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Abstract 

In developing countries, using technomart as a 
mechanism for the development and 
management of technology has been taken into 
consideration for about three decades and 
pursued by the relevant organizations. But the 
problem is that, in some countries (such as the 
author's country Iran) this structure has not been 
very useful or successful up until now regarding 
to its primary goals. In other words, technomart 
functions were limited to information 
dissemination and have not been converted from 
a push system to a pull one. Some of these 
effective factors are known, but others still 
remain unknown. 
In this article, we have  aimed to evaluate the 
barriers of implementation and development of 
technomart regarding to its primary and 
functional goals as a pool system. This has been 
done through scrutinizing the current model and 
previous studies, especially with a focus on the 
current barriers to the creation of a technology 
market such as cultural, economic and political 
barriers. This will be done through studying and 
renewing the current technomart models with the 
emphasis on developing countries. In this 
research we also identify barriers better and then 
demomstrate the importance and impact of each 
one in order to increase the accuracy and 
reliability of future planning. 
In the first stage, consideration is given to 
identifying strengths and weaknesses of 
technomarts and similar structures which are 
active in the field of technology management. 
                                                 
∗ Corresponding Author: alaei.ehsan@gmail.com 

The results of  the first stage and also expert 
comments show us that developing technomarts 
from a push system to a pull one has two kinds 
of barriers, categorized in to seven constructs. 
Internal barriers are related to strategies and 
promoting activity constructs, while external 
barriers consist of the network, economy, 
national innovation system, technology- related 
services and legal infrastructure constructs. 
After identifying the constructs as obstacles, 
using stepwise regression and Pearson 
correlation analysis methods, the importance of 
each factor and priority of each construct is 
determined. Also technomart success factors are 
shown as a separate construct. 
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  بندی موانع توسعۀ سامانۀ ملی خرید و فروش فناوری  شناسایی و رتبه
  در ایران) بازار فن(

  
  *2سید احمدرضا عالئی طباطبائی ،1مسعود موحدی

 )ع(می دانشگاه امام حسین عضو هیئت عل -1

  بازار پارک فناوری پردیس مدیر فن ،کارشناس ارشد مهندسی صنایع -2

  چکیده
عنوان بازار فناوری فعالیت نکرده و عملکرد خود را محدود به  گذرد، ساختار مذکور به دالیل مختلف به بازار در کشور می گیری فن طی چندسالی که از شکل

عنوان  شود، عملکرد آن به بازار و کارکردی که باعث ایجاد ارزش افزوده می این در حالی است که وظیفه اصلی فن. مختلف کرده است های رسانی در حوزه اطالع
و آنچه در مقاله حاضر مدنظر است، بررسی موانع . اند در این مقاله بعضی از عوامل تأثیرگذار بر این مشکل، احصا شده. سامانه خرید و فروش فناوری است

بازار و و  شده در مورد فن بازار و یافتن میزان اهمیت آنهاست که از طریق ارزیابی مجدد و روزآمد کردن مطالعات انجام گیری و توسعۀ فن های شکل چالش
تحلیل همبستگی، میزان ای و نیز  های آماری رگرسیون مرحله همچنین از روش. انجام خواهد شد... های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و احصاء موانع در حوزه

  .اهمیت هرکدام از موانع مذکور مشخص خواهد شد
های علـم و فنـاوری    بازار ملی، مراکز متولی مانند پارک تر برای ایجاد فن ریزی بهتر و دقیق با مشخص شدن موانع مذکور و نیز میزان اهمیت آنها، عالوه بر برنامه

. رند، تالش خود را معطوف به داشتن ساختاری متمرکز، کارآمد و در خدمت توسعه فناوری کشور خواهند کردکه وظیفۀ مدیریت تحقیق و توسعه را بر عهده دا
ریزی برای رفع موانـع، میـزان اهمیـت و تأثیرگـذاری هرکـدام را نیـز        بنابراین، مقالۀ حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن احصاء کردن موانع مذکور، به منظور برنامه

  .مشخص نماید
  بندی، مدل مکینزی بازار، رتبه فناوری، مدیریت فناوری، فن: ها ژهواکلید

  
  'مقدمه - 1

کشورهای مختلف در سراسر دنیا با توجه به عوامل و 
های  واقعیات مختلفی که با آن روبرو هستند، ابزارها و روش

سمت اقتصاد مبتنی بر دانش مورد  مختلفی را برای حرکت به
های فرهنگی،  ۀ تاریخی، زمینهبقاس. اند استفاده قرار داده

یافتگی،  میزان توسعه طور کلی، های اقتصادی و به شاخص
آن است که چه کشوری در کدام برهه از زمان،  کنندۀ تعیین

های مذکور باید از چه روش  ها و برنامه جهت نیل به اولویت
  .و سازوکاری استفاده نماید

                                                 
  alaei.ehsan@gmail.com :نویسنده عهده دار مکاتبات*

ف تسهیل در امر هایی که استفاده از آن با هد ساز وکاریکی از 
های فوق، نزدیک به سه دهه قدمت دارد،  سازی سیاست پیاده
ای برای هدایت و نظارت  عنوان سامانه به» بازار فن«کارگیری  به

های اخیر، استفاده از  در سال. بر مبادالت فناوری است
خصوص در کشورهای در حال توسعه با  هسازوکار مذکور ب

  .استقبال مواجه شده است
بازار جهت ایجاد و مدیریت بازار فناوری در  ده از فناستفا

بازار  مدل اجرایی فن. مدنظر بوده است 1382کشور ما از سال 
بازار پارک فناوری  ملی که از آن زمان تاکنون توسط فن

مطالعات انجام شده در همان زمان  ۀپردیس اجرا شده، ثمر
رخی اینکه مدل مذکور در رابطه با تحقق ب  به نظر. است

کارکردها با مشکالتی مواجه شده است، این مقاله برآن است 

 
  پژوهشی -فصلنامه علمی

 اوریسیاست علم و فن
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تا ضمن معرفی برخی از مفاهیم، به پارامترهای روزآمدشده 
سازی  های پیاده در رابطه با مدل مذکور و نیز موانع و چالش

  .عنوان یک بازار فناوری در ایران اشاره نماید هبازار ملی ب فن
  
  مفاهیم و مبانی نظری - 2

  عریف فناوری ت 2-1
) فناوری(طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، فناوری 

دانشی سیستماتیک برای تولید کاالها و خدمات «عبارتست از 
  .]1[»در صنعت، کشاورزی و سایر بخش های تجاری

  :]2[در این تعریف سه مفهوم اساسی وجود دارد
معناست که فناوری باید سیستماتیک باشد، این بدان : اول

ای سازماندهی شود که بتواند برای  گونه فناوری باید به
  .مشکالت راه حل ارائه نماید

. دانش باید در جای خاصی وجود داشته باشد: دوم
. ها و یا در فکر فردی خاص مثال در اسناد، نقشهعنوان  به

این بدان معناست که دانش باید این قابلیت را داشته باشد 
از جایی به جای دیگر منتقل  تا از فردی به فرد دیگر یا

  .شود
. دانش باید بر مبنای هدف و کاربرد خاصی باشد: سوم
های  مثال از آن در صنعت، کشاورزی یا بخشعنوان  به

  . تجاری استفاده گردد

 مفهوم انتقال فناوری 2-2

یندی است که جریان فناوری از یک منبع به اانتقال فناوری فر
در این مورد منبع، مالک یا . سازد یک گیرنده را میسر می

چنین  نفع ذیکننده،  دارنده دانش است، در حالی که دریافت
تواند یک فرد، یک شرکت یا یک کشور  منبع می. دانشی است

کنند  یندی تعریف میافر«انتقال فناوری را به عنوان  .]3[باشد
که توسط آن علم و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه 

ه از آن دانش جدید برای انجام کارها به روش ک - دیگری 
انتقال فناوری را بـه . ]4[»شود منتقل می -گیـرد  خود بهره می

آمـاده کـردن فناوری طراحی شده برای یک فرایند «عنوان 
های دیـگر و بـرای  هدف سازمانی، جهت استفاده در سازمـان

  . کنـد تـعریـف می» اهداف بـالقـوه مفید دیگر
  
  

 بازار، زیرساخت نوین انتقال فناوری فن 2-3

 )کاالها و خدمات(معرفی بازار  2-3-1

را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان  اقتصاددانان، بازار
. دانند شوند، می برای مبادله کاال و خدمات دور هم جمع می

به عبارت بهتر و در نگاه کلی، بازار مکانی است که در آن 
و فروشندگان ) ن اعم از حقیقی و حقوقیمشتریا(خریداران 

کاالی خود را مبادله ) های تولیدی ها و کارگاه شرکت(
بازارها هر چند به دو صورت بازار کاال، نوع کاالیی . کنند می

رسد و بازار عوامل تولید، بر حسب  که در بازار به فروش می
ی توانند تقسیم بندی شوند، اما به طور کل تولیدکنندگان نیز می

بازارها به شکل بازار رقابت کامل، رقابت ناقص، رقابت 
المللی و بازارهای چند ملیتی تقسیم بندی  انحصاری، بازار بین

  .]5[شوند می

 عنوان یک بازار فناوری بازار به معرفی فن 2-3-2

مبادالت انجام برای  رکزیم و معنای بازار فناوری بازار به نف
مسکن محل مبادله مسکن  طور که بازار همان. است فناوری
های اطالعاتی و  های معامالت مسکن واسطه و بنگاه است

بازارها  مسکن هستند، در بازار فناوری نیز فن ۀحقوقی معامل
به  یفناور ای برای رساندن اطالعات نقش واسطه

 »گذاران سرمایه«و  »کارآفرینان«، »متقاضیان«، »کنندگان عرضه«
مشاوره در  ۀبه ارائدر دنیا معموالً  بازارها فن درضمن. دنرا دار

  .دنپرداز مینیز ی فناورخصوص مراحل انتقال 
ها و  ای که با استفاده از سیاست بازار عبارتست از سامانه فن

راهکارهای مختلف، موانع موجود سر راه معامالت فناوری را 
های فناورانه   از میان برداشته و بازاری شفاف و باز از تراکنش

توان به شبکه  صورت، می دراین. د آوردرا بوجو
دهنده خدمات فناوری  کنندگان، متقاضیان و مراکز ارائه عرضه

های مدیریت این شبکه،  ها و روال و نیز مجموعه سیاست
 .]6[کردرا اطالق » مند معامالت فناوری بازار نظام«عنوان 

  :تواند دو شکل داشته باشد مند مورد اشاره، می البته بازار نظام
در سیستم فیزیکی بازار، تسهیالت عینی : شکل فیزیکی
هایی مانند  معموالً در این نوع بازار، قسمت. وجود دارد

های مذاکره،  دفاتر کارگزاری انتقال فناوری، اطاق
خدمات فناوری در  ۀدهند ها، دفاتر مراکز ارائه نمایشگاه
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... گذاری و  های گوناگون مانند حقوقی، سرمایه حوزه
  .دارد وجود

های  سیستم مجازی عمدتاً شامل بانک: شکل مجازی
در مورد مراکز  اطالعاتی دربرگیرنده اطالعات تخصصی

 ۀدهند گذاران، مراکز ارائه ، سرمایه فناوری ۀدهند ارائه
 ۀاست که در اغلب موارد از طریق شبک... خدمات و 

  .اینترنت قابل دسترسی است
تشکیل های اصلی  فعالیتتواند از  بازار می های فن فعالیت
های  که با مبادالت فناوری مرتبط هستند و فعالیتشود، 

پشتیبانی که اطالعات و خدمات کامل را برای گسترش 
براساس مدل  توسط داک لی نمایند، که مبادالت ارائه می

  .اند خالصه شده ،1ل مفهوم زنجیره ارزش پورتر در جدو

 با سایر بازارها) زاربا فن(های بازار فناوری  تفاوت 2-3-3

 ساختارهای موضوعی متفاوت) الف

بازار فناوری با سایر بازارهـا،  عنوان  بهبازار  در مقام مقایسه فن
ناگفتـه پیداسـت کـه    . تـوان برشـمرد   های زیادی را می تفاوت

ها مربوط به موضـوعیت و ماهیـت بـازار     برخی از این تفاوت
ـ    ا درنظـر داشـتن   فناوری در مقایسه با سایر بازارهاسـت کـه ب

، )اشاره شـد به آنها که در قبل (های فناوری و نیز بازار  ویژگی
 .ها را مورد بررسی قرار داد توان این تفاوت می

های مربوط به بازار کاالهـا و خـدمات و    اول تفاوت ۀدست
ایـن  . شـود  هـای فنـاوری مـرتبط مـی     بازار فناوری، به ویژگی

ی بـازار فنـاوری،   گیـر  شوند موضوع شکل ها باعث می ویژگی
تعـدادی از ایـن   . گیری هر بازار دیگری باشد متفاوت از شکل

  :ها عبارتند از گی ویژ
: بنـابراین فناوری از جنس اطالعـات و دانـش اسـت،     •

رود، بدون مرز  نامحسوس است، با مصرف از بین نمی
 .فزاینده استو و فراملی 

شـود، امـا جـای     رغم اینکه فناوری مستهلک نمی علی •
 .]8[دهد های دیگر می ا به فناوریخود ر

افـزار و   افـزار، دانـش   افـزار، نـرم   فناوری شامل سخت •
ــزار اســت ســازمان ــابراین طیــف گســترده. اف ای از  بن

 .گیرد اطالعات را دربر می

های فناوری  های اشاره شده همگی داللت بر پیچیدگی ویژگی
موضـوع انتقـال فنـاوری     خصـوص  بهو مباحث مرتبط با آن، 

گیـری بـازار فنـاوری نیـز موضـوعات و       بنابراین شکل .دارند
بعضـی از ایـن   . دنبـال دارد  های خـاص خـود را بـه    پیچیدگی

  :موضوعات عبارتند از
کنندگان و متقاضیان  با توجه به تعداد محدود عرضه •

در بازار فناوری، بـازار رقابـت کامـل در مـورد آن     
 .مصداق ندارد

ر رقابـت کامـل   با توجه به اینکه بازار فناوری، بـازا  •
 1گـذاری فنـاوری   شود، سیستم قیمت محسوب نمی

در این بازار نسبت به سایر بازارها، شکل متفـاوتی  
 .دارد

ویژگی همگن بودن در مورد بازار فنـاوری صـدق    •
که بازار فناوری به مثابه بـازار  به دلیل این . کند نمی

کاالها و خـدمات نیسـت کـه کاالهـای واحـدهای      
خاص در بازار کامالً مشـابه  تولیدی در یک صنعت 

 .باشند

و ) کننــدگان عرضــه(محــدود بــودن تولیدکننــدگان  •
بـه  ، که در ادامه بیشـتر  )متقاضیان(کنندگان  مصرف

 .اشاره شده استآنها 

 کنندگان فناوری وضعیت خاص عرضه) ب

و ) امتیازدهنـده (کننـدۀ فنـاوری    در تعامالت فناورانـه، عرضـه  
، دو رکــن اصــلی محســوب )امتیازگیرنــده(متقاضــی فنــاوری 

کنندگان فناوری مالحظـات   در بازار فناوری، عرضه. گردند می
آنها اشـاره شـده     خاص خود را دارند که در ادامه به بعضی از

  .]9[است

 وضعیت خاص متقاضیان فناوری) ج

هـایی اشـاره شـد کـه الزم اسـت       در قسمت قبل به استراتژی
است که متقاضـی  واقعیت این . کننده اتخاذ شود توسط عرضه

نکته اخیر از . نیازهای الزم را داشته باشد فناوری نیز باید پیش
عبـارت بهتـر،    به. مالحظات اساسی انتقال موفق فناوری است

متقاضی فناوری بایـد بـا درنظـر گـرفتن مالحظـات و ایجـاد       
هایی، به بهترین شـکل ممکـن از امتیـاز کسـب شـده،       قابلیت
  .برداری نماید بهره

 

                                                 
1- Technology Pricing 
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 ]7[ بازار های فن فعالیت) 1ل جدو

 پشتیبانی یها فعالیت

 زیرساخت
سازی،  مین مالی، تجاریأمبادالت استاندارد، پرداخت، ت : سیستم حمایتی کامل

 گذاری و غیره استانداردهای حسابداری، سرمایه

 کنندگان بازار فیزیکی و بازار مجازی نوسازان وارده:نیروی متخصص منابع انسانیمدیریت

 پایگاه داده اینترنت، اینترانت، تجارت الکترونیک،  :مهارت و فناوری یریت فناوریمد

 مواد، ابزار: خرید خریدها

 های اصلی فعالیت

 ها، کاالهای فناوریکی فناوری، نیروی ماهر، برنامه هاورودی

 ها و تبلیغات مبادالت، واسطه عملیات

 ارزیابی فناوری قرارداد و انتقال، محصول جدید و خروجی ها

 
  بازار سازی فن های پیاده مدل 2-4
راه و رسالت عمـومی مشـابه    ۀبازارها در جهان اگرچه نقش فن

های  دارند، اما در مناطق مختلف جهان با ساختارها و حتی نام
شوند که ممکن است از کشـوری بـه کشـور     متفاوتی دیده می
جـود داشـته   هـایی و  تفاوتهای اجرایی آنها  دیگر نیز در مدل

رسد بین میزان توسعه کشـورها و   نظر می طور کلی، به به. باشد
کـه جهـت   ارتبـاط وجـود دارد    بـازار  ساختارهایی ماننـد فـن  

به ایـن صـورت   . گیرند مدیریت فناوری مورد استفاده قرار می
 ۀهـای توسـع   یافتـه کـه زیرسـاخت    که در کشـورهای توسـعه  
رسـانی   اطـالع  ۀوظیفـ بازارها بیشـتر   فناوری مهیاتر هستند، فن
این درحالی است که در کشـورهای  . فناوری را بر عهده دارند

بازارها باید جبران نقص کـارکرد بعضـی از    ، فن درحال توسعه
وجـود   را بـا بـه  ...) هـا و   مانند قـوانین، مشـوق  (ها  زیرساخت

  .ها بنمایند آوردن بعضی از مکانیسم

  ازارب سازی فن ای در پیاده دیدگاه توسعه 2-4-1
بازارها در جهان با توجه بـه مالحظـاتی ماننـد     طور کلی فن به

شدن و گسترش مناسبات کشـورها بـا یکـدیگر دچـار      جهانی
صورت  بازار  به صورت کلی یک فن به. شوند رشد و تکامل می

انـدازی یـک    اول راه ۀمرحلـ . شود مرحله به مرحله جهانی می
بـازار محلـی    فن یک ۀبازار ملی است که به تدریج از توسع فن

  .بوجود خواهد آمد
دهد که  مبادالت فناوری را شکل می  ۀبازار محلی، بازار ویژ فن

صـورت   های فناوری به های فناوری و همایش در آن نمایشگاه
رسمی یا غیررسمی جهـت گسـترش مبـادالت فنـاوری بـین      

 خصـوص  بـه کننـدگان در یـک محـل     کنندگان و استفاده تأمین
بازار ملی از طرفی مبادالت فنـاوری را در   نف. شوند برگزار می

سطح یک کشـور از طریـق بـازار مجـازی و فیزیکـی شـکل       

دهد و از طرف دیگـر خـدمات پشـتیبانی الزم را در بـازار      می
مجازی و فیزیکی برای ترویج مبـادالت در دو سـطح ملـی و    

  .نماید محلی ارائه می
. گـردد  یانـدازی مـ   بـازار دوجانبـه راه   دوم، یک فن ۀدر مرحل

که در آن هر است بازار دوجانبه یک سیستم جامع ارتباطی  فن
بازار ملی در دو کشور با ارتباطات جغرافیایی، اقتصـادی و   فن

 .شوند ای عمیق به یکدیگر ارتباط داده می فناورانه

ایـن  . ای اسـت  بـازار منطقـه   اندازی یک فن سومین مرحله، راه
بـازار دوجانبـه    از یک فن تر نمونه سیستم بازتر و توسعه یافته

ــین    ــاوری در ب ــادالت فن ــرای گســترش مب ــازاری ب ــوده و ب ب
ای اسـت کـه دارای تشـابهات جغرافیـایی،      کشورهای منطقـه 

  .اقتصادی و فرهنگی هستند
در این مرحلـه  . بازار جهانی است اندازی فن چهارم، راه مرحلۀ

ند را تها و مواردی که قابل تجارت هسـ   الزم است که محدوده
های فناورانه،  به دلیل تغییرات سریع در اقتصاد جهانی و محیط

بـازار جهـت    بنابراین بسیار مفید است که یک فن. وسعت داد
عمل در سطح جهانی به عنوان یک بازار مخصوص مبـادالت  

هـا،   هـا، دانشـگاه   کـه بوسـیله دولـت   اندازی گردد  راهفناوری 
  .]10[شود ها اداره می ها و شرکت آزمایشگاه

 بازار سازی فن ای در پیاده دیدگاه وظیفه 2-4-2

هـای   صـورت  هـای مختلـف بـه    بازارها بر اساس شـاخص  فن
بازارها  بر اساس وظیفه اصلی، فن. شوند بندی می متفاوتی دسته

بـازار اطالعـات فنـاوری،     فـن . شـوند  به سه دسته تقسـیم مـی  
  .بازار مبادالت فناوری و نوع ترکیبی آنها فن
ات فناوری، سیستم جـامع گسـترش اطالعـات    بازار اطالع فن

مبادالت انتقال  ۀوری و تولید اطالعاتی دربارآ که به جمعاست 
کنندگان فناوری منتشر  پردازد و آنها را برای استفاده فناوری می
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توانـد بـه جسـتجوی فنـاوری مناسـب و       متقاضی می. کند می
شریک فناوری خود با توجه به دسترسـی آسـان و سـریع بـه     

پخـش اطالعـات انتقـال    ۀ که از طریق شـبک بپردازد عات اطال
  .بازارهاست ای از این فن نمونه  بازار ژاپن، فن. یابد می
بازار مبادالت فناوری موسوم به بـازار معـامالت فنـاوری،     فن

ای است که از طریـق   شده  های شناخته  سیستم تجارت فناوری
ــدار و فروشــنده، برگــز   ــین خری ــا ب ــی مســتقیم آنه اری معرف

هـا   های محصوالت فناوری های منظم و نامنظم نمونه نمایشگاه
ــازی  ... (و  ــازار مج ــی و ب ــازار فیزیک ــی ) ب ــل م ــد عم . نمای

 توانند جامع باشند یا مورد بـه  های مبادالت فناوری می فعالیت
سمینارهای . مورد بر حسب زمینه، محصول و هدف فرق کنند 

مبـادالت فنـاوری و   فنـاوری همـراه بـا     ۀانتقال فناوری و ارائ
توانند در سطح  این بازارها می. گردند زمان با آن برگزار می هم

بازار  فن. منطقه، ناحیه، بخش یا ترکیبی از هرکدام ایجاد شوند
  .بازار است ای از این نوع فن فرانسه نمونه 1انور

هـا،   بازاری اسـت کـه مشـاوره    بازار فوق، فن ترکیبی فن نمونۀ
نمایــد و  انتقــال فنــاوری را ارائــه مــی هــا و مبــادالت واســطه

باشند را تأمین کرده  اطالعاتی را که با انتقال فناوری مرتبط می
گـذاری تجـاری را    کانل تحقیقات فناوری تا سـرمایه فرایند و 

یونیـدو   بازار بازار ترکیبی فن یک نمونه از فن. کند پشتیبانی می
  .است

 اقدامات انجام شده در کشور 2-5

یـک  عنـوان   بهبازارها در دنیا  وزافزون اهمیت فنبا گسترش ر
بـازار در   ایجاد فـن  ۀابزار قدرتمند توسعه و تبادل فناوری، اید

ـ نبـود  بـا توجـه بـه    . شکل گرفت 1381کشور در سال  ۀتجرب
بـازار ملـی ایـران در     فاز مطالعاتی فـن در داخل کشور،  مشابه

 ۀو اندیشـکد مجموعه پارک فناوری پردیس دو در  همان سال
ــرای . آغــاز شــدصــنعت و فنــاوری آصــف  مــدل مناســب ب

شده و نیز شـرایط   با توجه مطالعات انجامسازی در ایران  پیاده
 اسـتخراج  1382 در سـال های موجود در کشـور   و زیرساخت

بازارها در پارک فناوری  گیری اولین فن و منجر به شکل گردید
صنعت و فناوری آصف شـد کـه تحـت     ۀپردیس و اندیشکد

کـار خـود ادامـه     بازار دفاعی به بازار ملی ایران و فن ن فنعنوا

                                                 
1- Anwar 

شـده در راسـتای    در ادامه، به مهمترین اقـدامات انجـام  . دادند
  :گردد بازار در کشور اشاره می ایجاد فن

بـازار در وزارت دفـاع و    بـازار دفـاعی؛ تجربـۀ فـن     فن 2-5-1
 پشتیبانی نیروهای مسلح

در دسـتور   1382ه از سال بازار دفاعی، طرحی بود ک ایجاد فن
کار مؤسسه آموزشی تحقیقـاتی صـنایع دفـاع قـرار گرفـت و      

پژوهی فناوری دفـاعی و   مشترک از طریق دفتر سیاست طور  به
. صنعت و فناوری آصف مـورد اجـرا قـرار گرفـت     ۀاندیشکد

طرح مورد نظر، همانطوری که از نامش پیداست، ایجاد بـازار  
 . اعی را هدف قرار دادهای دف فناوری در حوزه فناوری

 بازار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سابقۀ فن 2-5-2

گذاری در مـورد آن   گیری و سیاست بازار و تصمیم موضوع فن
ــا   ــاکنون ب ــدا ت ــاوری از ابت ــات و فن ــوم، تحقیق در وزارت عل

هـای زیـادی را    های بسیار روبـرو بـوده و فرازونشـیب    چالش
رین اقدامات این وزارتخانه از از مهمت. پشت سر گذاشته است

بـازار   ، برگزاری چهار دوره نمایشگاه فـن 1385تا  1382سال 
سازی و تسـهیل   پژوهش بود که با هدف زمینه ۀهفت ۀدر حاشی

 ۀدادوستد فناوری با مشارکت مراکز مختلـف فعـال در عرصـ   
 . فناوری از سراسر کشور برگزار گردید

و   هـای علـم   بازار در پـارک  ای؛ تجربۀ فن بازار منطقه فن 2-5-3
 فناوری

مــورد اســتقبال  1385بـازار، از ســال   انــدازی فــن موضـوع راه 
در زمان نگارش این . فناوری نیز قرار گرفت و  های علم پارک

ای در  بازارهــای منطقــه عنــوان فــن بــازار بــه تحقیــق، ســه فــن
فناوری خراسـان، اصـفهان و یـزد، مشـغول      و  های علم پارک

 و  هـای علـم   که رسالت اصلی پارک یاز آنجای. ندا فعالیت بوده
توسعه است، این مراکـز عمـدتاً    و  فناوری، حمایت از تحقیق

ای از صــاحبان فنــاوری، متقاضــیان،    بــه شــبکه گســترده  
خـود   ۀفناوری در منطقـ  و  علم ۀگذاران و فعاالن حوز سرمایه

بازار بـا هـدف ایجـاد     گیری فن شکلبنابراین . دسترسی دارند
فنـاوری قـرار    و  هـای علـم   ار فناوری در دستور کار پارکباز

گیـری از   تـا بـا بهـره   انـد   کـرده گرفته است و این مراکز سعی 
های موجود در سطح منطقه، بازار مـذکور را ایجـاد و    فرصت

  . ساماندهی نمایند
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 و صنعتی های علمی  بازار در سازمان پژوهش تجربۀ فن 2-5-4

در دستور کار سـازمان   1385از سال بازار  اندازی فن پروژه راه
بـازار مجـازی    ، فـن 1386سال بعد در سـال   قرار گرفت و یک
صنعتی توسـط دفتـر ارتبـاط بـا      و  های علمی سازمان پژوهش

. فنـاوری ایـن سـازمان شـکل گرفـت      ۀصنعت معاونت توسع
اندازی، پایگاه مـذکور   سال از راه رغم گذشت بیش از یک علی

  . ته استهنوز رونق چندانی نیاف

 بازار پارک فناوری پردیس فن 2-5-5

بـازار ملـی    عنوان فن بازار پارک فناوری پردیس که از آن به فن
 هـای بـا هـدف رفـع نیاز    1382شود، در سال  ایران نیز یاد می

فنی و مبادلـۀ   سازی دانش تجاری ۀاطالعاتی افرادی که با مقول
سـازی   آن سروکار دارند و نیز کمک به رفع مشکالت تجـاری 

 اقـدامات اجرایـی  برخـی از  . تگردیده اس ها تأسیس نوآوری
هـای   بانـک  ایجـاد  :بازار از ابتـدا عبارتنـد از   اندازی این فن راه

جهـت   سـایت انـدازی   راه، در محـیط وب  اطالعات فنـاوری 
ــه بانــک  ۀطراحــی لــوح فشــرد ،هــای اطالعــاتی دسترســی ب

جـرای  ریزی بـرای ا  دارای فناوری پیشرفته، برنامه محصوالت
 . بازار فن مجتمعو نیز طراحی  های تبادل فناوری نشست

  
  روش شناسی تحقیق -3

حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش موضوع مقاله تحقیق 
در این تحقیق با استفاده از مستندات . توصیفی ـ تحلیلی است 

ده اسـت و  تـدوین شـ  و مطالعات تطبیقـی، ادبیـات موضـوع    
در  فعـال مصاحبه با کارشناسان  براساس این مبانی و همچنین

االت تحقیـق پاسـخ   ؤبازار و فنـاوری، از سـ   امور مرتبط با فن
بـا اسـتفاده از نظـر     ه اسـت ار آن سـعی شـد  نـ در ک. گفته شد
ای تدوین شـده و از کارشناسـان    شوندگان، پرسشنامه مصاحبه

کـه آشـنایی بـا مفهـوم     بازار هـای فـن   مختلف مرتبط با بخـش 
هـا،   دانشـگاه، مـدیران شـرکت   اسـتادان  د ماننـ ( بازار دارند فن

هـا،   هـای حمایـت از ایـده    صاحبان ایده و فنـاوری، صـندوق  
 .نظرسنجی میـدانی بـه عمـل آیـد    ) حقوق فناوری و بازاریابی

برای اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان و خبرگـان در راسـتای      
بـازار، در دو   سازی و نیز عوامل موفقیت فن تدوین موانع پیاده

های حاصـل   رسشنامه بهره گرفته شده و سپس دادهمرحله از پ
  .مورد تحلیل آماری قرار گرفته است

  مطالعه اولیه  3-1
باز انجام شده است،  ۀدر این مطالعه، که با استفاده از پرسشنام

ای و تطبیقی و نیز  های مربوط به مطالعات کتابخانه از خروجی
ی اطالعات بر مبنا. های انجام شده استفاده شده است مصاحبه

بازار شامل  مذکور، شش دسته از عوامل مربوط به عملکرد فن
عوامــل اقتصــادی کــالن، فرهنگــی و ترویجــی، ســاختارهای 

هـا، نظـام ملـی نـوآوری و      قانونی، تمرکـز و تجمیـع فعالیـت   
شوندگان خواسـته شـد    سازی احصاء گردید و از پرسش شبکه

  .یندتا نظرات خود را در مورد عوامل مذکور بیان نما
مذکور، سیزده عـدد   ۀشده به پرسشنام های دریافت تعداد پاسخ

) باز(صورت تشریحی  بود که با توجه به طراحی پرسشنامه به
الزم بود، تعداد به آن و زمان نسبتاً زیادی که برای پاسخگویی 

هـای دریافـت    بنـدی پاسـخ   با جمع. رسد نظر می قابل قبولی به
ــار م   ــنامه در کن ــن پرسش ــده از ای ــه ش ــات کتابخان ای و  طالع

  .ها، پرسشنامه نهایی تدوین گشت مصاحبه

   مطالعه نهایی 3-2
نهـایی بـا اسـتفاده از     ۀهمانطوری که قـبالً ذکـر شـد، مطالعـ    

ایـن پرسشـنامه کـه    . انجام شده است) نهایی(پرسشنامه جامع 
بنـدی اطالعـات    نـوعی جمـع   آماری توزیع شد، بـه  ۀبین نمون

این پرسشنامه، . گردد لی محسوب میآمده در مراحل قب دست به
  :مشتمل بر دو بخش کلی است

مشخصات فردی، که با هـدف ارزیـابی اطالعـات    : بخش اول
شوندگان طراحی شده است و مشتمل بر نـام   توصیفی پرسش

ــه    ــیالت ب ــن و تحص ــمت، س ــانوادگی، س ــام خ ــوان  و ن عن
های مـرتبط بـا    فعالیت در حوزه ۀهای اختیاری و سابق موضوع
طراحـی موضـوع   . استعنوان تنها موضوع اجباری  ی بهفناور

کـه  بـه دلیـل ایـن اسـت     ، به آنآخر و ایجاد الزام برای پاسخ 
کـه دارای  فراهم گـردد    های احتمالی افرادی امکان حذف داده

  .اند مورد مطالعه نبوده ۀسابقه کاری کافی در حوز
برای پاسخ بـه پرسشـنامه بـا    ) جامعه آماری(واجدین شرایط 

ی عمـومی اشـاره شـده در قسـمت قبـل و      ها جه به ویژگیتو
  :اند های اختصاصی اشاره شده در زیر برآورد شده ویژگی

 بازار تسلط بر مفاهیم مدیریت فناوری و فن .1

های کالن اقتصـادی و فرهنگـی    آشنایی با سیاست .2
 کشور
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و بسـترها   آشنایی بـا نظـام ملـی نـوآوری کشـور      .3
 ۀزخصـوص در حـو   هـای قـانونی بـه    وچارچوب

 فناوری

بازار  فن ۀگرفته در حوز آشنایی با اقدامات صورت .4
 در کشور

هــا،  دارا بـودن آگــاهی کــافی در مـورد مأموریــت   .5
  بازار ملی ایران ها و اهداف فن برنامه

تـوان   با در نظر گرفتن سه ویژگی اول اشاره شده در باال، مـی 
دانشــگاه  اســتادان: گفــت کــه تعــداد زیــادی از افــراد شــامل

، اکثر مدیران )های مدیریت فناوری رشتهمدرسان  خصوص به(
جمهـوری،   وزارت علوم و معاونت علمی و فنـاوری ریاسـت  

مدیران مراکز تحقیق و توسعه صـنایع، مـدیران و کارشناسـان    
های علم و فناوری و مراکـز رشـد، جـزء     ها، پارک پژوهشکده

مهمی کـه تعـداد    ۀاما نکت. ردندگ  جامعه آماری ما محسوب می
دهـد، دو   دین شرایط را به میزان چشمگیری کـاهش مـی  واج

. هـای چهـارم و پـنجم اسـت     عنوان شـرط  شرط اشاره شده به
بازار، ویژگی مهمی  فن ۀآشنایی با اقدامات انجام شده در حوز

کـه  (بازار در کشور  اندازی فن اندرکاران راه است که تنها دست
) ه شـد اشـار به آنها در فصل دوم در قسمت مطالعات تطبیقی 

دارا بـودن ویژگـی پـنجم بـرای پاسـخ بـه       . باشند حائز آن می
به این دلیل اسـت  نامه باالترین میزان اهمیت را دارد و  پرسش

بـازار   سازی فن سؤال مربوط به موانع پیاده 43سؤال از  10که 
، بـه عوامـل    -که این تحقیق در پی شناسـایی آنهاسـت  -ملی 

هـای   استراتژی، سیاسـت بازار مشتمل بر مأموریت،  درونی فن
واجدین شـرایط  بنابراین . اند اختصاص یافته... رسانی و  اطالع

شــده و  بایــد حتمــاً آگــاهی کــافی در مــورد اقــدامات انجــام 
  .بازار ملی نیز باشند های فن برنامه

ا توجه به جمیع جوانب مذکور، تعداد کل افراد واجد شرایط ب
تحقیـق   ۀپرسشنام. برآورد شدندنفر  80در زمان انجام تحقیق 

برای تمامی اعضاء جامعه آماری ارسال گردید کـه در نهایـت   
طبق نظر . شوندگان به پرسشنامه پاسخ دادند نفر از پرسش 70

نفـر   80آمـاری، تعـدادی برابـر     ۀسکاران، هنگامی کـه جامعـ  
ــ   ــت نمون ــد، الزم اس ــته باش ــاری دارای  ۀداش ــو  66آم عض

ود، حتی اگر قرار بود ش طوری که مالحظه می همان .]11[باشد
گیری انجام شود این تعداد بیشتر از حدنصاب مورد نیاز  نمونه
  .است

ها  در تحقیق حاضر پس از اخذ اطالعات و دریافت پرسشنامه
آزمـایی آنهـا از    ها و راسـتی  که هدف آنها تعیین اهمیت گزاره
ارزشی لیکرت بوده است،  5طریق امتیازدهی در قالب لیکرت 

های حاصل از آمار توصیفی استفاده  توصیفی دادهبرای تحلیل 
  . شود می
  

 استراتژی تحلیل -4

های پیشـیین اشـاره شـد، سـؤاالت      طوری که در قسمت همان
تـایی   5ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از طیـف لیکـرت        ۀپرسشنام

طبق نظر سکاران، با توجـه بـه اینکـه طیـف     . اند طراحی شده
تـوان از   ه اسـت، مـی  ای و پیوسـت  مذکور نوعی مقیاس فاصـله 

. کـرد های آماری پارامتری اسـتفاده   های مربوط به آزمون بدیل
  .]12[کنیم ها هیچ فرضی درباره جامعه نمی در این آزمون

بـا توجـه بـه    . پردازیم اول به بیان فرضیه تحقیق می ۀدر مرحل
هـای   شـده و پرسشـنامه   های انجام مطالعات اکتشافی، مصاحبه

سـازی   حقیـق در مـورد موانـع پیـاده    شده، فرضیه ت آوری جمع
متغیـر   10متغیـر داخلـی و خـارجی و     43بازار متشکل از  فن

برای تحلیل وضعیت متغیرهـا   .مربوط به عوامل موفقیت است
اسـتفاده   1مکینـزی  7Sو چگونگی ارتباط بـین آنهـا از مـدل    

داردکه هفت عامل دارای وابسـتگی   این مدل بیان می. ایم کرده
زمان وجود دارند که برای موفقیـت سـازمان   متقابل در یک سا

سـه عامـل اسـتراتژی، سـاختار و     . راستا شوند الزم است هم
و چهــار عامــل  2»ســخت«سیســتم از هفــت عامــل مــذکور، 

ها و کارکنان، جزء عوامل  ها، سبک های مشترک، مهارت ارزش
مبنای کـارکرد مـدل ایـن واقعیـت     . شوند بندی می طبقه 3»نرم«

آمیز یک سازمان هفـت عامـل    الیت موفقیتاست که، برای فع
عبارت دیگـر ایـن    به. راستا شوند اشاره شده باید تقویت و هم

کـه  شناسـایی گردنـد   تواند کمـک کنـد تـا مـواردی      مدل می
همچنین مـواردی کـه   . راستا شوند راستا نیستند اما باید هم هم

تواننـد در   شوند، چگونه می راستا قلمداد می در حال حاضر هم
روش کـار  . راستا باقی بمانند ل سایر تغییرات، همچنان همخال

است که بر طبق این مدل، دو نقطـه مشـخص   به این صورت 
 ۀاول مربوط به وضعیت فعلی سـازمان و نقطـ   ۀنقط. شوند می

در ادامـه  . دوم مربوط به وضعیت مطلوب و مورد انتظار است
                                                 
1- McKinsey 
2- Hard Elements: Startegy, Stracture, Systems 
3- Soft Elements: Shared Values, Skills, Style, Staff 
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ــکاف   ــاط اول و دوم، ش ــین نق ــه ب ــل و مقایس ــا تحلی ــا و  ب ه
  .استها قابل استحصال  سازگارینا

چنین  نزی اینیبندی مک گانه را بر اساس دسته53کل متغیرهای 
  :ایم کردهگذاری  بندی و نام تقسیم
  متشکل از نه متغیر مربوط به نظام ملی نوآوری: E1 1ۀساز
متشـکل از هشـت متغیـر مربـوط بـه بسـترها و       : E2 ۀساز

  ساختارهای قانونی
متغیر مربوط بـه وضـعیت ارائـه     متشکل از چهار: E3 ۀساز

  خدمات فناوری
متشــکل از پــنج متغیــر مربــوط بــه فاکتورهــای : E4 ۀســاز

  اقتصادی
متشکل از هفت متغیر مربوط به شـبکه داخلـی و   : E5 ۀساز

  خارجی
هـا و   متشکل از شش متغیر مربـوط بـه اسـتراتژی   : I1 ۀساز
 بازار های فن برنامه

هـای   بـه فعالیـت   متشکل از چهـار متغیـر مربـوط   : I2 ۀساز
 رسانی و ترویج اطالع

مربـوط بـه   ) شـاخص (سازه متشـکل از ده متغیـر   : S ۀساز
  بازار موفقیت فن

عوامل خـارجی   Eهای  شود، سازه طوری که مشاهده می همان
، عــواملی درونــی Iهــای  مطــرح شــده در پرسشــنامه و ســازه

متغیرهای  ۀ، هم دربردارندS ۀساز. دهند شده را نشان می مطرح
  .بوط به عوامل موفقیت استمر

، 2اسـمیرنوف -در مرحله دوم با استفاده از آزمون کولموگروف
طوری که قـبالً هـم    همان. ها را آزمون کردیم نرمال بودن داده

هـای   اشاره شد، نتیجه این آزمـون نشـان داد کـه تمـامی داده    
ـ  هـای هشـت   گانه و سازه 53مربوط به متغیرهای  نهـایی   ۀگان

  .ال هستنددارای توزیع نرم
گانـه را بـا    53) متغیرهـای (آزمایی عوامل  سوم، راستی ۀمرحل

  . استفاده از آزمون فرض آماری را در دستور کار دارد

                                                 
1- Construct 

نمـرات مشـاهده    درجه موافقت توزیـع   KSاسمیرنوف یا-آزمون کولموگروف -2
دو بـوده   -این آزمون مشـابه آزمـون کـای   . سنجد شده با توزیع نظری معینی را می

برابر است با حداکثر قدر مطلق  KSآماره آزمون . آن بیشتر است) توان(ولی دقت 
اگـر  . تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی  تجمعی از فراوانی نظری نسـبی تجمعـی  

کوچکتر باشد فـرض صـفر پذیرفتـه مـی      KS  آزمونی از جدول مربوط به آزمون
  .شود شود در غیر این صورت رد می

اهمیت این مرحله با توجه به این واقعیت قابل توجیـه اسـت   
که الزم است مواردی کـه بـا اسـتفاده از مبـانی نظـری مـدل       

یـابی قـرار گرفتـه و    اند، توسط خبرگان مورد ارز پیشنهاد شده
نظر به اینکه عبـارات مطـرح   . اعتبار آنها مورد تأیید قرار گیرد

شونده را مورد سؤال  شده در پرسشنامه، میزان موافقت پرسش
  :ایم کرده، آزمون فرض را به صورت زیر طراحی 3اند قرار داده

 3، میانگین طیـف برابـر   )5تا1(تایی 5اگرچه در طیف لیکرت 
شود، اما در این تحقیق بـرای   محاسبه می) زینهبرابر با وزن گ(

اینکه امکان قضاوت در مورد نتایج حاصل با اطمینان بـاالتری  
در ایـن آزمـون    3.2فراهم گردد، از میانگین باالتر یعنی عـدد  

  . استفاده شده است
های اجتماعی معمـوالً   های مربوط به پدیده برای آزمون فرض

گیـرد و ایـن    اده قـرار مـی  مورد استف درصد 95سطح اطمینان 
های فنـی کـه بـه     میزان برای آزمون فرض مریوط به مشخصه

برای آزمون . است درصد  99دقت باالتری نیاز دارند، معموالً 
 درصـد  97.5های مربوط به این تحقیق، سطح اطمینـان   فرض

در نظر گرفته شده است که بین دو سطح دقت مورد اشاره در 
ن، مبنـای  توجه به این سـطح اطمینـا  با . گردد باال محسوب می

بـر ایـن   . بدست خواهد آمد96/1آزمون، عدد ای آمارۀ  مقایسه
اساس و با توجه به توضیحات داده شـده در قسـمت معرفـی    

های مطرح شـده را   توان فرضیه روش آزمون فرض آماری، می
  .مورد ارزیابی قرار داد

را با  در مرحله چهارم همبستگی میان عوامل بیرونی و درونی
بـرای ایـن کـار همبسـتگی     . بازار خواهیم سـنجید  موفقیت فن

بـا اسـتفاده از روش پیرسـون     S ۀرا بـا سـاز   Iو  Eهای  سازه
همبسـتگی را   ۀاین آزمون فرضی. مورد آزمون قرار خواهیم داد

مورد بررسی قرار داده I و E های  تک سازه و تک S ۀبین ساز
. کند داری بیان می عنیو میزان همبستگی را با توجه به سطح م

ها ایـن اسـت کـه،     نکته حائز اهمیت در مورد همبستگی سازه
شـکل مـذکور را    همبستگی بـه ۀ مطالعات نظری ما وجود رابط

گیـری میـزان    در اینجا آنچه مهـم اسـت، انـدازه   . کند تأیید می
  . عبارتی شدت و حدت آن است همبستگی و به

                                                 
شونده با عامل مطرح شده، طیف لیکرت را  برای سنجش میزان موافقت پرسش -3
بـه   5به کمتـرین میـزان موافقـت و عـدد      1تایی و با اختصاص عدد  5صورت  به

  .بیشترین میزان موافقت طراحی کردیم
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 :xµ.Ho≥2.3.    اند اعالم کرده xV) متغیر( کارشناسان عدم موافقت خود را با گزاره

  2.3fxµ :H1.    ند اعالم کرده xV) متغیر(کارشناسان موافقت خود را با گزاره 
  شکل آزمون فرض آماری )1معادله 

  
  های همبستگی بیان فرضیه) 2جدول 

  
روش مـورد آزمـون قـرار    با ایـن  ای که  های همبستگی فرضیه

  .شوند بیان می 1معادله صورت اشاره شده در  گیرند، به می
ت عوامـل داخلـی و   پنجم با هدف یافتن ضریب اهمیـ  ۀمرحل

ایـن کـار بـا    . بازار طراحی شده اسـت  خارجی در موفقیت فن
گیـرد   صورت مـی مرحله   به    استفاده از روش رگرسیون مرحله

متغیرهـا بـا اسـتفاده از      اولویت. که در قسمت قبل معرفی شد
متغیرهای دارای . گیرد داری آنها صورت می سطح معنی ۀمقایس

وارد مدل رگرسیونی شـده   درصد 5داری کمتر از  سطح معنی
تمامی متغیرها اعـم  . شود و برای آنها ضریب در نظر گرفته می

اند و متغیرهـایی کـه بـه مـدل      از متغیرهایی که وارد مدل شده
بندی  داری قابلیت ترتیب اند، با توجه به سطح معنی وارد نشده
  .دهی دارند و اولویت
ونـی بـا سـازه    های درونـی و بیر  ، روابط بین سازه1در شکل 

  .صورت شماتیک نشان داده شده است عوامل موفقیت، به
در این قسمت برآنیم تا میزان همبستگی بین عوامل داخلـی و  

ایـن کـار در دو   . گیری کنیم خارجی را با عامل موفقیت اندازه
  :گردد صورت زیر انجام می مرحله به

گانـه مربـوط بـه     های پـنج  ارزیابی میزان همبستگی سازه. 1

  )S(موفقیت  ۀبا ساز) iE(تغیرهای بیرونی م

ارزیابی میزان همبستگی دو سـازه مربـوط بـه متغیرهـای     . 2

  S(1(موفقیت  ۀبا ساز) iI(درونی 
 مربوط به متغیرهـای درونـی و   ۀشد های پردازش با ورود سازه

هـای   شـده در قسـمت   افزار طبق توضیحات ارائه نرم  بیرونی به
صـورت اشـاره    قبل، ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهـا بـه  

  آیند دست می به 3جدول شده در 
ها کافی است به محـل   برای یافتن ضریب همبستگی بین سازه

عنـوان   بـه . تقاطع سطر و ستون آنها در جدول فوق توجه کنیم
مـا   زمینه آنهـا پررنـگ اسـت، بـه     که رنگ پس هایی مثال، خانه
دهند که همبستگی دو متغیری که آن خانـه در محـل    نشان می

  . معنادار است 0.01تقاطع آنها واقع شده است، در سطح 
ما نشـان   رنگتر است نیز به زمینه آنها کم هایی که رنگ پس خانه
دهند که همبستگی دو متغیری که آن خانه در محل تقـاطع   می
  2.معنادار است 0.05ها واقع شده است، در سطح آن

                                                 
های درونی و بیرونی موضوع این تحقیق  ط بین سازهگرچه بررسی ارتباا -1

  . دست آورد توان اطالعات مذکور را به اما با استفاده از روش فوق می, نیست
های مذکور در ستون اول سـمت چـپ جـدول مـذکور دیـده       هر چند که خانه -2

  .شود که مورد مطالعه ما هستند نمی

  فرضیۀ همبستگی  معیار آزمون سازه
E1 تری خواهد داشت بازار عملکرد موفق تر باشند، فنهای نظام ملی نوآوری منسجمهرچه مؤلفه  ام ملی نوآورینظ.  
E2 تری خواهد داشت بازار عملکرد موفقتر باشند، فن هرچه بسترها و ساختارهای قانونی در حوزه فناوری کامل بسترها و ساختارهای قانونی.  
E3 تری خواهد داشت بازار عملکرد موفق تر و هدفمندتر ارائه شوند، فنصورت کاملرچه خدمات فناوری بهه وضعیت ارائه خدمات فناوری.  

E4  عوامل اقتصادی  
تری  بازار نیز عملکرد موفق هرچه عوامل و پارامترهای اقتصادی مدنظر از وضعیت بهتری برخوردار باشند، فن

  .خواهد داشت
E5 تر خواهد بود تر باشد، عملکرد آن نیز موفق تر و فعال بازار گستردهخلی و خارجی فنهرچه شبکه دا شبکه داخلی و خارجی.  
I1 تر خواهد بود راستاتر باشند، عملکرد آن نیز موفق بازار متمرکزتر و همهای درونی فنهرچه مؤلفه ها ها و برنامه استراتژی.  

I2  
رسانی و های اطالع فعالیت

  ترویج
  .تر خواهد بود عملکرد آن نیز موفق ٰشوند بازار بیشتر و بهتر انجام رسانی و ترویجی فن عهای اطال هرچه فعالیت
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 های درونی و بیرونی با سازه موفقیت ارتباط سازه) 1شکل 

  
در  Sسـتون   زیـر بنابراین با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی 
شـود کـه تمـامی     جدول ضـرایب همبسـتگی، مشـخص مـی    

 ۀغیر از دو سـاز  نی بههای مربوط به عوامل درونی و بیرو سازه
E2  وE3   از همبستگی قابل قبولی با سازه مربوط به عوامـل

، E1همچنـین در مـورد مـاتریس    . برخوردارنـد  (S)موفقیت 

، بـا ایـن   E2 ۀغیر از ساز ها به شود که تمامی سازه مشاهده می
هـا   در مورد بقیه سازه. باشند سازه دارای همبستگی معنادار می

  .کردهای مشابهی را استنتاج   توان نتیجه نیز می
  

 
  جدول ضرایب همبستگی متغیرها با روش پیرسون) 3جدول 

I2 I1 E5 E4E3 E2E1 S  
0.3400.289 0.6990.3430.1520.0640.549  S 
0.4900.563 0.8100.8140.2960.161 0.549 E1 
0.1940.656 0.1980.1460.2040.161 0.064 E2 
0.2120.589 0.2610.3140.2040.296 0.152 E3 
0.3020.570 0.6190.3140.1460.814 0.343 E4 
0.7020.488 0.6190.2610.1980.810 0.699 E5 
0.354 0.4880.5700.5890.6560.563 0.289 I1 

0.354 0.7020.3020.2120.1940.490 0.340 I2 

های مربوط به فرضیه و طـرح   سمت قبل، دیدیم که سازهدر ق ها بررسی ارتباط بین سازه-5
دارای ارتباط درونی ) موفقیت( S اط با سازۀتحقیق ضمن ارتب

م ملی نظا
 نوآوری

بسترهای 
 قانونی

خدمات 
 فناوری

عوامل 
 اقتصادی

شبکه 
 بازار فن

استراتژی
 ها و برنامه

رسانی اطالع
 و ترویج

عوامل موفقیت
 بازار فن

ماتریس 
متغیرهای 
مربوط به 
 عوامل بیرونی

ماتریس
متغیرهای 
مربوط به 
 عوامل درونی
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های مربـوط   نظر به اهمیت ارتباط سازه. با یکدیگر نیز هستند
موفقیـت، در ایـن قسـمت     ۀبه عوامل درونی و بیرونی با ساز

روش مورد . کنیمبرآنیم تا شکل و میزان این ارتباط را نیز پیدا 
گـام اسـت کـه در     بـه  استفاده در این قسمت، رگرسـیون گـام  

  . کردیمسوم در مورد آن صحبت قسمت 
شـده   هـای پـردازش   اول تمامی سـازه  ۀدر این روش در مرحل

عنـوان سـازه    بـه  S ۀای کـه سـاز   گونـه  گردد، بـه  وارد مدل می
. دهای مستقل تعریف شون عنوان سازه ها به و سایر سازه1وابسته
، الگـوریتم روش رگرسـیون   کردیمطوری که قبالً اشاره  همان

ترتیـب وارد    ها بـه  است که سازهبه این صورت مورد استفاده 
داری آنها از  که سطح معنی) متغیرهایی(ها  سازه. شوند مدل می

هـا از مـدل    کمتر است در مدل باقیمانده و سـایر سـازه   0.05
 2»غیرشـامل «هـای   سـازه  نها متغیرها یاه آشوند که ب خارج می

های ابقا شـده   در مدل رگرسیونی مورد بحث، سازه. گویند می
  :عبارتند از) ترتیب ورود به(در مدل 

 E5 ۀساز .1

 I2و  E5های  سازه .2

 E4و  I2و  E5های  سازه .3

  بررسی صالحیت مدل 5-1
برای بررسی صالحیت مدل به ضـریب همبسـتگی آن توجـه    

  .کنیم می
ـ    نشـان مـی   4جدول  هـایی کـه    س از ورود سـازه دهـد کـه پ

ای کـه معیـار    سـه سـازه  (صالحیت ورود بـه مـدل را دارنـد    
، ضـریب همبسـتگی   )کمتـر اسـت   0.05داری در آنها از  معنی

درصـد   55کند که حدود  این بیان می. است 0.55مدل حدود 
ها و ارتباطات بین آنها توسـط مـدل رگرسـیونی بیـان      از داده

  .تشود که میزان قابل قبولی اس می
کند که  های قبلی، بیان می یید گزارهأنیز عالوه بر ت 5جدول 

با توجه به معیارهای (سه سازه وارد شده به مدل رگرسیونی 
 از دقت الزم) داری مجموع مجذورات و سطح معنی

نهایی را  ۀبا توجه به ضرایب رگرسیونی، معادل. برخوردارند
یرارائه شده صورت ز با توجه به ضرایب ثابت و استاندارد، به

  :است
                                                 
1- Dependent Construct 
2- Excluded 

349.1E223.0I323.0E250.1S 425 +++=  

 Sهای مستقل با سازه و ابسته  تابع ارتباط سازه )2معادله 

  
رابطه را بدون درنظر گرفتن مقدار ثابت و تنهـا   که در صورتی

معادلـۀ  بازنویسی کنـیم،    E4و  I2و  E5های  با حضور سازه
  :خواهیم داشتزیر را 

425 220.0355.0084.1 EIES ++=  
  

با خذف مقدار S های مستقل با سازه وابسته  تابع ارتباط سازه) 3معادله 
  ثابت
  

 بازار  سازی فن تحلیل موانع پیاده -6

تعریـف   ۀدر این قسمت برآنیم تا با تمرکز روی هشـت سـاز  
ل موفقیت و ــرونی و عوامـشده در رابطه با عوامل درونی، بی

یـل  آزمـایی، تحل  ینـدهای راسـتی  اهمچنین نتایج حاصـل از فر 
، بـه  کـردیم اشـاره  به آنهـا  همبستگی و نیز تحلیل رگرسیونی 

آزمـون فـرض انجـام شـده در     . تحلیل و تفسیر آنها بپـردازیم 
ها به ما امکان اظهارنظر در مورد معتیر یـا   تک فرضیه مورد تک

اند،  هایی که پذیرفته نشده آزمون. دهد غیرمعتبر بودن آنها را می
همچنین خروجی . خواهند شد محاسبات کنار گذاشته ۀاز ادام

ــه   ــیون مرحل ــون و رگرس ــتگی پیرس ــه  دو روش همبس ای ک
صورت  ها در ارتباط با یکدیگر هستند، به کننده رفتار سازه بیان

، امکـان اظهـارنظر در مـورد    )13طبـق جـدول شـماره    (توأم 
های مستقل تعریف  صورت سازه اولویت و اهمیت موانع که به

  .کند اند را فراهم می شده

 بررسی عوامل مربوط به نظام ملی نوآوری 6-1

شـود تمـامی مفروضـات     دیده مـی  6که در جدول  طور همان
 97.5مدنظر در رابطه با نظام ملی نوآوری که با سطح اطمینان 

  .اند اند، مورد پذیرش قرار گرفته درصد مورد آزمون قرار گرفته
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  گام به بررسی صالحیت مدل رگرسیون گام) 4جدول 
 R  2R  های مدل سازه /سازه

2R
 شدهاصالح

  انحراف معیار استاندارد برآورد

E5  0.699 0.488 0.480 0.4527  
E5  وI2 0.730 0.533 0.519 0.4356  

E5  وI2  وE4 0.749 0.561 0.541 0.4255  
  

  سط مدل رگرسیونشده تو پارامترهای بیان) 5جدول 

  
دهد که  بستگی پیرسون نشان میمراجعه به جدول ضرایب هم

بـازار دارای   مربوط به نظام ملی نوآوری با موفقیـت فـن   سازۀ
 0.01داری  در سطح معنی 0.549همبستگی با ضریب پیرسون 

با توجه بـه  بنابراین . دهد که قوت همبستگی را نشان میست ا
محتوای سازه، در این قسمت برآنیم تا مفروضات مربـوط بـه   
متغیرهای تایید شده این سازه را مورد تحلیـل و تفسـیر قـرار    

توان  عوامل مطرح شده در سازه نظام ملی نوآوری را می. دهیم
  : کردبه چند دسته تقسیم 

کارگیری فناوری و  به ۀی در زمینهای فرهنگ مؤلفه .1
 مدیریت آن؛

گــذاری و اجــرای  انســجام و تمرکــز در سیاســت .2
 ها؛  برنامه

  .تحقیقات تقاضامحور و با توجه به نیاز بازار .3
  

  های مربوط به سازه اول نتیجۀ آزمون فرض برای فرضیه) 6جدول 
نتیجه آزمون 

  فرض
  متغیر سازه های تحقیق فرضیه

 1فرضیۀ  .ندارد وجودراهبردی هدایت و منسجمگذاریسیاستکشور،درفناوریتوسعۀوآورینودر زمینۀ  پذیرش

E1 

V1 

 V2 2فرضیۀ  .تحقیقات کاربردی متناسب با نیاز صنعت و با توجه به بازار در ایران وجود ندارد  پذیرش
 V3 3فرضیۀ .گیرد نمیصورت رآمد،کا آموزشیسیستمیکازاستفادهباکشور،درنوآوروخالقافرادتربیت  پذیرش

 V4 4فرضیۀ  .هستندعملکردضعفدچارکشور،درصنعتیهایخوشهومناطق  پذیرش

 V5 5فرضیۀ .هستندکشور، ناشناختهدرفناوریمدیریتبامرتبطموضوعات  پذیرش

 V6 6فرضیۀ .ندارند فیکا تجارب ها فناوریکارگیریبهوزمینۀانتقالدرمتوسطوکوچکهایشرکت  پذیرش

 V7 7فرضیۀ .نداردوجودکشوردرکارآفرینیونوآوریفرهنگ  پذیرش

 V8 8فرضیۀ .ندارد وجود گراییهموتمرکزملی،بازارفنایجادمنظوربهمتولیهایدستگاه در  پذیرش

 V9 9فرضیۀ .ندارد وجود پژوهشی مؤسسات و ها سازمان در متخصصان و افراد میان تجربه و دانش تبادل برای فرهنگی زمینه پذیرش

 .F Sig  مجذور میانگین درجۀ آزادی مجموع مجذورات  های مدل سازه/ سازه

E5  
  13.280 1 13.280 رگرسیون

  0.205 68 13.933 خطا  0.000  64.816
   69 27.213 مجموع

E5  وI2  
  7.250 2 14.500 رگرسیون

  0.190 67 12.714 خطا  0.000  38.206
   69 27.213 مجموع

E5  وI2  وE4  
  5.089 3 15.266 رگرسیون

  0.181 66 11.974 خطا  0.000  28.112
    69  27.213 مجموع
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کـارگیری فنـاوری و    هـای فرهنگـی در زمینـۀ بـه     مؤلفه 6-1-1
  مدیریت آن

 هدر رابط 9و 7، 5های  شود، فرضیه طوری که مشاهده می همان
هـای   مربوط به نظام ملـی نـوآوری مربـوط بـه مؤلفـه      ۀبا ساز

ر این سازه با های فرهنگی د ارتباط بین مؤلفه. هستندفرهنگی 
عملکرد فن بازار از ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه نـوآوری و      

هـای   ایجـاد فنـاوری   ۀعنوان الزمـ  به) هفتم ۀفرضی(کارآفرینی 
عبارت بهتـر، عرضـه    موجود و به یها فناوری ۀجدید و توسع

توسـعه و ایجـاد   (فناوری  ۀالبته عرض. باشند فناوری مطرح می
ن نوآوری و کـارآفرینی قابـل   عنوان پیشرا نیز خود به) فناوری
فرهنگ نوآوری و کـارآفرینی باعـث   بنابراین نبود . استطرح 
دانش فنی با مشـکل مواجـه    ۀشود تا روند تولید و یا عرض می

  .شده و یا وجود نداشته باشد
از طرف دیگر، تبادل دانش و تجربـه بـین متخصصـان و نیـز     

هـای   فرضیه(های کوچک و متوسط  انتقال فناوری بین شرکت
عنـوان کـاربر    شوند که بخش صنعت به باعث می) ششم و نهم

هـای   ها و پتانسیل اصلی و متقاضی فناوری برای تولید از زمینه
موجود در کشور جهت تولید و ارائه دانش فنی آگاه گـردد و  

و تولیدکنندگان فناوری نیز از نیاز بخش پژوهشگران همچنین 
فرهنگی فوق نیـز   ۀزمیننبود . صنعت در این حوزه آگاه گردند

شود روند طرح تقاضاهای فناوری و ایجاد تعامل در  باعث می
راستای رفع نیاز با مشکل مواجـه شـده و یـا وجـود نداشـته      

ناشناخته بودن موضوعات مرتبط بـا مـدیریت فنـاوری     .باشد
آگاهی هـر دو طیـف کـاربران    فقدان نیز باعث ) پنجم ۀفرضی(

و متقاضـی دانـش فنـی از وجـود     کننده  بازار اعم از عرضه فن
نیازهــای کــردن بــازار بــرای مرتفــع  ســم فــنیســاختار و مکان

  .گردد اطالعاتی آنان می
هـای فرهنگـی فـوق کـه      لفـه ؤکارکرد صحیح مبنابراین فقدان 

ییـد شـده   أبـازار ت  وجود مصادیق آنها توسط کارشناسـان فـن  
بـازار و بـازار    سـازی فـن   است، باعث ایجاد اشـکال در پیـاده  

  .گردد اوری در کشور میفن

  ها گذاری و اجرای برنامه انسجام و تمرکز در سیاست 6-1-2
گذاری منسجم و هدایت راهبردی در  سیاستنبود  ۀدو فرضی 

تمرکــز و فقــدن و نیــز ) اول ۀفرضــی(فنــاوری  ۀتوســع ۀزمینــ
بـازار ملـی    منظور ایجاد فـن  های متولی به گرایی در دستگاه هم

با عدم وجـود انسـجام و تمرکـز در     در رابطه) فرضیه هشتم(
بـازار مطـرح    های مربوط به فن گذاری و اجرای برنامه سیاست

بازار مورد  گردیده و وجود مصادیق آنان توسط کارشناسان فن
نـوعی   توان به البته دومین فرضیه را می. یید قرار گرفته استأت

فـوق   ۀهـر حـال هـر دو فرضـی     به. اول دانست ۀمعلول فرضی
بازار  نام فن مبین این نکته هستند که ایجاد ساختاری بهنوعی  به

هـای متـولی    تمامی دسـتگاه  ۀبا کارکرد ملی نیاز به عزم و اراد
. سـازی دارد  پیاده ۀگذاری و چه در حوز سیاست ۀچه در حوز

 ۀکشور برای توسع ۀعبارت بهتر در اولویت اول باید کارراه به
در . مشـخص شـود   بـازار در آن  فناوری تعریف و جایگاه فـن 

های اجرایی در  اولویت دوم نیز الزم است نقش تمامی دستگاه
  .تفهیم گرددبه آنها سازی فن بازار  راستای پیاده

  تحقیقات تقاضامحور و با توجه به نیاز بازار 6-1-3
تحقیقات کاربردی متناسب با نیاز بـازار یکـی دیگـر از    فقدان 

سازی و ایجـاد بـازار    مسائلی است که به طور غیرمستقیم پیاده
تحقیقات کـاربردی  فقدان . دهد ثیر قرار میأفناوری را تحت ت

عنـوان متـولی تحقیقـات در     شود تا سهم دانشگاه بـه  باعث می
سـازی کـاهش    ایجاد فناوری قابل استفاده در تولید و تجـاری 

شود تا بخش صنعت نیز با توجه  همین موضوع باعث می. یابد
ها و مراکز پژوهشی کمتر بـه   نشگاهبه خروجی و نتیجه کار دا

این مراکز در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی خود توجه نمایند 
و این موضوع در نهایت باعث کاهش رونق در عرضه فناوری 

ها و مراکز تحقیقاتی و نیز تقاضای فناوری از  از طریق دانشگاه
گیـری   این موضوع در نهایت شکل. طریق مراکز صنعتی گردد

  .بازار فناوری را تحت تاثیر قرار خواهد داد پررونق

  بررسی عوامل مربوط به بسترها و ساختارهای قانونی 6-2
شود تمامی مفروضـات   طوری که در جدول زیر دیده می همان

مدنظر در رابطه با بسترها و ساختارهای قانونی کـه بـا سـطح    
اند، مورد پذیرش  درصد مورد آزمون قرار گرفته 97.5اطمینان 

در این قسمت برآنیم تا مفروضات مربـوط بـه   . اند رار گرفتهق
یید شده این سازه را مورد تحلیـل و تفسـیر قـرار    أمتغیرهای ت

توان به دو دسـته   عوامل مطرح شده در سازه فوق را می. دهیم
  :کردتقسیم 

 قوانین و ساختارهای قانونی .1

  ها و تسهیالت حمایتی مشوق .2
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  یقوانین و ساختارهای قانون 6-2-1
در رابطه با ضعف در قوانین و 16و  12، 11، 10 ۀچهار فرضی

آزمون   ۀساختارهای قانونی مطرح شده و همگی با مقادیر آمار
ایرادات موجود در مورد ساختارهای قانونی . اند باال تأیید شده

دسته اول، مربوط به نبـود،  . کردتوان به دو دسته تقسیم  را می
دوم مربـوط بـه    ۀست و دسـت کمبود و نقص در این ساختارها

در ایـن رابطـه،   . عدم اجرای صحیح ساختارهای مذکور است
ۀ مالکیـت فکـری   توان به قوانین موجود در کشور در حوز می

 1310که برخی از آنها از زمان تصـویب در سـال   اشاره کرد، 
اینگونه قـوانین جهـت حفاظـت از    . اند مانده  بدون تغییر باقی

. و کپی از آن، هیچگونه کارایی ندارند ایده و ممانعت از تقلید
پژوهشـگران  این ساختارهای قانونی باعث کاهش انگیزه نبود 

های جدید و در موارد بسیاری باعـث   و مبتکران در خلق ایده
سـازی آن   ممانعت از بروز، ثبت ایده و مشـارکت در تجـاری  

هـای   آمـد نقـائص و کاسـتی    مهمتـرین پـی  بنـابراین  . گردد می
 ۀاختارهای قانونی مـذکور، کـاهش رونـد عرضـ    موجود در س

فنـاوری   ۀفناوری و مشارکت در اطالعات مربـوط بـه عرضـ   
صـورت غیرمسـتقیم    هرچند این موضـوع بـه  . گردد قلمداد می

بروندادهای دیگری چون کاهش روند تقاضـا بـرای دریافـت    
های حمایتی  خدمات فناوری، کاهش میزان مشارکت در طرح

گیـری بـازار    ی باعث کندی روند شـکل نیز دارد که همگ... و 
  .رونق آن خواهند شدفقدان فناوری و 

  و تسهیالت حمایتی ها مشوق 6-2-2
ـ    هـا و تسـهیالت    مشـوق  ۀمشکالت موجود در رابطـه بـا ارائ

هـای   حمایتی به صاحبان ایده و دانش فنی، نیز مشـابه ضـعف  

اصـوالً ایـن   . شـوند  موجود در ساختارهای قانونی ارزیابی می
ها یا وجود ندارند و یا در صورت وجـود بـه صـورت     مشوق

تسهیالت  ۀمثال بارز این موضوع، ارائ. شوند هدفمند ارائه نمی
منظـور   حمایتی در قالب انواع وام به صاحبان دانـش فنـی بـه   

سازی دستاوردهایشان است که از کارایی بسیار پـائینی   تجاری
ان و مقـدار  ها از میـز  هرچند که این وام. برخوردار بوده است

این موضوع نیز در نهایـت،  . اند قابل قبولی نیز برخوردار نبوده
را در پـی خواهـد داشـت کـه بـه       پژوهشگران کاهش انگیزه 

  .پیامدهای بیشتر آن در قسمت قبلی اشاره شده است

  بررسی عوامل مربوط به ارائۀ خدمات فناوری 6-3
ت شود تمـامی مفروضـا   دیده می 8طوری که در جدول  همان

خدمات فناوری که با سـطح   ۀمدنظر در رابطه با وضعیت ارائ
اند، مورد پذیرش  درصد مورد آزمون قرار گرفته 97.5اطمینان 

  .اند قرار گرفته
پیش از این در مورد عوامل مربوط بـه نظـام ملـی نـوآوری و     

.  کردیمبازار اشاره  عنوان عوامل رونق فن ساختارهای قانونی به
هـای بعـدی ارائـه     ه عواملی که در قسمتعوامل مذکور بعالو

بازار و میزانی بـرای مراجعـه بـه     خواهند شد، بیانگر رونق فن
در ایـن   .باشند این ساختار جهت دریافت خدمات مختلف می

دهیم  دیگری مورد بررسی قرار می ۀقسمت موضوع را از زاوی
خدمات فناوری صرفنظر از میـزان تقاضـا    ۀو آن وضعیت ارائ

 ۀسوم وضعیت ارائ ۀعوامل مطرح شده در ساز. ستبرای آن ا
خدمات فناوری توسط مراکز متولی اعم از خصوصی و دولتی 

  .اند را مورد اشاره قرار داده

  
  های مربوط به سازۀ دوم نتیجه آزمون فرض برای فرضیه) 7جدول 

نتیجه آزمون 
  فرض

  متغیر  سازه های تحقیق فرضیه

 10فرضیه .است ناکارآمدوناکافی معنوی،مالکیتبهمربوطهایحوزهدرکشور قوانین  پذیرش

E2 

V10

V11 11فرضیه .دارد وجودقوانین،اجرایراستایدراداریزائدتشریفاتوبوروکراسی  پذیرش

V12 12فرضیه .ندشو می ارزیابی ناکارآمدکشور، از خارج از پیشرفتهفناوریدارایتجهیزاتورودبرنظارتبرایگمرکی قوانین  پذیرش

V13 13فرضیه .نیستند کافی جدید،هایفناوریکارگیریبهدرانگیزهایجادبرای فعلیهای مشوق  پذیرش

V14 14فرضیه .ندارد وجود موجود،قانونیهایمشوقسازیپیادهبرایمناسباجرایی ضمانت  پذیرش

.نیست کافی جدید،فناوریهایحوزهبهشدهدادهتخصیصاعتباریومالیتسهیالت  پذیرش V15 15فرضیه

.استناکارآمدومتناقضها،تعرفه نظام  پذیرش V16 16فرضیه

V17 17فرضیه .شوند نمی داده تخصیص بهینهصورتبهتسهیالت،دهندهارائهمراکزتوسطاعطاییاعتبارات  پذیرش
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  سوم های مربوط به سازه نتیجه آزمون فرض برای فرضیه) 8جدول 
نتیجه آزمون 

  فرض
  متغیر سازه های تحقیق فرضیه

 18فرضیۀ .ندارند وجود کافیتعداد  به فناوری انتقالزمینۀدرآموزشیخدماتومشاورهدهندۀارائهمراکز  پذیرش

E3 

V18 

 V19 19فرضیۀ .ندارد وجود یا است کم جدید، هایفناوریحوزۀدرخصوصبهبازاریابیمراکزتعداد  پذیرش

 V20 20فرضیۀ .شوند میارائه محدود صورتبهیاندارندوجودفناوری،نمایشمانندنوینیخدمات  پذیرش

 V21 21فرضیۀ .هستند ناکافی و محدودکشور،درپذیرریسکگذاریسرمایههایصندوق  پذیرش

  
مشکالت مربوط به ارائه خدمات فنـاوری در دو دسـته قابـل    

اول مربوط به ماهیت این خدمات و  ۀستبندی هستند، د تقسیم
شود آگاهی کـافی در مـورد    جدید بودن آنهاست که باعث می

. کارگیری این خدمات وجود نداشته باشد اهمیت استفاده و به
عنـوان یـک تکنیـک     توان به نمایش فنـاوری بـه   مثال میبرای 

ـ  های منحصـر  ها و قابلیت خاص جهت معرفی ویژگی فـرد   هب
که اهمیت آن توسط صاحبان فنـاوری  کرد ه یک فناوری اشار

هـای دیگـر ایـن خـدمات ماننـد       نمونـه . مغفول مانـده اسـت  
پـذیر و   گذاری ریسـک  بازاریابی فناوری، ارزشگذاری، سرمایه

دسـته  . شـده ندارنـد   نیز وضعیت بهتری نسبت به مثال ارائه... 
دوم مشکالت نیز مربوط به تعداد محدود مراکز فعال در ایـن  

  .ست که از لحاظ رشد کمی سرعت پائینی نیز دارندها حوزه

  بررسی نقش عوامل اقتصادی 6-4
مطابق جدول متغیرهای سازه عوامـل اقتصـادی کـه در ادامـه     

مربوط به نقش عوامل اقتصادی تأیید  ۀآمده است، چهار فرضی
همچنـین در آزمـون پیرسـون    . و یک فرضـیه رد شـده اسـت   

در سطح  0.343فقیت، مو ۀضریب همبستگی این سازه با ساز
محاسبه شده اسـت کـه قـوت همبسـتگی را      0.01داری  معنی

همچنین در تحلیل رگرسیونی دیدیم که یکی از . دهد نشان می
بـا دارا   E4 ۀای که وارد مدل نهایی تحقیق شد، سـاز  سه سازه

) متغیـر   بـرای سـه   0.749مقـدار  (بودن ضریب همبستگی باال 
 ۀتغیــر مــذکور در معادلــهمچنــین ضــریب اســتاندارد م. بــود

برآورد شده که حاکی از ارتبـاط مسـتقیم   + 0.220رگرسیونی 
معنـا  است، به این موفقیت  ۀمذکور با ساز ۀساز) غیرمعکوس(

. بازار ارتباط مسـتقیم دارنـد   که عوامل اقتصادی با موفقیت فن
هـای اقتصـادی اشـاره شـده در      عبارت بهتر، هرچه شاخص به

بـازار عملکـرد    رخوردار باشـند، فـن  سازه از موقعیت بهتری ب
 .تری خواهد داشت موفق

بـازار از   همبستگی باالیی عوامل اقتصادی با عملکرد موفق فن
تواننـد عامـل    آنجا حائز اهمیـت اسـت کـه ایـن عوامـل مـی      

ایـن  . انگیزشی و محرکی قوی برای تولیـد محسـوب گردنـد   
، هـای پیشـرفته مصـداق دارد    تنها در مورد فناوری موضوع، نه

ــل و محــرک  ــت عوام ــه اهمی ــه   بلک ــای اقتصــادی در زمین ه
ایـن  . مراتـب بیشـتر اسـت    های جدیـد و پیشـرفته بـه    فناوری

های  فناوری ۀموضوع با توجه به ریسک باالی فعالیت در زمین
هرچند که طبق ادبیات ریسک بـرای  . جدید قابل توجیه است

متحمـل شـد، امـا     کسب سود بـاالتر، بایـد ریسـک بیشـتری    
دهد این موضوع در مـورد   نشان می 24 وری که فرضیۀط همان

توانـد سـود    علت ایـن پدیـده مـی   . کشور ما تأیید نشده است
گری باشـد کـه تحـت عنـوان      هایی مانند واسطه باالی فعالیت

شود که تحمل ریسک باالی  شود و باعث می تجارت انجام می
یری کارگ طور کلی به های پیشرفته و به فعالیت در زمینه فناوری

ها، منطقی قلمداد  های جدید، در مقایسه با این فعالیت فناوری
تولیدکننـدگان   ۀاین موضوع نیز ضـمن کـاهش انگیـز   . نگردد

تبـع آن   گذاری در این حوزه و به فناوری، باعث کاهش سرمایه
کارگیری  ها و به این فناوری ۀکاهش تقاضا برای ایجاد و توسع

  .گردد آن می
هـای انحصـاری ابعـاد دیگـر عوامـل      انحصار صـنعتی و بازار 

های کوچک و متوسـط در بخـش    اقتصادی هستند که شرکت
ــد  ــا مواجهن ــا آنه ــابی ب ــز. بازاری ــا در  شــرکت ۀاصــوالً انگی ه

گـذاری در زمـین    هـای جدیـد و سـرمایه    کارگیری فنـاوری  به
بـا همـین   . بـازار یـا حفـظ آن اسـت     ۀتحقیق و توسعه، توسع

های انحصاری دسترسی دارنـد  بازار  هایی که به تتوجیه، شرک
ــه ــا مــی  و ب ــازار خــود را مهی ــارتی ب ــرای  عب ــازی ب ــد، نی دانن
گذاری بلندمدت و ورود به عرصه پرریسک تحقیـق و   سرمایه

کـارگیری آن از   منظور توسعه و ایجاد فناوری و یا به توسعه به
بازارهـای  . بیننـد  هـای فنـاوری نمـی    طریق تعریـف همکـاری  
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آمد عوامل دیگری هستند که  خود پیانحصاری و غیر رقابتی، 
عنـوان   بهاما . در این تحقیق وجود نداردبه آنها مجال پرداختن 

توان به انزوای سـاختار اقتصـادی کشـور از اقتصـاد      مثال، می
جهانی و باز و حمایت از برخی از صنایع از طریق حفظ بازار 
آنان برای مدت طوالنی، اعطای یارانه، وضع قوانین خـاص و  

  .کرداشاره  ...
مربـوط بـه    ۀسـاز  ۀبا توجه به مطالب بیان شده، موقعیت ویـژ 

توان  های تحقیق را می سازه ۀعوامل اقتصادی در مقایسه با بقی
ناشی از تأثیرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم عوامـل اقتصـادی در     

طوری کـه دیـدیم    زیرا همان. گیری بازار فناوری دانست شکل
امکـان کـاهش تـوأم    ) کورشـکل مـذ   به(فاکتورهای اقتصادی 

دنبال آن عدم رونق بازار فناوری  عرضه و تقاضای فناوری و به
از اینروست که مشکالت مربوط بـه عوامـل   . دنبال دارند را به

، مشـکالت  کـردیم ای از آنها اشـاره   پاره اقتصادی که در باال به
  .شوند بعدی تلقی می مهم و چند

  
  

 بازار فنبررسی نقش عوامل مربوط به شکبۀ  6-5

بـازار   عوامل مربوط به شبکه فن ةتغیرهای سازممطابق جدول 
مربـوط بـه نقـش شـبکه      ۀکه در ادامه آمده است، شش فرضی

. بازار تأیید و یک فرضیه رد شـده اسـت   داخلی و خارجی فن
همچنین در آزمون پیرسون ضریب همبسـتگی ایـن سـازه بـا     

سبه شـده  محا 0.01داری  در سطح معنی 0.699موفقیت،  ۀساز
بعـالوه در  . دهـد  است که قوت باالی همبستگی را نشـان مـی  
ای که وارد مـدل   تحلیل رگرسیونی دیدیم که یکی از سه سازه

بـود کـه در الگـوریتم رگرسـیون      E5نهایی تحقیق شد، سازه 
گام در گام اول و با دارا بودن ضریب همبسـتگی بـاالی    به گام

  .وارد مدل گردید 0.699
رگرسـیونی   یر مذکور در معادلۀتاندارد متغهمچنین ضریب اس

ــتقیم  + 1.084 بـــرآورد شـــده کـــه حـــاکی از ارتبـــاط مسـ
معنـا  به این ، استموفقیت  ۀمذکور با ساز ۀساز) غیرمعکوس(

. بازار با موفقیت آن ارتباط مستقیم دارند فن ۀکه وضعیت شبک
تر باشد،  تر و گسترده بازار قوی عبارت بهتر، هرچه شبکه فن به
  .تری خواهد داشت ازار عملکرد موفقب فن

  
  های مربوط به سازۀ چهارم نتیجۀ آزمون فرض برای فرضیه) 9جدول 

  
  های مربوط به سازه پنجم نتیجه آزمون فرض برای فرضیه) 10جدول 

نتیجه آزمون 
  فرض

  متغیر سازه 

 27فرضیۀ .است نشدهواقع حمایت مورد فناوری،متقاضیوکنندهعرضهبینارتباطکنندۀتسهیلشبکۀ  پذیرش

E5 

V27 

 V28  28فرضیۀ .ندارند اطالعکشور،درشدهایجادهایفناوریازفناوریمتقاضیان  پذیرش

 V29 29فرضیۀ .نیستمشخصفناوری،متقاضیاننیاز  پذیرش

 V30 30فرضیۀ .ردندا وجود فناوری، مختلف هایحوزهدرصاحبنظرانومتخصصانبینشبکۀ ارتباطی  پذیرش

 V31 31فرضیۀ .ندارندوجود المللی، بین سطحدرفناوریانتشاروانتقالدرهمکارهایشبکهونهادها  عدم پذیرش

 V32 32فرضیۀ .کشورهاست سایر با ایران کلی خارجی روابطتأثیرتحتکشورها،سایرباایرانفناورانۀهایهمکاری  پذیرش

 V33 33فرضیۀ .است پائین کشورها، سایربااقتصادیمناسباتدرایرانفناوریهایهمکاریسهم  پذیرش

نتیجه آزمون 
  فرض

  متغیر سازه های تحقیق فرضیه

 22فرضیۀ .ندارد وجود فعال رقابتپیشرفته،هایفناوریحوزهدروکارهاکسببین  پذیرش

E4  

V22 

 V23 23فرضیۀ .خورند می چشمبهایراندرانحصاری،بازارهایوصنعتیانحصار  پذیرش

 V24 24فرضیۀ .برخوردارند باالیی سودازتجارت،بامقایسهدر High Tech هایحوزه  عدم پذیرش

 V25 25فرضیۀ .اند داده اختصاص خود به پائینی درصد کشور،ملیناخالصتولیددرآمدهای ناشی از فناوری از  پذیرش

 V26 26فرضیۀ .است متفاوت جهانی، تجارت سازمان عضو کشورهای اقتصادی  نظام با ایران اقتصادی نظام  پذیرش
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مذکور با عوامل موفقیـت،   ۀارتباط قوی مشاهده شده بین ساز
 ۀبـازار در زمینـ   شبکه فن ۀجانبه و گسترد با توجه به نقش همه

طـوری کـه در    همـان . تحقق کارکردهای آن قابل توجیه است
تـوان گفـت کـه تقریبـاً همـه       د، مـی فصل دوم توضیح داده ش

ــ  بـازار اعــم از اطــالع  کارکردهـای فــن  خــدمات  ۀرسـانی، ارائ
گسـترده و   ۀصورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نیازمنـد شـبک      به

سازی تبـادل فنـاوری، شـبکه     در بخش زمینه. جانبه است همه
کننده و  ارتباط بین عرضه ۀکنند تواند تسهیل بازار می داخلی فن

فـوق،   ۀسـاز  ۀباشد که البته در اولـین فرضـی   متقاضی فناوری
مـذکور در کشـور مـا مـورد      ۀمشخص شده اسـت کـه شـبک   

 ۀداخلی در ارائ ۀهمچنین نقش شبک. حمایت واقع نشده است
خدمات فناوری به متقاضیان چه به صورت مستقیم و چـه بـه   

هـای دوم و   فرضـیه . صورت غیرمستقیم غیرقابل انکـار اسـت  
انـد   ور که مورد تأیید نیـز واقـع شـده   مذک ۀسوم و چهارم ساز

دالیـل مختلـف    بازار در کشـور بـه   فن ۀدهند که شبک نشان می
عبارتی مورد اقبال عمومی واقـع نشـده    هنوز ترویج نیافته و به

  .است
چهـارم ایـن واقعیـت را     ۀالمللی رد فرضی بین ۀدر بخش شبک

المللـی وجـود    های همکار در سطح بین کنند که شبکه  بیان می
. انـد  بـرداری واقـع نشـده    دالیل مختلف مورد بهره  دارند اما به

بـازار در واقـع امکـان تبـادل      المللی فـن  بین ۀگیری شبک شکل
اطالعات مربوط به فناوری را بین مراکز و نهادهای موجود در 

شـاید دو  . کنـد  کشور با مراکز موجود در سطح دنیا فراهم می
اند تا حدی علل عـدم  آخر مطرح شده در این سازه بتو ۀفرضی
طـوری کـه    همان. گیری این شبکه را تا حدی نشان دهد شکل
هـای فنـاوری کمتـر در     کند، به همکـاری  آخر بیان می ۀفرضی

شـود،   مناسبات اقتصادی بین ایران با سایر کشورها توجه مـی 
  .همچنین این موضوع تحت تاثیر روابط خارجی کشور است

های  ها و برنامه تراتژیبررسی نقش عوامل مربوط به اس 6-6
  بازار فن

هـا و   عوامل مربوط به استراتژی مطابق جدول متغیرهای سازۀ 
بازار که در ادامه آمده است، یک فرضیه مربـوط   های فن برنامه

بازار تأییـد و مـابقی پـنج     های فن ها و برنامه به نقش استراتژی
همچنـین در آزمـون پیرسـون    . انـد  طرح شده رد شـده  ۀفرضی

در سطح  0.289همبستگی این سازه با سازه موفقیت،  ضریب

محاســبه شــده اســت کــه همبســتگی نســبتاً  0.05داری  معنــی
تــک  در ادامــه بــه بررســی تــک. دهــد ای را نشــان مــی قــوی
  .پردازیم های مطرح در این سازه می فرضیه
اول در مـورد مقایسـه    ۀفرضـی شـود   طور که مشاهده می همان

 ۀگـری در زمینـ   برای متـولی جایگاه دولت و بخش خصوصی 
اگرچـه بـا بررسـی سـوابق     . رد شـده اسـت  بازار مطرح و  فن
بازار در فصل دوم مالحظه گردید که دولت برای ایجـاد و   فن
تـر   خصـوص در شـروع مناسـب    بازار به اندازی ساختار فن راه

گـذاری در   دلیل مسائلی چـون اهمیـت سـرمایه    است و این به
ـ اس... سازی، ترویج و  فرهنگ ه ت، اما طرح این سؤال بیشتر ب

فوق بعد از گذشت چند  این خاطر بوده است که اعتبار گزارۀ
. بازار مورد بـازنگری قـرار گیـرد    اندازی ساختار فن سال از راه

دهد که هنوز دولت نسبت  اول نشان می ۀفرضی ۀنتیجبنابراین 
تری برای تصـدی امـور    به بخش خصوصی در جایگاه مناسب

  .ر داردبازار قرا فن
کارایی جایگـاه  فقدان مورد بحث مانند  ۀهای ساز سایر فرضیه

انـداز و   کـارآیی چشـم  فقـدان  حقوقی و و ضعیت تشکیالتی، 
نبود های ساالنه و  بازار، مفید نبودن برنامه اهداف بلندمدت فن

اند  مورد پذیرش قرار نگرفتهبازار  خودباوری در تیم فن ۀروحی
در مـورد وضـعیت فعلـی     که همگی مفروضـاتی هسـتند کـه   

کنـد کـه سـاختار     این موضوع بیان می. اند بازار مطرح شده فن
بازار با مشکل خاصی در عملکـرد   درونی و مدیریتی فعلی فن

درخور توجه در مورد عوامل درونـی   ۀتنها نکت. مواجه نیست
بیان شده  37ۀ ای است که تحت عنوان فرضی و مدیریتی، نکته

مـذکور   ۀپذیرفته شـد  ۀفرضی. ه استگرفتو مورد پذیرش قرار
حاکی از آن است که تیم مدیریتی فعلـی از دانـش تخصصـی    

  .کافی برای انجام امور مربوط برخوردار نیستند

رسانی و  های مربوط به اطالع بررسی نقش فعالیت 6-7
 ترویج

هـای   مطابق جدول متغیرهای سازۀ عوامل مربوط بـه فعالیـت  
دامه آمده است، هر چهار فرضیه رسانی و ترویج که در ا اطالع

. انـد  رسانی و تـرویج تأئیـد شـده    های اطالع مربوط به فعالیت
همچنین در آزمون پیرسون ضریب همبسـتگی ایـن سـازه بـا     

محاسـبه شـده    0.01داری  در سطح معنی 0.340سازۀ موفقیت
بعـالوه در تحلیـل   . دهـد  است که قوت همبستگی را نشان می
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ای که وارد مـدل نهـایی    ز سه سازهرگرسیونی دیدیم که یکی ا
گـام   به بود که در الگوریتم رگرسیون گام 12تحقیق شد، سازۀ 

در ( 0.519در گام دوم و با دارا بودن ضریب همبستگی باالی 
ضـریب مـذکور بیـان    . وارد مـدل گردیـد  ) 5E-12مدل تـوام 

تغییرات توسط مدل رگرسـیونی قابـل    ٪51کند که بیش از  می
  .برآورد است

 رگرسیونی ۀنین ضریب استاندارد متغیر مذکور در معادلهمچ
برآورد شده که حاکی از ارتباط مستقیم + 0.355

این معنا  سازۀ مذکور با سازۀ موفقیت است، به) غیرمعکوس(
رسانی و ترویج با موفقیت  های مربوط به اطالع که فعالیت

عبارت بهتر، هرچه  به. بازار ارتباط مستقیم دارند فن
تر انجام  رسانی و ترویج بهتر و پررنگ های اطالع فعالیت

متغیرهای . تری خواهد داشت بازار عملکرد موفق شوند، فن
رسانی و  های مربوط به اطالع موجود در این سازه، سیاست

دستۀ اول در . اند ترویج را در دو دسته مورد بررسی قرار داده
طه با بینی شده در راب های پیش مورد ناکافی بودن برنامه

رسانی و ترویج و دسته دوم در مورد فقدان کارایی  اطالع
  . های مذکور است برنامه

های موجود  های تأئید شده در رابطه با ضعف با توجه به گزاره
هـا   رسانی و ترویج و نیز اهمیت این فعالیـت  در ساختار اطالع

آن اشاره کردیم، اهمیـت ایـن    که در قسمت اول این بخش به
رسـانی و   هـای اطـالع   گردد کـه فعالیـت   می موضوع مشخص

ترویج به صورت اشاره شده در باال بیش از پیش باید مـدنظر  
  .قرار گیرند

  
 سازی بندی موانع پیاده رتبه - 7

طوری که در فصل قبل توضیح دادیم در این تحقیـق بـا    همان
ــین    ــاط ب ــزان ارتب ــون، می ــتگی پیرس ــتفاده از روش همبس اس

سازی داخلی و خـارجی را بـا    ع پیادههای مربوط به موان سازه
در ادامه نیز با استفاده از روش . دست آوردیم سازۀ موفقیت به

هـا، ضـرایب    رگرسیون ضمن محاسبۀ ضریب همبستگی سازه
با استناد به مطالب . دست آوردیم آنها را در معادلۀ رگرسیون به

های معـادل   توان سازه های مذکور، می ایراد شده پیرامون روش
  .در نظر گرفت 13صورت جدول  سازی را به موانع پیاده با

ــا درنظرگــرفتن جــدول  هــای مربــوط بــه موانــع  ، ســازه13ب
بنـدی   توان با اسـتفاده از روش زیـر اولویـت    سازی را می پیاده
  :کرد

  
  های مربوط به سازۀ ششم نتیجۀ آزمون فرض برای فرضیه) 11جدول 

  
  های مربوط به سازه هفتم نتیجه آزمون فرض برای فرضیه) 12جدول 

 متغیر سازه های تحقیقفرضیه  نتیجه آزمون فرض

  پذیرش
 الزم کـارایی  از مخاطبـان،  بـه  بـازار  فـن  شناسـاندن ومعرفـیمنظوربهرسانیاطالعجامعبرنامۀ

 .نیست خورداربر
 40فرضیۀ

I2 

V40 

 V41 41فرضیۀ .ندارند وجود کافی تعداد بهبازار،فنمعرفیهدفباایرسانهتبلیغاتوهابرنامه  پذیرش
 V42 44فرضیۀ .ندارند وجود کافی تعداد بهبازار،فنموضوعبامرتبطهایهمایشوهانمایشگاه  پذیرش
 V43 43فرضیۀ .است نگرفته صورت جهانی بازاروکشورصنایعبینریفناوحوزۀدرکافیارتباطات  پذیرش

 متغیر سازه های تحقیقفرضیه  نتیجه آزمون فرض

  عدم پذیرش
بـازار   گری در زمینۀ فـن  دولت، نسبت به بخش خصوصی دارای مزیت خاصی برای متولی

 .نیست
 34فرضیۀ

I1 

V34  

 V35 35فرضیۀ  .نیست مناسب تشکیالتی، و حقوقی لحاظ به ایران ملی بازار فن فعلی جایگاه  عدم پذیرش

 V36 36فرضیۀ  .نیستند برخوردار الزم اراییک از بازار، فن بلندمدت اهداف و انداز چشم  عدم پذیرش

 V37 37فرضیۀ .گردد نمی اجرا و ریزی برنامهمتخصص،نیروهایتوسطبازارفنهایفعالیت  پذیرش

 V38 38فرضیۀ .ندارد وجود کلی، اهداف به نیل جهت مرتبط و مفید ساالنۀ های برنامه  عدم پذیرش

 V39 39فرضیۀ .ندارد وجود بازار، فنمدیریتیتیمدرکارهباعتقادوخودباوریروحیۀ  عدم پذیرش
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 گام به ها با استفاده از روش رگرسیون گام بندی سازه رتبه) 13جدول 

  سازه  ردیف

  *گام به روش رگرسیون گام  روش همبستگی پیرسون

ضریب   رتبۀ نهایی
  پیرسون

سطح 
  رتبۀ اولیه  داری معنی

ضریب
همبستگی 

 نسبی

ضریب 
ازه در س

  معادله

سطح 
  رتبۀ ثانویه  داری معنی

1 E1  0.549 0.000 2 0.085 -  0.494    4  
2 E2  0.064 0.601 7 0.078 -  0.530    7  
3 E3  0.152 0.208 6 0.022 -  0.858    6  
4 E4  0.343 0.004 3 0.541 0.220  0.044  3  3  
5 E5  0.699 0.000 1 0.480 1.084  0.000  1  1  
6 I1  0.289 0.015 5 0.019 -  0.877    5  
7 I2 0.340 0.004 4 0.519 0.355  0.004  2  2  

به این دلیل است که متغیرهای . اند هایی نیستند که توسط مدل رگرسیونی بیان نشده بندی سازه گام، مبنای مناسبی جهت رتبه به اطالعات داده شده در مورد روش رگرسیوهن گام*.
  .هستند 05/0ری کمتر از دا وارد نشده به مدل دارای مقدار معنی

 
هـایی تعیـین    هـای مرحلـۀ اول را سـازه    اولویـت : گام اول

ایـن بـه دلیـل    . انـد  کنند که به مدل رگرسـیونی وارد شـده   می
گام است کـه طبـق آن    به الگوریتم خاص روش رگرسیون گام

یابنـد کـه از ضـریب     متغیرهایی اجـازه ورود بـه مـدل را مـی    
  .قبولی برخوردار باشند داری قابل همبستگی و سطح معنی

هـای   های باقیمانده با توجه به اولویت سایر سازه: گام دوم
بنـدی   تعیین شده توسـط روش همبسـتگی پیرسـون اولویـت    

  . شوند می
های مربوط به موانع  توان سازه با استفاده از این روش، می

  :بندی کرد سازی را به صورت زیر رتبه پیاده
جـود در رابطـه بـا    متشـکل از موانـع مو  : E5سازۀ  .1

 شبکه داخلی و خارجی

متشــکل از موانــع موجــود در رابطــه بــا : I2ســازۀ  .2
 رسانی و ترویج های اطالع فعالیت

متشـکل از موانـع موجـود در رابطـه بـا      : E4سازۀ  .3
  عوامل اقتصادی

متشـکل از موانـع موجـود در رابطـه بـا      : E1سازۀ  .4
  های نظام ملی نوآوری مؤلفه

موجــود در رابطــه بــا متشــکل از موانــع : I1ســازۀ  .5
 بازار های فن ها و برنامه استراتژی

متشکل از موانع موجود در رابطه با ارائۀ : E3سازۀ  .6
  خدمات فناوری

متشـکل از موانـع موجـود در رابطـه بـا      : E2سازۀ  .7
 بسترها و ساختارهای قانونی

  
  بازار  عوامل موفقیت فن -8

های قبلـی اشـاره شـدف در قسـمت      در قسمتطور که  همان
بـازار، ده عامـل را بـه طـور خـاص مـورد        وامل موفقیت فنع

هـای   ایـن عوامـل بـه عنـوان شـاخص     . ایـم  برسری قـرار داده 
بـرای راسـتی آزمـایی    . بازار قابل بررسـی هسـتند   موفقیت فن

بـازار،   های موفقیت فن متغیرهای مطرح شده به عنوان شاخص
 آزمون فرض مورد استفاده در این قسمت نیز مانند متغیرهـای 

نظر به اینکه سواالت مربوط بـه  . 1اند گانۀ قبلی تعریف شده43
با عوامل مشخص شـده  «: این متغیرها در پرسشنامه به صورت

بازار، تا چـه انـدازه    های موفقیت فن در زیر، به عنوان شاخص
تـایی بـرای سـنجش    5و با استفاده از طیف لیکرت » موافقید؟

عـا کـرد کـه در    تـوان اد  انـد، مـی   میزان موافقت طراحی شـده 
صورت رد فرض صفر، پارامتر مورد نظـر بـه عنـوان یکـی از     

با اجرای آزمون فرض بـرای  . عوامل موفقیت قابل طرح است
گانۀ مورد بحث، مشاهده گردید که فـرض صـفر    متغیرهای ده

تک عوامـل مطـرح    بنابراین تک. برای تمامی تغیرها رد گردید
  .ندباش شده به عنوان عوامل موفقیت مطرح می

طبق استراتژی توضیح داده شده در فصـل  (در ادامۀ محاسبات 
صـورت یـک سـازه در نظـر      کلیۀ عوامل موفقیت را بـه ) سوم

ای که تعداد سطرهای آن برابر بـا تعـداد    سازه. خواهیم گرفت

                                                 
ن صورت که فرض صفر برای بیان مخالفـت و فـرض مقابـل بـرای بیـان      به ای -1

 .رود موافقت به کار می



 در ایران) بازار فن( بندی موانع توسعۀ سامانۀ ملی خرید و فروش فناوری شناسایی و رتبه
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هـای آن برابـر    نامه و تعداد ستون شده به پرسش های داده پاسخ
مـذکور توسـط   در ادامـه سـازۀ   . تعداد عوامل موفقیـت اسـت  

  .گردد تبدیل می Sپردازش شده و به سازۀ نهایی  1افزار نرم
طوری که اشاره شد، عوامل مذکور برگرفته از مطالعـات   همان

هـای   انجام شده در قسمت مبانی نظری، اعم از مطالعـه مـدل  
یافته با  موفق مربوط به کشورهای در حال توسعه و نیز توسعه

ه کسب نظـر از متخصصـان از   تمرکز به نقاط قوت آنها بعالو
  . و پرسشنامه باز بوده است  طریق مصاحبه

شـود، ده عامـل    مـی   طور که در جدول صفحۀ قبل دیـده  همان
انـد کـه بـا     بازار مطرح شـده  های موفقیت فن عنوان شاخص به

برای طیـف لیکـرت، همگـی بـا آمـارۀ       3.2 احتساب میانگین
) 97.5اطمینـان  برای سـطح   1.96نسبت به مقدار (آزمون باال 

نکتۀ جالب توجه در مورد عوامـل  . اند مورد پذیرش واقع شده
موفقیت مذکور اینکه، اکثر عوامل موفقیت در رابطه بـا شـبکۀ   

اندکه در قسمت قبل بـه   بازار مطرح شده داخلی و خارجی فن
متـرین مـانع    عنوان اولین و مـه   ضعف در ساختار این شبکه به

طـوری کـه مشـاهده     همـان . کـردیم  بازار اشاره سازی فن پیاده
صـورت مسـتقیم    شود، عوامل اول، سوم، هفتم و هشتم بـه  می
قسـمت  (همچنین عوامـل سـوم   . اند این موضوع اشاره کرده به

، چهارم، پنجم و نهم در رابطه با میزان ترویج و اسـتفاده  )اول
اند که در قسمت قبل از نبـود و   بازار مطرح شده از ساختار فن
بـازار   سازی فن عنوان دومین مانع مهم جهت پیاده هنقصان آن ب

  .بردیم نام
  
  گیری نتیجه -9

توان بـه   بازار را با توجه به ماهیت آنها می سازی فن موانع پیاده
گیری  دسته اول، موانع موجود برای شکل: دو دسته تقسیم کرد
نیازهـا؛ و دسـته دوم،    عبارتی الزامات و پیش ساختار اولیه و به

وجود برای گسترش و رونق فعالیت که تحـت عنـوان   موانع م
  :آنها اشاره خواهیم کرد بسترسازی در ادامه به

 نیازها الزامات و پیش -9-1

نیازها، موانعی هسـتند کـه رفـع آنهـا      منظور از الزامات و پیش
عنوان یک بـازار فنـاوری الزم    بازار به برای کارکرد مطلوب فن

                                                 
های مربوط به محاسبات آماری این تحقیق،  افزار در کلیۀ قسمت منظور از نرم -1

  .است SPSSافزار تحلیل آماری  نرم

انع موجود در رابطه با ایجـاد  ترین این موانع، مو از مهم. است
شبکۀ داخلـی و خـارجی و نیـز موانـع موجـود در رابطـه بـا        

در فراینـد سـنجش   . رسانی و ترویج هستند های اطالع فعالیت
اولویت و اهمیت موانع مشخص شد که دو مانع مورد اشـاره،  
. دارای اولویت باالتری نسبت به بقیه موانع برخـوردار هسـتند  

هـا   متغیرهای تعریف شده درون این سـازه با توجه به ساختار 
اهمیت موانع . توان اهمیت این موانع را درک کرد ، می)موانع(

سـازه  (موجود در رابطه با گسترش شبکه داخلـی و خـارجی   
E5 (نیازها، با توجـه بـه    عنوان یکی دیگر از الزامات و پیش به

 بازار با اسـتفاده از  ها و خدمات فن اینکه قسمت عمده فعالیت
  .باید، قابل توجیه است ساختار شبکه تحقق می

 بسترسازی -9-2

بـازار اشـاره و    انـدازی فـن   در قسمت قبل، به دو الزام مهم راه
بازار، موانـع   گیری و شروع فعالیت فن گفته شد که برای شکل

در این قسمت، بـه سـایر   . اشاره شده فوق باید برطرف گردند
که رفع آنها با ایجاد بستر  شود عنوان موانعی اشاره می موانع به

دهنده به  مناسب و ساختار مطلوب در حکم کاتالیزور و شتاب
گیری واقعی بازار فناوری کمک شایانی  بازار و شکل رونق فن

البته قبالً نیز اشـاره شـد کـه پارامترهـای موانـع،      . خواهد کرد
، )بسترسـازی (خصوص موانع مطرح شده در ایـن قسـمت    به

هـای   بعدی هستند که با توجـه بـه ویژگـی   دارای ماهیتی چند
  .سیستم و پویایی آن، بهتر قابل تعبیر و تفسیر هستند

عنوان یکی از مصادیق عمدۀ پارامترهـای   نظام ملی نوآوری به
شـده بـرای    بنـدی ارائـه    چندبعدی؛ بـا درنظـر گـرفتن تقسـیم    

توان صحت این موضوع را  متغیرهای موجود در این سازه، می
تحقیقـات  «توان بـه تـأثیر متقابـل     عنوان مثال، می هب. تأیید کرد

زمینۀ فرهنگی برای تبادل «و » کاربردی متناسب با نیاز صنعت
همین توجیـه را در مـورد متغیرهـا و    . ، اشاره نمود»دانش فنی

های تأئید شدۀ موجود در سـازۀ عوامـل اقتصـادی نیـز      فرضیه
صـنعتی و یـا   عنوان مثال وجود انحصـار   به. کار برد توان به می

ساختار اقتصادی بسته که خود باعث فقدان رقابـت فعـال در   
ــی و خــارجی گشــته و سیاســت  هــای توســعۀ  عرصــۀ داخل

کارگیری دانش و  محصول، توسعۀ بازار، تحقیق و توسعه و به
همـین توجیـه را   . دهـد  فناوری جدید را تحت تأثیر قرار مـی 

  .کار برد ها نیز به توان در مورد بقیه سازه می
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  های مربوط به سازۀ عوامل موفقیت نتیجه آزمون فرض برای فرضیه) 14جدول 

ف
ردی

  

  گیری تصمیم  آماره  عامل موفقیت/ شاخص

  پذیرش  4.039  ارتقا و تسهیل ارتباط و همکاری مؤثر بین صنایع در راستای تبادل فناوری در سطح داخلی  1
 پذیرش  4.295  کارگیری فناوری ر بازار جهانی با بهوری و تقویت قدرت رقابت صنایع د کمک به ارتقای بهره  2

طرح اطالعات مربوط به عرضه و تقاضای فناوری از سوی مراکز خصوصی و دولتی در پایگاه اطالعاتی  3
 بازار با هدف تعریف همکاری فن

 پذیرش  5.288

 پذیرش  4.790  های مختلف ای در حوزه میزان تقاضا برای دریافت خدمات مشاوره  4

 پذیرش  5.857  بازار و کارکردهای آن توسط جامعه هدف ناخته شدن فنش  5

 پذیرش  7.259  فعالیت پررونق کارگزاران انتقال فناوری  6

 پذیرش  4.186  در داخل کشور...) بازارهای محلی و  فن در قالب(بازار  وجود شبکه قوی از همکاران فن  7

 پذیرش  6.716  المللی ینارتباط قوی و تنگاتنگ با مراکز مشابه در سطح ب  8

 پذیرش  5.221  تعداد باالی مراجعات به بانک اطالعاتی  9

 پذیرش  5.177  بازار ملی ایران اندازی بخش فیزیکی فن راه  10

  
  پیشنهادات -10

گیـری و توسـعۀ سـامانۀ     طوری که مشخص شد، شـکل  همان
بازار نیازمند مهیـا  بـودن بسـترها و سـاختارهای متعـددی       فن

صورت سیسـتماتیک در   به طور عمده با یکدیگر بهاست که ع
گیـری   ریزی در راستای رفع موانع شـکل  برنامه. ارتباط هستند

ناگفتـه  . ایـن ساختارهاسـت   این سامانه، نیازمند توجه توأم بـه 
هـای   پیداست که این ساختارها که بیشتر مرتبط با زیرسـاخت 

ر کالن ملی هستند، بایستی توسط دولت مـورد بـازنگری قـرا   
عنـوان موتـور    عنوان مثال، در بخش صـنعت کـه بـه    به. گیرند

هـای   گـردد، سیاسـت   محرک اقتصادی کشـور محسـوب مـی   
حمایتی باید معطوف به تقویت نـوآوری و رقابـت در کشـور    

صـورت، بخـش صـنعت ناچـار بـه اسـتفاده از         در این. است
ــه،     روش ــد و درنتیج ــدمان تولی ــزایش ران ــد و اف ــای جدی ه
بـا بوجـود آمـدن    . باشـد  های جدیـد مـی   ناوریگیری از ف بهره

بازار که با همین هدف  تقاضای فناوری، ساختارهایی مانند فن
افـزا شـده و    انـد، وارد چرخـۀ مثبـت و هـم     نیز طراحی شـده 

سیاسـت فـوق، تنهـا    . بسیاری از موانع برطرف خواهنـد شـد  
های کالنی اسـت کـه بـازنگری در آن بـه      ای از سیاست نمونه

طـوری   البته همان. ملی نوآوری منجر خواهد شدتقویت نظام 
که پیشتر نیز اشاره شد، موانع دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه      

بـرای نمونـه   . پـذیر اسـت   مـدت امکـان   اصالح آنها در کوتـاه 
بازار ملـی و اتخـاذ    های فن توان به اصالح اهداف و برنامه می

های مرتبط و متناسب با جایگـاه و سـاختار آن اشـاره     سیاست
گردد توسط نهادهای مـرتبط ماننـد وزارت    کرد که پیشنهاد می

هـای   علوم و معاونت علمی و فناوری در این رابطه، بـازنگری 
  .الزم صورت پذیرد
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