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 -1عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين (ع)
 -2كارشناس ارشد مهندسي صنايع ،مدير فنبازار پارك فناوري پرديس

چكيده
طي چندسالي كه از شكلگيري فنبازار در كشور ميگذرد ،ساختار مذكور به داليل مختلف به عنوان بازار فناوري فعاليت نكرده و عملكرد خود را محدود به
اطالعرساني در حوزههاي مختلف كرده است .اين در حالي است كه وظيفه اصلي فنبازار و كاركردي كه باعث ايجاد ارزش افزوده ميشود ،عملكرد آن بهعنوان
سامانه خريد و فروش فناوري است .در اين مقاله بعضي از عوامل تأثيرگذار بر اين مشكل ،احصا شدهاند .آنچه در مقاله حاضر مدنظر است ،بررسي موانع و
چالشهاي شكلگيري و توسعة فن بازار و يافتن ميزان اهميت آنهاست كه از طريق ارزيابي مجدد و روزآمد كردن مطالعات انجامشده در مورد فنبازار و و
احصاء موانع در حوزههاي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و ...انجام خواهد شد .همچنين از روشهاي آماري رگرسيون مرحلهاي و نيز تحليل همبستگي ،ميزان
اهميت هركدام از موانع مذكور مشخص خواهد شد.
با مشخص شدن موانع مذكور و نيز ميزان اهميت آنها ،عالوه بر برنامهريزي بهتر و دقيقتر براي ايجاد فنبازار ملي ،مراكز متولي مانند پاركهااي علاو و فنااوري
كه وظيفة مديريت تحقيق و توسعه را بر عهده دارند ،تالش خود را معطوف به داشتن ساختاري متمركز ،كارآمد و در خدمت توسعه فناوري كشور خواهند كارد.
بنابراين ،مقالة حاضر سعي بر آن دارد تا ضمن احصاء كردن موانع مذكور ،به منظور برنامه ريزي براي رفاع مواناع ،ميازان اهميات و تأثيرگاذاري هركادام را نياز
مشخص نمايد.
كليدواژهها :فناوري ،مديريت فناوري ،فنبازار ،رتبهبندي ،مدل مكينزي

 -1مقدمه

'

بهكارگيري «فنبازار» بهعنوان سامانهاي براي هدايت و نظارت

كشورهاي مختلف در سراسر دنيا با توجه به عوامل و

بر مبادالت فناوري است .در سالهاي اخير ،استفاده از

واقعيات مختلفي كه با آن روبرو هستند ،ابزارها و روشهاي

سازوكار مذكور بهخصوص در كشورهاي در حال توسعه با

مختلفي را براي حركت بهسمت اقتصاد مبتني بر دانش مورد

استقبال مواجه شده است.

استفاده قرار دادهاند .سابقة تاريخي ،زمينههاي فرهنگي،

استفاده از فنبازار جهت ايجاد و مديريت بازار فناوري در

شاخصهاي اقتصادي و بهطور كلي ،ميزان توسعهيافتگي،

كشور ما از سال  1832مدنظر بوده است .مدل اجرايي فنبازار

تعيينكنندة آن است كه چه كشوري در كدام برهه از زمان،

ملي كه از آن زمان تاكنون توسط فنبازار پارك فناوري

جهت نيل به اولويتها و برنامههاي مذكور بايد از چه روش

پرديس اجرا شده ،ثمرة مطالعات انجام شده در همان زمان

و سازوكاري استفاده نمايد.

است .نظر به اينكه مدل مذكور در رابطه با تحقق برخي

يكي از ساز وكارهايي كه استفاده از آن با هدف تسهيل در امر

كاركردها با مشكالتي مواجه شده است ،اين مقاله برآن است

پيادهسازي سياستهاي فوق ،نزديك به سه دهه قدمت دارد،

تا ضمن معرفي برخي از مفاهيو ،به پارامترهاي روزآمدشده
در رابطه با مدل مذكور و نيز موانع و چالشهاي پيادهسازي

*نويسنده عهده دار مكاتباتalaei.ehsan@gmail.com :

فنبازار ملي بهعنوان يك بازار فناوري در ايران اشاره نمايد.
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اقتصاددانان ،بازار را مكان فيزيكي كه خريداران و فروشندگان

 -2مفاهيم و مباني نظري

براي مبادله كاال و خدمات دور هو جمع ميشوند ،ميدانند.
به عبارت بهتر و در نگاه كلي ،بازار مكاني است كه در آن

 1-2تعریف فناوري

خريداران (مشتريان اعو از حقيقي و حقوقي) و فروشندگان

طبق تعريف سازمان جهاني مالكيت فكري ،فناوري (فناوري)

(شركتها و كارگاههاي توليدي) كاالي خود را مبادله

عبارتست از «دانشي سيستماتيك براي توليد كاالها و خدمات

ميكنند .بازارها هر چند به دو صورت بازار كاال ،نوع كااليي

در صنعت ،كشاورزي و ساير بخش هاي تجاري»].[1
در اين تعريف سه مفهوم اساسي وجود دارد]:[2

كه در بازار به فروش ميرسد و بازار عوامل توليد ،بر حسب
توليدكنندگان نيز مي توانند تقسيو بندي شوند ،اما به طور كلي

اول :فناوري بايد سيستماتيك باشد ،اين بدان معناست كه

بازارها به شكل بازار رقابت كامل ،رقابت ناقص ،رقابت

فناوري بايد بهگونهاي سازماندهي شود كه بتواند براي

انحصاري ،بازار بينالمللي و بازارهاي چند مليتي تقسيو بندي

مشكالت راه حل ارائه نمايد.

ميشوند].[5

دوم :دانش بايد در جاي خاصي وجود داشته باشد.
بهعنوان مثال در اسناد ،نقشهها و يا در فكر فردي خاص.
اين بدان معناست كه دانش بايد اين قابليت را داشته باشد
تا از فردي به فرد ديگر يا از جايي به جاي ديگر منتقل
شود.
سوم :دانش بايد بر مبناي هدف و كاربرد خاصي باشد.
بهعنوان مثال از آن در صنعت ،كشاورزي يا بخشهاي
تجاري استفاده گردد.

 2-8-2معرفي فنبازار بهعنوان یك بازار فناوري

فنبازار بهمعناي بازار فناوري و مركزي براي انجام مبادالت
فناوري است .همانطور كه بازار مسكن محل مبادله مسكن
است و بنگاههاي معامالت مسكن واسطههاي اطالعاتي و
حقوقي معاملة مسكن هستند ،در بازار فناوري نيز فنبازارها
نقش واسطهاي براي رساندن اطالعات فناوري به
«عرضهكنندگان»« ،متقاضيان»« ،كارآفرينان» و «سرمايهگذاران»
را دارند .درضمن فنبازارها در دنيا معموالً به ارائة مشاوره در

 2-2مفهوم انتقال فناوري

خصوص مراحل انتقال فناوري نيز ميپردازند.

انتقال فناوري فرايندي است كه جريان فناوري از يك منبع به

فنبازار عبارتست از سامانهاي كه با استفاده از سياستها و

يك گيرنده را ميسر ميسازد .در اين مورد منبع ،مالك يا

راهكارهاي مختلف ،موانع موجود سر راه معامالت فناوري را

دارنده دانش است ،در حالي كه دريافتكننده ،ذينفع چنين

از ميان برداشته و بازاري شفاف و باز از تراكنشهاي فناورانه

دانشي است .منبع ميتواند يك فرد ،يك شركت يا يك كشور

شبكه

را

بوجود

آورد.

دراينصورت،

ميتوان

به

باشد] .[8انتقال فناوري را به عنوان «فرايندي تعريف ميكنند

عرضهكنندگان ،متقاضيان و مراكز ارائهدهنده خدمات فناوري

كه توسط آن علو و فناوري از يك فرد يا گروه به فرد يا گروه

و نيز مجموعه سياستها و روالهاي مديريت اين شبكه،

ديگري  -كه از آن دانش جديد براي انجام كارها به روش

عنوان «بازار نظاممند معامالت فناوري» را اطالق كرد].[6

خود بهره ميگيارد  -منتقل ميشود»] .[4انتقال فناوري را باه

البته بازار نظاممند مورد اشاره ،ميتواند دو شكل داشته باشد:

عنوان «فرايند آمااده كاردن فناوري طراحي شده براي يك

شكل فيزيكي :در سيستو فيزيكي بازار ،تسهيالت عيني

هدف سازماني ،جهت استفاده در سازماانهاي دياگر و باراي

وجود دارد .معموالً در اين نوع بازار ،قسمتهايي مانند

اهداف باالقاوه مفيد ديگر» تاعرياف ميكناد.

دفاتر كارگزاري انتقال فناوري ،اطاقهاي مذاكره،
نمايشگاهها ،دفاتر مراكز ارائهدهندة خدمات فناوري در
حوزههاي گوناگون مانند حقوقي ،سرمايهگذاري و ...

 8-2فنبازار ،زیرساخت نوین انتقال فناوري
 1-8-2معرفي بازار (كاالها و خدمات)

وجود دارد.
شكل مجازي :سيستو مجازي عمدتاً شامل بانكهاي
اطالعاتي دربرگيرنده اطالعات تخصصي در مورد مراكز
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ارائهدهندة فناوري ،سرمايهگذاران ،مراكز ارائهدهندة

 با توجه به تعداد محدود عرضهكنندگان و متقاضيان

خدمات و  ...است كه در اغلب موارد از طريق شبكة

در بازار فناوري ،باازار رقابات كامال در ماورد آن

اينترنت قابل دسترسي است.

مصداق ندارد.

فعاليتهاي فنبازار ميتواند از فعاليتهاي اصلي تشكيل

 با توجه به اينكه بازار فناوري ،باازار رقابات كامال
1

شود ،كه با مبادالت فناوري مرتبط هستند و فعاليتهاي

محسوب نمي شود ،سيستو قيمت گاذاري فنااوري

پشتيباني كه اطالعات و خدمات كامل را براي گسترش

در اين بازار نسبت به ساير بازارها ،شاكل متفااوتي

مبادالت ارائه مينمايند ،كه توسط داك لي براساس مدل

دارد.

مفهوم زنجيره ارزش پورتر در جدول  ،1خالصه شدهاند.

 ويژگي همگن بودن در مورد باازار فنااوري صادق
نميكند .به دليل اين كه بازار فناوري به مثابه باازار

 8-8-2تفاوتهاي بازار فناوري (فنبازار) با سایر بازارها

كاالها و خادمات نيسات كاه كاالهااي واحادهاي

الف) ساختارهاي موضوعي متفاوت

توليدي در يك صنعت خاص در بازار كامالً مشاابه

در مقام مقايسه فنبازار بهعنوان بازار فناوري با ساير بازارهاا،

باشند.

تفاوتهاي زيادي را ميتاوان برشامرد .ناگفتاه پيداسات كاه

 محاادود بااودن توليدكنناادگان (عرضااهكنناادگان) و

برخي از اين تفاوتها مربوط به موضاوعيت و ماهيات باازار

مصرفكنندگان (متقاضيان) ،كه در اداماه بيشاتر باه

فناوري در مقايسه با ساير بازارهاسات كاه باا درنظار داشاتن

آنها اشاره شده است.

ويژگيهاي فناوري و نيز بازار (كه در قبل به آنها اشاره شاد)،
ميتوان اين تفاوتها را مورد بررسي قرار داد.
دستة اول تفاوتهاي مربوط به بازار كاالهاا و خادمات و
بازار فناوري ،به ويژگيهااي فنااوري مارتبط مايشاود .ايان
ويژگيها باعث ميشوند موضوع شكلگياري باازار فنااوري،
متفاوت از شكلگيري هر بازار ديگري باشد .تعادادي از ايان
ويژگيها عبارتند از:





ب) وضعيت خاص عرضهكنندگان فناوري
در تعامالت فناوراناه ،عرضاهكننادة فنااوري (امتيازدهناده) و
متقاضااي فناااوري (امتيازگيرنااده) ،دو ركاان اصاالي محسااوب
مي گردند .در بازار فناوري ،عرضه كنندگان فناوري مالحظاات
خاص خود را دارند كه در ادامه به بعضي از آنها اشااره شاده
است].[9

فناوري از جنس اطالعاات و داناش اسات ،بناابراين:

ج) وضعيت خاص متقاضيان فناوري

نامحسوس است ،با مصرف از بين نميرود ،بدون مرز

در قسمت قبل به استراتژي هاايي اشااره شاد كاه الزم اسات

و فراملي و فزاينده است.

توسط عرضهكننده اتخاذ شود .واقعيت اين است كاه متقاضاي

عليرغو اينكه فناوري مستهلك نمي شاود ،اماا جااي

فناوري نيز بايد پيش نيازهاي الزم را داشته باشد .نكته اخير از

خود را به فناوريهاي ديگر ميدهد].[3

مالحظات اساسي انتقال موفق فناوري است .باهعباارت بهتار،

فناوري شامل سخت افازار ،نارمافازار ،داناشافازار و

متقاضي فناوري باياد باا درنظار گارفتن مالحظاات و ايجااد

سااازمانافاازار اساات .بنااابراين طيااف گسااتردهاي از

قابليت هايي ،به بهترين شاكل ممكان از امتيااز كساب شاده،

اطالعات را دربر ميگيرد.

بهرهبرداري نمايد.

ويژگيهاي اشاره شده همگي داللت بر پيچيدگي هاي فناوري
و مباحث مرتبط با آن ،باهخصاوص موضاوع انتقاال فنااوري
دارند .بنابراين شكل گياري باازار فنااوري نياز موضاوعات و
پيچيدگيهاي خااص خاود را باهدنباال دارد .بعضاي از ايان
موضوعات عبارتند از:

1- Technology Pricing
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جدول  )1فعاليت هاي فنبازار ][7
زيرساخت
فعاليتهاي پشتيباني

سيستو حمايتي كامل :مبادالت استاندارد ،پرداخت ،تأمين مالي ،تجاريسازي،
استانداردهاي حسابداري ،سرمايهگذاري و غيره

مديريت منابع انساني

نيروي متخصص :نوسازان واردهكنندگان بازار فيزيكي و بازار مجازي

مديريت فناوري

مهارت و فناوري :اينترنت ،اينترانت ،تجارت الكترونيك ،پايگاه داده

خريدها

خريد :مواد ،ابزار

وروديها

فناوري ،نيروي ماهر ،برنامهها ،كاالهاي فناوريكي

عمليات

مبادالت ،واسطهها و تبليغات

خروجي ها

قرارداد و انتقال ،محصول جديد و ارزيابي فناوري

فعاليتهاي اصلي

 4-2مدلهاي پيادهسازي فنبازار

ميدهد و از طرف ديگار خادمات پشاتيباني الزم را در باازار

فنبازارها در جهان اگرچه نقشة راه و رسالت عماومي مشاابه

مجازي و فيزيكي براي ترويج مباادالت در دو ساطح ملاي و

دارند ،اما در مناطق مختلف جهان با ساختارها و حتي نامهاي

محلي ارائه مينمايد.

متفاوتي ديده ميشوند كه ممكن است از كشاوري باه كشاور

در مرحلة دوم ،يك فانباازار دوجانباه راهانادازي مايگاردد.

ديگر نيز در مدلهاي اجرايي آنها تفاوتهاايي وجاود داشاته

فنبازار دوجانبه يك سيستو جامع ارتباطي است كه در آن هر

باشد .بهطور كلي ،بهنظر ميرسد بين ميزان توسعه كشاورها و

فن بازار ملي در دو كشور با ارتباطات جغرافيايي ،اقتصاادي و

ساختارهايي مانناد فانباازار ارتبااط وجاود دارد كاه جهات

فناورانهاي عميق به يكديگر ارتباط داده ميشوند.

مديريت فناوري مورد استفاده قرار ميگيرند .به ايان صاورت

سومين مرحله ،راه اندازي يك فنباازار منطقاهاي اسات .ايان

كه در كشاورهاي توساعه يافتاه كاه زيرسااختهااي توساعة

نمونه سيستو بازتر و توسعه يافتهتر از يك فانباازار دوجانباه

فناوري مهياتر هستند ،فنبازارها بيشاتر وظيفاة اطاالعرسااني

بااوده و بااازاري بااراي گسااترش مبااادالت فناااوري در بااين

فناوري را بر عهده دارند .اين درحالي است كه در كشاورهاي

كشاورهاي منطقااهاي اساات كاه داراي تشااابهات جغرافيااايي،

درحال توسعه ،فنبازارها بايد جبران نقص كااركرد بعضاي از

اقتصادي و فرهنگي هستند.

زيرساختها (مانند قاوانين ،مشاوقهاا و  )...را باا باهوجاود

مرحلة چهارم ،راهاندازي فنبازار جهاني است .در اين مرحلاه

آوردن بعضي از مكانيسوها بنمايند.

الزم است كه محدودهها و مواردي كه قابل تجارت هساتند را

 1-4-2دیدگاه توسعهاي در پيادهسازي فنبازار

به طور كلي فن بازارها در جهان با توجه باه مالحظااتي مانناد
جهاني شدن و گسترش مناسبات كشاورها باا يكاديگر دچاار

به دليل تغييرات سريع در اقتصاد جهاني و محيطهاي فناورانه،
وسعت داد .بنابراين بسيار مفيد است كه يك فانباازار جهات
عمل در سطح جهاني به عنوان يك بازار مخصاوص مباادالت
فناوري راهاندازي گاردد كاه بوسايله دولاتهاا ،دانشاگاههاا،

رشد و تكامل ميشوند .بهصورت كلي يك فنبازار بهصورت

آزمايشگاهها و شركتها اداره ميشود].[11

فنبازار ملي است كه به تدريج از توسعة يك فنباازار محلاي

 2-4-2دیدگاه وظيفهاي در پيادهسازي فنبازار

بوجود خواهد آمد.

فنبازارها بر اسااس شااخصهااي مختلاف باهصاورتهااي

فنبازار محلي ،بازار ويژة مبادالت فناوري را شكل ميدهد كه

متفاوتي دستهبندي ميشوند .بر اساس وظيفه اصلي ،فنبازارها

در آن نمايشگاههاي فناوري و همايشهاي فناوري بهصاورت

به سه دسته تقسايو مايشاوند .فانباازار اطالعاات فنااوري،

رسمي يا غيررسمي جهات گساترش مباادالت فنااوري باين

فنبازار مبادالت فناوري و نوع تركيبي آنها.

تأمينكنندگان و استفادهكننادگان در ياك محال باهخصاوص

فن بازار اطالعات فناوري ،سيستو جاامع گساترش اطالعاات

برگزار ميشوند .فنبازار ملي از طرفي مبادالت فنااوري را در

است كه به جمعآوري و توليد اطالعاتي دربارة مبادالت انتقال

سطح ياك كشاور از طرياق باازار مجاازي و فيزيكاي شاكل

فناوري ميپردازد و آنها را براي استفادهكنندگان فناوري منتشر

مرحله به مرحله جهاني ميشود .مرحلاة اول راهانادازي ياك

ميكند .متقاضي مايتواناد باه جساتجوي فنااوري مناساب و
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شريك فناوري خود با توجه به دسترساي آساان و ساريع باه

 1-5-2فن بازار دفااعي تجرباف فان باازار در وزارت دفااو و

اطالعات بپردازد كه از طريق شابكة پخاش اطالعاات انتقاال

پشتيباني نيروهاي مسلح

مييابد .فنبازار ژاپن ،نمونهاي از اين فنبازارهاست.

ايجاد فنبازار دفاعي ،طرحي بود كه از سال  1832در دساتور

فنبازار مبادالت فناوري موسوم باه باازار معاامالت فنااوري،

كار مؤسسه آموزشي تحقيقااتي صانايع دفااع قارار گرفات و

سيستو تجارت فناوريهاي شناختهشدهاي است كاه از طرياق

بهطور مشترك از طريق دفتر سياستپژوهي فناوري دفااعي و

معرفااي مسااتقيو آنهااا بااين خرياادار و فروشاانده ،برگاازاري

انديشكدة صنعت و فناوري آصف ماورد اجارا قارار گرفات.

نمايشگاه هاي منظو و نامنظو نمونههاي محصوالت فناوريهاا

طرح مورد نظر ،همانطوري كه از نامش پيداست ،ايجاد باازار

و ( ...بااازار فيزيكااي و بااازار مجااازي) عماال مااينمايااد.

فناوري در حوزه فناوريهاي دفاعي را هدف قرار داد.

فعاليتهاي مبادالت فناوري مي توانند جامع باشند يا مورد باه
مورد بر حسب زمينه ،محصول و هدف فرق كنند .سمينارهاي
انتقال فناوري و ارائة فنااوري هماراه باا مباادالت فنااوري و
هوزمان با آن برگزار مي گردند .اين بازارها ميتوانند در سطح
منطقه ،ناحيه ،بخش يا تركيبي از هركدام ايجاد شوند .فنبازار
انور 1فرانسه نمونهاي از اين نوع فنبازار است.
نمونة تركيبي فنبازار فوق ،فنبازاري اسات كاه مشااوره هاا،
واسااطههااا و مبااادالت انتقااال فناااوري را ارائااه مااينمايااد و
اطالعاتي را كه با انتقال فناوري مرتبط ميباشند را تأمين كرده
و فرايند كانل تحقيقات فناوري تا سارمايهگاذاري تجااري را

 2-5-2سابقف فنبازار در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

موضوع فنبازار و تصميوگيري و سياستگذاري در ماورد آن
در وزارت علااوم ،تحقيقااات و فناااوري از ابتاادا تاااكنون بااا
چالشهاي بسيار روبارو باوده و فرازونشايبهااي زياادي را
پشت سر گذاشته است .از مهمترين اقدامات اين وزارتخانه از
سال  1832تا  ،1835برگزاري چهار دوره نمايشگاه فانباازار
در حاشية هفتة پژوهش بود كه با هدف زمينهسازي و تساهيل
دادوستد فناوري با مشاركت مراكز مختلاف فعاال در عرصاة
فناوري از سراسر كشور برگزار گرديد.

پشتيباني ميكند .يك نمونه از فنبازار تركيبي فنبازار يونيادو

 8-5-2فن بازار منطقه اي تجربف فن بازار در پارك هااي علام و

است.

فناوري

موضااوع راهاناادازي فاانبااازار ،از سااال  1835مااورد اسااتقبال

 5-2اقدامات انجام شده در كشور
با گسترش روزافزون اهميت فنبازارها در دنيا باهعناوان ياك
ابزار قدرتمند توسعه و تبادل فناوري ،ايدة ايجاد فانباازار در
كشور در سال 1831شكل گرفت .باا توجاه باه نباود تجرباة
مشابه در داخل كشور ،فاز مطالعاتي فانباازار ملاي اياران در
همان سال در دو مجموعه پارك فناوري پرديس و انديشاكدة
صاانعت و فناااوري آصااف آغاااز شااد .ماادل مناسااب بااراي
پيادهسازي در ايران با توجه مطالعات انجامشده و نياز شارايط
و زيرساختهاي موجود در كشاور در ساال  1832اساتخراج
گرديد و منجر به شكلگيري اولين فنبازارها در پارك فناوري
پرديس و انديشكدة صنعت و فناوري آصاف شاد كاه تحات
عنوان فنبازار ملي ايران و فنبازار دفاعي باهكاار خاود اداماه
دادند .در ادامه ،به مهمترين اقادامات انجاامشاده در راساتاي

پارك هاي علو و فناوري نيز قرار گرفت .در زمان نگارش اين
تحقيااق ،سااه فاانبااازار بااهعنااوان فاانبازارهاااي منطقااهاي در
پاركهاي علو و فنااوري خراساان ،اصافهان و يازد ،مشاغول
فعاليت بوده اند .از آنجاييكه رسالت اصلي پاركهااي علاو و
فناوري ،حمايت از تحقيق و توسعه است ،ايان مراكاز عمادتاً
باااه شااابكه گساااتردهاي از صااااحبان فنااااوري ،متقاضااايان،
سرمايهگذاران و فعاالن حوزة علو و فنااوري در منطقاة خاود
دسترسي دارند .بنابراين شكلگيري فنباازار باا هادف ايجااد
بازار فناوري در دستور كار پااركهااي علاو و فنااوري قارار
گرفته است و اين مراكز سعي كاردهاناد تاا باا بهارهگياري از
فرصتهاي موجود در سطح منطقه ،باازار ماذكور را ايجااد و
ساماندهي نمايند.
 4-5-2تجربف فنبازار در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي

ايجاد فنبازار در كشور اشاره ميگردد:

پروژه راهاندازي فنبازار از سال  1835در دستور كار ساازمان
قرار گرفت و يكسال بعد در ساال  ،1836فانباازار مجاازي
1- Anwar
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سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي توساط دفتار ارتبااط باا

مصاحبه هاي انجام شده استفاده شده است .بر مبناي اطالعات

صنعت معاونت توسعة فنااوري ايان ساازمان شاكل گرفات.

مذكور ،شش دسته از عوامل مربوط به عملكرد فنبازار شاامل

عليرغو گذشت بيش از يكسال از راهاندازي ،پايگاه ماذكور

عواماال اقتصااادي كااالن ،فرهنگااي و ترويجااي ،ساااختارهاي

هنوز رونق چنداني نيافته است.

قانوني ،تمركاز و تجمياع فعالياتهاا ،نظاام ملاي ناوآوري و

 5-5-2فنبازار پارك فناوري پردیس

فنبازار پارك فناوري پرديس كه از آن بهعنوان فنباازار ملاي
ايران نيز ياد ميشود ،در سال  1832باا هادف رفاع نيازهااي
اطالعاتي افرادي كه با مقولة تجاريسازي دانش فني و مبادلاة
آن سروكار دارند و نيز كمك به رفع مشكالت تجااريساازي
نوآوريها تأسيس گرديده اسات .برخاي از اقادامات اجراياي
راهاندازي اين فنبازار از ابتادا عبارتناد از :ايجااد باناكهااي
اطالعاات فنااوري در محاايط وب ،راهانادازي ساايت جهاات

شبكهسازي احصاء گرديد و از پرسششوندگان خواساته شاد
تا نظرات خود را در مورد عوامل مذكور بيان نمايند.
تعداد پاس هاي دريافتشده به پرسشنامة مذكور ،سيزده عادد
بود كه با توجه به طراحي پرسشنامه بهصورت تشريحي (بااز)
و زمان نسبتاً زيادي كه براي پاسخگويي به آن الزم بود ،تعداد
قابل قبولي بهنظر ميرسد .با جمعبنادي پاسا هااي دريافات
شااده از اياان پرسشاانامه در كنااار مطالعااات كتابخانااهاي و
مصاحبهها ،پرسشنامه نهايي تدوين گشت.

دسترسااي بااه بانااكهاااي اطالعاااتي ،طراحااي لااوح فشااردة

 2-8مطالعه نهایي

محصوالت داراي فناوري پيشرفته ،برنامهريازي باراي اجاراي

همانطوري كه قابالً ذكار شاد ،مطالعاة نهاايي باا اساتفاده از

نشستهاي تبادل فناوري و نيز طراحي مجتمع فنبازار.

پرسشنامه جامع (نهايي) انجام شده است .ايان پرسشانامه كاه
بين نمونة آماري توزيع شد ،باهناوعي جماعبنادي اطالعاات

 -8روش شناسي تحقيق

بهدستآمده در مراحل قبلي محسوب ميگردد .اين پرسشنامه،

تحقيق موضوع مقاله حاضر از نوع كاربردي و از لحاا روش

مشتمل بر دو بخش كلي است:

توصيفي ا تحليلي است .در اين تحقيق با استفاده از مستندات

بخش اول :مشخصات فردي ،كه با هادف ارزياابي اطالعاات

و مطالعات تطبيقاي ،ادبياات موضاوع تادوين شاده اسات و

توصيفي پرسششوندگان طراحي شده است و مشتمل بار ناام

براساس اين مباني و همچنين مصاحبه با كارشناسان فعاال در

و نااام خااانوادگي ،ساامت ،ساان و تحصاايالت بااهعنااوان

امور مرتبط با فنباازار و فنااوري ،از ساؤاالت تحقياق پاسا

موضوعهاي اختياري و سابقة فعاليت در حوزههاي مارتبط باا

گفته شد .در كناار آن ساعي شاده اسات باا اساتفاده از نظار

فناوري به عنوان تنها موضوع اجباري است .طراحاي موضاوع

مصاحبهشوندگان ،پرسشنامهاي تدوين شاده و از كارشناساان

آخر و ايجاد الزام براي پاس به آن ،باه دليال ايان اسات كاه

مختلف مرتبط با بخاشهااي فانبازاركاه آشانايي باا مفهاوم

امكان حذف دادههاي احتمالي افرادي فراهو گاردد كاه داراي

فنبازار دارند (مانناد اساتادان دانشاگاه ،ماديران شاركتهاا،

سابقه كاري كافي در حوزة مورد مطالعه نبودهاند.

صاحبان ايده و فنااوري ،صاندوقهااي حمايات از ايادههاا،

واجدين شرايط (جامعه آماري) براي پاسا باه پرسشانامه باا

حقوق فناوري و بازاريابي) نظرسنجي مياداني باه عمال آياد.

توجه به ويژگيهاي عماومي اشااره شاده در قسامت قبال و

باراي اسااتفاده از نظاارات كارشناسااان و خبرگااان در راسااتاي

ويژگيهاي اختصاصي اشاره شده در زير برآورد شدهاند:

تدوين موانع پيادهسازي و نيز عوامل موفقيت فنباازار ،در دو

 .1تسلط بر مفاهيو مديريت فناوري و فنبازار

مرحله از پرسشنامه بهره گرفته شده و سپس دادههاي حاصال

 .2آشنايي با سياستهاي كالن اقتصاادي و فرهنگاي

مورد تحليل آماري قرار گرفته است.
 1-8مطالعه اوليه
در اين مطالعه ،كه با استفاده از پرسشنامة باز انجام شده است،
از خروجيهاي مربوط به مطالعات كتابخانهاي و تطبيقي و نيز

كشور
 .8آشنايي باا نظاام ملاي ناوآوري كشاور و بساترها
وچارچوب هااي قاانوني باهخصاوص در حاوزة
فناوري

مسعود موحدي ،سيد احمدرضا عالئي طباطبائي  ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال سوم ،شماره  ،1پایيز 1831

 .4آشنايي با اقدامات صورتگرفته در حوزة فنبازار
در كشور

براي تحليل توصيفي داده هاي حاصل از آمار توصيفي استفاده
ميشود.

 .5دارا بااودن آگاااهي كاافي در مااورد مأموريااتهااا،
برنامهها و اهداف فنبازار ملي ايران

 -4استراتژي تحليل

با در نظر گرفتن سه ويژگي اول اشاره شده در بااال ،مايتاوان

همانطوري كه در قسمتهاي پيشايين اشااره شاد ،ساؤاالت

گفاات كااه تعااداد زيااادي از افااراد شااامل :اسااتادان دانشااگاه

پرسشنامة ايان تحقياق باا اساتفاده از طياف ليكارت  5تاايي

(بهخصوص مدرسان رشتههاي مديريت فناوري) ،اكثر مديران

طراحي شده اند .طبق نظر سكاران ،با توجاه باه اينكاه طياف

وزارت علوم و معاونت علمي و فنااوري رياساتجمهاوري،

مذكور نوعي مقياس فاصالهاي و پيوساته اسات ،مايتاوان از

مديران مراكز تحقيق و توسعه صانايع ،ماديران و كارشناساان

بديل هاي مربوط به آزمونهاي آماري پارامتري اساتفاده كارد.

پژوهشكدهها ،پارك هاي علو و فناوري و مراكاز رشاد ،جازء

در اين آزمونها هيچ فرضي درباره جامعه نميكنيو].[12

جامعه آماري ما محسوب ميگردند .اما نكتة مهمي كاه تعاداد

در مرحلة اول به بيان فرضيه تحقيق ميپردازيو .باا توجاه باه

واجدين شرايط را به ميزان چشامگيري كااهش مايدهاد ،دو

مطالعات اكتشافي ،مصاحبه هاي انجامشاده و پرسشانامه هااي

شرط اشاره شده بهعنوان شارطهااي چهاارم و پانجو اسات.

جمع آوري شده ،فرضيه تحقياق در ماورد مواناع پياادهساازي

آشنايي با اقدامات انجام شده در حوزة فنبازار ،ويژگي مهمي

فنبازار متشكل از  48متغيار داخلاي و خاارجي و  11متغيار

است كه تنها دستاندركاران راهاندازي فنبازار در كشور (كاه

مربوط به عوامل موفقيت است .براي تحليل وضعيت متغيرهاا

در فصل دوم در قسمت مطالعات تطبيقي به آنها اشااره شاد)

و چگونگي ارتباط باين آنهاا از مادل  7Sمكينازي 1اساتفاده

حائز آن ميباشند .دارا باودن ويژگاي پانجو باراي پاسا باه

كردهايو .اين مدل بيان مي داردكه هفت عامل داراي وابساتگي

پرسشنامه باالترين ميزان اهميت را دارد و به اين دليل اسات

متقابل در يك سازمان وجود دارند كه براي موفقيات ساازمان

كه  11سؤال از  48سؤال مربوط به موانع پيادهسازي فانباازار

الزم است هو راستا شاوند .ساه عامال اساتراتژي ،سااختار و

ملي -كه اين تحقيق در پي شناساايي آنهاسات ، -باه عوامال

سيسااتو از هفاات عاماال مااذكور« ،سااخت» 2و چهااار عاماال

دروني فنبازار مشتمل بر مأموريت ،اساتراتژي ،سياساتهااي

ارزشهاي مشترك ،مهارتها ،سبكها و كاركنان ،جزء عوامل

اطالعرساني و  ...اختصاص يافتهاند .بنابراين واجدين شارايط

«نرم» 8طبقهبندي ميشوند .مبناي كااركرد مادل ايان واقعيات

باي اد حتم ااً آگاااهي كااافي در مااورد اقاادامات انجااامشااده و

است كه ،براي فعاليت موفقيتآميز يك ساازمان هفات عامال

برنامههاي فنبازار ملي نيز باشند.

اشاره شده بايد تقويت و هوراستا شوند .بهعبارت ديگار ايان

با توجه به جميع جوانب مذكور ،تعداد كل افراد واجد شرايط

مدل مي تواند كماك كناد تاا ماواردي شناساايي گردناد كاه

در زمان انجام تحقيق  31نفر برآورد شدند .پرسشنامة تحقياق

هوراستا نيستند اما بايد هوراستا شوند .همچنين ماواردي كاه

براي تمامي اعضاء جامعه آماري ارسال گرديد كاه در نهايات

در حال حاضر هوراستا قلمداد ميشوند ،چگونه ميتوانناد در

 01نفر از پرسششوندگان به پرسشنامه پاس دادند .طبق نظار

خالل ساير تغييرات ،همچنان هوراستا باقي بمانند .روش كاار

سكاران ،هنگامي كاه جامعاة آمااري ،تعادادي برابار  31نفار

به اين صورت است كه بر طبق اين مدل ،دو نقطاه مشاخص

داشااته باشااد ،الزم اساات نمونااة آماااري داراي  66عضااو

ميشوند .نقطة اول مربوط به وضعيت فعلي ساازمان و نقطاة

باشد] .[11همانطوري كه مالحظه ميشود ،حتي اگر قرار بود

دوم مربوط به وضعيت مطلوب و مورد انتظار است .در اداماه

نمونه گيري انجام شود اين تعداد بيشتر از حدنصاب مورد نياز

بااا تحلياال و مقايسااه بااين نقاااط اول و دوم ،شااكافهااا و

است.

ناسازگاريها قابل استحصال است.

در تحقيق حاضر پس از اخذ اطالعات و دريافت پرسشنامهها
كه هدف آنها تعيين اهميت گزارهها و راساتيآزماايي آنهاا از
طريق امتيازدهي در قالب ليكرت  5ارزشي ليكرت بوده است،

1- McKinsey
2- Hard Elements: Startegy, Stracture, Systems
3- Soft Elements: Shared Values, Skills, Style, Staff

مسعود موحدي ،سيد احمدرضا عالئي طباطبائي  ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال سوم ،شماره  ،1پایيز 1831

كل متغيرهاي 58گانه را بر اساس دستهبندي مكينزي اينچنين

اعتبار آنها مورد تأييد قرار گيرد .نظر به اينكه عباارات مطارح

تقسيوبندي و نامگذاري كردهايو:

شده در پرسشنامه ،ميزان موافقت پرسش شونده را مورد سؤال

سازة :E1 1متشكل از نه متغير مربوط به نظام ملي نوآوري

قرار دادهاند  ،آزمون فرض را به صورت زير طراحي كردهايو:

ساازة  :E2متشاكل از هشات متغيار مرباوط باه بسااترها و

اگرچه در طيف ليكرت 5تايي (1تا ،)5ميانگين طياف برابار 8

ساختارهاي قانوني

8

(برابر با وزن گزينه) محاسبه مي شود ،اما در اين تحقيق باراي

سازة  :E3متشكل از چهار متغير مربوط باه وضاعيت ارائاه
خدمات فناوري

اينكه امكان قضاوت در مورد نتايج حاصل با اطمينان بااالتري
فراهو گردد ،از ميانگين باالتر يعني عادد  8.2در ايان آزماون

سااازة  :E4متشااكل از پاانج متغياار مربااوط بااه فاكتورهاااي
اقتصادي

استفاده شده است.
براي آزمون فرض هاي مربوط به پديده هاي اجتماعي معماوالً

سازة  :E5متشكل از هفت متغير مربوط به شابكه داخلاي و
خارجي

سطح اطمينان  95درصد مورد استفاده قارار مايگيارد و ايان
ميزان براي آزمون فرض مريوط به مشخصههاي فناي كاه باه

سازة  :I1متشكل از شش متغير مرباوط باه اساتراتژيهاا و
برنامههاي فنبازار

دقت باالتري نياز دارند ،معموالً  99درصد است .براي آزمون
فرض هاي مربوط به اين تحقيق ،سطح اطميناان  90.5درصاد

سازة  :I2متشكل از چهاار متغيار مرباوط باه فعالياتهااي
اطالعرساني و ترويج

در نظر گرفته شده است كه بين دو سطح دقت مورد اشاره در
باال محسوب ميگردد .با توجه به اين ساطح اطميناان ،مبنااي

سازة  :Sساازه متشاكل از ده متغيار (شااخص) مرباوط باه

مقايسهاي آمارة آزمون ،عدد 1/96بدست خواهد آمد .بار ايان

موفقيت فنبازار

اساس و با توجه به توضيحات داده شاده در قسامت معرفاي

همانطوري كه مشاهده مي شود ،سازه هاي  Eعوامل خاارجي

روش آزمون فرض آماري ،ميتوان فرضيههاي مطرح شاده را

مطاارح شااده در پرسشاانامه و سااازههاااي  ،Iعااواملي درونااي

مورد ارزيابي قرار داد.

مطرحشده را نشان ميدهند .سازة  ،Sهو دربردارندة متغيرهاي

در مرحله چهارم همبستگي ميان عوامل بيروني و دروني را باا

مربوط به عوامل موفقيت است.

موفقيت فنبازار خواهيو سانجيد .باراي ايان كاار همبساتگي

در مرحله دوم با استفاده از آزمون كولموگروف-اساميرنوف،2

سازههاي  Eو  Iرا با سازة  Sبا استفاده از روش پيرسون مورد

نرمال بودن دادهها را آزمون كرديو .همانطوري كاه قابالً هاو

آزمون قرار خواهيو داد .اين آزمون فرضية همبساتگي را باين

اشاره شد ،نتيجه ايان آزماون نشاان داد كاه تماامي دادههااي

سازة  Sو تكتك سازههاي  Eو  Iمورد بررساي قارار داده و

مربوط به متغيرهاي  58گانه و ساازههااي هشاتگاناة نهاايي

ميزان همبستگي را با توجه به سطح معنيداري بياان مايكناد.

داراي توزيع نرمال هستند.

نكته حائز اهميت در مورد همبستگي سازهها ايان اسات كاه،

مرحلة سوم ،راستيآزمايي عوامل (متغيرهااي)  58گاناه را باا

مطالعات نظري ما وجود رابطة همبستگي باهشاكل ماذكور را

استفاده از آزمون فرض آماري را در دستور كار دارد.

تأييد مي كند .در اينجا آنچه مهاو اسات ،انادازهگياري ميازان

اهميت اين مرحله با توجه به اين واقعيت قابال توجياه اسات

همبستگي و بهعبارتي شدت و حدت آن است.

كه الزم است مواردي كاه باا اساتفاده از مبااني نظاري مادل
پيشنهاد شده اند ،توسط خبرگان مورد ارزياابي قارار گرفتاه و
1- Construct

 -2آزمون كولموگروف-اسميرنوف يا  KSدرجه موافقت توزياع نمارات مشااهده
شده با توزيع نظري معيني را ميسنجد .اين آزمون مشاابه آزماون كااي -دو باوده
ولي دقت (توان) آن بيشتر است .آماره آزمون  KSبرابر است با حداكثر قدر مطلاق
تفاضل فراواني مشاهده شده نسبي تجمعي از فراواني نظري نسبي تجمعاي .اگار

 -8براي سنجش ميزان موافقت پرسش شونده با عامل مطرح شده ،طيف ليكرت را

آزموني از جدول مربوط به آزمون  KSكوچكتر باشد فرض صفر پذيرفته مي شود

بهصورت  5تايي و با اختصاص عدد  1به كمتارين ميازان موافقات و عادد  5باه

در غير اين صورت رد ميشود.

بيشترين ميزان موافقت طراحي كرديو.
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كارشناسان عدم موافقت خود را با گزاره (متغير) V x
كارشناسان موافقت خود را با گزاره (متغير) V x

 x  3.2

اعالم كردهاند.

اعالم كردهند.

 x  3.2

Ho:.

H1:

معادله  )1شكل آزمون فرض آماري
جدول  )2بيان فرضيههاي همبستگي
سازه

معيار آزمون

فرضيف همبستگي

E1

نظام ملي نوآوري

هرچه مؤلفههاي نظام ملي نوآوري منسجوتر باشند ،فنبازار عملكرد موفقتري خواهد داشت.

E2

بسترها و ساختارهاي قانوني

هرچه بسترها و ساختارهاي قانوني در حوزه فناوري كاملتر باشند ،فنبازار عملكرد موفقتري خواهد داشت.

E3

وضعيت ارائه خدمات فناوري

هرچه خدمات فناوري بهصورت كاملتر و هدفمندتر ارائه شوند ،فنبازار عملكرد موفقتري خواهد داشت.

E4

عوامل اقتصادي

E5

شبكه داخلي و خارجي

هرچه شبكه داخلي و خارجي فنبازار گستردهتر و فعالتر باشد ،عملكرد آن نيز موفقتر خواهد بود.

I1

استراتژيها و برنامهها

هرچه مؤلفههاي دروني فنبازار متمركزتر و هوراستاتر باشند ،عملكرد آن نيز موفقتر خواهد بود.

I2

فعاليتهاي اطالعرساني و
ترويج

هرچه عوامل و پارامترهاي اقتصادي مدنظر از وضعيت بهتري برخوردار باشند ،فنبازار نيز عملكرد موفقتري
خواهد داشت.

شوند عملكرد آن نيز موفقتر خواهد بود.
هرچه فعاليتهاي اطالعرساني و ترويجي فنبازار بيشتر و بهتر انجام ٰ

فرضيههاي همبستگياي كه با ايان روش ماورد آزماون قارار
ميگيرند ،بهصورت اشاره شده در معادله  1بيان ميشوند.
مرحلة پنجو با هدف يافتن ضريب اهميات عوامال داخلاي و
خارجي در موفقيت فنبازار طراحي شده اسات .ايان كاار باا
استفاده از روش رگرسيون مرحله به مرحله صورت مايگيارد
كه در قسمت قبل معرفي شد .اولويت متغيرهاا باا اساتفاده از
مقايسة سطح معنيداري آنها صورت ميگيرد .متغيرهاي داراي
سطح معني داري كمتر از  5درصد وارد مدل رگرسيوني شاده
و براي آنها ضريب در نظر گرفته ميشود .تمامي متغيرها اعاو
از متغيرهايي كه وارد مدل شدهاند و متغيرهاايي كاه باه مادل
وارد نشده اند ،با توجه به سطح معنيداري قابليت ترتيببندي
و اولويتدهي دارند.
در شكل  ،1روابط بين سازههااي دروناي و بيروناي باا ساازه
عوامل موفقيت ،بهصورت شماتيك نشان داده شده است.
در اين قسمت برآنيو تا ميزان همبستگي بين عوامل داخلاي و

 .2ارزيابي ميزان همبستگي دو ساازه مرباوط باه متغيرهااي

I
دروني (  ) iبا سازة موفقيت ( ) S

1

با ورود سازههاي پردازششدة مربوط به متغيرهااي دروناي و
بيروني به نرمافزار طبق توضيحات ارائهشاده در قسامتهااي
قبل ،ضرايب همبستگي مربوط به متغيرهاا باهصاورت اشااره
شده در جدول  8بهدست ميآيند
براي يافتن ضريب همبستگي بين سازهها كافي است به محال
تقاطع سطر و ستون آنها در جدول فوق توجه كنيو .باهعناوان
مثال ،خانههايي كه رنگ پسزمينه آنهاا پررناگ اسات ،باهماا
نشان ميدهند كه همبستگي دو متغيري كه آن خاناه در محال
تقاطع آنها واقع شده است ،در سطح  1.11معنادار است.
خانههايي كه رنگ پسزمينه آنها كورنگتر است نيز بهما نشاان
ميدهند كه همبستگي دو متغيري كه آن خانه در محل تقااطع
آنها واقع شده است ،در سطح  1.15معنادار

است2.

خارجي را با عامل موفقيت اندازهگيري كنيو .ايان كاار در دو
مرحله بهصورت زير انجام ميگردد:
 .1ارزيابي ميزان همبستگي سازههااي پانجگاناه مرباوط باه
متغيرهاي بيروني (

Ei

) با سازة موفقيت ( ) S

 -1اگرچه بررسي ارتباط بين سازههاي دروني و بيروني موضوع اين تحقيق
نيست .اما با استفاده از روش فوق ميتوان اطالعات مذكور را بهدست آورد.
 -2هر چند كه خانه هاي مذكور در ستون اول سمت چا
نميشود كه مورد مطالعه ما هستند.

جادول ماذكور دياده
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نظام ملي
نوآوري

استراتژي
و برنامهها

بسترهاي
قانوني
عوامل موفقيت

خدمات

فنبازار

فناوري
عوامل

اطالورساني

اقتصادي

و ترویج

شبكه
فنبازار
ماتريس

ماتريس

متغيرهاي

متغيرهاي

مربوط به

مربوط به

عوامل دروني

عوامل بيروني
شكل  )1ارتباط سازههاي دروني و بيروني با سازه موفقيت

بنابراين با در نظر گرفتن ضرايب همبستگي زيار ساتون  Sدر

مشاهده ميشود كه تمامي سازهها بهغير از سازة  ،E2باا ايان

جادول ضاارايب همبسااتگي ،مشااخص ماايشااود كااه تمااامي

سازه داراي همبستگي معنادار ميباشند .در مورد بقيه سازههاا

سازه هاي مربوط به عوامل دروني و بيروني بهغير از دو ساازة

نيز ميتوان نتيجههاي مشابهي را استنتاج كرد.

 E2و  E3از همبستگي قابل قبولي با سازه مربوط باه عوامال
موفقيت ) (Sبرخوردارناد .همچناين در ماورد مااتريس ،E1
جدول  )8جدول ضرایب همبستگي متغيرها با روش پيرسون
I2

I1

E5

E4

E3

E2

E1

1.841

1.239

1.699

1.848

1.152

1.164

1.549

1.491

1.568

1.311

1.314

1.296

1.161

1.194

1.656

1.193

1.146

1.214

1.212

1.539

1.261

1.814

1.812

1.501

1.619

1.012

1.433

1.854
1.854
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S
S
1.549

E1

1.161

1.164

E2

1.214

1.296

1.152

E3

1.814

1.146

1.314

1.848

E4

1.619

1.261

1.193

1.311

1.699

E5

1.433

1.501

1.539

1.656

1.568

1.239

I1

1.012

1.812

1.212

1.194

1.491

1.841

I2

در قسمت قبل ،ديديو كه سازههاي مربوط به فرضايه و طارح
تحقيق ضمن ارتباط با سازة ( Sموفقيت) داراي ارتباط دروني
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با يكديگر نيز هستند .نظر به اهميت ارتباط سازههااي مرباوط
به عوامل دروني و بيروني با ساازة موفقيات ،در ايان قسامت

در صورتيكه رابطه را بدون درنظر گرفتن مقدار ثابت و تنهاا

برآنيو تا شكل و ميزان اين ارتباط را نيز پيدا كنيو .روش مورد

با حضور سازههاي  E5و  I2و  E4بازنويسي كنايو ،معادلاة

استفاده در اين قسامت ،رگرسايون گاامباهگاام اسات كاه در

زير را خواهيو داشت:

S  1.084E5  0.355I 2  0.220E4

قسمت سوم در مورد آن صحبت كرديو.
در اين روش در مرحلة اول تمامي ساازههااي پاردازششاده
وارد مدل ميگردد ،باهگوناهاي كاه ساازة  Sباهعناوان ساازه

معادله  )8تابع ارتباط سازههاي مستقل با سازه وابسته  Sبا خذف مقدار
ثابت

وابسته1و ساير سازهها بهعنوان سازههاي مستقل تعريف شوند.
همانطوري كه قبالً اشاره كارديو ،الگاوريتو روش رگرسايون
مورد استفاده به اين صورت است كه سازهها باه ترتياب وارد
مدل ميشوند .سازهها (متغيرهايي) كه سطح معنيداري آنها از
 1.15كمتر است در مدل باقيماناده و سااير ساازههاا از مادل
خارج ميشوند كه به آنها متغيرها ياا ساازههااي «غيرشاامل»

2

مي گويند .در مدل رگرسيوني مورد بحث ،سازههاي ابقا شاده
در مدل (بهترتيب ورود) عبارتند از:

 -6تحليل موانع پيادهسازي فنبازار
در اين قسمت برآنيو تا با تمركز روي هشات ساازة تعرياف
شده در رابطه با عوامل دروني ،بياروني و عواماال موفقيت و
همچنين نتايج حاصال از فراينادهاي راساتيآزماايي ،تحليال
همبستگي و نيز تحليل رگرسيوني به آنهاا اشااره كارديو ،باه
تحليل و تفسير آنها بپاردازيو .آزماون فارض انجاام شاده در
مورد تكتك فرضيهها به ما امكان اظهارنظر در مورد معتير ياا

 .1سازة E5
 .2سازههاي  E5و I2
 .8سازههاي  E5و  I2و E4

غيرمعتبر بودن آنها را ميدهد .آزمونهايي كه پذيرفته نشدهاند،
از ادامة محاسبات كنار گذاشته خواهند شد .همچنين خروجي
دو روش همبسااتگي پيرسااون و رگرساايون مرحلااهاي كااه

 1-5بررسي صالحيت مدل

بيانكننده رفتار سازه ها در ارتباط با يكديگر هستند ،بهصورت

براي بررسي صالحيت مدل به ضاريب همبساتگي آن توجاه

تاومم (طباق جادول شاماره  ،)18امكاان اظهاارنظر در مااورد

ميكنيو.

اولويت و اهميت موانع كه بهصورت سازههاي مستقل تعريف

جادول  4نشااان ماايدهااد كااه پااس از ورود سااازههااايي كااه

شدهاند را فراهو ميكند.

صالحيت ورود باه مادل را دارناد (ساه ساازه اي كاه معياار
معنيداري در آنها از  1.15كمتار اسات) ،ضاريب همبساتگي
مدل حدود  1.55است .اين بيان ميكند كه حدود  55درصاد
از دادهها و ارتباطات بين آنهاا توساط مادل رگرسايوني بياان
ميشود كه ميزان قابل قبولي است.
جدول  5نيز عالوه بر تأييد گزارههاي قبلي ،بيان ميكند كه
سه سازه وارد شده به مدل رگرسيوني (با توجه به معيارهاي
مجموع مجذورات و سطح معنيداري) از دقت الزم
برخوردارند .با توجه به ضرايب رگرسيوني ،معادلة نهايي را
با توجه به ضرايب ثابت و استاندارد ،بهصورت زيرارائه شده
است:
S  1.250E 5  0.323I 2  0.223E 4  1.349
معادله  )2تابع ارتباط سازههاي مستقل با سازه و ابسته S
1- Dependent Construct
2- Excluded

 1-6بررسي عوامل مربوط به نظام ملي نوآوري
همانطور كه در جدول  6دياده مايشاود تماامي مفروضاات
مدنظر در رابطه با نظام ملي نوآوري كه با سطح اطمينان 90.5
درصد مورد آزمون قرار گرفتهاند ،مورد پذيرش قرار گرفتهاند.
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جدول  )4بررسي صالحيت مدل رگرسيون گامبهگام
سازه /سازههاي مدل

R

R2

R2

انحراف معيار استاندارد برآورد

اصالحشده

E5

1.699

1.433

1.431

1.4520

 E5و I2

1.081

1.588

1.519

1.4856

 E5و  I2و E4

1.049

1.561

1.541

1.4255

جدول  )5پارامترهاي بيانشده توسط مدل رگرسيون
سازه /سازههاي مدل
E5

 E5و I2

 E5و  I2و E4

درجف آزادي

مجذور ميانگين

مجموو مجذورات
رگرسيون

18.231

1

18.231

خطا

18.988

63

1.215

مجموع

20.218

69

رگرسيون

14.511

2

0.251

خطا

12.014

60

1.191

مجموع

20.218

69

رگرسيون

15.266

8

5.139

خطا

11.904

66

1.131

مجموع

20.218

69

F

Sig.

64.316

1.111

83.216

23.112

1.111

1.111

مراجعه به جدول ضرايب همبستگي پيرسون نشان ميدهد كه

دهيو .عوامل مطرح شده در سازه نظام ملي نوآوري را ميتوان

سازة مربوط به نظام ملي نوآوري با موفقيات فانباازار داراي

به چند دسته تقسيو كرد:

همبستگي با ضريب پيرسون  1.549در سطح معنيداري 1.11

 .1مؤلفههاي فرهنگي در زمينة بهكارگيري فنااوري و

است كه قوت همبستگي را نشان ميدهد .بنابراين با توجه باه
محتواي سازه ،در اين قسمت برآنيو تا مفروضات مرباوط باه

مديريت آن؛
 .2انسااجام و تمركااز در سياسااتگااذاري و اجااراي
برنامهها؛

متغيرهاي تاييد شده اين سازه را مورد تحليال و تفساير قارار

 .8تحقيقات تقاضامحور و با توجه به نياز بازار.
جدول  )6نتيجف آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازه اول
متغير

فرضيههاي تحقيق

سازه

نتيجه آزمون

V1

فرضية 1

در زمينة نوآوري و توسعة فناوري در كشور ،سياستگذاري منسجو و هدايت راهبردي وجود ندارد.

فرض
پذيرش

V2

فرضية2

تحقيقات كاربردي متناسب با نياز صنعت و با توجه به بازار در ايران وجود ندارد.

پذيرش

V3

فرضية8

تربيت افراد خالق و نوآور در كشور ،با استفاده از يك سيستو آموزشي كارآمد ،صورت نميگيرد.

پذيرش

V4

فرضية 4

مناطق و خوشههاي صنعتي در كشور ،دچار ضعف عملكرد هستند.

پذيرش

فرضية5

موضوعات مرتبط با مديريت فناوري در كشور ،ناشناخته هستند.

پذيرش

V6

فرضية6

شركتهاي كوچك و متوسط در زمينةانتقال و به كارگيري فناوريها تجارب كافي ندارند.

پذيرش

V7

فرضية0

فرهنگ نوآوري و كارآفريني در كشور وجود ندارد.

پذيرش

V8

فرضية3

در دستگاههاي متولي بهمنظور ايجاد فنبازار ملي ،تمركز و هوگرايي وجود ندارد.

پذيرش

V9

فرضية9

زمينه فرهنگي براي تبادل دانش و تجربه ميان افراد و متخصصان در سازمانها و مؤسسات پژوهشي وجود ندارد.

پذيرش

V5

E1
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 1-1-6مؤلفه هاي فرهنگاي در زميناف باه كاارگيري فنااوري و

سياستگذاري و اجراي برنامههاي مربوط به فنباازار مطارح

مدیریت آن

گرديده و وجود مصاديق آنان توسط كارشناسان فنبازار مورد

همانطوري كه مشاهده ميشود ،فرضيههاي 0 ،5و  9در رابطه

تأييد قرار گرفته است .البته دومين فرضيه را ميتوان باهناوعي

با سازة مربوط به نظام ملاي ناوآوري مرباوط باه مؤلفاههااي

معلول فرضية اول دانست .باههار حاال هار دو فرضاية فاوق

فرهنگي هستند .ارتباط بين مؤلفه هاي فرهنگي در اين سازه با

به نوعي مبين اين نكته هستند كه ايجاد ساختاري بهنام فنبازار

عملكرد فن بازار از ايان حياث اهميات دارد كاه ناوآوري و

با كاركرد ملي نياز به عزم و ارادة تمامي دساتگاههااي متاولي

كارآفريني (فرضية هفتو) بهعنوان الزماة ايجااد فنااوري هااي

چه در حوزة سياستگذاري و چه در حوزة پيادهساازي دارد.

جديد و توسعة فناوري هاي موجود و به عبارت بهتار ،عرضاه

به عبارت بهتر در اولويت اول بايد كارراهة كشور براي توسعة

فناوري مطرح ميباشند .البته عرضة فناوري (توساعه و ايجااد

فناوري تعريف و جايگاه فانباازار در آن مشاخص شاود .در

فناوري) نيز خود به عنوان پيشران نوآوري و كاارآفريني قابال

اولويت دوم نيز الزم است نقش تمامي دستگاههاي اجرايي در

طرح است .بنابراين نبود فرهنگ نوآوري و كاارآفريني باعاث

راستاي پيادهسازي فن بازار به آنها تفهيو گردد.

ميشود تا روند توليد و يا عرضة دانش فني با مشاكل مواجاه
شده و يا وجود نداشته باشد.
از طرف ديگر ،تبادل دانش و تجرباه باين متخصصاان و نياز
انتقال فناوري بين شركت هاي كوچك و متوسط (فرضيههااي
ششو و نهو) باعث ميشوند كه بخش صنعت بهعناوان كااربر
اصلي و متقاضي فناوري براي توليد از زمينهها و پتانسيلهااي
موجود در كشور جهت توليد و ارائه دانش فني آگااه گاردد و
همچنين پژوهشگران و توليدكنندگان فناوري نيز از نياز بخش
صنعت در اين حوزه آگاه گردند .نبود زمينة فرهنگي فوق نياز
باعث ميشود روند طرح تقاضاهاي فناوري و ايجاد تعامل در
راستاي رفع نياز با مشاكل مواجاه شاده و ياا وجاود نداشاته
باشد .ناشناخته بودن موضوعات مارتبط باا ماديريت فنااوري
(فرضية پنجو) نيز باعث فقدان آگاهي هار دو طياف كااربران
فن بازار اعو از عرضه كننده و متقاضاي داناش فناي از وجاود

 8-1-6تحقيقات تقاضامحور و با توجه به نياز بازار

فقدان تحقيقات كاربردي متناسب با نياز باازار يكاي ديگار از
مسائلي است كه به طور غيرمستقيو پيادهسازي و ايجااد باازار
فناوري را تحت تأثير قرار مي دهد .فقدان تحقيقات كااربردي
باعث ميشود تا سهو دانشگاه باهعناوان متاولي تحقيقاات در
ايجاد فناوري قابل استفاده در توليد و تجااري ساازي كااهش
يابد .همين موضوع باعث ميشود تا بخش صنعت نيز با توجه
به خروجي و نتيجه كار دانشگاهها و مراكز پژوهشي كمتار باه
اين مراكز در راستاي رفع نيازهاي تحقيقاتي خود توجه نمايند
و اين موضوع در نهايت باعث كاهش رونق در عرضه فناوري
از طريق دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و نيز تقاضاي فناوري از
طريق مراكز صنعتي گردد .اين موضوع در نهايت شكلگياري
پررونق بازار فناوري را تحت تاثير قرار خواهد داد.

ساااختار و مكانيسااو فاانبااازار بااراي مرتفااع كااردن نيازهاااي

 2-6بررسي عوامل مربوط به بسترها و ساختارهاي قانوني

اطالعاتي آنان ميگردد.

همانطوري كه در جدول زير ديده ميشود تمامي مفروضاات

بنابراين فقدان كاركرد صحيح مؤلفاههااي فرهنگاي فاوق كاه

مدنظر در رابطه با بسترها و ساختارهاي قانوني كاه باا ساطح

وجود مصاديق آنها توساط كارشناساان فانباازار تأيياد شاده

اطمينان  90.5درصد مورد آزمون قرار گرفتهاند ،مورد پذيرش

است ،باعث ايجاد اشاكال در پياادهساازي فان باازار و باازار

قرار گرفتهاند .در اين قسمت برآنيو تا مفروضاات مرباوط باه

فناوري در كشور ميگردد.

متغيرهاي تأييد شده اين سازه را مورد تحليال و تفساير قارار

 2-1-6انسجام و تمركز در سياستگذاري و اجراي برنامهها

دو فرضية نبود سياست گذاري منسجو و هدايت راهبردي در
زميناة توسااعة فناااوري (فرضااية اول) و نيااز فقاادن تمركااز و
هوگرايي در دستگاههاي متولي بهمنظور ايجاد فانباازار ملاي
(فرضيه هشتو) در رابطه با عدم وجاود انساجام و تمركاز در

دهيو .عوامل مطرح شده در سازه فوق را ميتوان به دو دساته
تقسيو كرد:
 .1قوانين و ساختارهاي قانوني
 .2مشوقها و تسهيالت حمايتي
 1-2-6قوانين و ساختارهاي قانوني
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چهار فرضية  12 ،11 ،11و 16در رابطه با ضعف در قوانين و

مشوق ها يا وجود ندارند و يا در صورت وجاود باه صاورت

ساختارهاي قانوني مطرح شده و همگي با مقادير آمارة آزمون

هدفمند ارائه نميشوند .مثال بارز اين موضوع ،ارائة تسهيالت

باال تأييد شده اند .ايرادات موجود در مورد ساختارهاي قانوني

حمايتي در قالب انواع وام به صااحبان داناش فناي باهمنظاور

را ميتوان به دو دسته تقسيو كرد .دسته اول ،مربوط باه نباود،

تجاري سازي دستاوردهايشان است كه از كارايي بسيار پاائيني

كمبود و نقص در اين ساختارهاست و دساتة دوم مرباوط باه

برخوردار بوده است .هرچند كه اين وامهاا از ميازان و مقادار

عدم اجراي صحيح ساختارهاي مذكور است .در ايان رابطاه،

قابل قبولي نيز برخوردار نبوده اند .اين موضوع نيز در نهايات،

مي توان به قوانين موجود در كشور در حوزة مالكيات فكاري

كاهش انگيزه پژوهشگران را در پاي خواهاد داشات كاه باه

اشاره كرد ،كه برخي از آنها از زماان تصاويب در ساال 1811

پيامدهاي بيشتر آن در قسمت قبلي اشاره شده است.

بدون تغيير باقي ماندهاند .اينگوناه قاوانين جهات حفاظات از
ايده و ممانعت از تقليد و كپي از آن ،هيچگونه كارايي ندارند.
نبود اين ساختارهاي قانوني باعث كاهش انگيزه پژوهشاگران
و مبتكران در خلق ايده هاي جديد و در موارد بسياري باعاث
ممانعت از بروز ،ثبت اياده و مشااركت در تجااريساازي آن
ميگردد .بناابراين مهمتارين پايآماد نقاائص و كاساتيهااي
موجود در ساختارهاي قانوني ماذكور ،كااهش روناد عرضاة
فناوري و مشاركت در اطالعاات مرباوط باه عرضاة فنااوري
قلمداد ميگردد .هرچند اين موضاوع باهصاورت غيرمساتقيو
بروندادهاي ديگري چون كاهش روند تقاضاا باراي دريافات
خدمات فناوري ،كاهش ميزان مشاركت در طرحهاي حماايتي
و  ...نيز دارد كه همگي باعث كندي روند شاكلگياري باازار
فناوري و فقدان رونق آن خواهند شد.

 8-6بررسي عوامل مربوط به ارائف خدمات فناوري
همانطوري كه در جدول  3ديده ميشاود تماامي مفروضاات
مدنظر در رابطه با وضعيت ارائة خدمات فناوري كه باا ساطح
اطمينان  90.5درصد مورد آزمون قرار گرفتهاند ،مورد پذيرش
قرار گرفتهاند.
پيش از اين در مورد عوامل مربوط باه نظاام ملاي ناوآوري و
ساختارهاي قانوني به عنوان عوامل رونق فنبازار اشاره كرديو.
عوامل مذكور بعالوه عواملي كه در قسمتهااي بعادي ارائاه
خواهند شد ،بيانگر رونق فنبازار و ميزاني باراي مراجعاه باه
اين ساختار جهت دريافت خدمات مختلف ميباشند .در ايان
قسمت موضوع را از زاوية ديگري مورد بررسي قرار ميدهيو
و آن وضعيت ارائة خدمات فناوري صرفنظر از ميازان تقاضاا
براي آن است .عوامل مطرح شده در سازة سوم وضعيت ارائة

 2-2-6مشوقها و تسهيالت حمایتي

خدمات فناوري توسط مراكز متولي اعو از خصوصي و دولتي

مشكالت موجود در رابطاه باا ارائاة مشاوق هاا و تساهيالت

را مورد اشاره قرار دادهاند.

حمايتي به صاحبان ايده و دانش فني ،نيز مشاابه ضاعفهااي
موجود در ساختارهاي قانوني ارزيابي مايشاوند .اصاوالً ايان
جدول  )7نتيجه آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازة دوم
متغير

فرضيههاي تحقيق

سازه

نتيجه آزمون
فرض

V10

فرضيه11

قوانين كشور در حوزههاي مربوط به مالكيت معنوي ،ناكافي و ناكارآمد است.

پذيرش

V11

فرضيه11

بوروكراسي و تشريفات زائد اداري در راستاي اجراي قوانين ،وجود دارد.

پذيرش

V12

فرضيه12

قوانين گمركي براي نظارت بر ورود تجهيزات داراي فناوري پيشرفته از خارج از كشور ،ناكارآمد ارزيابي ميشوند.

پذيرش

فرضيه18

مشوقهاي فعلي براي ايجاد انگيزه در بهكارگيري فناوريهاي جديد ،كافي نيستند.

پذيرش

V14

فرضيه14

ضمانت اجرايي مناسب براي پيادهسازي مشوقهاي قانوني موجود ،وجود ندارد.

پذيرش

V15

فرضيه15

تسهيالت مالي و اعتباري تخصيص داده شده به حوزههاي فناوري جديد ،كافي نيست.

پذيرش

V16

فرضيه16

نظام تعرفهها ،متناقض و ناكارآمد است.

پذيرش

V17

فرضيه10

اعتبارات اعطايي توسط مراكز ارائهدهنده تسهيالت ،بهصورت بهينه تخصيص داده نميشوند.

پذيرش

V13

E2

جدول  )3نتيجه آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازه سوم
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متغير

فرضيههاي تحقيق

سازه

نتيجه آزمون

فرضية13

مراكز ارائهدهندة مشاوره و خدمات آموزشي در زمينة انتقال فناوري به تعداد كافي وجود ندارند.

فرض
پذيرش

فرضية19

تعداد مراكز بازاريابي بهخصوص در حوزة فناوريهاي جديد ،كو است يا وجود ندارد.

پذيرش

V20

فرضية21

خدمات نويني مانند نمايش فناوري ،وجود ندارند يا بهصورت محدود ارائه ميشوند.

پذيرش

V21

فرضية21

صندوقهاي سرمايهگذاري ريسكپذير در كشور ،محدود و ناكافي هستند.

پذيرش

V18
V19

E3

مشكالت مربوط به ارائه خدمات فنااوري در دو دساته قابال

انگيزشي و محركي قوي براي تولياد محساوب گردناد .ايان

تقسيوبندي هستند ،دستة اول مربوط به ماهيت اين خدمات و

موضوع ،نهتنها در مورد فنااوريهااي پيشارفته مصاداق دارد،

جديد بودن آنهاست كه باعث ميشود آگاهي كاافي در ماورد

بلكااه اهمياات عواماال و محااركهاااي اقتصااادي در زمينااه

اهميت استفاده و بهكارگيري اين خدمات وجود نداشته باشاد.

فناوري هاي جدياد و پيشارفته باهمراتاب بيشاتر اسات .ايان

براي مثال ميتوان به نمايش فنااوري باهعناوان ياك تكنياك

موضوع با توجه به ريسك باالي فعاليت در زمينة فناوريهاي

خاص جهت معرفي ويژگي ها و قابليتهاي منحصار باهفارد

جديد قابل توجيه است .هرچند كه طبق ادبيات ريسك باراي

يك فناوري اشاره كرد كه اهميت آن توسط صااحبان فنااوري

كسب سود بااالتر ،باياد ريساك بيشاتري متحمال شاد ،اماا

مغفول ماناده اسات .نموناههااي ديگار ايان خادمات مانناد

همانطوري كه فرضية  24نشان ميدهد اين موضوع در ماورد

بازاريابي فناوري ،ارزشگذاري ،سرمايهگذاري ريساك پاذير و

كشور ما تأييد نشده است .علت ايان پدياده مايتواناد ساود

 ...نيز وضعيت بهتري نسبت به مثال ارائهشاده ندارناد .دساته

باالي فعاليتهايي مانند واسطهگاري باشاد كاه تحات عناوان

دوم مشكالت نيز مربوط به تعداد محدود مراكز فعال در ايان

تجارت انجام ميشود و باعث ميشود كه تحمل ريسك باالي

حوزههاست كه از لحا رشد كمي سرعت پائيني نيز دارند.

فعاليت در زمينه فناوريهاي پيشرفته و بهطور كلي بهكارگيري

 4-6بررسي نقش عوامل اقتصادي
مطابق جدول متغيرهاي سازه عوامال اقتصاادي كاه در اداماه
آمده است ،چهار فرضية مربوط به نقش عوامل اقتصادي تأييد
و يك فرضايه رد شاده اسات .همچناين در آزماون پيرساون
ضريب همبستگي اين سازه با سازة موفقيت 1.848 ،در ساطح
معني داري  1.11محاسبه شده اسات كاه قاوت همبساتگي را
نشان ميدهد .همچنين در تحليل رگرسيوني ديديو كه يكي از
سه سازهاي كه وارد مدل نهايي تحقيق شد ،ساازة  E4باا دارا
بودن ضريب همبستگي باال (مقادار  1.049باراي ساه متغيار)
بااود .همچنااين ضااريب اسااتاندارد متغياار مااذكور در معادل اة
رگرسيوني  +1.221برآورد شده كه حااكي از ارتبااط مساتقيو
(غيرمعكوس) سازة مذكور با سازة موفقيت است ،به اين معناا
كه عوامل اقتصادي با موفقيت فنبازار ارتباط مساتقيو دارناد.
بهعبارت بهتر ،هرچه شاخصهااي اقتصاادي اشااره شاده در
سازه از موقعيت بهتري برخاوردار باشاند ،فانباازار عملكارد
موفقتري خواهد داشت.
همبستگي بااليي عوامل اقتصادي با عملكرد موفق فنباازار از
آنجا حاائز اهميات اسات كاه ايان عوامال مايتوانناد عامال

فناوريهاي جديد ،در مقايسه با اين فعاليتها ،منطقي قلماداد
نگردد .اين موضوع نياز ضامن كااهش انگيازة توليدكننادگان
فناوري ،باعث كاهش سرمايهگذاري در اين حوزه و بهتباع آن
كاهش تقاضا براي ايجاد و توسعة اين فناوريها و بهكارگيري
آن ميگردد.
انحصار صانعتي و بازارهااي انحصااري ابعااد ديگار عوامال
اقتصادي هستند كه شركتهاي كوچاك و متوساط در بخاش
بازاريااابي بااا آنهااا مواجهنااد .اصااوالً انگياازة شااركتهااا در
بهكارگيري فنااوري هااي جدياد و سارمايهگاذاري در زماين
تحقيق و توسعه ،توسعة باازار ياا حفان آن اسات .باا هماين
توجيه ،شركتهايي كه به بازارهاي انحصاري دسترسي دارناد
و بااهعبااارتي بااازار خااود را مهيااا ماايداننااد ،نيااازي بااراي
سرمايه گذاري بلندمدت و ورود به عرصه پرريسك تحقياق و
توسعه بهمنظور توسعه و ايجاد فناوري و يا بهكاارگيري آن از
طريق تعرياف همكااريهااي فنااوري نمايبينناد .بازارهااي
انحصاري و غير رقابتي ،خود پي آمد عوامل ديگري هستند كه
مجال پرداختن به آنها در اين تحقيق وجود ندارد .اما بهعناوان
مثال ،ميتوان به انازواي سااختار اقتصاادي كشاور از اقتصااد
جهاني و باز و حمايت از برخي از صنايع از طريق حفن بازار
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آنان براي مدت طوالني ،اعطاي يارانه ،وضع قوانين خااص و

مطابق جدول متغيرهاي سازة عوامل مربوط به شبكه فانباازار

 ...اشاره كرد.

كه در ادامه آمده است ،شش فرضية مرباوط باه نقاش شابكه

با توجه به مطالب بيان شده ،موقعيت وياژة ساازة مرباوط باه

داخلي و خارجي فنبازار تأييد و يك فرضيه رد شاده اسات.

عوامل اقتصادي در مقايسه با بقية سازههاي تحقيق را ميتاوان

همچنين در آزمون پيرسون ضريب همبساتگي ايان ساازه باا

ناشي از تأثيرات مساتقيو و غيرمساتقيو عوامال اقتصاادي در

سازة موفقيت 1.699 ،در سطح معنيداري  1.11محاسبه شاده

شكل گيري بازار فناوري دانست .زيرا همانطوري كاه دياديو

است كه قوت باالي همبستگي را نشاان مايدهاد .بعاالوه در

فاكتورهاي اقتصادي (باهشاكل ماذكور) امكاان كااهش تاومم

تحليل رگرسيوني ديديو كه يكي از سه سازهاي كه وارد مادل

عرضه و تقاضاي فناوري و بهدنبال آن عدم رونق بازار فناوري

نهايي تحقيق شد ،سازه  E5باود كاه در الگاوريتو رگرسايون

را بهدنبال دارند .از اينروست كه مشكالت مرباوط باه عوامال

گامبه گام در گام اول و با دارا بودن ضريب همبساتگي بااالي

اقتصادي كه در باال بهپارهاي از آنها اشااره كارديو ،مشاكالت

 1.699وارد مدل گرديد.

مهو و چند بعدي تلقي ميشوند.

همچنين ضريب استاندارد متغير مذكور در معادلة رگرسايوني
 +1.134بااارآورد شاااده كاااه حااااكي از ارتبااااط مساااتقيو
(غيرمعكوس) سازة مذكور با سازة موفقيت است ،به اين معناا
كه وضعيت شبكة فن بازار با موفقيت آن ارتباط مستقيو دارند.

 5-6بررسي نقش عوامل مربوط به شكبف فنبازار

بهعبارت بهتر ،هرچه شبكه فنبازار قويتر و گستردهتر باشاد،
فنبازار عملكرد موفقتري خواهد داشت.

جدول  )1نتيجف آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازة چهارم
متغير

فرضيههاي تحقيق

سازه

نتيجه آزمون

V22

فرضية22

بين كسبوكارها در حوزه فناوريهاي پيشرفته ،رقابت فعال وجود ندارد.

فرض
پذيرش

V23

فرضية28

انحصار صنعتي و بازارهاي انحصاري ،در ايران بهچشو ميخورند.

پذيرش

فرضية24

حوزههاي  High Techدر مقايسه با تجارت ،از سود بااليي برخوردارند.

V25

فرضية25

درآمدهاي ناشي از فناوري از توليد ناخالص ملي كشور ،درصد پائيني بهخود اختصاص دادهاند.

پذيرش

V26

فرضية26

نظام اقتصادي ايران با نظام اقتصادي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ،متفاوت است.

پذيرش

E4

V24

عدم پذيرش

جدول  )11نتيجه آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازه پنجم
متغير

نتيجه آزمون

سازه

V27

فرضية20

فرضيهوهاي
تحقيقفناوري ،مورد حمايت واقع نشده است.
متقاضي
شبكة تسهيلكنندة ارتباط بين عرضهكننده

فرض
پذيرش

V28

فرضية23

متقاضيان فناوري از فناوريهاي ايجاد شده در كشور ،اطالع ندارند.

پذيرش

V29

فرضية29

نياز متقاضيان فناوري ،مشخص نيست.

پذيرش

فرضية81

شبكة ارتباطي بين متخصصان و صاحبنظران در حوزههاي مختلف فناوري ،وجود ندارد.

پذيرش

V31

فرضية81

نهادها و شبكههاي همكار در انتقال و انتشار فناوري در سطح بينالمللي ،وجود ندارند.

عدم پذيرش

V32

فرضية82

همكاريهاي فناورانة ايران با ساير كشورها ،تحت تأثير روابط خارجي كلي ايران با ساير كشورهاست.

پذيرش

V33

فرضية88

سهو همكاريهاي فناوري ايران در مناسبات اقتصادي با ساير كشورها ،پائين است.

پذيرش

V30

E5

ارتباط قوي مشاهده شده بين سازة مذكور با عوامل موفقيات،

فصل دوم توضيح داده شد ،مايتاوان گفات كاه تقريبااً هماه

با توجه به نقش همهجانبه و گستردة شبكه فنباازار در زميناة

كاركردهاااي فاانبااازار اعااو از اطااالعرساااني ،ارائاة خاادمات

تحقق كاركردهاي آن قابل توجيه است .هماانطاوري كاه در

به صورت مساتقيو ياا غيرمساتقيو نيازمناد شابكة گساترده و
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همهجانبه است .در بخش زمينهساازي تباادل فنااوري ،شابكه

راه اندازي ساختار فنبازار بهخصاوص در شاروع مناسابتار

داخلي فنبازار مي تواند تسهيلكنندة ارتباط بين عرضهكننده و

است و اين بهدليل مسائلي چاون اهميات سارمايهگاذاري در

متقاضي فناوري باشد كه البتاه در اولاين فرضاية ساازة فاوق،

فرهنگ سازي ،ترويج و  ...است ،اما طرح اين سؤال بيشتر باه

مشخص شده اسات كاه شابكة ماذكور در كشاور ماا ماورد

اين خاطر بوده است كه اعتبار گزارة فوق بعد از گذشت چند

حمايت واقع نشده است .همچنين نقش شبكة داخلي در ارائة

سال از راهاندازي ساختار فنبازار مورد باازنگري قارار گيارد.

خدمات فناوري به متقاضيان چه به صورت مستقيو و چاه باه

بنابراين نتيجة فرضية اول نشان ميدهد كه هنوز دولت نسابت

صورت غيرمستقيو غيرقابل انكاار اسات .فرضايههااي دوم و

به بخش خصوصي در جايگاه مناسبتري براي تصادي اماور

سوم و چهارم سازة مذكور كه مورد تأييد نياز واقاع شادهاناد

فنبازار قرار دارد.

نشان ميدهند كه شبكة فنبازار در كشاور باهداليال مختلاف

ساير فرضيه هاي سازة مورد بحث مانند فقدان كارايي جايگااه

هنوز ترويج نيافته و بهعبارتي مورد اقبال عمومي واقاع نشاده

حقوقي و و ضعيت تشكيالتي ،فقادان كاارآيي چشاواناداز و

است.

اهداف بلندمدت فنبازار ،مفيد نبودن برنامههاي ساالنه و نبود

در بخش شبكة بين المللي رد فرضية چهاارم ايان واقعيات را

روحية خودباوري در تيو فنبازار مورد پذيرش قرار نگرفتهاند

بيان مي كنند كه شبكههاي همكار در سطح بينالمللاي وجاود

كه همگي مفروضااتي هساتند كاه در ماورد وضاعيت فعلاي

دارند اما به داليل مختلف مورد بهرهبارداري واقاع نشادهاناد.

فنبازار مطرح شدهاند .اين موضوع بيان مايكناد كاه سااختار

شكلگيري شبكة بينالمللي فانباازار در واقاع امكاان تباادل

دروني و مديريتي فعلي فنبازار با مشكل خاصي در عملكارد

اطالعات مربوط به فناوري را بين مراكز و نهادهاي موجود در

مواجه نيست .تنها نكتة درخور توجه در مورد عوامال دروناي

كشور با مراكز موجود در سطح دنيا فراهو مايكناد .شاايد دو

و مديريتي ،نكته اي است كه تحت عنوان فرضية  80بيان شده

فرضية آخر مطرح شده در اين سازه بتواند تا حدي علل عادم

و مورد پذيرش قرارگرفته است .فرضية پذيرفته شادة ماذكور

شكلگيري اين شبكه را تا حدي نشان دهد .همانطاوري كاه

حاكي از آن است كه تيو مديريتي فعلاي از داناش تخصصاي

فرضية آخر بيان مي كند ،به همكااريهااي فنااوري كمتار در

كافي براي انجام امور مربوط برخوردار نيستند.

مناسبات اقتصادي بين ايران با ساير كشورها توجاه مايشاود،
همچنين اين موضوع تحت تاثير روابط خارجي كشور است.

 7-6بررسي نقش فعاليتهاي مربوط به اطالورساني و
ترویج

 6-6بررسي نقش عوامل مربوط به استراتژيها و برنامههاي

مطابق جدول متغيرهاي سازة عوامل مرباوط باه فعالياتهااي

فنبازار

اطالع رساني و ترويج كه در ادامه آمده است ،هر چهار فرضيه

مطابق جدول متغيرهاي سازة عوامل مربوط به استراتژيهاا و

مربوط به فعاليت هاي اطالع رساني و تارويج تأئياد شادهاناد.

برنامههاي فنبازار كه در ادامه آمده است ،يك فرضيه مرباوط

همچنين در آزمون پيرسون ضريب همبساتگي ايان ساازه باا

به نقش استراتژيها و برنامههاي فنبازار تأيياد و ماابقي پانج

سازة موفقيت 1.841در سطح معني داري  1.11محاسابه شاده

فرضية طرح شده رد شادهاناد .همچناين در آزماون پيرساون

است كه قوت همبستگي را نشان ميدهاد .بعاالوه در تحليال

ضريب همبستگي اين سازه با سازه موفقيت 1.239 ،در ساطح

رگرسيوني ديديو كه يكي از سه سازهاي كه وارد مادل نهاايي

معناايداري  1.15محاساابه شااده اساات كااه همبسااتگي نساابتاً

تحقيق شد ،سازة  12بود كه در الگوريتو رگرسيون گامباهگاام

قااوياي را نشااان ماايدهااد .در ادامااه بااه بررسااي تااكتااك

در گام دوم و با دارا بودن ضريب همبستگي باالي ( 1.519در

فرضيههاي مطرح در اين سازه ميپردازيو.

مدل تاوام )12-E5وارد مادل گردياد .ضاريب ماذكور بياان

همان طور كه مشاهده ميشاود فرضاية اول در ماورد مقايساه

ميكند كه بيش از  ٪51تغييرات توسط مدل رگرسايوني قابال

جايگاه دولت و بخش خصوصي براي متاوليگاري در زميناة

برآورد است.

فن بازار مطرح و رد شاده اسات .اگرچاه باا بررساي ساوابق

همچنين ضريب استاندارد متغير مذكور در معادلة رگرسيوني

فن بازار در فصل دوم مالحظه گرديد كه دولت براي ايجااد و

 +1.855برآورد شده كه حاكي از ارتباط مستقيو
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(غيرمعكوس) سازة مذكور با سازة موفقيت است ،بهاين معنا

ترويج به صورت اشاره شده در باال بيش از پيش بايد مادنظر

كه فعاليتهاي مربوط به اطالعرساني و ترويج با موفقيت

قرار گيرند.

فنبازار ارتباط مستقيو دارند .بهعبارت بهتر ،هرچه
فعاليتهاي اطالعرساني و ترويج بهتر و پررنگتر انجام

 -7رتبهبندي موانع پيادهسازي

شوند ،فنبازار عملكرد موفقتري خواهد داشت .متغيرهاي

همان طوري كه در فصل قبل توضيح داديو در اين تحقياق باا

موجود در اين سازه ،سياستهاي مربوط به اطالعرساني و

اسااتفاده از روش همبسااتگي پيرسااون ،مياازان ارتباااط بااين

ترويج را در دو دسته مورد بررسي قرار دادهاند .دستة اول در

سازههاي مربوط به موانع پيادهسازي داخلاي و خاارجي را باا

مورد ناكافي بودن برنامههاي پيشبيني شده در رابطه با

سازة موفقيت به دست آورديو .در ادامه نيز با استفاده از روش

اطالعرساني و ترويج و دسته دوم در مورد فقدان كارايي

رگرسيون ضمن محاسبة ضريب همبستگي سازه هاا ،ضارايب

برنامههاي مذكور است.

آنها را در معادلة رگرسيون بهدست آورديو .با استناد به مطالب

با توجه به گزارههاي تأئيد شده در رابطه با ضعفهاي موجود

ايراد شده پيرامون روشهاي مذكور ،ميتوان سازههاي معاادل

در ساختار اطالع رساني و ترويج و نيز اهميت اين فعالياتهاا

با موانع پيادهسازي را بهصورت جدول  18در نظر گرفت.

كه در قسمت اول اين بخش بهآن اشاره كارديو ،اهميات ايان

بااا درنظرگاارفتن جاادول  ،18سااازههاااي مربااوط بااه موانااع

موضوع مشخص ميگاردد كاه فعالياتهااي اطاالعرسااني و

پيادهسازي را مي توان با اساتفاده از روش زيار اولوياتبنادي
كرد:

جدول  )11نتيجف آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازة ششم
متغير

سازه

فرضيههاي تحقيق

V34

فرضية84

V35

نتيجه آزمون فرض

دولت ،نسبت به بخش خصوصي داراي مزيت خاصي براي متوليگري در زميناة فانباازار
نيست.

عدم پذيرش

فرضية 85

جايگاه فعلي فنبازار ملي ايران بهلحا حقوقي و تشكيالتي ،مناسب نيست.

عدم پذيرش

فرضية 86

چشوانداز و اهداف بلندمدت فنبازار ،از كارايي الزم برخوردار نيستند.

عدم پذيرش

V37

فرضية80

فعاليتهاي فنبازار توسط نيروهاي متخصص ،برنامهريزي و اجرا نميگردد.

V38

فرضية83

برنامههاي ساالنة مفيد و مرتبط جهت نيل به اهداف كلي ،وجود ندارد.

عدم پذيرش

V39

فرضية89

روحية خودباوري و اعتقاد بهكار در تيو مديريتي فنبازار ،وجود ندارد.

عدم پذيرش

V36

I1

پذيرش

جدول  )12نتيجه آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازه هفتم
متغير

سازه

V40
V41

فرضيههاي تحقيق
فرضية41

I2

نتيجه آزمون فرض

برنامة جامع اطالع رساني به منظاور معرفاي و شناسااندن فان باازار باه مخاطباان ،از كاارايي الزم
برخوردار نيست.

پذيرش

فرضية41

برنامهها و تبليغات رسانهاي با هدف معرفي فنبازار ،بهتعداد كافي وجود ندارند.

پذيرش

V42

فرضية44

نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با موضوع فنبازار ،بهتعداد كافي وجود ندارند.

پذيرش

V43

فرضية48

ارتباطات كافي در حوزة فناوري بين صنايع كشور و بازار جهاني صورت نگرفته است.

پذيرش

جدول  )18رتبهبندي سازهها با استفاده از روش رگرسيون گامبهگام
روش همبستگي پيرسون
ردیف

1

سازه

E1

ضریب

سطح

پيرسون

معنيداري

1.549

1.111

روش رگرسيون گامبهگام
رتبف اوليه
2

*

ضریب

ضریب

همبستگي

سازه در

نسبي

معادله

1.135

-

سطح
معنيداري
1.494

رتبف ثانویه

رتبف نهایي

4
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*.

2

E2

1.164

1.611

0

1.103

-

1.581

0

8

E3

1.152

1.213

6

1.122

-

1.353

6

4

E4

1.848

1.114

8

1.541

1.221

1.144

8

8

5

E5

1.699

1.111

1

1.431

1.134

1.111

1

1

6

I1

1.239

1.115

5

1.119

-

1.300

0

I2

1.841

1.114

4

1.519

1.855

1.114

5
2

2

اطالعات داده شده در مورد روش رگرسيوهن گامبهگام ،مبناي مناسبي جهت رتبهبندي سازههايي نيستند كه توسط مدل رگرسيوني بيان نشدهاند .به اين دليل است كه متغيرهاي

وارد نشده به مدل داراي مقدار معنيداري كمتر از  1/15هستند.

گام اول :اولوياتهااي مرحلاة اول را ساازههاايي تعياين

متغيرهاي مطرح شده به عنوان شاخصهاي موفقيت فنباازار،

مي كنند كه به مدل رگرسايوني وارد شادهاناد .ايان باه دليال

آزمون فرض مورد استفاده در اين قسمت نيز مانند متغيرهااي
1

الگوريتو خاص روش رگرسيون گامبهگام اسات كاه طباق آن

48گانة قبلي تعريف شدهاند  .نظر به اينكه سواالت مربوط باه

متغيرهايي اجاازه ورود باه مادل را ماييابناد كاه از ضاريب

اين متغيرها در پرسشنامه به صورت« :با عوامل مشخص شاده

همبستگي و سطح معنيداري قابل قبولي برخوردار باشند.

در زير ،به عنوان شاخصهاي موفقيت فنبازار ،تا چاه انادازه

گام دوم :ساير سازههاي باقيمانده با توجه به اولويتهااي

موافقيد؟» و با استفاده از طيف ليكرت 5تاايي باراي سانجش

تعيين شده توساط روش همبساتگي پيرساون اولوياتبنادي

ميزان موافقت طراحي شاده اناد ،مايتاوان ادعاا كارد كاه در

ميشوند.

صورت رد فرض صفر ،پارامتر مورد نظار باه عناوان يكاي از

با استفاده از اين روش ،ميتوان سازههاي مربوط به موانع
پيادهسازي را به صورت زير رتبهبندي كرد:
 .1سازة  :E5متشاكل از مواناع موجاود در رابطاه باا
شبكه داخلي و خارجي
 .2سااازة  :I2متشااكل از موانااع موجااود در رابطااه بااا
فعاليتهاي اطالعرساني و ترويج
 .8سازة  :E4متشاكل از مواناع موجاود در رابطاه باا
عوامل اقتصادي
 .4سازة  :E1متشاكل از مواناع موجاود در رابطاه باا
مؤلفههاي نظام ملي نوآوري
 .5سااازة  :I1متشااكل از موانااع موجااود در رابطااه بااا
استراتژيها و برنامههاي فنبازار
 .6سازة  :E3متشكل از موانع موجود در رابطه با ارائة
خدمات فناوري
 .0سازة  :E2متشاكل از مواناع موجاود در رابطاه باا
بسترها و ساختارهاي قانوني

عوامل موفقيت قابل طرح است .با اجراي آزمون فرض باراي
متغيرهاي ده گانة مورد بحث ،مشاهده گرديد كه فارض صافر
براي تمامي تغيرها رد گرديد .بنابراين تكتك عوامال مطارح
شده به عنوان عوامل موفقيت مطرح ميباشند.
در ادامة محاسبات (طبق استراتژي توضيح داده شده در فصال
سوم) كلية عوامل موفقيت را باهصاورت ياك ساازه در نظار
خواهيو گرفت .سازه اي كه تعداد سطرهاي آن برابر باا تعاداد
پاس هاي دادهشده به پرسشنامه و تعداد ستونهااي آن برابار
تعداد عوامل موفقيات اسات .در اداماه ساازة ماذكور توساط
نرمافزار 2پردازش شده و به سازة نهايي  Sتبديل ميگردد.
همان طوري كه اشاره شد ،عوامل مذكور برگرفته از مطالعاات
انجام شده در قسمت مباني نظري ،اعو از مطالعاه مادلهااي
موفق مربوط به كشورهاي در حال توسعه و نيز توسعهيافته با
تمركز به نقاط قوت آنها بعالوه كساب نظار از متخصصاان از
طريق مصاحبه و پرسشنامه باز بوده است.
همانطور كه در جدول صفحة قبل دياده مايشاود ،ده عامال
بهعنوان شاخصهاي موفقيت فنبازار مطرح شادهاناد كاه باا

 -3عوامل موفقيت فنبازار

احتساب ميانگين  8.2براي طياف ليكارت ،همگاي باا آماارة

همانطور كه در قسمتهااي قبلاي اشااره شادف در قسامت
عوامل موفقيت فنباازار ،ده عامال را باه طاور خااص ماورد
برسري قارار دادهاياو .ايان عوامال باه عناوان شااخصهااي
موفقيت فن بازار قابل بررساي هساتند .باراي راساتي آزماايي

 -1به اين صورت كه فرض صفر براي بيان مخالفات و فارض مقابال باراي بياان
موافقت به كار ميرود.
 -2منظور از نرمافزار در كلية قسمتهاي مربوط به محاسبات آماري اين تحقيق،
نرمافزار تحليل آماري  SPSSاست.
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آزمون باال (نسبت به مقدار  1.96براي ساطح اطميناان )90.5

موجود در رابطه با گسترش شبكه داخلاي و خاارجي (ساازه

مورد پذيرش واقع شدهاند .نكتة جالب توجه در مورد عوامال

 )E5بهعنوان يكي ديگر از الزامات و پيشنيازها ،با توجاه باه

موفقيت مذكور اينكه ،اكثر عوامل موفقيت در رابطه باا شابكة

اينكه قسمت عمده فعاليت ها و خدمات فنبازار با اساتفاده از

داخلي و خارجي فنبازار مطرح شده اندكه در قسمت قبل باه

ساختار شبكه تحقق ميبايد ،قابل توجيه است.

ضعف در ساختار اين شبكه به عنوان اولين و ماهمتارين ماانع
پيادهسازي فنبازار اشااره كارديو .هماانطاوري كاه مشااهده
مي شود ،عوامل اول ،سوم ،هفتو و هشتو باهصاورت مساتقيو
به اين موضوع اشاره كردهاند .همچنين عوامال ساوم (قسامت
اول) ،چهارم ،پنجو و نهو در رابطه با ميزان تارويج و اساتفاده
از ساختار فنبازار مطرح شده اند كه در قسمت قبل از نباود و
نقصان آن بهعنوان دومين مانع مهو جهت پيادهسازي فنباازار
نام برديو.

 -2-1بسترسازي
در قسمت قبل ،به دو الزام مهو راهانادازي فانباازار اشااره و
گفته شد كه براي شكلگيري و شروع فعاليت فنبازار ،مواناع
اشاره شده فوق بايد برطرف گردند .در اين قسمت ،باه سااير
موانع بهعنوان موانعي اشاره ميشود كه رفع آنها با ايجاد بساتر
مناسب و ساختار مطلوب در حكو كاتاليزور و شتابدهنده به
رونق فنبازار و شكلگيري واقعي بازار فناوري كمك شااياني
خواهد كرد .البته قبالً نيز اشااره شاد كاه پارامترهااي مواناع،
بهخصوص موانع مطرح شاده در ايان قسامت (بسترساازي)،

 -1نتيجهگيري
موانع پيادهسازي فنبازار را با توجه به ماهيت آنها ميتوان باه
دو دسته تقسيو كرد :دسته اول ،موانع موجود براي شكلگيري
ساختار اوليه و بهعبارتي الزامات و پيشنيازهاا؛ و دساته دوم،
موانع موجود براي گسترش و رونق فعاليت كه تحات عناوان
بسترسازي در ادامه بهآنها اشاره خواهيو كرد:

داراي ماهيتي چندبعدي هستند كه با توجاه باه ويژگاي هااي
سيستو و پويايي آن ،بهتر قابل تعبير و تفسير هستند.
نظام ملي نوآوري بهعنوان يكي از مصاديق عمادة پارامترهااي
چندبعدي؛ باا درنظار گارفتن تقسايو بنادي ارائاهشاده باراي
متغيرهاي موجود در اين سازه ،ميتوان صحت اين موضوع را
تأييد كرد .بهعنوان مثال ،ميتوان باه تاأثير متقابال «تحقيقاات

 -1-1الزامات و پيشنيازها

كاربردي متناسب با نياز صنعت» و «زمينة فرهنگي براي تباادل

منظور از الزامات و پيشنيازها ،موانعي هساتند كاه رفاع آنهاا

دانش فني» ،اشاره نمود .همين توجياه را در ماورد متغيرهاا و

براي كاركرد مطلوب فنبازار بهعنوان يك باازار فنااوري الزم

فرضيههاي تأئيد شدة موجود در ساازة عوامال اقتصاادي نياز

است .از مهوترين اين موانع ،موانع موجود در رابطه باا ايجااد

ميتوان بهكار برد .بهعنوان مثال وجود انحصاار صانعتي و ياا

شبكة داخلاي و خاارجي و نياز مواناع موجاود در رابطاه باا

ساختار اقتصادي بسته كه خود باعث فقادان رقابات فعاال در

فعاليت هاي اطالع رساني و ترويج هستند .در فرايناد سانجش

عرصااة داخلااي و خااارجي گشااته و سياسااتهاااي توسااعة

اولويت و اهميت موانع مشخص شد كه دو مانع مورد اشااره،

محصول ،توسعة بازار ،تحقيق و توسعه و بهكارگيري داناش و

داراي اولويت باالتري نسبت به بقيه موانع برخاوردار هساتند.

فناوري جديد را تحت تأثير قرار ماي دهاد .هماين توجياه را

با توجه به ساختار متغيرهاي تعريف شده درون اين ساازههاا

ميتوان در مورد بقيه سازهها نيز بهكار برد.

(موانع) ،ميتوان اهميت اين موانع را درك كرد .اهميت مواناع
جدول  )14نتيجه آزمون فرض براي فرضيههاي مربوط به سازة عوامل موفقيت
ردیف

آماره

تصميمگيري

1

ارتقا و تسهيل ارتباط و همكاري مؤثر بين صنايع در راستاي تبادل فناوري در سطح داخلي

4.189

پذيرش

2

كمك به ارتقاي بهرهوري و تقويت قدرت رقابت صنايع در بازار جهاني با بهكارگيري فناوري

4.295

پذيرش

5.233

پذيرش

4.091

پذيرش

8
4

شاخص /عامل موفقيت

طرح اطالعات مربوط به عرضه و تقاضاي فناوري از سوي مراكز خصوصي و دولتي در پايگاه اطالعااتي
فنبازار با هدف تعريف همكاري
ميزان تقاضا براي دريافت خدمات مشاورهاي در حوزههاي مختلف

مسعود موحدي ،سيد احمدرضا عالئي طباطبائي  ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال سوم ،شماره  ،1پایيز 1831
5

شناخته شدن فنبازار و كاركردهاي آن توسط جامعه هدف

5.350

پذيرش

6

فعاليت پررونق كارگزاران انتقال فناوري

0.259

پذيرش

0

وجود شبكه قوي از همكاران فنبازار (در قالبفنبازارهاي محلي و  )...در داخل كشور

4.136

پذيرش

3

ارتباط قوي و تنگاتنگ با مراكز مشابه در سطح بينالمللي

6.016

پذيرش

9

تعداد باالي مراجعات به بانك اطالعاتي

5.221

پذيرش

11

راهاندازي بخش فيزيكي فنبازار ملي ايران

5.100

پذيرش

مسعود موحدي ،سيد احمدرضا عالئي طباطبائي  ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال سوم ،شماره  ،1پایيز 1831
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منابع

همانطوري كه مشخص شد ،شكلگيري و توسعة ساامانة
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Risaburo Nezu, 2008, "Technology transfer",
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[2] "Technology Transfer Principle & Strategy",
2008, Asian Pacific Center for Technology
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[3] Mc Adam, Rodney, 2005, "Defining and
improving technology transfer business and
management process in university innovation
centers, Technovation, 25, pp. 1418-1429.
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صاانعت كااه بااهعنااوان موتااور محاارك اقتصااادي كشااور

پژوهشهاي فرهنگي.

فن بازار نيازمند مهيا بودن بسترها و ساختارهاي متعاددي
است كه به طور عمده با يكديگر بهصاورت سيساتماتيك
در ارتباط هساتند .برناماه ريازي در راساتاي رفاع مواناع
شااكلگيااري اياان سااامانه ،نيازمنااد توجااه تااومم بااهاياان
ساختارهاست .ناگفته پيداست كه اين ساختارها كه بيشاتر
مرتبط با زيرساخت هاي كالن ملي هستند ،بايستي توساط

محسوب ميگردد ،سياستهاي حمايتي بايد معطاوف باه
تقويت نوآوري و رقابت در كشور است .در اين صاورت،
بخش صنعت ناچاار باه اساتفاده از روش هااي جدياد و
افزايش راندمان توليد و درنتيجه ،بهرهگيري از فناوريهاي
جديااد ماايباشااد .بااا بوجااود آماادن تقاضاااي فناااوري،
ساختارهايي مانند فنبازار كه با همين هدف نياز طراحاي
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