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چکیده
تجاريسازي ،فرآيندي غيرخطي و پيچيده مستلزم ايفاي نقش بازيگران و عوامل مختلف با توانمنديهاي متفاوت
است .فنبازار يكي از ابزارهايي است كه با هدف سهولت در اجرا و محقق شدن سياستهاي اقتصاد دانشبنيان و
تجاريسازي محصوالت در اين حوزه به وجود آمده و در واقع ،سامانهاي براي هدايت و نظارت بر مبادالت فناوري است.
هدف از پژوهش حاضر تبيين و تحليل نقش فنبازار در تجاريسازي محصوالت دانشبنيان از طريق شناسايي و رتبهبندي
عوامل مؤثر بر تجاريسازي در بستر فنبازار ميباشد .روش پژوهش آميخته است و از كسب نظر خبرگان حوزه فناوري
براي دستيابي به ابعاد و مؤلفههاي مؤثر بر تجاريسازي در بستر فنبازار استفاده شده است .نتايج تحليل عاملي اكتشافي
نشان داد كه از ميان  43شاخص شناسايي شده مؤثر در تجاريسازي محصوالت دانشبنيان در بستر فنبازار پس از
چرخش متغيرها در نهايت  1عامل شناسايي شدند كه در مجموع  08/44درصد از واريانس را تبيين نمودند .عوامل
«بازاريابي فناوري»« ،مشاوره و انتقال فناوري» و «عوامل حقوقي و تأمين مالي» به ترتيب در رتبههاي نخست نقش
فنبازار در تجاريسازي محصوالت دانشبينان قرار گرفتند.
کلیدواژهها :فن بازار ،تجاریسازی ،شرکتهای دانشبنیان ،بازاریابی فناوری ،مشاوره و انتقال
فناوری ،عوامل حقوقی و تأمین مالی.
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 .1مقدمه

در سال ، 2881كشورهاي جهان بيش از هزار ميليارد دالر صرف تحقيق و توسعه نمودند .اين مقدار حدود
2درصد درآمد ناخالص داخلي جهان است [ .]4اين در حالي است كه توليـد و توزيع اطالعات و دانش و پرداختن
به آموزش و پژوهش به تنهايي كافي نيست و دستيابي به اقتصاد دانشبنيان مستلزم به كارگيري دانش ،تبديل
دانش به محصول و تجاريسازي است [ .]91بنابراين ،تجاريسازي دانش و ايجـاد اصـالحات اساسـي در
رسـالت ،سـاختار ،فراگـرد و فرهنگ حاكم بر سازمآنها در راستاي نهادينهسازي آن به امري اجتناب ناپذير و
موضـوع مـورد عالقه كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته تبـديل شـده اسـت [ .]9با وجود اهميت
تجاريسازي 9دانش و فناوري ،شواهد متعددي از سرتاسر دنيا نشان ميدهد كه شمار زيادي از پژوهشها و
فناوريها از نظر فني موفق بودهاند ،اما تعداد اندكي از آنها در زمينه تجاريسازي به موفقيت دست يافتهاند .اين
امر نشان از پيچيدگي و وجود موانع مختلف بر سر راه تجاريسازي است [.]1
شركتهاي دانش بنيان مؤسسات خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور همافزايي علم و ثروت ،توسعه
اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادي و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه در حوزه فناوريهاي
برتر و با ارزش افزوده فراوان به فعاليت مشغول هستند.
فن بازار در واقع سازمان و سازكاري براي مبادله فناوري است كه نقش آن كاهش موانع موجود بر سر راه
معامالت فناوري و نيز گردآوري و توزيع اطالعات واقع بينانه و بيطرفانه پيرامون قيمت از طريق معامالت
تجاري آزاد است [ .]90فعاليت فن بازار شامل دو فعاليت كلي است -9 :فعاليت اصلي مربوط به مبادله فناوري؛
 -2فعاليت پشتيبان (تهيه اطالعات و خدمات پشتيباني فناوري) [.]92
با وجود اهميت تجاريسازي دانش و فناوري ،شواهد متعددي از سرتاسر دنيا نشان ميدهد كه هرچند شمار
زيادي از پژوهش و فناوريها از نظر فني موفق بودهاند ،اما تعداد اندكي از آنها در زمينه تجاريسازي به موفقيت
دست يافتهاند كه اين امر نشاندهنده پيچيدگي و وجود موانع مختلف بر سر راه تجاريسازي است [.]22
بنابراين ،نظر به نوپابودن موضوع تجاريسازي فناوري در پارکهاي علم و فناوري و از سوي ديگر مقوله فن
بازار در كشور ،انجام پژوهشي جامع كه نقش فن بازارها را در تجاريسازي محصوالت فناورانه شركتها و
واحدهاي پارکهاي علم و فناوري مورد تحليل قرار دهد ،حائز اهميت است .در سال  ،9302با تأسيس نخستين
پارک علم و فناوري (شيخ بهايي اصفهان) ،انديشه تأسيس پارکهاي علم و فناوري به عمل تبديل شد .پارک
علم و فناوري نقش حلقه مفقودهاي را بازي ميكند كه مهارتهاي كسب شده در محيط آكادميک و دانشگاهي
را با درآمدزايي در محيطهاي اقتصادي و صنعتي به هم وصل ميكند .در سالهاي اخير ،پارکهاي علم و
فناوري در بسياري از استآنهاي ايران مشغول فعاليت بوده و پاسخگوي نيازهاي حوزه صنعت ،كشاورزي ،خدمات
و ساير علوم در كشور بودهاند .در حال حاضر ،بنا بر آخرين آمار سايت وزارت علوم ،پژوهش و فناوري در سال
 33 ،9314پارک علم و فناوري و  22مركز رشد فناوري در كشور وجود دارد [.]93
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

«تجاريسازي» فرآيند توسعه يک ايده با هدف معرفي آن به بازار است .كليه فعاليتها و برنامههايي كه در
فرآيند تجاريسازي انجام ميگيرند سبب حركت يک ايده يا فرصت كشف شده به سوي بازار ميشود [.]94
تجاريسازي نتايج پژوهشها و نوآوريها يكـي از نمودهاي رويكرد پذيرش اهميت علـم و فنـاوري و قبـول
تأثير مستقيم آن بـر توسـعه اقتصـادي ،اجتمـاعي و فرهنگـي است .پذيرش اين رويكرد نويدبخش ،برداشتن
9 . Commercialization
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موانع موجود بر سر راه شكلگيري اقتصاد دانشبنيـان اسـت و مـوجهـاي اخير تجاريسازي نيز از همين رويكرد
نشأت گرفته اسـت [ .]92تأكيــد مســئولين نظــام و اقــدامات در خصـوص ترســيم چشمانداز ،9484
هدفگذاري در زمينههاي علم و فنـاوري و نيز تدوين نقشه جامع علمي كشور ،ايجاد صندوقهاي مـالي حمايت
از پژوهشات و نوآوري ،تصويب و ابالغ طـرح ثبـت اختراعات ،تصويب اليحه شركتهاي دانـش بنيـان،
تأسـيس بنياد ملي نخبگان و پارکهاي علم و فناوري ،حمايتهاي مالي و حقوقي از نـوآوران و نيز تصويب
آييننامه تجاري سـازي حكايـت از آن دارد كـه اهميـت علـم و فنـاوري در توسـعه ملـي درک شـده و بايـد
گسترش يابد.
در كنار همه اين موضوعات ،توجه به تجاريسازي محصوالت دانشبنيان توليدي و تكميل چرخه تبديل علم
به ثروت مورد توجه ويژه قرار گرفته است .در سالهاي اخير ،استفاده از ساز و كار جديدي به نام «فنبازار» ،به
خصوص در كشورهاي در حال توسعه ،با استقبال مواجه شده است .استفاده از فنبازار جهت ايجاد ،راهاندازي و
مديريت بازار فناوري در كشور ما از سال  9302مدنظر قرار گرفته است .مدل اجرايي فنبازار ملي كه از آن زمان
تاكنون توسط فن بازار پارک فناوري پرديس اجرا شده ،ثمره مطالعات انجام شده در همان زمان است [.]2
«فن بازار» ،سازمان و سـاز و كاري بـراي مبادلـه فنـاوري است كه نقش آن كاهش موانـع موجـود بـر
سـر راه معـامالت فناوري و نيز گردآوري و توزيع اطالعات واقعبينانه و بيطرفانه پيرامـون قيمـت از طريـق
معـامالت تجـارت آزاد اسـت .تولد فنبازار به يک دهه قبل (دهه  )9118و كشورهاي شرق آسيا برميگردد.
كشورهايي مانند «ژاپن»« ،چين» و «هنگكنگ» كه خود توليدكننده فناوري نبودند و بيشتر از راهبرد انتقال
فناوري استفاده ميكردند به منظور ساماندهي به جريان انتقال فناوري در كشورهاي خود دست به ايجاد
ساختارهايي به نام فنبازار زدند .درحال حاضر ،فنبازار آسيا و اقيانوسيه  APCTTمستقر در دهلينو ،فنبازار
 Yet2در آمريكا و فنبازار هنگكنگ ،نمونههايي از مهمترين فنبازارها هستند .به طور كلي ،فنبازارها به سه
دسته كلي تقسيم ميشوند:
 .9فنبازار اطالعات :در فنبازار اطالعات ،تنها اطالعات فناوري به مخاطبان عرضه ميشود و مخاطبان
ميتوانند از فناوريهاي قابل خريد و فروش مطلع شوند.
 .2فنبازار مشاوره :اينگونه فنبازارها به طرفين معامله انتقال فناوري مشاورههاي فني ،حقوقي و بازاري
ميدهند تا به بهترين شكل منافع طرفين تأمين شود.
 .3فنبازار تركيبي :كه هر دو وظيفه باال را همزمان انجام ميدهد [.]98
به دنبال گسترش روزافزون اهميت فنبازارها در دنيا ،يک ابزار قدرتمند توسعه و تبادل فناوري ،ايده ايجاد
فنبازار در ايران در سال  9309شكل گرفت .با توجه به عدم وجود تجربه مشابه در داخل كشور ،فاز مطالعاتي
ايجاد فنبازار در همان سال در پارک فناوري پرديس آغاز شد .مدل مناسب براي پيادهسازي در ايران با توجه
مطالعات انجام شده و نيز شرايط و زيرساختهاي موجود در كشور در سال  9302استخراج گرديد و منجر به
شكلگيري اولين فنبازار در پارک فناوري پرديس شد كه تحت عنوان فنبازار ملي ايران بهكار خود ادامه داد
[ .]99در همان سال ،اصطالحات و تعاريف فنبازار در قالب يک واژهنامه ،مورد امضاء و تأييد سه وزارتخانه علوم،
پژوهشات و فناوري ،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنايع و معادن وقت و پارک فناوري پرديس واقع گرديد.
در اين واژهنامه به تعريف فنبازار ،بخشهاي آن ،سايت فنبازار ملي و فنبازارهاي تخصصي اشاره شده
است .در حال حاضر ،فنبازار ملي ايران بزرگترين و منسجمترين تشكيالت مرتبط با فنبازار در ايران است .اين
مركز كه توسط پارک فناوري پرديس تأسيس شده است تاكنون اقدامات مختلفي مانند راهاندازي بانک اطالعات
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مرجع فناوري ،برگزاري جشنواره ملي فناوري را انجام داده و هم اكنون بخش فيزيكي فنبازار ملي را در پارک
مذكور در دستور كار خود دارد [.]9۵
شايان ذكر است كه مراكز رشد و پارکهاي علم و فناوري بـه عنـوان يـک نهـاد علـم و فناوري در
رويارويي با فنبـازار ،آن را بـه شـكل محلـي بـراي عرضه دستاوردهاي علمي و فناورانـه خـود مـيبيننـد كـه
ميتواند راهحلهاي علمي و فناوريهاي توسعه يافته خـود را كه ممكن است در مراحل مختلفي از توسـعه
همچـون نمونـه آزمايشگاهي ،پايلوت پلنت و غيره قـرار داشـته باشـند در آن به نمايش بگذارند و عرضه كنند.
از سوي ديگـر  ،صـنعت و بـه بيان بهتر بنگاههاي صـنعتي نيـز از يـک طـرف فـن بـازار را به صورت محلي
براي يافتن فناوريهاي نو و پيدا كردن پاسخي و براي تقاضاهاي فناورانه خود مييابند و از طرف ديگر آن را
مكاني براي مبادلـه فناوريهاي بالغ و حتي منسوخ (عرضه و تقاضاي فناوري بـين بنگاهها) در نظر دارند [.]28
پیشینه پژوهش

مطالعات متعددي وضعيت فن بازارها ،همچنين تجاريسازي محصوالت مبتني بر دانش را مورد بررسي
قرار داده اند ،اما نتايجي كه از اين مطالعات به دست آمده است با توجه به نوع حيطه و ديدگاه با يكديگر متفاوت
است ،در ادامه به خالصهاي از اين مطالعات اشاره شده است.
فالميني ،)2890( 9در بررسي «پيكربندي مدل كسبوكار و پويايي براي تجاريسازي فناوري در بازارهاي
بالغ» به اين نتيجه رسيدند كه تغييرات قابل توجه در راهبردها در طول فرآيند تجاريسازي فناوري لزوماً در
تغييرات اساسي در مدل كسبوكار مشاهده نميشود و شركت ها ميتوانند به طور عمدي راهبردهاي موقت و
مدل كسبوكار را وسيلهاي براي شناسايي مناسبتر براي رسيدن به بازار مورد استفاده قرار دهند [.]4
غالمي و رمضاني ( ،)2890در «شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر عدم موفقيت شركتهاي دانشبنيان در
ايران و رتبه بندي آن با تكنيک  ،»AHPپرداختند .نتايج نشان داد كه چهار عامل «عدم اعتماد بازار و صنايع به
محصوالت شركتهاي دانشبنيان داخلي»« ،نداشتن برند»« ،كم بودن حمايتهاي دولتي» و «فقدان فنبازار
مناسب» در رتبههاي نخست عدم موفقيت شركتهاي دانشبنيان هستند [.]2
هان ،)2894( 2در «تجاريسازي فناوري از طريق به اشتراک گذاشتن دانش پايدار از همكاريهاي
دانشگاهي و صنعتي با تمركز بر گرايش ثبت اختراع» به حوزه موضوع پرداخته است .نتايج نشان داد تمايل براي
ثبت اختراع و تجاريسازي آن تا حد زيادي به نوع فناوري و استراتژيهاي مديريتي مديران اجرايي بستگي دارد
[.]0
3
جبدجيسن ( ،)2894در شناخت «فرآيند تجاريسازي محصوالت داراي سطح باالي فناوري» دريافت كه
يكي از راههاي مناسب تجاريسازي تعامل ميان دانشگاهها و مخترعان (صاحبان انديشه) در قالب يک طرح
همكاري مشترک است .همچنين ،شركت در رويدادها و بازارهاي فناوري در تجاريسازي دستاوردهاي حاوي
فناوري باال با در نظر گرفتن شرايط حفظ مالكيت معنوي مي تواند مؤثر واقع شود [.]۵
يانكوان 4و جانبوک« )2894( ۵مطالعه تجربي موفقيت شركتهاي فناور در تجاريسازي محصوالت» انجام
دادند .نتايج نشان داد كه عوامل مرتبط با تقاضاي بازار براي فناوريهاي جديد و محصوالت مورد هدف پروژهها

9 .Flammini
2 .Han
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۵ . Jongbok
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از قبيل تأييد اعتبار و برندسازي در تجاريسازي موفق طرحها نقش دارند .عالوه بر اين ،حمايت دولت بايد در
مرحله توسعه محصول در ميان فرآيند تجاري قرار گيرد [.]23
خياطان ،الياسي و طباطبائيان ( )9314در پژوهشي ،الگوي پايداري شركتهاي دانشبنيان در ايران را مورد
بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد كه ماهيت پايداري شركتهاي دانشبنيان از چهار مؤلفه نتايج مالي ،نتايج
بازار ،نتايج نوآوري و نتايج كارآفريني تشكيل شده است .عوامل مؤثر بر پايداري شركتهاي دانشبنيان داراي دو
مؤلفه اصلي عوامل درونسازماني (متشكل از دو دسته عوامل فردي مؤسسين و عوامل شركتي) و عوامل برون-
سازماني (متشكل از دو دسته عوامل ويژگيهاي كسبوكار و مؤلفههاي نظام نوآوري) است [.]99
شمسي و صادقي ( )931۵به شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر تجاريسازي محصوالت دانش بنيان جهت
صادرات پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه عوامل حقوقي و اقتصادي با ميانگين  ،4/99عوامل
تسهيلكننده صادرات با ميانگين  ،4عوامل فني با ميانگين  3/1۵و عوامل فرهنگي-اجتماعي با ميانگين ،3/14
چهار عامل اصلي مؤثر بر تجاريسازي محصوالت دانش بنيان با رويكرد صادرات بودند [.]91
اكبري ،كزازي ،منطقي و اميري ( ،)931۵ارائه الگويي براي كسب موفقيت در فنبازار دفاعي ايران را مورد
بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه فعاليتهاي فنبازار دفاعي در كشور موفق نبوده و اساسـاً موفقيت
فن بازار دفاعي تحت تأثير عوامل طرف عرضه ،عوامل طرف تقاضا ،عوامل محيطي (خارجي) و ساز و كارهاي
داخلي فنبـازار قرار دارد .همچنين ،فرهنگ و گفتمانسازي ،تعميق و گسترش نوآوري دفاعي ،تعامالت و
ديپلماسي دفـاعي ،دانش و يادگيري سازماني؛ توسعه نهادافزار و اشراف اطالعاتي از راهبردهاي اساسي براي
موفقيت اين نوع از فنبازار هستند [.]2
حجازي و حسيني ( )9313در پژوهشي عوامل بازدارنده محيطي در انتقال و تجاريسازي نتايج تحقيقات
دانش بنيان نانوپزشكي در ايران را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد كه عوامل محيطي متعددي مانع
اجراي فرآيند تجاريسازي در حوزه نانوپزشكي ميشوند .مهمترين موانع ،مشكالت دريافت مجوزها ،نداشتن
فرهنگ مصرف و كمبود سرمايه است [.]1
زارع و ميرجليلي ( )9312نيز به موضوع آسيبشناسي فرآيند تجاريسازي اختراعات تحليلي در سه قلمرو
مخترع ،محيط و اختراع پرداختند .نتايج نشان داد كه از بين  2۵مانع شناسايي و تأييدشده از منظر مخترعان
«نداشتن وثيقه و پشتوانه مالي براي اخذ وام و سرمايهگذاري» مهمترين مانع شناخته شد .همچنين ،راهكارهاي
« اصالح و بازنگري قوانين بانكي براي تأمين وثيقه از محل طرح در مورد طرحهاي دانشبينان» و «تشكيل
اتحاديه و حلقههاي مخترعان» ،مهمترين راهكار براي توسعه تجاريسازي شناخته شدند [.]20
با مروري بر پژوهشها مشخص شد ،كه پژوهشهاي زيادي موضوع تجاري سازي محصوالت مبتني بر
دانش را مورد بررسي و واكاوي قرار دادهاند ،ليكن در منابع ،پژوهش جامعي يافت نشد كه وضعيت تجاريسازي
محصوالت دانشبنيان را در بستر فن بازارها مورد بررسي قرار دهد .اين در حالي است كه پژوهش حاضر با
تمركز بر فن بازار به عنوان اصليترين و مهمترين بازار فناوري مبتني بر دانش وضعيت تجاريسازي محصوالت
فنآور و عوامل دخيل در تجاريسازي آنها را مورد بررسي قرار داده است.
سؤاالت پژوهش

اين پژوهش داراي دو سؤال به شرح زير است:
 .9چه عامل يا عواملي در تجاريسازي محصوالت دانشبنيان از طريق فن بازار نقش دارند؟
 .2هر يک از اين عوامل چه زيرشاخصهاي دارند و هر كدام از اين زير شاخصها در چه رتبه و جايگاهي
قرار دارند؟
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 .3روششناسی پژوهش

روش اين پژوهش آميخته است و از روش پيمايشي و دلفي استفاده شده است .جامعه آماري اين پژوهش،
كليه مديران و كاركنان شركتهاي دانشبنيان و واحدهاي فناور ،رؤساي مراكز رشد و كارشناسان پارک علم و
فناوري استان ايالم به تعداد  990نفر بودند .با توجه به كم بودن جامعه آماري ،جهت گردآوري دادهها از روش
تمامشماري (سرشماري) بهره گرفته شده است و همه افراد جامعه آماري به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته
شدند.
همچنين ،به منظور دستيابي به اطالعات مورد نياز با  90نفر از خبرگان (افرادي كه در خصوص
تجاريسازي فناوري و شركت در فنبازارها داراي تخصص بودند) به روش نمونهگيري غيرتصادفي و تركيبي از
روشهاي هدفدار يا قضاوتي و زنجيرهاي گلوله برفي ،مصاحبه اكتشافي انجام شد ،بدين صورت كه ابتدا  2نفر
شناسايي شدند ،اين افراد (گروه اول) واجد يک يا چند ويژگي زير بودند :الف) مديرعامل شركت دانشبنيان و يا
شركتكننده فعال در فنبازارهاي كشور ،ب) شاغل در سطوح مديريتي رئيس پارک علم و فناوري و يا مدير
مراكز رشد فناوري و ج) حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و مشاركت فعال در پروژههاي حوزه مديريت
فناوري .از ميان افراد معرفي شده از سوي گروه اول ،نهايتاً  92نفر ديگر (گروه دوم و سوم) واجد شرايط تشخيص
داده شدند كه با جمع آنها با  2نفر اوليه ،جمع اعضاي پانل به  90نفر رسيد (شكل  .)9الزم به ذكر اسـت كـه
در اولـين دور روش دلفـي از كـل  90نفـر92 ،نفـر در دور دوم 9۵ ،نفر در دور سوم و  94نفر در دور چهارم
شركت كردند (شكل .)9

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

گروه اول
شامل  2نفر

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

گروه سوم
شامل  0نفر

شكل  :9چگونگي انتخاب اعضاي پانل با روشهاي قضاوتي و زنجيرهاي وگلوله برفي

در پايان اين فرآيند ،پرسشنامه نهايي پژوهش مشتمل بر  43شاخص (گويه) در حوزه تجاريسازي
محصوالت دانشبنيان در بستر شركت در فنبازارها طراحي و تدوين شد .اين پرسشنامه متشكل از دو بخش بود:
بخش اول شامل اطالعات جمعيت شناختي و بخش دوم شامل  43سؤال (در قالب طيف  ۵ارزشي ليكرت از = 9
خيلي كم تا  = ۵خيلي زياد) در خصوص سنجش شاخصها و عوامل مؤثر بر تجاريسازي محصوالت دانشبنيان
و فناورانه از طريق فنبازار .روايي محتوايي پرسشنامه مورد تأييد  0نفر از خبرگان قرار گرفت .پايايي ابزار نيز با
استفاده از روش آلفاي كرونباخ 8/12 ،برآورد گرديد كه بيانگر ثبات و همساني دروني پرسشنامه در سطح خيلي
خوب است .همچنين ،در زمينه شناسايي عوامل از روش دلفي و جهت رتبهبندي عوامل از آزمون تحليل عاملي
(اكتشافي) استفاده شد.
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 .4تحلیل دادهها و یافتهها

ابتدا به برخي ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخگويان اشاره ميشود:
نتايج نشان ميدهد 43/4درصد پاسخگويان ،مرد 22/3 ،درصد زن 43/2 ،درصد متأهل و  43/2درصد مجرد
بودند .از نظر سطح تحصيالت نيز اكثر پاسخگويان ( 28/2درصد) داراي مدرک كارشناسي ارشد بودند .همچنين،
 33/1درصد از پاسخگويان در رشتههاي زيرمجموعه خدمات فناورانه و دانشبنيان در حال فعاليت بودند49/۵ .
درصد از پاسخگويان  1-99ميليون تومان و  2۵/4درصد نيز بيش از  99ميليون تومان تسهيالت بانكي براي
توليد محصول دانشبنيان خود دريافت كرده بودند.
همانگونه كه در روش پژوهش توضيح داده شد ،پس از انجام روش دلفي عوامل ،شاخصهاي مؤثر در
تجاريسازي محصوالت دانشبنيان در بستر فن بازارها توسط پانل متخصصين شناسايي و نتايج در قالب يک
پرسشنامه با  43شاخص تدوين شد .اين پرسشنامه ميان افراد نمونه آماري توزيع و دادهها جمعآوري شد.
نتايج واريانس تبيين شده كلي  1عامل با مقدار ويژه بيش از يک را نشان ميدهد كه مقدار ويژه آنها به
ترتيب  2/992 ،2/924 ،2/۵4۵ ،2/001 ،4/8۵9 ،۵/822 ،2/448 ،4/۵۵4و  9/۵24بود .به بيان ديگر ،از تركيب
 43شاخص 1 ،عامل شناسايي شد و اين  1عامل در مجموع  08/44درصد از واريانس كل تغييرات را به خود
اختصاص دادند .هر يک از اين عوامل با توجه به اولويت اهميت خود همچون عاملي مؤثر در فرآگرد تجاريسازي
با محوريت حضور در فنبازارها شناسايي شدهاند .در ادامه با توجه به ماهيت اين عوامل به نامگذاري هر يک از
آنها پرداخته شده است.
جدول  .9شاخصهاي عامل بازاريابي فناوري

فروش فناوري

مديريت
فناوري

توجه الزامات بازار حقوقي و تأمين مشاوره و انتقال
فناوري
مالي
هدف

بازاريابي فناوري

عوامل

شاخصها

بار عاملی

شفافيت در نحوه عرضه و تقاضا فناوري مطابق با شرايط بازار
آموزش افراد ماهر و متخصص در زمينههاي مختلف فنبازار (مانند ارزيابي فناوري ،بازاريابي)
مشخص كردن امكان توسعه فناوري در آينده
شفافيت سازي ضوابط انتخاب فناوري توسط دولت جهت اقدام به تجاريسازي
مؤثر در ارزيابي فني و تكنولوژي و بازار
همكاري بيشتر با شركتها ،گروهها و تيمهاي فناور مستقر در مراكز پژوهشي
معرفي طرح به دارندگان منتخب فناوري ،مشاوره و تبادل اطالعات ميان طرفين
درک نحوه توليد محصول با كمترين هزينه توليد ممكن
همكاري بيشتر با مراكز پژوهشي (مراكز رشد ،پارکهاي علم و فناوري)
حمايت از حقوق مالكيت معنوي ايدهها قبل از تجاريسازي
تأمين مالي تجاريسازي از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ،ضمانتنامههاي ارزي ،ريالي
مذاكره جهت دستيابي به مناسبترين شرايط (حقوقي و مالي) جهت تجاريسازي و فروش ايده
امكان برقراري ارتباط و اخذ مشاوره از سرمايهگذاران در شناسايي الزامات و نيازهاي بازار هدف
انتخاب نام تجاري (برند) مناسب براي محصوالت فناورانه توليد شده به منظور داشتن بيشترين جذابيت در
بازار مؤثر
جهتگيرى مناسب در بازار و توجه به بازارمحور بودن محصول و يا مشترى محور بودن آن

8/021
8/411
8/424
8/43۵
8/4۵1
8/034
8/448
8/428
8/034
8/023
8/428
8/494
8/444

8/480

مديريت فناوري در شركت (استفاده از اينترنت ،اينترانت ،تجارت الكترونيک ،استفاده از پايگاه دادهها)

8/008

تسهيل در امر صادرات فناوري يا سرعت عمل و ارزيابي دقيق

8/004

امكان فروش بيشتر از طريق بومي سازي فناوريهاي نوين

8/030

8/424
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اعتقاد و باورهاي نهادهاي دولتي و غيردولتي را به توان پژوهشي مخترعان و پژوهشگران

8/488

فني

تبادل اطالعات ميان افراد ماهر در مديريت بازار فيزيكي و بازار مجازي

8/0۵4

توليد و فروش با
معيارهاي بينالمللي
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تمركز بر ارائه يک محصول در تراز جهانى ،در اختيار داشتن يک جهتگيرى بينالمللى در فرآيندهاى
طراحى ،توسعه و بازاريابى

8/033

بر اساس يافتههاي پژوهش« ،عامل بازاريابي فناوري» با بيشترين درصد واريانس كل يعني  94/۵4درصد با
 ۵شاخص همچون عامل اول شناسايي گرديد .چرخش دادهها به روش متعامد در مورد اين عامل نشان داد كه
نقش فنبازار در شفافيت نحوه عرضه و تقاضا فناوري مطابق با شرايط بازار در رتبه نخست قرار گرفته است.
عامل دوم با تبيين  9۵/24درصد از واريانس كل در رتبه دوم قرار گرفت و با  4شاخص با در نظر گرفتن
موضوعيت مؤلفهها با نام «عامل مشاوره و انتقال فناوري» نامگذاري شد .در اين عامل ،نقش فنبازار در همكاري
بيشتر با شركتها ،گروهها و تيمهاي فناور مستقر در مراكز پژوهشي در رتبه نخست قرار گرفته است .عامل سوم
نيز با تبيين  99/44درصد از واريانس كل ،متناسب با شاخصهاي آن ( 4شاخص) با نام «عوامل حقوقي و تأمين
مالي» نامگذاري شد .در اين عامل ،نقش فنبازارها در حمايت از حقوق مالكيت معنوي ايدهها قبل از
تجاريسازي در رتبه نخست قرار گرفت .عامل چهارم با مقدار واريانس  1/02درصد با  3شاخص تحت عنوان
«عامل توجه الزامات بازار هدف» نامگذاري گرديد و از ميان  3شاخص شناسايي شده شاخص «امكان ارتباط و
اخذ مشاوره از سرمايه گذاران در شناسايي الزامات و نيازهاي بازار هدف از طريق بازار هدف در رتبه نخست قرار
گرفته است .عامل پنجم با ضريب واريانس  2/42و متناسب با موضوعيت شاخصهاي به دست آمده با عنوان
«عامل مديريت فناوري» نامگذاري شد .عامل ششم با تبيين  ۵/101درصد از واريانس كل «عامل فروش
فناوري» نامگذاري شده است .همچنين ،عوامل هفتم ،هشتم و نهم هر يک با يک شاخص به ترتيب با مقادير
واريانس  4/199 ،۵/832و  3/243با نامهاي «عامل سياستگذاري»« ،عوامل فني» و «عوامل توليد و فروش
بين المللي» نامگذاري شدند.
جدول  9عوامل ،شاخصها و بارهاي عاملي هر يک از شاخصها را نشان ميدهد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

راجر ،)9303( 9پنج گام اصلي زير را براي بازاريابي فناوري موفق فناوري مطرح ميكند :ايجاد آگاهي و
شناخت از فناوري (شناسايي مصرفكنندگان فناوري جديد و ارائه اطالعات اوليه به آنها) ،متقاعد كردن
مصرفكننده (توجيه و ايجاد اعتقاد قلبي در مشتري در مورد سودمندي فناوري توليدي) ،تصميمگيري (ترغيب
مشتري به تصميمگيري جهت خريد فناوري جديد) ،به كارگيري عملي فناوري (نشان دادن مصداق عملي) و
تأييد و تصديق نتايج به دست آمده است [.]94
تحقق اين پنج گام نقش بسزايي در بازاريابي فناوري داشته و غالباً در رويدادهاي فنبازار بر آنها تأييد و
تصريح ميشود .به عبارت ديگر ،در فنبازارها شركتها و واحدهاي فناوري داراي محصول دانشبنيان در راستاي
9 . Roger Cartwright
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بازاريابي هوشمندانه فناوري به تحقق موارد باال سوق داده ميشوند .در رويدادهاي فنبازار در راستاي بازاريابي
فناوري ،در رتبه نخست توجه شركتهاي دانش بنيان و واحدهاي فناور به «تطبيق مزاياي فناوري با نيازهاي
بازار كار»« ،عدم وجود فناوري رقيب»« ،وجود قوانين تسريع و تسهيلكننده»« ،سادگي كاربرد فناوري»« ،هزينه
منفعت فناوري» جلب ميشود ،نتيجه به دست آمده در اين بخش با نتايج مطالعات شمسي و صادقي ()931۵
همخواني دارد .آنها نيز در پژوهش خود بر تأثير عوامل حقوقي و اقتصادي ،همچنين عوامل فني (كه يكي از
آنها سادگي كاربرد فناوري بود) در تجاري سازي موفق فناوري اشاره داشتند .همچنين اين نتيجه با پژوهش
صورت گرفته توسط يانكوان 9و جانبوک )2892( 2در شاخص تطبيق مزاياي فناوري با نيازهاي بازار كار همخواني
خواني دارد ،آنها نيز عوامل مرتبط با تقاضاي بازار براي فناوريهاي جديد را به عنوان يكي از عوامل مؤثر در
موفقيت محصوالت مبتني بر فناوري معرفي نمودند.
در پژوهش حاضر ،نتايج آزمون تحليل عاملي اكتشافي نشان داد كه از ميان  43شاخصهاي مطرح شده در
حوزه تجاريسازي محصوالت دانش بنيان در بستر فن بازارها 1 ،عامل استخراج شدند كه در مجموع 08/44
درصد از كل واريانس تغييرات را تبيين مينمايند .همچنين اين نتايج نشان داد كه عوامل «بازاريابي فناوري
( 94/۵4درصد واريانس كل)»« ،مشاوره و انتقال فناوري ( 9۵/24واريانس كل)» و «عوامل حقوقي و تأمين مالي
( 99/44واريانس كل)» به عنوان عوامل اول تا سوم بيشترين تأثير را در تجاريسازي محصوالت دانشبنيان در
بستر فنبازارها داشتهاند .با نگاهي به سه عامل استخراج شده در رتبه هاي نخست نتايج زير متصور مي شود:
در مورد عامل استخراج شده در رتبه نخست «عامل بازاريابي فناوري» بايد گفت بدون اغراق يكي از
پيچيدهترين مراحل نوآوري ،مرحله انتقال يافتههاي پژوهشي به عرصه بازار و توليد است كه در «انتقال فناوري
از پژوهشها به توليد» مطرح ميشود .واقعيت اين است كه هيچ الگوي قطعي و بالمنازعي در اين زمينه وجود
ندارد.
آگاهي و شناخت زماني شكل ميگيرد كه يک استفادهكننده بالقوه ،مطلبي در مورد فناوري جديد بياموزد و
برخي از قابليتها و منافع نهفته در آن را درک كند .در اين گام از بازاريابي فناوري ،مشتري ميخواهد بداند كه
نوآوري حاصله چيست؟ قابليتها و طرز كار آن چگونه است؟ اعتقاد قلبي نيز زماني در مشتري به وجود ميآيد
كه گرايشي مطلوب يا نامطلوب در وجود مشتري شكل گيرد ،در اين گام مشتري سعي مي كند درک كند كه
مزايا و معايب اين فناوري نسبت به ساير فناوريها چيست؟ در مرحله تصميمگيري مشتري منافع و مزاياي
حاصل از فناوري را با نيازهاي خود تطبيق داده و هزينههاي تحصيل آن را با آنها قياس ميكند .همچنين،
مرحله به كارگيري زماني تحقق مييابد كه مشتري فناوري جديد را تحصيل و در فرآيند (توليد) خود مورد
استفاده قرار دهد و در گام نهايي تصديق و تأييد هنگامي پيش ميآيد كه مشتري در صدد برآيد تا به كارگيري
فناوري جديد را تأييد نموده و به استفاده از آن ادامه دهد[.]3
مطابق نتيجه رتبهبندي عوامل ،عامل «مشاوره و انتقال فناوري» در ميان عوامل مؤثر در تجاريسازي
محصوالت دانشبنيان در بستر فنبازار در رتبه دوم قرار دارد .در اين خصوص بايد اشاره نمود كه دريافت خدمات
مشاورهاي نقش كليدي در فروش و انتقال فناوري و در نهايت تجاريسازي محصوالت دارد .در اين حوزه در
بيشتر فن بازارها ،شركتهاي مشاور انتقال فناوري حضور دارند .مشاوران تبادل فناوري ،شركتهاي فعال در
حوزه خدمات فناوري هستند كه تسهيل همكاريهاي فناورانه ميان دارندگان فناوري و خريداران فناوري بخش
مهمي از خدمات آنها ميباشد و براي ارائه اين خدمات ضمن دارا بودن آشنايي كافي با موضوعات انتقال،
9 . Youngkwan
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تجاريسازي و اكتساب فناوري قادرند به تناسب موضوع در شبكه خود از متخصصان فني حوزههاي فناوري،
متخصصان حقوقي و متخصصان مديريت فناوري استفاده نمايند ،با سرعت و چابكي نيازهاي كارفرماي خود را
در راستاي افزايش توانمندي و آمادگي ورود به يک همكاري فناوري مؤثر پاسخ دهند و با شناختي كه از مسير
همكاري دارند سرعت و كيفيت اين همكاري را بهبود دهند .عالوه بر اين ،فرآيند انتقال فناوري در حوزه
بينالمللي پيچيدگيها و ظرايف بيشتري دارد ،خصوصاً در حوزه دريافت فناوري از كشورهاي پيشرفته كه مستلزم
آمادگي كافي طرف ايراني براي يادگيري فناوري از طرف خارجي در دوره همكاري است و الزم است كارگزار
تبادل فناوري داراي شناخت كافي در زمينه اين موارد باشد .وجود اين ساختار مشاورهاي در فنبازارها نقش
بسزايي در تجاريسازي موفق فناوري دارد كه نتايج اين پژوهش نيز به عنوان عامل شناسايي شده دوم بر آن
تأكيد دارد .از مهمترين فعاليت مشاوران در فنبازارها «مذاكره و حل اختالف»« ،شناسايي و به كارگيري
مشاوران»« ،گسترش ارتباطات بينالمللي»« ،تسريع فرآيند مديريت فناوري» اشاره نمود .نتايج اين بخش با
پژوهش فالميني )2894( 9همخواني دارد ،وي نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه يكي از راههاي تسريع
فرآيند مديريت فناوري ،راهبردهاي موقت و مدل كسبوكار به عنوان وسيلهاي براي شناسايي مناسبتر براي
رسيدن به بازار است .همچنين نتيجه پژوهش جبدجيسن ،)2894( 2نشان داد كه كه يكي از راههاي مناسب
تجاريسازي تعامل ميان دانشگاهها و مخترعان (صاحبان انديشه) در قالب يک طرح همكاري مشترک با در نظر
گرفتن حقوق مالكيت معنوي است كه با نتيجه بدست آمده در اين بخش پيرامون مذاكره و حل و اختالف هم-
خواني دارد.
افزون بر اين ،تحليل دادهها نشان داد كه «عوامل حقوقي و تأمين مالي» در رتبه سوم عوامل مؤثر در
تجاريسازي محصوالت دانشبنيان در بستر فنبازار قرار گرفته است .در اين عامل ،شاخصهاي حمايت از
حقوق مالكيت معنوي ايدهها قبل از تجاريسازي ،تأمين مالي تجاريسازي از طريق گشايش اعتبارات اسنادي،
ضمانت نامههاي ارزي و ريالي ،فاينانس ،انتقال مالي امن و امكان مذاكره جهت دستيابي به مناسبترين شرايط
(حقوقي و مالي) جهت تجاريسازي و فروش ايده استخراج شدند .در اين زمينه بايد گفت بنگاهها در بستر
نهادهاي اقتصادي و اجتماعي بايد بتوانند نوآوري كنند ،نتايج آن را براي ارائه به جامعه آماده سازند و در يک ساز
و كار مشخص حقوقي اقتصادي پاداش آن را دريافت كنند .در اين فرآيند ساز و كار نظام مالي از اهميت بااليي
برخوردار است .اصوالً شكلگيري هر فعاليت اقتصادي نيازمند فراهم كردن منابع مالي مناسب است تا ضامن
ايجاد و بقاء آن فعاليت باشد .در اين مسير ،نوآوري نيز به عنوان يكي از مهمترين فعاليتهاي اقتصادي كه الزمه
توسعه اقتصاد است نيازمند تأمين مالي است .نوآوري به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي و مهمترين مؤلفه
در رقابتپذيري اقتصادي مطرح ميشود و از طرف ديگر به واسطه مسائلي كه در تأمين مالي اين طرحها وجود
دارد نظام تأمين مالي متعارف مانند بانکها و بورس به راحتي نميتوانند به تأمين مالي مناسب اين طرحها
بپردازند .از طرف ديگر ،ساير منابع بخش خصوصي نيز به خصوص در مرحله اول امكان تأمين مالي ندارند به
همين دليل نقش ويژه دولت در ارائه تأمين مالي مناسب با شرايط آسان در ايران از اهميت بااليي برخوردار است.
نتيجه به دست آمده در اين بخش با نتايج مطالعات شمسي و صادقي ( )931۵همخواني دارد ،آنها نيز در
پژوهش خود بر تأثير عوامل حقوقي و اقتصادي در تجاريسازي موفق فناوري تصريح داشتند .همچنين وو3
( )2883در مطالعهاي به تأثيرات مالكيت خانوادگي و مديريت بر سرمايه بنگاههاي كوچک و متوسط آمريكا
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پرداخت .وي در اين تحقيق نشان داد كه مالكيت خانوادگي عالوه بر مزايا داراي يکسري معايب نيز ميباشد.
همچنين دريافت كه تأمين مالي از طريق خانواده و تأمين مالي از طريق عمومي يا به عبارتي ديگر عرضه سهام
به عموم مردم به طور جداگانه بر بنگاههاي كوچک و متوسط تأثير ميگذارند و اين دو مقوله تأمين مالي به طور
جداگانه بر خالص دارايي بنگاه نيز اثرگذارند[ ]29كه نتايج بدست آمده با پژوهش وي همخواني دارد.
همچنين ،عواملي نظير «توليد و فروش محصول با درنظر گرفتن معيارهاي بين المللي»« ،فروش فناوري با
در نظر گرفتن الزامات بازار هدف»« ،مديريت فناوري»« ،عوامل فني» و «سياستگذاري در تجاريسازي»
محصوالت دانشبنيان در بستر فنبازارها نقش دارند .در خصوص عامل «در نظر گرفتن معيارهاي بينالمللي در
توليد و فروش محصول دانشبنيان» بايد گفت كه در تحليل و بررسي بازارهاي بينالمللي به منظور صادرات،
بهتر است مواردي از قبيل اندازه بازار(حجم و ارزش) ،بازارهاي نوظهور در مقابل بازارهاي قديميتر ،در دسترس
بودن محصوالت جايگزين ،قيمت و كيفيت خدمات خريداران بالقوه ،ويژگيهاي جمعيتشناختي بازار ،نزديكي به
بازار(هزينههاي سفر و تفاوت زماني) ،هزينههاي حمل و نقل و انتقال محصوالت به بازار هدف ،توافقنامههاي
قانوني (تجارت آزاد ،عوارض و ماليات) ،سيستمهاي حقوقي و الزامات قراردادي ،قوانين حمايت معنوي در بازار،
اسناد و مدارک مورد نياز ،ثبات سياسي بازار و منطقه ،زيرساختهاي قانوني و صنعتي ،ويژگيهاي فرهنگي و
زباني بازار هدف و ويژگيهاي منحصربهفرد تقاضاي خريداران در نظر گرفته شود .در نظر گرفتن اين معيارها
براي صادرات ،بهخصوص صادارت يک محصول يا خدمت دانشبنيان بسيار مهم و كليدي است ،زيرا بستر
فنبازار ضمن آشنا ساختن شركتهاي دانشبنيان با اين الزامات زمينه الزم جهت تجاريسازي بهتر اين دسته
محصوالت را مطالبق با نياز و الزامات بازار هدف فراهم خواهد آورد.
در مورد عوامل «سياستگذاري مؤثر در تجاريسازي» در بستر فن بازار بايد اشاره نمود مديريت محورهايي
كه از اركان اصلي تحقق تجاريسازي هستند در دست دولت قرار گرفته و كماكان به شيوه مديريت دولتي اداره
ميشوند كه قطعاً باعث بروز چالشهاي زيادي در روند تحقق تجاريسازي خواهد شد .بنابراين ،بيشترين
آسيبها از اين ناحيه ميباشد و بيشترين تمركز بر بهينهسازي در بخش مديريت دولتي و حاكميتي است.
عدم دسترسي به همه شركتهاي دانشبنيان و يا نداشتن زمان توسط آنها جهت تكميل پرسشنامه يكي
ديگر از محدوديتهاي بود كه اين پژوهش با آن رو به رو بوده است .همچنين عدم درک مناسب پاسخگويان از
گويههاي و سنجههاي پرسشنامه و نحوه پاسخگويي به آن از محدوديتهايي بود كه با حضور مستقيم پژوهشگر
و توزيع پرسشنامهها و ارائه توضيحات كافي پيرامون آن تا حد بسيار بااليي مرتفع ميگرديد.
پیشنهادها

با توجه به اينكه نتايج پژوهش نشان ميدهد بازاريابي درست فناوري در بستر فنبازارها مي تواند نقش
چشمگيري در تجاريسازي موفق محصوالت دانش بنيان داشته باشد ،پيشنهاد مي گردد سياست مدارن و
دولتمردان اهتمام جديتري جهت توسعه و راهاندازي مستمر اين رويداد صورت دهند .همچنين با توجه به اينكه
فن بازار ميتواند از انباشت بدون استفاده فناوري در شركتهاي دانشبنيان ،مؤسسات پژوهشي ،دانشگاهها ،و
سازمآنها جلوگيري ،در جوامع دانشگاهي و پژوهشي به صورت مستمر به صورت حقيقي و حتي مجازي به
صورت فصلي برگزار گردد.
در راستاي نتيجه دوم پژوهش مبني بر تأثير چشمگير عامل مشاوره و انتقال تكنولوژي در فن بازارها بر
تجاريسازي موفق فناوري پيشنهاد ميگردد ،پارکهاي علم و فناوري و مراكز رشد كشور با تزريق فناوريهاي
نو به بنگاههاي بومي از طريق مشاورههاي قابل ارائه در فنبازارها ،توان فناورانه و قوه رقابتپذيري شركتهاي
دانشبنيان و واحدهاي فناور تقويت نمايند .همچنين در راستاي انتقال تكنولوژي فنبازار ميتواند از طريق كمک
به فروش مكرر فناوري ،هزينه توسعه فناوري را براي توسعهدهندگان و هزينه خريد آنها را بـراي صاحبان
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فناوري جبران كند .بنابراين ،پيشنهاد ميگردد قبل از توليد انبوه محصول شركتهاي دانشبنيان و واحدهاي
فناور محصوالت خود را در فنبازارها عرضه كنند.
عامل استخراج شده در رتبه سوم اين پژوهش بر تأثير عوامل حقوقي و تامين مالي فراهم شده در بستر
رويداد فن بازار در تجاريسازي موفق و مؤثر محصوالت دانشبنيان تاكيد دارد ،در اين راستا بايد گفت يكي از
مزاياي شركت در فنبازارها ارتباط شركتهاي دانشبنيان با تأمينكنندگان مالي به خصوص تأمينكنندگان
ريسکپذير است .در اين خصوص پيشنهاد ميگردد ،جهت تأمين موفق مالي توجه ويژهاي به فرشتگان
كسبوكار و شتاب دهندههاي مستقر در مراكز رشد و پارکهاي علم و فناوري به عنوان تأمينكنندههاي
ريسکپذير سرمايه شود .جايزه پيروز از سوي روزبه بهروز كارآفرين نمونه كشور هرساله در جشنواره شيخ بهايي
به يكي از شركتهاي دانشبنيان اهدا ميشود و جايزه توسن (توسعه سامانههاي نرمافزاري نگين) به ايدههاي
برتر به منظور آمادهسازي ايده اعطا ميشود (جشنواره ملي فنآفريني شيخ بهايي )9319 ،نمونههاي از اين دست
هستند كه ارتباط با آنها در بستر فن بازار به راحتي امكان پذير است.
همچنين ،با توجه به نتايج پژوهش در راستاي توسعه فنبازار سياستهاي زير به مثابه پيشران فنبازار
پيشنهاد ميگردد:
 فرهنگسازي پيرامون اهميت فنبازارها و تأثير آنها بر توان رقابتي صنايع داخلي در دستور كار رسانه
ملي ،پارکهاي علم و فناوري ،دانشگاهها و مراكز پژوهشي ،مراكز رشد فناوري و ساير نهادهاي مرتبط
قرار گيرد.
 تشويق بخش خصوصي به تأسيس فنبازار ميتواند نقش بسزايي در توسعه فنبازارها در كشور ايفا نمايد.
در اين راستا پيشنهاد ميگردد تسهيالت ويژهاي براي مؤسسان رويداد فنبازار در كشور لحاظ شود.
 تربيت نيروي انساني متخصص در زمينههايي از قبيل قيمــتگــذاري ،ارزيــابي و بازاريــابي فنــاوري
بــراي فنبازارها توسط جوامع دانشگاهي و پژوهشي ،حتي ايجاد يک رشته دانشگاهي ميتواند در توسعه
فنبازار و در نتيجه آن رونق تجاريسازي محصوالت دانش بنيان مؤثر باشد.
 حمايت از قراردادهايي كـه از طريـق فـن بـازار منعقـد ميشوند ،مي تواند نقش كليدي در افزايش
ميزان فروش و تجاريسازي محصوالت دانش بنيان ايفا نمايد.
 دولت تصديگري خود را در صنايع دانش و مبتني بر دانش كاهش دهد و سياستهاي تشويقي مناسب
(معافيت مالياتي ،كمک مالي و غيره) براي افزايش سرمايهگذاري افراد و بخش خصوصي در اين صنايع
اتخاذ نمايد.
 پارکهاي علم و فناوري مرجع اصلي رسيدگي به امور علم و فناوري نظام جامع مالكيت فكري مناسب
براي پاسداري از داراييهاي فكري دانشكاران ،دانشمندان و كارآفرينان طراحي و پيادهسازي شناخته
شوند.
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