فناورانه نقش خود را در
خطمشیگذاري فناوري ايفا میكند .تا به حال به موضوعاتی
مانند توسعه زيرساختهاي فناوري ،استفاده از قانون براي
تشويق يا اجبار به تغيير فناورانه ،تمركز متفاوتی كه مناطق

مختلف روي خطمشیگذاري فناوري داشتهاند و فرصتهايی
كه خطمشیگذاري فناوري ارائه میدهد توجه شده است .اين
مسائل ديدگاههاي بسيار مهمی را ارائه كرده و بستر را براي
پاسخ به سؤاالت بعدي فراهم میكند (اشتريان )6911،
وضعیت و جايگاه ايران در حوزه فناوری نانو
برطبق گزارش بانک اطالعاتی استت نانو در ابتداي سال
ميالدي  3 ،2065درصد از توليد علم جهانی در حوزه فناوري
نانو بوده است .در اين ميان كشور ايران ،با  5021مقاله در
حوزه نانو فناوري ،با اختصاص  1/25درصد از مقاالت فناوري
نانو در دنيا ،در رتبه هفتم جهان ايستاده است .چين ،آمريکا
دو كشور برتر جهانی به لحاظ توليد دانش در حوزه فناوري
نانو هستند كه بهتنهايی بيش از  50درصد از مقاالت فناوري
نانو را در اختياردارند.

شکل .1روند توسعه علمی فناوري نانو در ايران (به نقل از پايگاه اطالعاتی استت نانو)

به لحاظ سرمايه انسانی نيز امروز كشور ايران در حوزه فناوري
نانو از ظرفيت بیبديلی برخوردار است و تعداد اساتيد ،محققان

و دانشمندان اين حوزه در كشور با روند شتاب قابل قبولی
گسترش يافته است:

شکل .9تعداد محققان فناوري نانو در ايران(به نقل از پايگاه اطالعاتی استت نانو)

سرمايه گذاري در بخش توسعه فناوري نانو از اهميت ويژه اي
برخوردار است؛ لکن در كشور ما بهطوركلی بخش تحقيق و

توسعه علمی از هدفگذاري انجامشده بسيار فاصله دارد و از
هدف  1درصدي چشمانداز و برنامه توسعه كشور ،اينک سهم

فصلنامه علمی پژوهشی مديريت سازمانهاي دولتی ،دوره  ،5شماره  ،2بهار6931

هزينه تحقيق و توسعه از  0/13 GDPاست؛ اما بههرحال
اينک فناوري نانو با سالهاي ابتداي دهه  10به لحاظ
زيرساختهاي تحقيقاتی قابل مقايسه نيست.
تعداد مراكز تحقيقاتی فعال در فناوري نانو از  1مركـز بـه
626مركز رسيده است (گزارش ستاد ويژه توسعه فناوري نـانو،
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 )6931ايران رتبه اول را در منطقه و جهـان اسـالم در حـوزه
فناوري نانو در اختيار دارد كه يک مزيت راهبـردي منطقـهاي
محسوب میشود .نماي كلی از وضعيت توسعه علمی خاصه در
بخش فناوري نانو را در جدول  6مشاهده میكنيد:

جدول .1وضعيت فناوري نانو در ايران (بانک اطالعاتی  Stat Nanoو گزارشهاي مرتبط)
وضعیت و رتبه جهانی

شاخصها

سرمايه انسانی






تعداد اعضاي هيئتعلمی فعال در نانو 2092:نفر
تعداد دانشآموختههاي پژوهشگران نانو 2051 :نفر
تعداد كل محققان نانو25311 :
سرانه محققان در بخش تحقيق و توسعه 10:جهان

توسعه علمی








تعداد مقاالت(توسعه علمی) :هفتم جهان
اولويت ملی نانو فناوري :6دوم جهان
تعداد مقاالت نانو به ازاي  : GDP2سوم جهان
تعداد كل ارجاعات مقاالت(سنجه كيفيت) :نهم جهان
سهم همکاري بينالمللی در توسعه نانو 606 :جهان
شاخص  :h-index9ششم جهان

نوآوری(توسعه




نسبت تعداد اختراعات نانو به تعداد مقاالت آن 16 :جهان
پتنتهاي فناوري نانو ايران 61:1پتنت(رتبه  95جهان)





تعداد بنگاههاي نانو فناوري659 :1
ميزان فروش محصوالت نانو فناوري :حدود  600ميليارد تومان
ميزان توليدات در بازه 611 :11-32محصول با 11درصد ورود به بازار 91.درصد مرحله آزمايشگاهی

فناوری)
صنعت و بازار

9

 .يکی از شاخصهاي مهم در جهت فهم توجه و اولويت كشورها به فناوري نانو ،شاخصی است كه با سنجه تقسيم مقاالت فناوري نانو يک كشور بهكل مقـاالت
علمی آن كشور به دست میآيد .در فهرست  65كشور برتر در اين سنجه 3 ،كشور آسيايی هستند كه حکايت از توجه آسيا به توسعه نانو دارد .ايران بعد از سـنگاپور
در سال  2061در رتبه دوم قرار دارد .بر اساس اين گزارش 61.21 ،درصد از مقاالت علمی ايران در حوزه فناوري نانو است .از  21031كـل مقـاالت علمـی ايـران،
 5021مقاله در حوزه نانوفناوري است.
 .براساس توليد ناحاص داخلی به  PPPاين سنجه براي كشور ما 9.61 ،مقاله به ميليارد دالر است.
 .اين مقدار در واقع معيار ارزيابی كمی و كيفی مقاالت علمی است و تعداد مقاالت باكيفيت و پر ارجاع را نشـان مـیدهـد .بنـابراين اگـر مقـدار  h-Indexيـک
سازمان يا كشور باال باشد نشاندهنده اين است كه هم تعداد مقاالت آن كشور و هم تعداد ارجاعات دادهشده به آن مقـاالت باالسـت و بـه همـين ترتيـب اگـر h-
 Indexنهادي پايين باشد يعنی يا تعداد مقاالت آن كم بوده يا مقاالت آن ارجاعات كمی داشتهاند.
 .پتنتهاي نانوفناوري ايران ثبتشده مجموعاً در .EPO, USPTO :تعداد پتنتهاي نانو در طی  5سال گذشته در كشور در حدفاصل بين  60تـا  20پتنـت در
نوسان بوده است.
 .در اين شاخص ،متأسفانه بانک استت نانو ،از نوعی خأل رنجبرده و آمار و رتبهبندي دقيق از فروش محصوالت نانوفناوري و بهتبع توليد سنجههايی چون ميـزان
صادرات محصوالت مبتنی بر نانو ،مقدار كل توليدات و  ...رنج میبرد .در اين بخش به تعدادي از اعدادي كه از سوي سـتاد ويـژه توسـعه نـانو فنـاوري كشـورمان
اعالمشده است ،بسنده شده است.
 .بر طبق گزارش عملکرد ستاد ويژه توسعه فناوري نانو ،در حال حاضر حدود  652شركت و نهاد مرتبط با صنعت نانو فناوري در كشور ثبت شـده و حضـور دارنـد
كه از سوي ستاد به رسميت شناخته شدهاند؛ لکن به شکل غير رسمی اين عدد به حدود  100شركت میرسد.
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آذر و همکاران :مدل خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو

پیشینه پژوهش
سلطانی ( )6930در رساله دكتـري خـود بـا موضـوع ارزيـابی
سياستگذاري فنـاوري نـانو در ايـران ،بـه تبيـين روشهـاي
مختلف ارزيابی سياست هاي فناوري نانو میپردازد و با بررسی
سه بعد تناسب،كارايی و اثربخشی سياستهاي فناوري نانو به
ارزيابی آنها میپردازد و راهکارهايی ارائه می دهد.
كالمر و داولين )2001( ،با بررسی شركتهايی كه بر
مبناي فناوري جديد تأسيس گرديدهاند به اين نتيجه رسيدند
كه كمبود منابع مالی يکی از بزرگترين چالشهاي اين شركت
ها میباشد و لزوم تامين منابع مالی اين شركت ها از عوامل
مؤثر در موقعيت تجاريسازي فناوري میباشد.
اسپلينگ ( )2001در مطالعه اي با عنـوان تجـاري سـازي
دانش ،عالوه بر ارائه يک چهارچوب مفهومی ،به ايـن نتيجـه
رسيد كه نهادهاي ميانجی از جملـه شـركت هـاي انشـعابی و
پــارکهــاي علــم و فنــاوري نقــش مهمــی را در فراينــد
تجاري سازي ايفا میكننـد و موانـع اجـراي آن را از پـيش رو
برداشته و يا كاهش میدهند و باعث افزايش ظرفيـت تبـديل
دانش به سرمايههاي ماندگار میشوند.
استايلز و جنوا ( )2001در تحقيق خود با هدف بررسی
شركتهايی كه درون دانشگاهها شکل گرفتهاند ،به اين نتيجه
رسيده اند كه ايجاد اين شركت ها و كمک به بينالمللی شدن
آنها به محققان براي به كارگيري فرصتها كمک میكند.

راس موسن و گلبرندسن ( )2001با هدف بررسی ابتکارات
براي ارتقاء تجاريسازي دانش و علم در دانشگاهها به عوامل
تأثير گذاري همچون لزوم تغيير ساختار دانشگاهها ،اهميت
مراكز رشد ،قوانين حمايتی و شركتهاي زايشی در موفقيت
انتقال دانش توليد شده دانشگاهی تأكيد داشتهاند.
ماركمن و همکاران ( )2005با هدف تأكيد بر اهميت
نقش دفاتر انتقال فناوري دريافته اند كه دفاتر انتقال فناوري
میتوانند با حفظ حق امتياز ايدهها ،افزايش جريان درآمدي
دانشگاهها و محققين و پايين آوردن زمان انتقال دانش به
فرآيند تجاريسازي كمک نمايند.
سيگل و فان ( )2001با هدف بررسی نقش دفاتر انتقال
فناوري و ارائه ادبيات مربوط به آنها ،به اين نتيجه رسيده اند
كه ايجاد اين دفاتر باعث تسهيل در امر تجاريسازي دانش از
دانشگاه به متقاضيان آن شده است.
بهطور كلی در ادبيات موضوع تجاريسازي يافتههاي
پژوهشی دانشگاهی و مراكز تحقيقاتی مطالعه ويژهاي كه كليه
عوامل اصلی تسهيلكننده و بازدارنده در فرايند تجاريسازي
را شناسايی كرده باشد با توجه به جستجوهاي گسترده يافت
نشده است اما در منابع مرتبط با اين حوزه نظير انتقال فناوري،
توسعه محصول جديد و يا بازاريابی فناوري ،برخی از عوامل
كليدي در تحقيقات گوناگون از قرار زير است( :جدول.)2

جدول .9عوامل تأثير گذار بر تجاريسازي يافتههاي پژوهشی (عظيمی و همکاران)6913 ،

عامل

منبع

وضعيت رقابتی بازار ،چرخه عمر محصول

)(Lichtenthaler & Ernst, 2007

درآمد حاصل از اعطاي ليسانس ،تعداد انتشارات و مقاالت منتشر شده ،تعداد پتنتها و تعداد ليسانسها ،نوع
دانشگاه ،جهتگيري پژوهش ،پژوهشگرها بر اساس موقعيتشان در دانشگاه (پرفسور) ،تأخير در افشا
حمايت دولت ،صنعت ،نهادهاي دانشگاهی ،ديگر نهادها از  R&Dدانشگاهی
ماهيت و نوع دانشگاه ، ،مشخصات فردي پژوهشگران ،منابع در دسترس پژوهشگر ،ميزان پاداش
حمايت مالی ،حمايت دولت ،قوانين و مقررات ،تعداد پتنتها ،پارک فناوري ،تجربيات بينالمللی و داخلی ،تفاضاي
بازار
فرهنگ سازمانی ،حمايت مالی ،حمايت دولت ،تقاضا ،قوانين و مقررات
اندازه سازمان ،قدرت خريد ،تکنولوژيهاي رقابتی موجود ،عوامل سياسی ،اقتصادي
پيشگامی در نوآوري ،تعداد ليسانسها ،تجربه سازمان
مشخصات فردي محقق ،مهارت پژوهشگر ،سن و تجربه كاري پژوهشگر ،شخصيت و انگيزههاي پژوهشگر ،پايه
تکنولوژيکی سازمان ،جهتگيري مديريت ،جهت گيري محصول ،جهتگيري بازار ،سرمايه اوليه مالی
تعداد پتنتها و انتشارات
آئين نامهها و مقررات ،ريسک سرمايه گذاري ،زمان و تالش صورت گرفته در جهت تجاريسازي ،نسبت ريسک
به پاداش

)(Yang & Chang, 2009
)(Jankowski, 1999
)(Audretsch & Aldridge,2009
(Komkov & Bondareva,
)2007
(Siegel, eugelers, & Wright,
)2007
& (Caerteling, Halman,
)Dore´e, 2008
)(Nerkar & Shane, 2007
)(Thorburn, 2000
)(Fabrizio & Minin, 2008
)(Duke, 1995
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فرهنگ ،احساس پژوهشگر به محيط كارياش ،فاصله زمانی بين توسعه محصول جديد و كسب درآمد،
ارزشگذاري عملکرد نوآوري ،سابقه سازمانی ،تعداد كاركنان ،سرمايه ،مکانيزم حمايتی نوآوري محصول،
شايستگی سازمان

)(Chiu & Chang, 2009

مراكز رشد ،سرمايه ،تعداد اسپين آفها ،سهم قانونی دانشگاه در اسپين آفها ،تعداد ليسانسها

(Rasmussen & Gulbrandsen,
)2006

تجربه و دانش سازمان ،تجربه پژوهشگر ،كاربردي بودن فناوري ،بازاريابی ،توانايی تجاريسازي ،روش انتقال
فناوري ،پتانسيل بازار ،هزينه و حمايت مالی ،درجه رقابتی محصول ،مقررات دولتی ،سياست خريد دولت ،كاربردي
بودن محصول ،قيمت رقابتی ،تأثير محصول بر صادرات و جايگزينی واردات ،اشتغال زايی ،شرايط بازار
وضعيت فناوري ،پتانسيل بازار براي محصول نهايی ،فلسفه كسب و كار شركت ،وضعيت مالی بنگاه صنعتی،
تجربه كارآفرينی پژوهشگر ،پيشينه آموزشی پژوهشگر ،سياستهاي صادارت و واردات ،سياستهاي مالياتی،
ظرفيت شركت براي توسعه در آينده ،موقعيت جغرافيايی شركت ،زيباگرايی محصول و بستهبندي ،تثبيت موقعيت
محصول و قيمتگذاري ،بازاريابی،
زمانی كه طول میكشد تا پتنت تجاري شود ،احتمال اينکه پتنت به طور كلی تجاري شود ،روش تجاريسازي،
سرمايه گذاري در طی تجاريسازي ،فعال يا غير فعال بودن پژوهشگر در طی تجاريسازي
سرمايه ،تعداد كاركنان ،سرعت تجاريسازي (ابتکار ،توسعه و جا انداختن محصول در بازار به موقع انجام شود)،
حيطه بازار ،منابع انسانی(ميزان مهارت و استعداد ذاتی) ،منابع ملموس(دارايیهاي فيزيکی و مالی) ،منابع غير
ملموس(نام تجاري ،مالکيت فکري) ،قابليت نوآوري محصول(شامل توليد ايده ،طراحی و توسعه محصوالت جديد)
حجم و نوع پژوهشی كه توسط دانشگاه صورت گرفته است ،سابقه دانشگاه و مركز انتقال فناوري(سن) ،ساختار
مركز انتقال فناوري ،كاركنان دفتر انتقال فناوري ،فرايندها و سياستهايی كه بوسيله دانشگاه در انتقال فناوري و
تجاريسازي بکارگرفته میشود ،مشوقهايی كه بوسيله دانشگاه براي پژوهشگر فراهم میشود تا در انتقال
فناوري و تجاريسازي مشاركت كند ،موقعيت دانشگاه ،اينکه آيا دانشگاهی مشتاقانه به دنبال پژوهش است يا
جهتگيري فنی يا مشخصههاي ديگر دارد ،دسترسی به سرمايه در مراحل اوليه ،كارآفرينی و فرهنگ دانشگاه

)(Sohn & Moon, 2003

)(Kumar & Jain, 2003

)(Svensson, 2007

)(Chen, 2006

)(Collier, 2008

انگيزه ،حمايت از طرف دانشگاه ،سياستهاي دانشگاه

(Boadu & Reddy Metla,
)2008

سرمايه گذاري ،برنامه ريزي مالی ،راهبرد بازاريابی ،موضوعات مربوط به قيمتگذاري و هزينه ،سرعت
تجاريسازي

)(Udell & Hignite, 2007

تعداد پتنتهاي كاربردي دانشگاه در هر سال ،موقعيت جغرافيايی

& (Baldini, Grimaldi,
)Sobrero, 2006

هزينه پژوهش ،افشا اختراع ،سابقه دفتر انتقال فناوري ،عوامل محيطی و سياستهاي نهادي ،كيفيت اساتيد
دانشگاه ،تعداد كاركنان دفتر انتقال فناوري ،تأمين بودجه پژوهش توسط دولت ،حق امتياز براي اساتيد دانشگاه،
وجود فرهنگ كارآفرينی
بازاريابی ،ارتباطات ،مهارت ،تکنيک(در حل مشکالت) ،فشار(موقعيت رقابتی) ،مکانيزم انتقال ،ريسک ،پتانسيل
بازار ،نيروي انسانی اختصاص داده شده ،مهارت در بازاريابی ،درک نياز مشتري ،مزيت محصول ،منابع تحقيق و
توسعه اختصاص داده شده ،مهارت فنی ،زمان ورود به بازار ،بلوغ فنی ،قيمت محصول ،جنبه نوآورانه محصول،
سيکل زمانی ارائه محصول ،جهت گيري بازار ،حمايت مديريت ،منابع شركت ،محيط كسب و كار ،هزينه(فرايند
توسعه) ،عوامل سازمانی ،كيفيت ،سرمايه گذاري شركت در مهارت و دانش ،توليد ،سياستهاي دولت ،منحصربه
فرد بودن محصول ،اندازه و سطح رقابت بازار ،اندازه شركت ،منابع شخصی اختصاص داده شده به
پروژه(تخصصهاي اختصاص داده شده)

روش تحقیق
در اين تحقيق هدف آن است كه فرايند خطمشیگذاري
تجاريسازي فناوري نانو مورد پايش و بررسی قرار گيرد و با
استفاده از رويکرد متدولوژي سيستمهاي نرم ،ساختدهی به
مسئله صورت پذيرد .اولين مرحله از تقسيمبندي تحقيق را
میتوان منوط به هدف از انجام تحقيق دانست .هنگامی كه با
هدف برخورداري از نتايج يافتهها براي حل مسائل موجود در

(Siegel, Veugelers, & Wright,
)2007

)(Ferguson, 2008

يک زمينه خاص به تحقيق میپردازيم ،آن را تحقيق از لحاظ
نوع دادهها ،كاربردي میناميم (سکاران.)6936 ،
تحقيق حاضر با همين هدف انجام می شود .افزون بر
هدف از لحاظ نوع دادهها ،اين پژوهش از نوع طراحی
مدلهاي نرم به شمار میآيد كه يافته هاي آن از صافی فهم
و تفسير پژوهشگر پس از مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد و
مدارک می گذرد.
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همچنين ماهيت پژوهش حاضر ،اكتشافی است لذا فاقد
فرضيه میباشد .جامعه آماري تحقيق ،خبرگان و كارشناسانی
است كه در حوزه خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو در
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو  ،معاونت علمی و فناوري رياست
جمهوري و ساير شركت ها و نهادهاي مرتبط با اين فناوري
فعاليت میكنند كه تعداد آنها  1نفر می باشند و بهطور عمده
در كارگروههاي خطمشیگذاري و تجاريسازي و صنعت و
بازار فعاليت میكنند .در اين تحقيق ،نمونهبرداري از خبرگان
به روش نمونهگيري غيراحتمالی و از نوع هدفدار است .ابزار
گردآوري دادهها ،مطالعات كتابخانهاي و مصاحبههاي عميق
نيمهساختار يافته با خبرگان و شركت در كارگاههاي
نيمهمتمركز بوده است .رويکرد متدولوژي سيستمهاي نرم ،با
ايجاد تصويري جامع نسبت به موضوع مورد بررسی و
مشخص كردن تمامی ابعاد آن ،اين امکان را فراهم میكند تا
خبرگان بتوانند براي رسيدن به هدف مورد نظر تالشی مستمر
انجام دهند و اين اطمينان را داشته باشند كه بههدف مورد
نظر خواهند رسيد .در نتيجه تحليلهايی ارائه خواهند داد كه
با توجه به شرايط و وضعيت مسئله ايجاد میشود.
رویکرد متدولوژی سیستم های نرم
اين مفهوم ازجمله روشهاي ابتکاري است كه ريشه در علوم
رفتاري و بهطور خاص سازمانی دارد .عبارت سيستمهاي نرم
اشاره به يک چارچوب روششناسی دارد كه توسط چکلند 6و
همکارانش در دانشگاه لنکستر 2براي حل مسائل دنياي واقعی
كه در آنها ديدگاههاي چندگانه وجود داشت و همچنين براي
رويارويی با مسائل داراي اجزاي اجتماعی ،سياسی و انسانی
توسعه داده شده است (چکلند و هالول .)2000،متدولوژي
سيستمهاي نرم راهحل مؤثر و كارآمدي را بهمنظور
پيادهسازي و تحليل سيستمی از فرايندهايی كه به فرايندهاي
فناورانه و فعاليتهاي انسانی وابسته اند ارائه میدهد و زمانی
بهكار میرود كه اهداف سيستم به سختی تعيين
میشوند ،اتخاذ تصميم نامعلوم باشد ،سنجش عملکرد در
بهترين كيفيت غيرممکن و رفتار انسان غيرمنطقی باشد (آذر و
همکاران.)6932،
یافته های پژوهش

2. Checkland
3. Lancaster University

در اين بخش مراحل رويکرد متدولوژي سيستمهاي نرم به
منظور طراحی مدل خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو
به كار برده شده است.
مراحل رویکرد متدولوژی سیستم های نرم
مرحله اول :مواجهه با موقعیت مسئله
رويکرد متدولوژي سيستم هاي نرم فینفسه يک فرايند
مشاركتی است ،چرا كه صرفاً از طريق مباحثه و گفتگو
پيشرفت می كند .بر خالف بسياري از رويکردهاي ديگر ،اين
رويکرد از مطالعه و پژوهش خبرگان حرفهاي و بدون توجه به
نگرشهاي افراد درگير در مسئله ،استقبال نمیكند .البته
آشنايی با رويکرد در نام خطمشیگذاري سيستمهاي فعاليت
انسانی و ساخت مدلهايی ازآنها روند مطالعه را تسهيل
میكند؛ اما متخصصين اين رويکرد بايد طوري عمل كنند كه
با پيشرفت كار از مسير جدا شده و آن را به افرادي در درون
موقعيت مسئله واسپارند (روزنهد و مينجرز.)6932،
در مرحلــه اول ،يــک مســئله در دنيــاي واقعــی كشــف و
موقعيت آن درنظر گرفته می شود .در اين مرحله مسئله تعريف
نمی شود بلکه مشخص می گردد كه محقق دقيقاً دنبـال چـه
چيزي است .همچنين فضاي عمومی مسئله ترسيم مـیشـود.
در اين مرحلـه بـه موقعيـت مسـئله وارد شـديم و بـه كمـک
مصاحبه و نشستهاي مختلف با خبرگان اين موضوع در ستاد
ويژه توسعه فناوري نانو و معاونـت علمـی و فنـاوري رياسـت
جمهوري و شركتها و نهادهاي مـرتبط بـا فنـاوري نـانو بـه
جمــعآوري اطالعــات پيرامــون مفهــوم خــطمشــیگــذاري
تجاريسازي فناوري نانو و فرايند مربوطه پـرداختيم .الزم بـه
ذكر است كه مصاحبههاي انجام شده با خبرگان اين حوزه بـه
صورت نيمهساختار يافته صورت گرفته است .موقعيـت مسـئله
به شرح زير می باشد:
اگرچه دولت ها داراي اهـداف و رويکردهـاي مختلـف در
برنامــههـــاي ملـــی نـــانو فنــاوري خـــود هســتند ولــی
شباهتهاي بسياري بين اين برنامهها وجود دارد؛ بـراي مثـال
اغلب برنامـههـاي نانو فناوري كشـورها دربرگيرنـده همـه يـا
قســمتی از زنجيــره نــوآوري هســتند كــه شــامل مــوارد زيــر
میباشند :افزايش آگـاهی عمـومی ،توسـعه منـابع انســانی و
رشـتههــاي آموزشــی ،انتشــار يافتـههـاي علمـی ،توسـعه
زيرساختهـاي آزمايشـگاهی ،ثبـت پتنـت و حقـوق مالکيـت
معنـوي ،استانداردسـازي ،انتقـال فنـاوري ،تحقيـق و توسـعه،
زا9

4. Problematic Situation

فصلنامه علمی پژوهشی مديريت سازمانهاي دولتی ،دوره  ،5شماره  ،2بهار6931

حمايت از صنايع ،توسعه سرمايه گـذاري بخـش خصوصـی و
انتشـار نـانو فناوري در صـنايع موجـود (سـلطانی و همکـاران
 .)6930،نـوع برنامـه ريـزي و خطمشیگذاري انجام شـده در
كشور براي فناوري نانو ،اولـين تجربـه ملـی بــراي توســعه
بـه موقع يک فناوري نوظهور است (قاضی نوري  .)6911،خط
مشیگذاري فناوري نانو در ايران بـا كـاركرد نهادينـه سـازي،
قانونمندسازي و به طور عمده از طريق دولت آغـاز شـده و بـا
تأثيرگذاري دولت بر كاركردهاي هدايت تحقيقات و نـوآوري و
تأمين و تخصيص منـابع بـراي شـکلگيري ،خلـق ،توسـعه و
انتشار دانش ادامه پيدا كرده است ،سـپس كاركردهـاي شـکل
گيري بــازار و فعاليــتهــاي كارآفرينانـه ظهـور مـی يابنـد
(محمدي و همکاران  .)6932،برنامة فناوري نـانوي ايـران در
سـال  6911با عنـوان سـند راهبرد ده سـالة توسـعة فنـاوري
نانو (موسوم به راهبرد آينده) به تصويب هئت دولــت رســيد.
اين سند شامل چند جزء اصلی با عناوين چشم انداز ،مأموريت،
اهداف ،راهبردها و برنامه هاي اجرايی است .برنامه اجرايی بـه
مجموعه اي از عمليات و خدمات مختلف اطالق می شود كـه
در ارتباط با يکديگر براي تحقق اهداف سند تنظيم شـده انـد.
اين بخش از سند راهبــرد آينــده  -كــه در واقــع بخــش
اصـلی و عمليـاتی سـند را تشـکيل مـی دهــد -شــامل 59
برنامـه اسـت كـه سازمان هاي مختلـف بـه عنـوان متـولی،
مسـئوليت اجــراي هــر برنامــه را برعهــده دارنــد (ســند
راهبرد آينده موجود در .(www.nano.ir
پژوهش حاضر با تمركز بر اسناد راهبردي توسعه فناوري
نانو  -كه خطمشیگذاري اين حوزه را در افق ده ساله اول
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( )6911-31و ده ساله دوم ( )6931-6101در بردارد  -قصد
دارد كه ضـمن تبيين روابـط ،تعامـلهـاي ميان سازمانها و
برنامههاي اجرايی سند ،كانونهاي قدرت (سـازمانی و
برنامـهاي) ،نقـش آنها را در خطمشیگذاري اين حوزه
شناسايی و تحليل كند .با توجـه بـه اينکـه ايـن سـند بـا
رويکرد نظام ملی نوآوري نگاشته شده و ارتباطـات متـوازن و
متناسـب اعضـا در ايـن نظام از عناصر مهم موفقيت آن
است ،اين پژوهش می تواند وجـود ايـن رويکـرد متناسـب در
سند راهبردي فناوري نانو و چگونگی چينش ،جايگاه و
ارتباطات اعضاي آن را مورد بررسی و تحليل قرار دهد.
مرحله دوم :ترسیم تصوير گويا
در مرحله دوم موقعيت ،افراد درگير موقعيت و ساختار مسئله در
قالب تصاوير گويا ترسيم می شود .تصاوير گويا ،بازنمايیهاي
متنی مانند كاريکاتور افراد درگير ،مسائل ،مشکالت ،فرايندها
و ارتباطات بين عناصر يک موقعيت است كه به درک بهتر
مسئله كمک می كند .چکلند بيان میكند كه يک تصوير گويا
بايد شامل ساختار ،فرايندها ،افراد ،موضوع بيان شده توسط
افراد و تضاد و ناسازگاري بين افراد باشد (آذر و
همکاران .)6932،در اين مرحله مطابق با دادههاي جمعآوري
شده از طريق مصاحبه با از خبرگان ،تصوير گوياي مورد اجماع
تمامی خبرگان را ترسيم میكنيم .جهت ترسيم تصوير گويا،
بازيگران و افراد درگير شناسايی شده و طی جلسههايی
باخبرگان نوع رابطه اين بازيگران مشخص شده است.
(شکل.)9
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مرحله سوم :استخراج تعريف ريشهای
در اين مرحله از دنياي واقعی خارج شده و با ورود به دنياي
مفهومی و سيستمی تعريفی ريشه اي از مسئله ارائه می شود.
تعريف ريشهاي جملهاي (بيانيهاي) است كه ضمن توصيف
سيستم ايدهآل (مطلوب) ،اهداف آن ،اشخاص درگير در
موقعيت و مشاركت كنندگان ،افراد تحت تاثير و تاثير گذار بر
سيستم را معرفی میكند .براي ايجاد يک تعريف ريشه اي بر
مبناي تصاوير گويا روشی شناخته شده به نام  CATWOEبه
كار گرفته می شود .اين روش به وسيله صاحبان مسئله براي
تدوين و فرموله كردن يک تعريف استفاده می شود و داراي
مولفه هاي زير است:
 C مشتري6؛ مشتريان و ذينفعان ،قربانيان سيستم (كسانی
كه در سيستم متضرر می شوند) چه كسانی هستند؟
 A بازيگران2؛ بازيگران و مشاركت كنندگان در سيستم چه
كسانی هستند؟
9
 T فرايند تبديل ؛ چه چيزي توسط سيستم تبديل (دگرگون)
می شود؟ چه ورودي هايی به چه خروجی هايی تبديل می
شوند؟
1
 W جهان بينی ؛ جهان بينی اساسی سيستم كدام است؟
(اساس جهان بينی در اين سيستم چيست؟ )
 O مالک5؛ مالک اين سيستم چه كسی است؟ چه كسی
قدرت متوقف كردن اين سيستم را دارد؟
 E عوامل محيطی1؛ محدوديت هاي محيطی كه بايد در اين
سيستم در نظر گرفته شود چه چيزهايی هستند؟
بر اين اساس ممکن است مجموعهاي از تعاريف ريشه اي
ايجاد شود كه براي رسيدن به توافق بر روي يک تعريف
ريشهاي ،از مباحث گروهی كمک گرفته می شود (آذر و
همکاران .)6932،هدف  CATWOEاطمينان يافتن از اين
است كه آيا تعريف ريشهاي خوب فرموله شده است يا خير،
همانطور كه هدف  1FSMاطمينان يافتن از اين است كه آيا
مدل مفهومی به عنوان مدلی از سيستم فعاليت انسانی ،قابل
دفاع میباشد يا خير .در واقع  CATWOEمکانيزمی براي
محک تعريف ريشهاي فراهم میكند و تضمين میكند كه
لغات انتخاب شده دقيق و درست هستند .بنابراين

1. Customer
2. Actors
3. Transformation
)4. World View(Weltanschauung
5. Owner
6. Environmental Factors
7. Formula Systems Model

 CATWOEمیتواند آزمونی براي ساختار و لغات انتخاب
شده در تعريف ريشهاي باشد (ويلسون.) 2006،
پس از استخراج نگرشهاي مختلفی كه در مورد مسئله
وجود دارد به استخراج تعاريف ريشهاي می پردازيم .تعريف
ريشهاي بر اساس يافته هاي مراحل 6و  2بهكار میرود.
تعريف ريشهاي بايد تمام مشخصات ضروري يک سيستم را
مطابق مسئله تبيين شده در برگيرد و براي تعيين خصوصيات
سيستم ضروري است تا  CATWOEپيادهسازي شود (سياو و
تان .)2005 ،تکرار بين تعريف ريشهاي  CATWOEمهم
است ولی اينکه از كجا شروع كنيد اهميت ندارد .بعضیها با
 CATWOEشروع میكنند و بعد تعريف ريشهاي را
میسازند ،ولی بهتر است تعريف ريشهاي از موقعيت مشتق
شود ،نه به وسيله عناصر CATWOE؛ زيرا تعريف غنیتري
به دست میآيد (ويلسون.)2006،
فرمول PQR
تعيين عناصر  CATWOEكمک مهمی براي ارائه تعريف
ريشهاي است .ولی قبل از آن از فرمول  PQRاستفاده
میشود ،زيرا اين فرمول قالب مناسبی را براي رسيدن به يک
تعريف ريشهاي مناسب ارائه می كند به عبارت ديگر فرمول
 PQRاين امکان را فراهم میكند كه تعريف ريشهاي به
صورت يک جمله توصيفی (بيانيه) نوشته شود و جهت غنی
كردن تعريف ريشهاي بسيار مؤثر میباشد كه عملکرد آن در
 SSMبه اين صورت است :اجراي  Pاز طريق  Qجهت كمک
براي نيل به  .Rدر واقع  PQRبراي پاسخگويی به ،چه؟،
چگونه؟ و چرا؟ است (چکلند و پولتر  .)2061،پيش از اينکه
براي تعيين عناصر  CATWOEاز تعاريف ريشهاي استفاده
شود ،از فرمول  PQRكمک گرفته می شود تا هدف از تعاريف
ريشه اي بهتر درک شود.
 Pعبارت است از آن چيزي كه می خواهيم انجام دهيم
):(What
ارائه مدلی براي خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو.
 Qچگونگی رسيدن به  Pرا در اين شرايط معلوم می كند
(: )How
خبرگان و كارشناسان ستاد ويژه توسعه فناوري نانو به
عنوان متوليان اين حوزه با درک وضعيت خطمشیگذاري
تجاريسازي فناوري نانو در دورههاي گذشته ،سهم هر عامل
مؤثر در خطمشیگذاري تجاريسازي نانو را تعيين میكنند و
به طراحی مدل جديد خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري
نانو میپردازند .مبناي خطمشیگذاري سند  60ساله دوم
( )6931-6101توسط ستاد ويژه توسعه فناوري نانو ،يک مدل
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خطمشیگذاري با ارزيابی پيشين میباشد كه مدل شناخت و
رسيدن به برنامههاي آن نيز ،مدل نمودار منطقی -چرخه
میباشد .مدل نمودار منطقی شامل شناسايی مسئله،
تدوينها ،اجرايها و در نهايت ارزيابیها و بازخور میباشد كه
به بررسی اهدافهاي فناوري نانو در سه سطح اهداف كالن،
اهداف عملياتی (ميان مدت) و اهداف كوتاه مدت میپردازد .در
قسمت روش شناسی سند  60ساله دوم فناوري نانو بهطور
كامل و مبسوط چگونگی دستيابی به اين فرايند تشريح شده
است.
 Rچيزي كه درنهايت خواستار بهدست آوردن آن هستيم
(: )Why
ورود يافتههاي فناورانه به بازار ،ايجاد ثروت ،بهبود كيفيت
زندگی مردم ،توسعه علمی كشور در حوزه فناوري نانو (بومی
سازي علوم نانو) ،دست يابی به اقتصاد مقاومتی (بینياز شدن
از فناوريهاي خارجی) ،كمک به ارتباط صنعت و دانشگاه،
بهبود محصوالت و فرايندهاي موجود صنعت ،افزايش رقابت
پذيري بنگاههاي صنعتی كشور ،اشتغال فناوران و فارغ
التحصيالن دانشگاهی در حوزه نانو ،بهبود فرايند خطمشی
گذاري تجاريسازي فناوري نانو در ايران ،كاهش هزينهها و
افزايش درآمدهاي ناشی از تجاريسازي فناوري نانو در ايران.
معیارهای سه گانه E

در امتداد راهبردي كه  CATWOEرا فراهم میآورد ،سه
معيار ""E9را بايد هميشه مدنظر قرار داد .سه معيار  E1و E2
و E3می تواند باعث شناخت بهتر فرايند پردازش شود:
 E1معيار كارآمدي ،كفايت ،مؤثر بودن ،ثمربخشی
سيستم :اين معيار كنترل می كند كه آيا فرايند  Tدرست كار
می كند يعنی معياري كه بيان میكند آيا تبديل  Tبه معناي
توليد خروجی مورد انتظار ،عمل میكند يا خير .به عبارت
ديگر اين معيار به بررسی پيامدهاي سيستم می پردازد
(اهداف ميان مدت در سند توسعه فناوري نانو) .پيامدها،
تأثيرات مستقيم پروژههاست مانند ايجاد شغل و افزايش
بهرهوري .معيار مؤثر بودن اين سيستم ،بهبود و ارتقاء
تجاريسازي محصوالت فناوري نانو می باشد.
 E2معيار كارا بودن سيستم :معياري كه بيان میكند آيا
تبديل  Tتوسط حداقل استفاده از منابع بهدست میآيد يا خير.
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به عبارت ديگر ،اين معيار به بررسی خروجیهاي سيستم
میپردازد (اهداف كوتاه مدت در سند توسعه فناوري نانو).
خروجیها به معناي نتايج فنی پروژههاست مانند مقاله و
محصول .اين معيار عبارت است از تهيه مدل خطمشیگذاري
تجاريسازي فناوري نانو با استفاده بهينه از منابع مادي و
غيرمادي ،در مدت زمان مناسب ،شناسايی تمامی اجزاء و
بازيگران فعال در فرايند خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري
نانو ،تعريف نقش هاي آنها و اجراي درست كارها و وظايف
شان.
 E3معيار اثربخشی سيستم :معياري كه بيان میكند آيا
تبديل  Tبه دستيابی برخی از اهداف سطح باال يا بلند مدت
كمک میكند يا خير .به عبارت ديگر ،اين معيار به بررسی
تأثيرات سيستم می پردازد (اهداف بلند مدت و كالن در سند
توسعه فناوري نانو) .اثرات ،تأثيرات گستردهتر اجراي برنامه بر
اجتماع میباشد مانند بهبود انتشار فناوري و بهبود
رقابتپذيري .طبق اين معيار مدل خطمشیگذاري تجاري
فناوري نانو بايد به نحوي باشد كه تجاريسازي فناوري نانو
يک واسطه (وسيله) مهم براي افزايش سالمت جامعه ،بهبود
سبک زندگی مردم ،افزايش رضايت مردم و جامعه ،گردش
مالی ،بهبود بهرهوري ،ايجاد اشتغال ،صرفهجويی و ذخيره
انرژي ،كاهش مصرف و همچنين توليد محصوالت نانويی با
كارايی بيشتر كه ويژگی هاي بهبود يافتهاي دارند ،افزايش
توانمندسازي علمی و فنی بخش خصوصی كشور ،فراهم
آوردن زير ساختهاي الزم براي انجام طرحهاي پايين دستی
فناوري و نوآوري و يا انجام پژوهشهاي كاربردي در مقياس
بينالمللی ،به هم پيوستگی حلقههاي كالن پژوهش ،فناوري
و نوآوري در كشور ،ترويج انديشه و اجراي طرحهاي كالن
راهبردي بجاي طرحهاي كوچک و توسعه توانمندي در
مديريت و پيشبرد كالن و چند شاخه اي پژوهش در فناوري و
نوآوري شود.
مطابق رويکرد متدولوژي سيستمهاي نرم هر تعريف
ريشه اي بايد دربرگيرنده شش مؤلفه اصلی باشد كه بيانگر
چارچوب مسئله هستند .جدول  9هر يک از اين عناصر را
براي مسئله خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو نشان
می دهد:

119

آذر و همکاران :مدل خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو

جدول .9تجزيه وتحليل (تعريف عناصر)  CATWOEاز ديدگاه خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو
عناصر CATWOE
 ( Cمشتريان)

( Aبازيگران)

(Tفرايند تبديل)

(Wنگرش،جهان بينی)

(Oمالکيت سيستم ،مالکان)

(Eمحيط سيستم و
محدوديتهاي ناشی از آن،
عوامل محيطی)

خطمشیگذاری تجاریسازی فناوری نانو
دولت ،صنعت ،مردم
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو ،مؤسسه خدمات توسعه فناوري تا بـازار (كريـدور تجـاريسـازي) ،معاونـت علمـی و
فناوري رياست جمهوري ،جامعه فناوران شامل فارغ التحصيالن دانشگاهی ،اساتيد دانشـگاه ،شـركتهـاي دانـش
بنيان ،پارکهاي علم و فناوري ،پارک فناوري پرديس ،مراكز رشد ،صنايع موجود در كشور (داروسـازي ،تجهيـزات
آزمايشگاهی ،نساجی ،كشاورزي ،خودرو ،پتروشيمی)  ،صندوق نوآوري و شکوفايی ،صندوق فناوري نـانو ،صـندوق
توسعه فناوريهاي نوين ،صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ،صندوقهاي توسعه علم و پژوهش غيـر
دولتی ،بنياد ملی نخبگان ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،وزارت نيرو ،وزارت راه ،مسکن و شهرسازي ،وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسـلح ،سـازمان
ملی استاندارد ايران ،وزارت نفت ،وزارت جهاد كشاورزي ،پژوهشکدههاي اختصاصی فناوري نانو ،آزمايشـگاه هـاي
فناوري نانو ،شبکه آزمايشگاهی فناوري نانو ،پژوهشکده مطالعات فناوري ،نهادهاي ترويجـی (المپيادهـاي دانـش
آموزي و دانشجويی ،رسانهها) ،سازمان برنامه و بودجه كشور
تبديل نوآوري ،تبديل پژوهشهاي كاربردي به محصوالت كاربردي ،تبديل فرايندهاي كاربردي بـه ارزش افـزوده
اقصادي
بينش كلی در اين جا اين است كه خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو مـیتوانـد موجـب افـزايش سـالمت
جامعه ،بهبود سبک زندگی مردم ،افزايش رضايت مردم و جامعه ،گردش مالی ،بهبـود بهـرهوري ،ايجـاد اشـتغال،
صرفه جويی و ذخيره انرژي ،كاهش مصرف و همچنين توليـد محصـوالت نـانويی شـود كـه بـا كـارايی بيشـتر،
ويژگی هاي بهبود يافته اي دارند و همچنين ساماندهی و مديريت ظرفيتهاي كشور تحت يـک سـامانه مـنظم و
منسجم منجر به دستيابی به سطوح بااليی از دستاوردهاي فناورانه خواهد شد.
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو وابسته به معاونت علمی و فنـاوري رياسـت جمهـوري (نقـش اصـلی و كليـدي) ،
فناوران و شركتهاي دانش بنيان
رتبه كسب و كار ،شفافيت اقتصادي ،قوانين دست و پاگير دولتی ،عدم رقابتپذيري صنعت ،عـدم پـذيرش فراينـد
توسعه فناوري داخلی ،عدم وجود زير ساختهاي الزم جهت صنعتیسازي فناوري نانو ،وجود بازارهـاي انحصـاري
مثل خودرو ،مشکالت تحريمها ،تبادل مالی با دنيا ،زيرساختهاي تحقيق و توسعه ،زير ساختهاي كسـب و كـار،
قوانين دست و پاگير بيمه

با مدنظر قرار دادن عناصر و مفاهيم  ، CATWOEتعريف
ريشهاي براي خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو ،در
قالب عبارت زير بيان می شود:
خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو سيستمی است
تحت حاكميت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو وابسته به معاونت
علمی و فناوري رياست جمهوري ،فناوران و شركتهاي دانش
بنيان كه نتايج پژوهشهاي كاربردي نوآورانه فناوري نانو را
با كمک ذينفعان متعدد به دستاورد ملموس تجاري تبديل
مینمايد و از توسعه آنها پشتيبانی میكند و با انجام
حمايتهاي الزم ،زمينه را براي توسعه مداوم نوآوري فراهم
میكند و دستاوردهاي تجاري شده در نهايت به بازار ارائه
میشوند و اقدامات الزم براي توسعه بازار اين دستاوردها را
انجام میدهد كه در نهايت میتواند موجب افزايش سالمت
جامعه ،بهبود سبک زندگی مردم ،افزايش رضايت مردم و
جامعه ،گردش مالی ،بهبود بهرهوري ،ايجاد اشتغال ،صرفه

جويی و ذخيره انرژي ،كاهش مصرف و همچنين توليد
محصوالت نانويی با كارايی بيشتر شود كه ويژگیهاي بهبود
يافته اي دارند و نيز منجر به دستيابی به سطوح بااليی از
دستاوردهاي فناورانه خواهد شد.
مرحله چهارم  :ساخت يک مدل مفهومی
منظور از مدل مفهومی در متدولوژي سيستمهاي نرم،
نموداري از فعاليت ها با ارتباطات مربوط به آنها میباشد كه
فرايند حل مسئله يا دستيابی به اهداف را مشخص می سازد.
مدل مفهومی بر اساس مفاهيم شکل گرفته در توسعه تعاريف
ريشهاي ساخته می شود .مدل بايد داراي پنج تا نه فعاليت
باشد كه براساس وابستگیهاي منطقی با يکديگر ارتباط
داشته باشند .طراحی مدل مفهومی به نمايش و درک بهتر
فعاليتها كمک می كند (آذر و همکاران .)6932 ،هر موقعيت
مسئلهزاي دنياي واقعی شامل افرادي است كه بهطور هدفمند
اقداماتی را انجام میدهند .بدين معنی كه مدلهاي فعاليت
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هدفمند به شکل مدلهاي سيستمی جهت بيان يک
جهانبينی مشخص ساخته میشوند و میتوان از آنها بعنوان
ابزاري جهت كشف كيفيات و مشخصات هر موقعيت انسانی
مسئلهزا استفاده كرد (چکلند و پولتر .)2061،نمايش روابط
علی ميان مفاهيم موجود در يک سيستم از آن جهت حائز
اهميت هستند كه میتوانند به شناسايی مفاهيم غير مرتبط و
همچنين فاكتورهايی كه بر تصميمگيري اثرگذاري بيشتري
دارند ،كمک كنند (منتظمی و كن راث.)6311،
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در اين مرحله مطابق با تعريف ريشهاي ،يک مدل
مفهومی تشکيل میشود .مدل مفهومی ،هدف اصلی سيستم
فعاليت هدفمند را بيان میكند .در شکل  1راهبردهايی كه به
مدلسازي فعاليتهاي هدفمند كمک میكنند ،نمايش داده
شده است:

شکل .9راهبردهايی جهت ساخت مدلهاي فعاليت هدفمند(چکلند و پولتر )2061،
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مرحله پنجم :مقايسه مدل مفهومی با دنیای واقعی
اين مرحله جهت ساختاردهی به بحث در مورد بهبود وضعيت
فعلی طراحی شده است و مدل توسعه داده شده را با دنياي
واقعی مقايسه می كند .چکلند پيشنهاد می كند براي مقايسه
مدل مفهومی و دنياي واقعی از بحث هاي بدون ساختار،
سناريو سازي و يا طرح سؤاالت زير استفاده شود .6 :آيا اين
فعاليت در دنياي واقعی نيز اتفاق می افتد؟ چگونه؟ .2چگونه
رفتار می كند؟  .9چگونه ارزيابی می شود؟  .1آيا اين فرايند در
وضعيت فعلی مناسب است؟ (آذر و همکاران .)6932،اين
سؤاالت براي هر فعاليت در مدل مفهومی مطرح می شود.
بiعنوان مثال ،پس از بررسی ،نتيجه می گيريم كه براي
شريک كردن نهادهاي ذينفع در تصميمگيريهاي مربوط به
خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو ،تالش كافی صورت
نگرفته است .اين ما را به گام بعد هدايت می كند.
مرحله ششم  :تعريف تغییرات برای بهبود و توسعه
اين مرحله شامل شناسايی سيستماتيک تغييرات مطلوب
امکانپذير و مطابق با ارزشها و فرهنگهاي جامعه
میباشد( .آذر و همکاران )6932،در اين مرحله تغييراتی را كه
بايد در سيستم واقعی صورت گيرد ،شناسايی می كنيم .بر
اساس گام پنجم فرض كرديم كه در بعد شريک كردن
نهادهاي ذينفع در تصميمگيري هاي مربوط به خطمشی-
گذاري تجاري سازي فناوري نانو ،تالش كافی صورت نگرفته
است .بنابراين به عنوان يک تغيير ،پيشنهاد میدهيم كه
انگيزههاي ذينفعان براي مشاركت در تصميمگيريهاي
مربوط به خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو بررسی و
تقويت شود.
مرحله هفتم :برنامه کاری جهت اجرای تغییرات
اين مرحله جهت اعمال تغييرات شناسايی شده در مرحله
پيشين در ميدان عمل است و معموالً از طريق ايجاد و
تصويب يک برنامه عملياتی انجام میشود (چکلند و پولتر
 .)2061،به عبارت ديگر ،تغييرات شناسايی شده جهت بهبود
سيستم در مرحله قبل به اجرا در میآيد .درمورد تغيير
پيشنهادي گام قبل ،يک برنامه عملی جهت ايجاد كميتههاي
همکاري مشترک در وزارتخانهها و سازمانهاي مرتبط ارائه
می شود .البته شايسته ذكر است كه پژوهش حاضر مراحل
رويکرد متدولوژي سيستمهاي نرم را تا گام ششم پيموده است
و گام هفتم يعنی مرحله اقدام و اجراي تغييرات كه زمان بر و
طوالنی است ،به ستاد ويژه توسعه فناوري نانو پيشنهاد
میشود.

نتیجهگیری
در نتيجهگيري كلی می توان دريافت كه طراحی مدل خطمشی-
گذاري تجاريسازي فناوري نانو در كشور يک امر پيچيده ،زمان
بر و طوالنی بوده و به دليل نقش بازيگران متفاوت در آن بر
پويايی آن نيز افزوده شده است و همين دو عامل پيچيدگی و
پويايی دليل اصلی استفاده از رويکرد متدولوژي سيستم هاي نرم
در طراحی اين مدل می باشد چرا كه رويکردهاي مربوط به
طراحی مدلهاي سخت 6در چنين شرايطی كارايی و اثربخشی
الزم را نخواهند داشت .مخاطب اصلی پيشنهادهاي اين تحقيق،
خطمشیگذاران فناوري نانو در كشور هستند ،زيرا اساساً يک
تحقيق خطمشیگذاري براي ايجاد ارتباط و ارائه پيشنهاد به
گذار انجام میشود .پيشنهادهاي اين تحقيق در دو بخش ارائه
میشود :بخش اول پيشنهادهاي زمان تدوينهاي تجاريسازي
فناوري نانو است كه مخاطب اين دسته از پيشنهادها نهادهاي
ايرانی يا كشورهاي عالقهمند به تدوين يک علم و فناوري به
ويژه فناوري نانو هستند .بخش دوم ييشنهادهاي زمان اجرا و
ارزيابیهاي تجاريسازي فناوري نانو می باشند كه مخاطب اين
پيشنهادها نهادهاي ايرانی يا كشورهايی هستند كه در حال
اجرايهاي علم و فناوري به ويژه فناوري نانو میباشند و نياز به
ارزيابی آنها میبينند .زمان تدوينهاي تجاريسازي فناوري نانو
پيشنهاد میشود .6 :تجاريسازي فناوري نانو بايد قابل ارزيابی،
تدوين شود .2 .ارزيابی همزمان با خطمشیگذاري تجاريسازي
فناوري نانو صورت پذيرد (ارزيابی آيندهنگر) .زمان اجرا و ارزيابی
هاي تجاريسازي فناوري نانو نيز پيشنهاد میشود .6 :ميزان
دستيابی به اهداف خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو رصد
شود .2 .ساختار ارزيابی خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو
ايجاد شود .9 .بهبود مداوم برنامههاي خطمشیگذاري تجاري-
سازي فناوري نانو صورت پذيرد .1 .روشهاي مناسب اندازهگيري
شاخصهاي خطمشیگذاري تجاريسازي فناوري نانو انتخاب
شوند .همچنين با توجه به اينکه اين پژوهش گامهاي
روششناسی سيستمهاي نرم را تا گام ششم پيموده است مرحله
اجرا و پيادهسازي مدل ارائه شده به ستاد ويژه توسعه فناوري نانو
پيشنهاد میشود .مدل ارائه شده نيز میتواند در ساير حوزههاي
كاربردي پياده شود تا مزايا و محدوديتهاي آن آشکارتر گردد.
پيشنهاد ديگر پژوهش حاضر اين است كه تحقيقات مشابهی با
رويکردهاي تركيبی  SD, SSDM, SSM,و ساير تکنيکها
و رويکردهاي ساختار نرم انجام شود.
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