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بنیان در های دانشمحصوالت شرکت سازیتجاریهای لفهؤمتحلیل ابعاد و 

 بازارهابستر فن

 

 1* محسن اعظمی

 

 چکیده

 متفاوت هايتوانمندي با مختلف عوامل و بازيگران نقش ايفاي مستلزم پيچيده و غيرخطي ييندآفر، سازيتجاري
 و انيبندانش اقتصاد هايسياست با هدف سهولت در اجرا و محقق شدن كه ابزارهايي است از بازار يكيفن. است
 .است فناوري مبادالت بر نظارت و هدايت براي ايسامانهبه وجود آمده و در واقع،  حوزه نيا در محصوالت يسازيتجار

بندي بنيان از طريق شناسايي و رتبهسازي محصوالت دانشبازار در تجاريتحليل نقش فنتبيين و هدف از پژوهش حاضر 
 حوزه فناوريكسب نظر خبرگان از  و استپژوهش آميخته باشد. روش بازار ميسازي در بستر فنعوامل مؤثر بر تجاري

. نتايج تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است بازارسازي در بستر فنتجاريثر بر ؤهاي ملفهؤم ابعاد و دستيابي به براي
بازار پس از بنيان در بستر فنسازي محصوالت دانششاخص شناسايي شده مؤثر در تجاري 43نشان داد كه از ميان 

درصد از واريانس را تبيين نمودند. عوامل  44/08عامل شناسايي شدند كه در مجموع  1چرخش متغيرها در نهايت 
هاي نخست نقش به ترتيب در رتبه« عوامل حقوقي و تأمين مالي»و « مشاوره و انتقال فناوري»، «بازاريابي فناوري»

 بينان قرار گرفتند.سازي محصوالت دانشبازار در تجاريفن
 

مشاوره و انتقال  ،بازاریابی فناوری ،بنیانهای دانشسازی، شرکت: فن بازار، تجاریهاکلیدواژه
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 مقدمه .1

حدود ،كشورهاي جهان بيش از هزار ميليارد دالر صرف تحقيق و توسعه نمودند. اين مقدار  2881در سال  
و پرداختن  شاطالعات و دانو توزيع  توليـداين در حالي است كه  [.4] درصد درآمد ناخالص داخلي جهان است2

تبديل  دانش، كارگيريمستلزم به  بنياندستيابي به اقتصاد دانشو  كافي نيستبه تنهايي به آموزش و پژوهش 
سازي دانش و ايجـاد اصـالحات اساسـي در ، تجاري[. بنابراين91] است سازيبه محصول و تجاري دانش

ناپذير و  سازي آن به امري اجتنابدر راستاي نهادينه هاآنفرهنگ حاكم بر سازم رسـالت، سـاختار، فراگـرد و
 اهميت وجود با[.  9] يافته تبـديل شـده اسـتكشورهاي در حال توسعه و توسعه هعالق موضـوع مـورد

 و هاشپژوه از زيادي شماركه  دهدمي نشان دنيا سرتاسر از متعددي شواهد فناوري، و دانش 9سازيتجاري
 اين .انديافته دست موفقيت به سازيتجاري زمينه در هاآن از اندكي تعداد اما اند،بوده موفق فني نظر از هايفناور

 [. 1] است سازيتجاري راه سر بر مختلف موانع وجود و پيچيدگي از نشان امر
افزايي علم و ثروت، توسعه منظور هم بنيان مؤسسات خصوصي يا تعاوني هستند كه به هاي دانششركت

هاي سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوري محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي و تجاري اقتصاد دانش
 .ده فراوان به فعاليت مشغول هستندافزو برتر و با ارزش

د بر سر راه در واقع سازمان و سازكاري براي مبادله فناوري است كه نقش آن كاهش موانع موجو بازار فن
طرفانه پيرامون قيمت از طريق معامالت توزيع اطالعات واقع بينانه و بي گردآوري و و نيز معامالت فناوري
له فناوري؛ فعاليت اصلي مربوط به مباد -9بازار شامل دو فعاليت كلي است: [. فعاليت فن 90] تجاري آزاد است

 [.92] فعاليت پشتيبان )تهيه اطالعات و خدمات پشتيباني فناوري( -2
 رشما هرچند كه هددمي ننشا نياد سرتاسراز  ديمتعد هداشو وري،فناو  نشدا زيساريتجا هميتا دجوو با

 موفقيت به زيساريتجا مينهدر ز نهاآ از ندكيا ادتعد ماا ،ندادهبو موفق فني نظراز  هايورفناو  هشوپژاز  ديياز
 [.22]ت سا زيساريتجاراه  سر بر مختلف نعامو دجوو و پيچيدگي ههنددننشا مرا ينا كه ندايافته ستد

 فن مقوله گريد يسو از و يفناور و علم يهاپارک در يفناور يسازيتجار موضوع نوپابودن به نظر بنابراين،
 و هاشركت فناورانه محصوالت يسازيتجار در را بازارها فن نقش كه جامع يپژوهش انجام كشور، در بازار

 نينخست سيسأت با ،9302 سال در .است تياهم حائز دهد، قرار ليتحل مورد يفناور و علم هايپارک يواحدها
 پارک .شد ليتبد عمل به يفناور و علم يهاپارک سيسأت انديشه (،اصفهان ييبها خيش) يفناور و علم پارک
 يدانشگاه و کيآكادم طيمح در شده كسب يهامهارت كه كنديم يباز را يامفقوده حلقه نقش يفناور و علم

 و علم هايکپار ،رياخ يهاسال در. كنديم وصل هم به يصنعت و ياقتصاد يهاطيمح در ييدرآمدزا با را
 خدمات ،يكشاورز صنعت،حوزه  يازهاين يپاسخگو و بوده تيفعال مشغول رانيا يهاآناست از ياريبس در يفناور

 سال در يفناور و پژوهش علوم، وزارت تيسا آمار نيآخر بر بنا، حاضر حال در. اندبوده كشور در علوم ريسا و
 [.93] دارد وجود كشور در يفناور رشد مركز 22 و يفناور و علم پارک 33 ،9314

 

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی  .2

 در كه ييهابرنامه و هاتيفعال هيكل. است بازارآن به  يمعرف هدف ابيک ايده  توسعه ندآيفر« سازيتجاري»
[. 94] شوديم بازار سوي به شده كشف فرصت اي دهيا کي حركت سبب دنريگيم انجام سازيتجاري ندآيفر

 از نمودهاي رويكرد پذيرش اهميت علـم و فنـاوري و قبـول يكـي هاو نوآوري هاپژوهشنتايج  سازيتجاري
است. پذيرش اين رويكرد نويدبخش، برداشتن  ثير مستقيم آن بـر توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـيأت

                                                                                                                                                 
9 . Commercialization 
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سازي نيز از همين رويكرد اخير تجاري هـايبنيـان اسـت و مـوجگيري اقتصاد دانشبر سر راه شكل موانع موجود
 ،9484انداز چشم كيــد مســئولين نظــام و اقــدامات در خصـوص ترســيم أت [.92] نشأت گرفته اسـت

حمايت  هاي مـالينيز تدوين نقشه جامع علمي كشور، ايجاد صندوق علم و فنـاوري و هايگذاري در زمينههدف
هاي دانـش بنيـان، اختراعات، تصويب اليحه شركت از پژوهشات و نوآوري، تصويب و ابالغ طـرح ثبـت

تصويب نيز  هاي مالي و حقوقي از نـوآوران و، حمايتهاي علم و فناوريو پارک بنياد ملي نخبگان سـيسأت
 شـده و بايـد رکاهميـت علـم و فنـاوري در توسـعه ملـي د نامه تجاري سـازي حكايـت از آن دارد كـهآيين

 . گسترش يابد
بنيان توليدي و تكميل چرخه تبديل علم سازي محصوالت دانشدر كنار همه اين موضوعات، توجه به تجاري

 به ،«بازارفن» جديدي به نام كار و ساز از استفاده اخير، هايسال دربه ثروت مورد توجه ويژه قرار گرفته است. 
 و اندازي، راهايجاد جهت بازارفن از استفاده. است شده مواجه استقبال با ،توسعه حال در كشورهاي در خصوص
 زمان آن از كه ملي بازارفن اجرايي مدل. است قرار گرفته مدنظر 9302 سال از ما كشور در فناوري بازار مديريت
 [.2] است زمان همان در شده انجام مطالعات هثمر شده، اجرا پرديس فناوري پارک بازار فن توسط تاكنون

است كه نقش آن كاهش موانـع موجـود بـر  فنـاوري كاري بـراي مبادلـه و سازمان و سـاز ،«بازار فن» 
پيرامـون قيمـت از طريـق  طرفانهبينانه و بيفناوري و نيز گردآوري و توزيع اطالعات واقع سـر راه معـامالت

گردد. برمي شرق آسيا( و كشورهاي 9118به يک دهه قبل )دهه  بازارفن. تولد معـامالت تجـارت آزاد اسـت
انتقال  راهبردنبودند و بيشتر از  فناوريكه خود توليدكننده « كنگهنگ»و « چين»، «ژاپن»ند كشورهايي مان

انتقال فناوري در كشورهاي خود دست به ايجاد  دهي به جريانكردند به منظور ساماناستفاده مي فناوري
بازار فننو، مستقر در دهلي APCTT بازار آسيا و اقيانوسيهفنبازار زدند. درحال حاضر، ساختارهايي به نام فن

Yet2 بازارها به سه بازارها هستند. به طور كلي، فناز مهمترين فن هايي، نمونهكنگهنگبازار در آمريكا و فن
 شوند: دسته كلي تقسيم مي

شود و مخاطبان به مخاطبان عرضه مي اطالعات فناوريبازار اطالعات، تنها بازار اطالعات: در فنفن .9
 هاي قابل خريد و فروش مطلع شوند.توانند از فناوريمي

هاي فني، حقوقي و بازاري بازارها به طرفين معامله انتقال فناوري مشاورهگونه فنمشاوره: اينبازار فن .2
 دهند تا به بهترين شكل منافع طرفين تأمين شود.مي

 [.98]دهد زمان انجام ميبازار تركيبي: كه هر دو وظيفه باال را همفن .3
ک ابزار قدرتمند توسعه و تبادل فناوري، ايده ايجاد يبازارها در دنيا، زافزون اهميت فنبه دنبال گسترش رو 

شكل گرفت. با توجه به عدم وجود تجربه مشابه در داخل كشور، فاز مطالعاتي  9309بازار در ايران در سال فن
سازي در ايران با توجه آغاز شد. مدل مناسب براي پياده پارک فناوري پرديسبازار در همان سال در ايجاد فن

استخراج گرديد و منجر به  9302هاي موجود در كشور در سال شده و نيز شرايط و زيرساختمطالعات انجام 
كار خود ادامه داد بازار ملي ايران بهبازار در پارک فناوري پرديس شد كه تحت عنوان فني اولين فنگيرشكل

نامه، مورد امضاء و تأييد سه وزارتخانه علوم، بازار در قالب يک واژه[. در همان سال، اصطالحات و تعاريف فن99]
 و صنايع و معادن وقت و پارک فناوري پرديس واقع گرديد.  نيروهاي مسلحپژوهشات و فناوري، دفاع و پشتيباني 

تخصصي اشاره شده بازارهاي بازار ملي و فنهاي آن، سايت فنبازار، بخشنامه به تعريف فندر اين واژه
بازار در ايران است. اين ترين تشكيالت مرتبط با فنبازار ملي ايران بزرگترين و منسجماست. در حال حاضر، فن

اندازي بانک اطالعات مركز كه توسط پارک فناوري پرديس تأسيس شده است تاكنون اقدامات مختلفي مانند راه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://www.apctt.org/
http://www.yet2.com/
http://www.yet2.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
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بازار ملي را در پارک اكنون بخش فيزيكي فن را انجام داده و هممرجع فناوري، برگزاري جشنواره ملي فناوري 
 [.9۵مذكور در دستور كار خود دارد ]

فناوري در  بـه عنـوان يـک نهـاد علـم و هاي علم و فناوريشايان ذكر است كه مراكز رشد و پارک 
 بيننـد كـهو فناورانـه خـود مـي دستاوردهاي علمي عرضه بـازار، آن را بـه شـكل محلـي بـرايرويارويي با فن

يافته خـود را كه ممكن است در مراحل مختلفي از توسـعه  هاي توسعهو فناوري هاي علميحلتواند راهمي
به نمايش بگذارند و عرضه كنند.  آزمايشگاهي، پايلوت پلنت و غيره قـرار داشـته باشـند در آن همچـون نمونـه

صورت محلي  به هاي صـنعتي نيـز از يـک طـرف فـن بـازار رابهتر بنگاه بيان هاز سوي ديگـر ، صـنعت و بـ
و از طرف ديگر آن را  يابندخود مي و براي تقاضاهاي فناورانه هاي نو و پيدا كردن پاسخيبراي يافتن فناوري
 [.28]ها( در نظر دارند بنگاه رضه و تقاضاي فناوري بـين)ع هاي بالغ و حتي منسوخفناوري مكاني براي مبادلـه

 پیشینه پژوهش

سازي محصوالت مبتني بر دانش را مورد بررسي مطالعات متعددي وضعيت فن بازارها، همچنين تجاري  
اند، اما نتايجي كه از اين مطالعات به دست آمده است با توجه به نوع حيطه و ديدگاه با يكديگر متفاوت قرار داده

 از اين مطالعات اشاره شده است. اي، در ادامه به خالصهاست
 يبازارها در فناوري يسازيتجار يبرا ييايپو و وكاركسب مدل يكربنديپ»(، در بررسي 2890) 9فالميني

 در لزوماً فناوري يسازيتجار ندآيفر طول در راهبردها در توجه قابل راتييتغبه اين نتيجه رسيدند كه « بالغ
 و موقت يراهبردها يعمد طور به تواننديم ها شركت و شودينم مشاهده وكاركسبمدل  دراساسي  راتييتغ

 [.4] دهند قرار استفاده مورد بازار به دنيرس يبرا ترمناسب ييشناسا يبرا يالهيوس را وكاركسبمدل 
 در بنياندانش يهاشركتموفقيت  عدم بر ثرؤم عوامل يبند رتبه و ييشناسا»در (، 2890غالمي و رمضاني )

عدم اعتماد بازار و صنايع به »، پرداختند. نتايج نشان داد كه چهار عامل «AHP کيتكن با آن يبند رتبه و رانيا
بازار فقدان فن»و « هاي دولتيكم بودن حمايت»، «نداشتن برند»، «بنيان داخليهاي دانشمحصوالت شركت

 [.2] بنيان هستندهاي دانشهاي نخست عدم موفقيت شركتدر رتبه« مناسب
 يهايهمكار از داريپا دانش گذاشتن اشتراک به قيطر از يفناور يسازيتجار»(، در 2894) 2هان
به حوزه موضوع پرداخته است. نتايج نشان داد تمايل براي « اختراع ثبت شيگرا بر تمركز با يصنعت و يدانشگاه

 يي بستگي دارداجرا رانيمد يتيريمد يهاياستراتژسازي آن تا حد زيادي به نوع فناوري و ثبت اختراع و تجاري
[0]. 

دريافت كه  «سازي محصوالت داراي سطح باالي فناوريفرآيند تجاري» شناخت(، در 2894) 3جبدجيسن
ها و مخترعان )صاحبان انديشه( در قالب يک طرح سازي تعامل ميان دانشگاههاي مناسب تجارييكي از راه

سازي دستاوردهاي حاوي همكاري مشترک است. همچنين، شركت در رويدادها و بازارهاي فناوري در تجاري
 [. ۵مؤثر واقع شود ]فناوري باال با در نظر گرفتن شرايط حفظ مالكيت معنوي مي تواند 

انجام « سازي محصوالتهاي فناور در تجاريتجربي موفقيت شركت مطالعه( »2894) ۵و جانبوک 4يانكوان
 هاپروژه هدف مورد محصوالت و ديجد يهايورافني برا ي بازارتقاضا با مرتبط عواملدادند. نتايج نشان داد كه 

                                                                                                                                                 
9 .Flammini 

2 .Han 

3 . Gbadegeshin 

4 . Youngkwan 

۵ . Jongbok 
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 در ديبا دولت تيحما ن،يا بر عالوهها نقش دارند. سازي موفق طرحو برندسازي در تجاري اعتبار دييتأاز قبيل 
 [. 23] رديگ قرار يتجار ندآيفر انيم در محصول توسعه مرحله

را مورد  بنيان در ايرانهاي دانشالگوي پايداري شركت( در پژوهشي، 9314خياطان، الياسي و طباطبائيان )
نتايج مالي، نتايج  بنيان از چهار مؤلفههاي دانشج نشان داد كه ماهيت پايداري شركتنتايبررسي قرار دادند. 

بنيان داراي دو هاي دانشبازار، نتايج نوآوري و نتايج كارآفريني تشكيل شده است. عوامل مؤثر بر پايداري شركت
-عوامل شركتي( و عوامل برونسازماني )متشكل از دو دسته عوامل فردي مؤسسين و درون مؤلفه اصلي عوامل

 [.99] استهاي نظام نوآوري( مؤلفه و وكاركسبهاي )متشكل از دو دسته عوامل ويژگي سازماني
بنيان جهت  ت دانشالسازي محصوبندي عوامل مؤثر بر تجاريو رتبه شناسايي( به 931۵شمسي و صادقي )

عوامل  ،99/4حقوقي و اقتصادي با ميانگين عوامل ها نشان داد كه پرداختند. نتايج پژوهش آن صادرات
، 14/3جتماعي با ميانگين ا-و عوامل فرهنگي 1۵/3عوامل فني با ميانگين  ،4كننده صادرات با ميانگين تسهيل

 [.91بودند ] ت دانش بنيان با رويكرد صادراتالمحصو سازيثر بر تجاريؤچهار عامل اصلي م
را مورد  بازار دفاعي ايرانارائه الگويي براي كسب موفقيت در فن(، 931۵اكبري، كزازي، منطقي و اميري )

موفقيت  بازار دفاعي در كشور موفق نبوده و اساسـاً هاي فنكه فعاليت رسيدنداين نتيجه بررسي قرار دادند و به 
كارهاي  و )خارجي( و ساز بازار دفاعي تحت تأثير عوامل طرف عرضه، عوامل طرف تقاضا، عوامل محيطيفن

تعامالت و  ،تعميق و گسترش نوآوري دفاعي ،سازيفرهنگ و گفتمان ،قرار دارد. همچنين بـازارداخلي فن
نهادافزار و اشراف اطالعاتي از راهبردهاي اساسي براي  هدانش و يادگيري سازماني؛ توسع ،ديپلماسي دفـاعي

 [.2] بازار هستندفن اين نوع از موفقيت
تحقيقات  سازي نتايجعوامل بازدارنده محيطي در انتقال و تجاري( در پژوهشي 9313حجازي و حسيني )

كه عوامل محيطي متعددي مانع  دادنتايج نشان را مورد بررسي قرار دادند.  نانوپزشكي در ايراندانش بنيان 
نداشتن  شوند. مهمترين موانع، مشكالت دريافت مجوزها،نانوپزشكي مي سازي در حوزهاجراي فرآيند تجاري

 [.1] فرهنگ مصرف و كمبود سرمايه است
 سازي اختراعات تحليلي در سه قلمرويند تجاريآفر شناسيآسيب( نيز به موضوع 9312زارع و ميرجليلي )

شناسايي و تأييدشده از منظر مخترعان مانع  2۵ نكه از بي دادنشان ايج نتپرداختند.  مخترع، محيط و اختراع
راهكارهاي  ن،همچني .شناخته شد عمان نتريمهم «گذاريبراي اخذ وام و سرمايه مالي هنوثيقه و پشتوا تنشاند»
تشكيل »و « بينانهاي دانشاصالح و بازنگري قوانين بانكي براي تأمين وثيقه از محل طرح در مورد طرح»

 [.20]سازي شناخته شدند ، مهمترين راهكار براي توسعه تجاري«هاي مخترعاناتحاديه و حلقه
زيادي موضوع تجاري سازي محصوالت مبتني بر  هايها مشخص شد، كه پژوهشبا مروري بر پژوهش

سازي كه وضعيت تجارييافت نشد پژوهش جامعي  ،اند، ليكن در منابعدانش را مورد بررسي و واكاوي قرار داده
حالي است كه پژوهش حاضر با  . اين دربنيان را در بستر فن بازارها مورد بررسي قرار دهدمحصوالت دانش

سازي محصوالت ترين بازار فناوري مبتني بر دانش وضعيت تجاريترين و مهمتمركز بر فن بازار به عنوان اصلي
 ها را مورد بررسي قرار داده است.سازي آنآور و عوامل دخيل در تجاريفن

 سؤاالت پژوهش

 اين پژوهش داراي دو سؤال به شرح زير است:
 بنيان از طريق فن بازار نقش دارند؟سازي محصوالت دانشيا عواملي در تجاري چه عامل .9

ها در چه رتبه و جايگاهي هاي دارند و هر كدام از اين زير شاخصهر يک از اين عوامل چه زيرشاخص .2
 قرار دارند؟
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 پژوهششناسی روش .3

است. جامعه آماري اين پژوهش، پژوهش آميخته است و از روش پيمايشي و دلفي استفاده شده  روش اين
بنيان و واحدهاي فناور، رؤساي مراكز رشد و كارشناسان پارک علم و هاي دانشكليه مديران و  كاركنان شركت
ها از روش بودند. با توجه به كم بودن جامعه آماري، جهت گردآوري داده نفر 990فناوري استان ايالم  به تعداد 

گرفته شده است و همه افراد جامعه آماري به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شماري )سرشماري( بهره تمام
 شدند. 

 افرادي كه در خصوص نفر از خبرگان ) 90همچنين، به منظور دستيابي به اطالعات مورد نياز با 
بي از و تركي تصادفيگيري غيرنمونه روشبه بودند( تخصص داراي  بازارهاشركت در فنو  سازي فناوريتجاري
نفر  2ابتدا  بدين صورت كه مصاحبه اكتشافي انجام شد، ،دار يا قضاوتي و زنجيرهاي گلوله برفيهاي هدفروش

بنيان و يا مديرعامل شركت دانش (واجد يک يا چند ويژگي زير بودند: الف اول( اين افراد )گروه ،شناسايي شدند
طوح مديريتي رئيس پارک علم و فناوري و يا مدير سدر  شاغل (ببازارهاي كشور، كننده فعال در فنشركت

هاي حوزه مديريت فعال در پروژه مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و مشاركت حداقلج(  مراكز رشد فناوري و
سوم( واجد شرايط تشخيص  و )گروه دوم نفر ديگر 92 نهايتاً از ميان افراد معرفي شده از سوي گروه اول،. فناوري

الزم به ذكر اسـت كـه  (.9)شكل  نفر رسيد 90پانل به  جمع اعضاي ،نفر اوليه 2با  هاآنداده شدند كه با جمع 
نفر در دور چهارم  94و  سوم دورنفر در  9۵ ،در دور دوم نفـر92،  نفـر 90كـل  در اولـين دور روش دلفـي از

 .(9)شكل  شركت كردند
 

 
 قضاوتي و زنجيرهاي وگلوله برفيهاي چگونگي انتخاب اعضاي پانل با روش: 9شكل 

  
سازي شاخص )گويه( در حوزه تجاري 43يند، پرسشنامه نهايي پژوهش مشتمل بر در پايان اين فرآ

بازارها طراحي و تدوين شد. اين پرسشنامه متشكل از دو بخش بود: بنيان در بستر شركت در فنمحصوالت دانش
=  9ارزشي ليكرت از  ۵سؤال )در قالب طيف  43وم شامل بخش اول شامل اطالعات جمعيت شناختي و بخش د

بنيان سازي محصوالت دانشها و عوامل مؤثر بر تجاري= خيلي زياد( در خصوص سنجش شاخص ۵خيلي كم تا 
نفر از خبرگان قرار گرفت. پايايي ابزار نيز با  0بازار. روايي محتوايي پرسشنامه مورد تأييد و فناورانه از طريق فن

پرسشنامه در سطح خيلي برآورد گرديد كه بيانگر ثبات و همساني دروني  12/8فاده از روش آلفاي كرونباخ، است
بندي عوامل از آزمون تحليل عاملي در زمينه شناسايي عوامل از روش دلفي و جهت رتبه. همچنين، خوب است

 )اكتشافي( استفاده شد.
  

 گروه اول
 نفر 2شامل 

 گروه دوم
 نفر 4شامل 

 

 گروه سوم
 نفر  0شامل 

 

نفر از آنها به دليل  3نفر كه  4معرفي 
 عضويت در گروه اول حدف گرديدند.

نفر از آنها به   4نفر ديگر كه  92معرفي 
دليل عضويت در گروه اول و دوم حدف 

 گرديدند.
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  هاها و یافتهدادهتحلیل  .4

 شود:  هاي جمعيت شناختي پاسخگويان اشاره ميابتدا به برخي ويژگي 
درصد مجرد  2/43رصد متأهل و د 2/43درصد زن،  3/22 درصد پاسخگويان، مرد،4/43دهد نتايج نشان مي

 درصد( داراي مدرک كارشناسي ارشد بودند. همچنين، 2/28اكثر پاسخگويان ) بودند. از نظر سطح تحصيالت نيز
 ۵/49بنيان در حال فعاليت بودند. هاي زيرمجموعه خدمات فناورانه و دانشرصد از پاسخگويان در رشتهد 1/33

ميليون تومان تسهيالت بانكي براي  99درصد نيز بيش از  4/2۵ميليون تومان و   1-99درصد از پاسخگويان 
 بنيان خود دريافت كرده بودند.  توليد محصول دانش

هاي مؤثر در انجام روش دلفي عوامل، شاخص از پس شد، داده توضيح پژوهش روش در كه گونههمان
بنيان در بستر فن بازارها توسط پانل متخصصين شناسايي و نتايج در قالب يک سازي محصوالت دانشتجاري

 آوري شد. ها جمعشاخص تدوين شد. اين پرسشنامه ميان افراد نمونه آماري توزيع و داده 43پرسشنامه با 
به  هاآندهد كه مقدار ويژه از يک را نشان مي بيش ويژه مقدار عامل با 1نتايج واريانس تبيين شده كلي 

تركيب  از ديگر، بيان بود. به ۵24/9و  992/2، 924/2، ۵4۵/2، 001/2، 8۵9/4، 822/۵، 448/2، ۵۵4/4ترتيب 
تغييرات را به خود  كل واريانس درصد از 44/08 عامل در مجموع 1و اين  شناسايي شد عامل 1 شاخص، 43

سازي مؤثر در فرآگرد تجاري عاملي همچونخود  اهميت اولويت توجه به با عوامل اين از يک اختصاص دادند. هر
گذاري هر يک از اند. در ادامه با توجه به ماهيت اين عوامل به نامشده شناسايي بازارهابا محوريت حضور در فن

 پرداخته شده است. هاآن
 هاي عامل بازاريابي فناوري. شاخص9جدول 

 بار عاملی هاشاخص عوامل

 

ي
ي فناور

بازارياب
 021/8 تقاضا فناوري مطابق با شرايط بازار و عرضهشفافيت در نحوه  

 411/8 (ارزيابي فناوري، بازاريابي )مانند بازارهاي مختلف فنزمينه افراد ماهر و متخصص در آموزش

 424/8 توسعه فناوري در آينده مشخص كردن امكان

 43۵/8 سازيسازي ضوابط انتخاب فناوري توسط دولت جهت اقدام به تجاريشفافيت 

 4۵1/8 و بازار تكنولوژي فني و ارزيابيمؤثر در 

مشاوره و انتقال 

ي
فناور

 034/8 هاي فناور مستقر در مراكز پژوهشيها و تيمها، گروههمكاري بيشتر با شركت 

 448/8 ميان طرفينعات الاط ، مشاوره و تبادلمعرفي طرح به دارندگان منتخب فناوري

 428/8 درک نحوه توليد محصول با كمترين هزينه توليد ممكن

ي و تأمين  034/8 هاي علم و فناوري(همكاري بيشتر با مراكز پژوهشي )مراكز رشد، پارک
حقوق

ي
مال

 023/8 سازيها قبل از تجاريايدهحمايت از حقوق مالكيت معنوي  

 428/8 هاي ارزي، ريالينامهسازي از طريق گشايش اعتبارات اسنادي، ضمانتتأمين مالي تجاري

 494/8 سازي و فروش ايده)حقوقي و مالي( جهت تجاري ترين شرايطمذاكره جهت دستيابي به مناسب

ت بازار 
توجه الزاما

ف
هد

 

 444/8 گذاران در شناسايي الزامات و نيازهاي بازار هدفاخذ مشاوره از سرمايهامكان برقراري ارتباط و 

انتخاب نام تجاري )برند( مناسب براي محصوالت فناورانه توليد شده به منظور داشتن بيشترين جذابيت در 
 بازار مؤثر

424/8 

 480/8 محور بودن آنگيرى مناسب در بازار و توجه به بازارمحور بودن محصول و يا مشترى جهت

ت 
مديري

ي
فناور

 

 008/8 ها(همديريت فناوري در شركت )استفاده از اينترنت، اينترانت، تجارت الكترونيک، استفاده از پايگاه داد

ي
ش فناور

فرو
 

 004/8 سهيل در امر صادرات  فناوري يا سرعت عمل و ارزيابي دقيقت

 030/8 هاي نوينامكان فروش بيشتر از طريق بومي سازي فناوري
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درصد با  ۵4/94يعني  كل واريانس درصد بيشترين با« عامل بازاريابي فناوري»هاي پژوهش، بر اساس يافته

ها به روش متعامد در مورد اين عامل نشان داد كه گرديد. چرخش داده عامل اول شناسايي همچون شاخص ۵
تقاضا فناوري مطابق با شرايط بازار در رتبه نخست قرار گرفته است.  و عرضهشفافيت نحوه بازار در نقش فن

شاخص با در نظر گرفتن  4درصد از واريانس كل در رتبه دوم قرار گرفت و با  24/9۵عامل دوم با تبيين 
بازار در همكاري در اين عامل، نقش فن گذاري شد.نام« عامل مشاوره و انتقال فناوري»ها با نام ضوعيت مؤلفهمو

هاي فناور مستقر در مراكز پژوهشي در رتبه نخست قرار گرفته است. عامل سوم ها و تيمها، گروهبيشتر با شركت
عوامل حقوقي و تأمين »شاخص( با نام  4هاي آن )صدرصد از واريانس كل، متناسب با شاخ 44/99با تبيين نيز 
ها قبل از بازارها در حمايت از حقوق مالكيت معنوي ايدهگذاري شد. در اين عامل، نقش فننام« مالي

شاخص تحت عنوان  3درصد با  02/1امل چهارم با مقدار واريانس سازي در رتبه نخست قرار گرفت. عتجاري
امكان ارتباط و »شاخص شناسايي شده شاخص  3نامگذاري گرديد و از ميان « هدف عامل توجه الزامات بازار»

گذاران در شناسايي الزامات و نيازهاي بازار هدف از طريق بازار هدف در رتبه نخست قرار اخذ مشاوره از سرمايه
با عنوان  هاي به دست آمدهو متناسب با موضوعيت شاخص 42/2گرفته است. عامل پنجم با ضريب واريانس 

عامل فروش » كلدرصد از واريانس  101/۵اري شد. عامل ششم با تبيين نامگذ« عامل مديريت فناوري»
مقادير  گذاري شده است. همچنين، عوامل هفتم، هشتم و نهم هر يک با يک شاخص به ترتيب بانام« فناوري

عوامل توليد و فروش »و « مل فنيعوا»، «گذاريعامل سياست»هاي با نام 243/3و  199/4، 832/۵واريانس 
 گذاري شدند. نام« بين المللي
 دهد.ها را نشان ميها و بارهاي عاملي هر يک از شاخصعوامل، شاخص 9جدول 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

كند: ايجاد آگاهي و (، پنج گام اصلي زير را براي بازاريابي فناوري موفق فناوري مطرح مي9303) 9راجر
(، متقاعد كردن هاآنكنندگان فناوري جديد و ارائه اطالعات اوليه به شناخت از فناوري )شناسايي مصرف

گيري )ترغيب وليدي(، تصميمكننده )توجيه و ايجاد اعتقاد قلبي در مشتري در مورد سودمندي فناوري تمصرف
كارگيري عملي فناوري )نشان دادن مصداق عملي( و ه گيري جهت خريد فناوري جديد(، بمشتري به تصميم

 [.94]است  دست آمدهه تأييد و تصديق نتايج ب
يد و تأي هاآنبازار بر سزايي در بازاريابي فناوري داشته و غالباً در رويدادهاي فنتحقق اين پنج گام نقش ب

بنيان در راستاي ها و واحدهاي فناوري داراي محصول دانشبازارها شركتشود. به عبارت ديگر، در فنتصريح مي

                                                                                                                                                 
9 . Roger Cartwright 

ي
سياستگذار

 

 488/8 گراناعتقاد و باورهاي نهادهاي دولتي و غيردولتي را به توان پژوهشي مخترعان و پژوهش

ي
فن

 
 0۵4/8 بازار مجازي فراد ماهر در مديريت بازار فيزيكي وتبادل اطالعات ميان ا

ش با 
توليد و فرو

ي بين
معيارها

ي
الملل

 

المللى در فرآيندهاى گيرى بيندر اختيار داشتن يک جهته يک محصول در تراز جهانى، ئمركز بر ارات
 طراحى، توسعه و بازاريابى

033/8 
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بازار در راستاي بازاريابي شوند. در رويدادهاي فنبازاريابي هوشمندانه فناوري به تحقق موارد باال سوق داده مي
تطبيق مزاياي فناوري با نيازهاي »ن و واحدهاي فناور به هاي دانش بنيافناوري، در رتبه نخست توجه شركت

هزينه »، «سادگي كاربرد فناوري»، «كنندهوجود قوانين تسريع و تسهيل»، «عدم وجود فناوري رقيب»، «بازار كار
( 931۵دست آمده در اين بخش با نتايج مطالعات شمسي و صادقي )ه شود، نتيجه بجلب مي« منفعت فناوري

ثير عوامل حقوقي و اقتصادي، همچنين عوامل فني )كه يكي از نيز در پژوهش خود بر تأ هاآنارد. خواني دهم
سازي موفق فناوري اشاره داشتند. همچنين اين نتيجه با پژوهش سادگي كاربرد فناوري بود( در تجاري هاآن

خواني با نيازهاي بازار كار همتطبيق مزاياي فناوري  ( در شاخص2892) 2و جانبوک 9صورت گرفته توسط يانكوان
ثر در را به عنوان يكي از عوامل مؤ ديجد يهايورافني برا ي بازارتقاضا با مرتبط عواملنيز  هاآنخواني دارد، 

 موفقيت محصوالت مبتني بر فناوري معرفي نمودند.
مطرح شده در هاي شاخص 43در پژوهش حاضر، نتايج آزمون تحليل عاملي اكتشافي نشان داد كه از ميان   

 44/08عامل استخراج شدند كه در مجموع  1سازي محصوالت دانش بنيان در بستر فن بازارها، حوزه تجاري
بازاريابي فناوري »نمايند. همچنين اين نتايج نشان داد كه عوامل درصد از كل واريانس تغييرات را تبيين مي

عوامل حقوقي و تأمين مالي »و « واريانس كل( 24/9۵مشاوره و انتقال فناوري )»، «درصد واريانس كل( ۵4/94)
بنيان در سازي محصوالت دانشبه عنوان عوامل اول تا سوم بيشترين تأثير را در تجاري« واريانس كل( 44/99)

 اند. با نگاهي به سه عامل استخراج شده در رتبه هاي نخست نتايج زير متصور مي شود:بازارها داشتهبستر فن
اغراق يكي از  بايد گفت بدون« عامل بازاريابي فناوري»امل استخراج شده در رتبه نخست در مورد ع 

فناوري  انتقال»در است كه به عرصه بازار و توليد  پژوهشيهاي ترين مراحل نوآوري، مرحله انتقال يافتهپيچيده
منازعي در اين زمينه وجود شود. واقعيت اين است كه هيچ الگوي قطعي و بالمطرح مي« به توليد هاپژوهشاز 

  .ندارد
كننده بالقوه، مطلبي در مورد فناوري جديد بياموزد و گيرد كه يک استفادهآگاهي و شناخت زماني شكل مي 

خواهد بداند كه ها و منافع نهفته در آن را درک كند. در اين گام از بازاريابي فناوري، مشتري ميبرخي از قابليت
آيد ها و طرز كار آن چگونه است؟ اعتقاد قلبي نيز زماني در مشتري به وجود ميابليتنوآوري حاصله چيست؟ ق

كه گرايشي مطلوب يا نامطلوب در وجود مشتري شكل گيرد، در اين گام مشتري سعي مي كند درک كند كه 
مزاياي  گيري مشتري منافع وها چيست؟ در مرحله تصميممزايا و معايب اين فناوري نسبت به ساير فناوري

كند. همچنين، قياس مي هاآنهاي تحصيل آن را با حاصل از فناوري را با نيازهاي خود تطبيق داده و هزينه
يند )توليد( خود مورد ري فناوري جديد را تحصيل و در فرآيابد كه مشتكارگيري زماني تحقق ميه مرحله ب

كارگيري ه آيد تا بآيد كه مشتري در صدد برش ميپي استفاده قرار دهد و در گام نهايي تصديق و تأييد هنگامي
 [.3فناوري جديد را تأييد نموده و به استفاده از آن ادامه دهد]

سازي در ميان عوامل مؤثر در تجاري« مشاوره و انتقال فناوري»عامل عوامل، بندي مطابق نتيجه رتبه 
بازار در رتبه دوم قرار دارد. در اين خصوص بايد اشاره نمود كه دريافت خدمات بنيان در بستر فنمحصوالت دانش

سازي محصوالت دارد. در اين حوزه در اي نقش كليدي در فروش و انتقال فناوري و در نهايت تجاريمشاوره
هاي فعال در هاي مشاور انتقال فناوري حضور دارند. مشاوران تبادل فناوري، شركتيشتر فن بازارها، شركتب

هاي فناورانه ميان دارندگان فناوري و خريداران فناوري بخش همكاري حوزه خدمات فناوري هستند كه تسهيل
دن آشنايي كافي با موضوعات انتقال، باشد و براي ارائه اين خدمات ضمن دارا بومي هاآنمهمي از خدمات 
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هاي فناوري، سازي و اكتساب فناوري قادرند به تناسب موضوع در شبكه خود از متخصصان فني حوزهتجاري
متخصصان حقوقي و متخصصان مديريت فناوري استفاده نمايند، با سرعت و چابكي نيازهاي كارفرماي خود را 

ورود به يک همكاري فناوري مؤثر پاسخ دهند و با شناختي كه از مسير در راستاي افزايش توانمندي و آمادگي 
يند انتقال فناوري در حوزه فرآهمكاري دارند سرعت و كيفيت اين همكاري را بهبود دهند. عالوه بر اين، 

زم ها و ظرايف بيشتري دارد، خصوصاً در حوزه دريافت فناوري از كشورهاي پيشرفته كه مستلالمللي پيچيدگيبين
آمادگي كافي طرف ايراني براي يادگيري فناوري از طرف خارجي در دوره همكاري است و الزم است كارگزار 

بازارها نقش اي در فنتبادل فناوري داراي شناخت كافي در زمينه اين موارد باشد. وجود اين ساختار مشاوره
به عنوان عامل شناسايي شده دوم بر آن  سازي موفق فناوري دارد كه نتايج اين پژوهش نيزبسزايي در تجاري

كارگيري ه شناسايي و ب»، «مذاكره و حل اختالف»بازارها تأكيد دارد. از مهمترين فعاليت مشاوران در فن
اشاره نمود. نتايج اين بخش با « تسريع فرآيند مديريت فناوري»، «الملليگسترش ارتباطات بين»، «مشاوران

هاي تسريع دارد، وي نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه يكي از راه وانيخ( هم2894) 9پژوهش فالميني
 يبرا ترمناسب ييشناسا يبرا يالهيوس عنوان به وكاركسبمدل  و موقت يراهبردهافرآيند مديريت فناوري، 

هاي مناسب (، نشان داد كه كه يكي از راه2894) 2است. همچنين نتيجه پژوهش جبدجيسن بازار به دنيرس
ها و مخترعان )صاحبان انديشه( در قالب يک طرح همكاري مشترک با در نظر سازي تعامل ميان دانشگاهتجاري

-گرفتن حقوق مالكيت معنوي است كه با نتيجه بدست آمده در اين بخش پيرامون مذاكره و حل و اختالف هم

 خواني دارد.

در رتبه سوم عوامل مؤثر در « عوامل حقوقي و تأمين مالي»ها نشان داد كه اين، تحليل داده افزون بر 
هاي حمايت از بازار قرار گرفته است. در اين عامل، شاخصبنيان در بستر فنسازي محصوالت دانشتجاري

ايش اعتبارات اسنادي، سازي از طريق گشمين مالي تجاريتأ سازي،ها قبل از تجاريحقوق مالكيت معنوي ايده
 ترين شرايطمذاكره جهت دستيابي به مناسبهاي ارزي و ريالي، فاينانس، انتقال مالي امن و امكان ضمانت نامه

ها در بستر بنگاهسازي و فروش ايده استخراج شدند. در اين زمينه بايد گفت )حقوقي و مالي( جهت تجاري
 جامعه آماده سازند و در يک ساز نتايج آن را براي ارائه به ،نوآوري كنندنهادهاي اقتصادي و اجتماعي بايد بتوانند 

يي الكار نظام مالي از اهميت با و ساز كار مشخص حقوقي اقتصادي پاداش آن را دريافت كنند. در اين فرآيند و
تا ضامن  منابع مالي مناسب است گيري هر فعاليت اقتصادي نيازمند فراهم كردنشكل . اصوالًبرخوردار است

زمه الهاي اقتصادي كه مهمترين فعاليت نوآوري نيز به عنوان يكي از ،آن فعاليت باشد. در اين مسير ءايجاد و بقا
لفه ؤنوآوري به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي و مهمترين م. مين مالي استأتوسعه اقتصاد است نيازمند ت

ها وجود مين مالي اين طرحأديگر به واسطه مسائلي كه در ت شود و از طرفپذيري اقتصادي مطرح ميدر رقابت
ها مين مالي مناسب اين طرحأتوانند به تها و بورس به راحتي نميمتعارف مانند بانک مين ماليأدارد نظام ت

مين مالي ندارند به أساير منابع بخش خصوصي نيز به خصوص در مرحله اول امكان ت ،ديگر بپردازند. از طرف
. يي برخوردار استالمين مالي مناسب با شرايط آسان در ايران از اهميت باأنقش ويژه دولت در ارائه ت دليلهمين 

نيز در  هاآنخواني دارد، ( هم931۵دست آمده در اين بخش با نتايج مطالعات شمسي و صادقي )ه نتيجه ب
 3ووري تصريح داشتند. همچنين سازي موفق فناوثير عوامل حقوقي و اقتصادي در تجاريود بر تأپژوهش خ

آمريكا هاي كوچک و متوسط سرمايه بنگاه به تأثيرات مالكيت خانوادگي و مديريت بر ايدر مطالعه( 2883)
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. باشدمعايب نيز مي سريبر مزايا داراي يک وهالتحقيق نشان داد كه مالكيت خانوادگي ع پرداخت. وي در اين
سهام  عبارتي ديگر عرضه خانواده و تأمين مالي از طريق عمومي يا به يقهمچنين دريافت كه تأمين مالي از طر

دو مقوله تأمين مالي به طور  گذارند و اينتأثير ميهاي كوچک و متوسط بنگاه طور جداگانه بر به عموم مردم به
 دارد. خواني[ كه نتايج بدست آمده با پژوهش وي هم29]گذارنددارايي بنگاه نيز اثر جداگانه بر خالص

فروش فناوري با »، «توليد و فروش محصول با درنظر گرفتن معيارهاي بين المللي»نظير همچنين، عواملي  
 «سازيگذاري در تجاريسياست»و « عوامل فني»، «مديريت فناوري»، «فدر نظر گرفتن الزامات بازار هد

المللي در در نظر گرفتن معيارهاي بين»عامل بازارها نقش دارند. در خصوص بنيان در بستر فنمحصوالت دانش
صادرات،  به منظور الملليبازارهاي بين در تحليل و بررسيبايد گفت كه « بنيانش محصول دانشتوليد و فرو

تر، در دسترس بهتر است مواردي از قبيل اندازه بازار)حجم و ارزش(، بازارهاي نوظهور در مقابل بازارهاي قديمي
شناختي بازار، نزديكي به هاي جمعيتين، قيمت و كيفيت خدمات خريداران بالقوه، ويژگيبودن محصوالت جايگز

هاي نامهنقل و انتقال محصوالت به بازار هدف، توافق و هاي حملهاي سفر و تفاوت زماني(، هزينهبازار)هزينه
قوانين حمايت معنوي در بازار، هاي حقوقي و الزامات قراردادي، قانوني )تجارت آزاد، عوارض و ماليات(، سيستم

هاي فرهنگي و هاي قانوني و صنعتي، ويژگياسناد و مدارک مورد نياز، ثبات سياسي بازار و منطقه، زيرساخت
. در نظر گرفتن اين معيارها فرد تقاضاي خريداران در نظر گرفته شودهاي منحصربهزباني بازار هدف و ويژگي

بنيان بسيار مهم و كليدي است، زيرا بستر محصول يا خدمت دانش خصوص صادارت يکهبراي صادرات، ب
سازي بهتر اين دسته بنيان با اين الزامات زمينه الزم جهت تجاريهاي دانشبازار ضمن آشنا ساختن شركتفن

 محصوالت را مطالبق با نياز و الزامات بازار هدف فراهم خواهد آورد. 
مديريت محورهايي در بستر فن بازار بايد اشاره نمود « سازيدر تجاريگذاري مؤثر سياست»در مورد عوامل  

دولتي اداره  در دست دولت قرار گرفته و كماكان به شيوه مديريت هستندسازي كه از اركان اصلي تحقق تجاري
بيشترين  ،بنابراين .سازي خواهد شدهاي زيادي در روند تحقق تجاريباعث بروز چالش شوند كه قطعاًمي

 سازي در بخش مديريت دولتي و حاكميتي است. باشد و بيشترين تمركز بر بهينهناحيه مي ها از اينآسيب

يل پرسشنامه يكي جهت تكم هاآنبنيان و يا نداشتن زمان توسط هاي دانشعدم دسترسي به همه شركت
م درک مناسب پاسخگويان از همچنين عد رو بوده است. هب هاي بود كه اين پژوهش با آن روديگر از محدوديت

هايي بود كه با حضور مستقيم پژوهشگر نحوه پاسخگويي به آن از محدوديت هاي پرسشنامه وهاي و سنجهگويه
 گرديد.ها و ارائه توضيحات كافي پيرامون آن تا حد بسيار بااليي مرتفع ميو توزيع پرسشنامه

 پیشنهادها 

بازارها مي تواند نقش دهد بازاريابي درست فناوري در بستر فنبا توجه به اينكه نتايج پژوهش نشان مي
سازي موفق محصوالت دانش بنيان داشته باشد، پيشنهاد مي گردد سياست مدارن و گيري در تجاريچشم

اندازي مستمر اين رويداد صورت دهند. همچنين با توجه به اينكه تري جهت توسعه و راهدولتمردان اهتمام جدي
ها، و بنيان، مؤسسات پژوهشي، دانشگاههاي دانششركت تواند از انباشت بدون استفاده فناوري درمي بازار فن

جلوگيري،  در جوامع دانشگاهي و پژوهشي به صورت مستمر به صورت حقيقي و حتي مجازي به  هاآنسازم
 صورت فصلي برگزار گردد.

مل مشاوره و انتقال تكنولوژي در فن بازارها بر گير عامبني بر تأثير چشم در راستاي نتيجه دوم پژوهش
هاي با تزريق فناوريهاي علم و فناوري و مراكز رشد كشور گردد، پارکسازي موفق فناوري پيشنهاد ميتجاري

هاي شركتپذيري رقابت قوه ، توان فناورانه وبازارهاهاي قابل ارائه در فناز طريق مشاوره هاي بومينو به بنگاه
كمک  تواند از طريقبازار ميدر راستاي انتقال تكنولوژي فن نمايند. همچنينتقويت  بنيان و واحدهاي فناوردانش

صاحبان  را بـراي هاآندهندگان و هزينه خريد را براي توسعهفناوري توسعه  به فروش مكرر فناوري، هزينه
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بنيان و واحدهاي هاي دانشگردد قبل از توليد انبوه محصول شركت. بنابراين، پيشنهاد ميفناوري جبران كند
 بازارها عرضه كنند. فناور محصوالت خود را در فن

ثير عوامل حقوقي و تامين مالي فراهم شده در بستر بر تأ عامل استخراج شده در رتبه سوم اين پژوهش 
بنيان تاكيد دارد، در اين راستا بايد گفت يكي از ثر محصوالت دانشو مؤ سازي موفقفن بازار در تجاريرويداد 

كنندگان كنندگان مالي به خصوص تأمينبنيان با تأمينهاي دانشبازارها ارتباط شركتمزاياي شركت در فن
اي به فرشتگان مين موفق مالي توجه ويژهگردد، جهت تأاين خصوص پيشنهاد ميپذير است. در ريسک
هاي كنندهعلم و فناوري به عنوان تأمينهاي هاي مستقر در مراكز رشد و پارکو شتاب دهنده وكاركسب

كشور هرساله در جشنواره شيخ بهايي  جايزه پيروز از سوي روزبه بهروز كارآفرين نمونهپذير سرمايه شود. ريسک
هاي به ايده (افزاري نگينهاي نرممانهتوسعه سا)توسن  شود و جايزهبنيان اهدا ميهاي دانشبه يكي از شركت

هاي از اين دست ( نمونه9319آفريني شيخ بهايي، جشنواره ملي فن)شود مي سازي ايده اعطابرتر به منظور آماده
 در بستر فن بازار به راحتي امكان پذير است. هاآنهستند كه ارتباط با 

بازار فن پيشران مثابهزير به هاي بازار سياستهمچنين، با توجه به نتايج پژوهش در راستاي توسعه فن 
 گردد:پيشنهاد مي

 در دستور كار رسانه  توان رقابتي صنايع داخلي بر هاآنبازارها و تأثير سازي پيرامون اهميت فنفرهنگ
ها و مراكز پژوهشي، مراكز رشد فناوري و ساير نهادهاي مرتبط هاي علم و فناوري، دانشگاهملي، پارک
 قرار گيرد.

 بازارها در كشور ايفا نمايد. تواند نقش بسزايي در توسعه فنمي بازارتشويق بخش خصوصي به تأسيس فن
 بازار در كشور لحاظ شود.اي براي مؤسسان رويداد فنيژهگردد تسهيالت ودر اين راستا پيشنهاد مي

 گــذاري، ارزيــابي و بازاريــابي فنــاوري قيمــت هايي از قبيلتربيت نيروي انساني متخصص در زمينه
تواند در توسعه توسط جوامع دانشگاهي و پژوهشي، حتي ايجاد يک رشته دانشگاهي مي بازارهافن بــراي

 سازي محصوالت دانش بنيان مؤثر باشد.نتيجه آن رونق تجاريبازار و در فن

 د، مي تواند نقش كليدي در افزايش شونمي حمايت از قراردادهايي كـه از طريـق فـن بـازار منعقـد
 سازي محصوالت دانش بنيان ايفا نمايد.ميزان فروش و تجاري

  هاي تشويقي مناسب دهد و سياستدانش كاهش  گري خود را در صنايع دانش و مبتني برتصديدولت
گذاري افراد و بخش خصوصي در اين صنايع براي افزايش سرمايه (مالي و غيره معافيت مالياتي، كمک)

 .اتخاذ نمايد

 نظام جامع مالكيت فكري مناسب اصلي رسيدگي به امور علم و فناوري  فناوري مرجعهاي علم و پارک
شناخته سازي كاران، دانشمندان و كارآفرينان طراحي و پيادههاي فكري دانشبراي پاسداري از دارايي

 .شوند
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