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Abstract: 
Considering the importance of technology in the defense industry and its effects on the 

sovereignty and security of the country, technology acquisition in this industry, is of utmost 

importance. For this reason, Technology exchange between industry and defense 

organizations is an important issue, and the defense technomart is an important tool for 

technology acquisition in these firms. The population of this research includes key experts in 

the field of defense. The sampling method in this research is a census. For analyzing the 

research data, is used two softwares the LISREL and PLS when both are based on the 

structural equation modeling. In the meantime, the LISREL is used for the confirmation factor 

analysis, and the PLS is used to measure the relationship between independent and dependent 

variables, and extracting the basic strategies for success in the technomart. Based on content 

analysis of interviews with a group of defense experts, this result was obtained that the 

activities of the defense technomart in the country were not successful, and basically, the 

success of the defense technomart is affected by the supply-side factors, demandside factors, 

environmental factors (external) and internal mechanisms of the technomart. The results also 

indicated that culture and conversation-making, deepen and broaden the defense innovation, 

the defense interactions and diplomacy, knowledge and organizational learning, development 

of orgaware and informat dominance of the basic strategies for the technomart. 
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  بازار دفاعی ایران ارائه الگویی براي کسب موفقیت در فن
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  چکیده
از اهمیت باالیی برخـوردار   ،در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوري در این صنایع تاثیر آندر صنایع دفاعی و  فناورينظر به اهمیت 

ابزار مهمی براي اکتسـاب   ،بازار دفاعی اي دارد و فن یژهوهاي دفاعی جایگاه  به همین دلیل، مبادله فناوري میان صنایع و سازمان. است
در گیري  شیوه نمونه .استشامل خبرگان کلیدي در بخش دفاع پژوهش، جامعۀ آماري در این . آید   می حساب بهها  فناوري در این بنگاه

 که هر دو مبتنی بر استفاده شده است و پی ال اسلیزرل افزار نرمدو از هاي پژوهش، براي تحلیل داده. ستشماري ا تماماین پژوهش، 
سنجش  براي ،افزار پی ال اسنرم ازو  ییديتحلیل عاملی تأ براي لیزرلاز  که در این میان. ساختاري هستندمعادالت  يساز روش مدل

 براسـاس تحلیـل   .شده استاستفاده  ،و استخراج راهبردهاي اساسی موفقیت در فن بازار ارتباط میان متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته
 موفق نبوده و اساسـاً ، کشوردر  دفاعی هاي فن بازار یتفعال دست آمد که، این نتیجه بهدفاعی خبرگان از مصاحبه با گروهی حتوايم

فن بـازار   داخلی سازوکارهاي و )خارجی( محیطی عوامل تقاضا، عوامل طرف عرضه، طرف تأثیر عوامل تحت دفاعی بازارفن  موفقیت
سازي؛ تعمیق و گسترش نوآوري دفاعی؛ تعامالت و دیپلماسی دفـاعی؛   است که فرهنگ و گفتمانآن گر همچنین نتایج بیان .دارد قرار

  .بازار هستندنهادافزار و اشراف اطالعاتی از راهبردهاي اساسی براي موفقیت فندانش و یادگیري سازمانی؛ توسعۀ 

  :واژگان کلیدي
   .بازار، دفاعی، بازاریابی، میانجی، فناوري فن
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  مقدمه - 1

در این . اندکسب نموده ،اکتساب فناوريي نتیجهکه در  ندستههایی مرهون قابلیت ،صنایع پیشرفتۀ دفاعی
بازار دفاعی  طور اعم و فن به ،ي دفاعیها سازمانهاي فناورانه میان صنایع و  خصوص، مبادالت و همکاري

ی، بازار دفاع فنمنظور از . دکن ایفا میي آن، و اشاعهفناوري به یابی اي در دست ، نقش ویژهاخصطور  به
]. 9[ي دفاعی و غیردفاعی استها سازمانبین صنایع و  ي دفاعیها فناوريسازمان و سازوکاري براي مبادله 

هاي  دفاعی را با چالش) صنایع(هاي  نیاز، بنگاه هاي مورد یابی به طیف وسیعی از فناوريضرورت دست
یابی به گیر توسعه و اکتساب فناوري، طوالنی شدن زمان دستهاي چشم هزینه. گوناگونی روبرو ساخته است

هاي اعمال شده از سوي  و تحریم هاي کلیدي به دلیل تعدد نیازهاي فناورانه فناوريفناوري، عدم تمرکز بر 
ها و  کاري نهادهاي راهبري بعضاً شاهد دوباره ،از سوي دیگر. استکبار، ازجمله موارد قابل اشاره هستند

رونق ]. 16[اند  بوده ،)صنایع( ها بنگاههاي گوناگونی براي توسعه و اکتساب فناوري در سطح  کاري موازي
ها و اشاعه فناوري و درنتیجه عامل مؤثري در  تواند عامل مهمی در افزایش تعامالت بنگاه بازار دفاعی می فن

بازار دفاعی و ضرورت پرداختن به آن  انتقال تجارب و یادگیري فناورانه باشد که این خود نیز بر اهمیت فن
هاي فناورانه میان  حاکی از آن است که مبادالت و همکاري  یرسمریغبا این حال، شواهد ]. 11[افزاید  می

هاي متعددي در بخش  ی است که فناوريدر حالاین  .]8[صنایع دفاعی و غیردفاعی وضعیت مناسبی ندارد 
 .روبه افزایش است ،هاهاي دفاعی و غیردفاعی به انواع فناوري و نیازهاي بنگاهاست  افتهی توسعهدفاعی کشور 

 ،بازارهاي دفاعی و غیردفاعی فن ي موفقیت تجارب گذشته توان گفت که در مورد ین ترتیب، میبه ا
هاي فناورانه چه در بخش دفاعی و چه در  رود مبادالت و همکاري و گمان میاست تردیدهایی وجود داشته 

آمریکا،  مثالً(دنیا هاي بازاربا بررسی موارد مختلف و موفق فن]. 6[مطلوب نبوده باشد  ،بخش غیردفاعی
انتقال فناوري  سامانۀیک ها در این کشورها داراي بازارفنتوان دریافت که می) آلمان، انگلیس، چین و ژاپن

مبادله فناوري بر اساس آن،  که هستندو مبتنی بر یک الگو و چارچوب نظامند و مشخص  جامع و یکپارچه
 ،خارجی و از طریق تمامی فرآیندهاي مبادالت داخلی و مند ظامنصورت به ،کننده و متقاضی فناوري بین تامین

یکی است،  سازوکاردو نوع  دارايکامل شده انتقال فناوري  سامانۀ، هاکشوردر این ]. 20[گیرد صورت می
که از  که مکان فیزیکی به همراه تسهیالت عینی در آن وجود دارد و دیگري بازار مجازي فیزیکی بازار بخش

خدمات  مند معامالت فناوري،در این بازار نظام ،از طرف دیگر ].24[ نماید استفاده می ،اینترانت اینترنت و
ها با حمایت دولت، کمک در  تخصصی و فنی نظیر مشاوره فناوري، خدمات اطالعات، کمک به پروژه

محصوالت، ارزیابی بازارسازان ها و سنجی از فناوري ، مطالعات امکانو پیوستگی تحقیق و توسعهبرقراري 
بازار دفاعی هاي عمدة فنکه ویژگی کردبندي گونه جمعاینتوان می ،بنابراین]. 29[ شود ارایه می ،فناوري

عرضه و تقاضاي فناوري ساختارمند، سازوکارها و ساختارهاي رسمی در فن بازار فاعی  :این کشورها عبارت از
تواند منجر داشتن یک الگوي یکپارچه و نظامند میبر این اساس، . استدیگر و ملی و میزان تاثیر آنها بر هم

شود که انجام این    بینی می یشپ در نتیجه. بازار دفاعی گرددو نداشتن آن باعث شکست فن به موفقیت،
بازار دفاعی، امکان استفادة بیشتر و بهتر  با مشخص کردن عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت فن پژوهش
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تا با کمک آن بتوان یک فن بازار دفاعی منسجم و پایدار را . کند بخش دفاعی کشور از الگوي فوق را مهیا 

کامل فن بازار دفاعی ایران شده گیري عاملی که نبود آن شاید بیشترین تاثیر را در عدم شکل. ایجاد نمود
  .است

 
 مبانی نظري و مروري بر ادبیات پژوهش - 2

در  "اي تفکر سامانه"اي نوآوري موجب گسترش  هاي ملی، بخشی و منطقه رویکردهایی از قبیل نظام
در این دیدگاه، کلید موفقیت در نوآوري، همکاري و تعامل چندین نوع بازیگر . اند مطالعات نوآوري شده

گونه تعامالت  مانع از اثربخشی این ،هاي گوناگون جا که موانع و شکافاز سوي دیگر، از آن. مختلف است
گري اشاره دارند هایی براي میانجی  وجود سازمان ضرورت بهشوند، مقاالت علمی و اسناد سیاستی عمدتاً  می

گونه  ینانظران، به نظر برخی از صاحب]. 18[که بتوانند نقش واسطه را ایفا کرده و تعامالت را برقرار کنند 
هاي فرآیند نوآوري بین در تمام جنبه عنوان نماینده یا واسطه که بههستند میانجی، موجودیتی    هايسازمان

در  .]21[د ننمای هاي نوآوري کمک میو به این ترتیب، به تسهیل عملکرد نظامکنند میدو یا چند طرف عمل 
، "2دالل"، "1طرف سوم"هاي مختلفی از قبیل  گذاري فناوري، نهادهاي میانجی با نام ادبیات سیاست

با این حال، هر چند در ]. 15[اند   یاد شده "4سازمان مرزي"و  "میانجی انتقال فناوري"، "3سازمان واسط"
البته . استبسیار پراکنده  ي نظري،بهجناین زمینه ادبیات مفصلی وجود دارد ولی این ادبیات به نظر هوولز از 

بندي این مطالب صورت گرفته است که از  سازي و دسته هاي متعددي براي یکپارچه تالش ،هاي اخیر در سال
، هوولز و ]29[، وینچ و کورتنی ]23[، پوالرد ]16[، جانسون ]24[توان به آثار اسمیت و کولمن  آن میان می

میانجی "ها زیر چتر  ن مثال، هوولز با بررسی تعاریف موجود و ترکیب آنعنوا به. برخی دیگر اشاره کرد
سازمان یا گروهی که در فرایند نوآوري به هر ": ، سازمان میانجی را چنین تعریف کرده است"5نوآوري

با مروري بر ادبیات سه کارکرد اصلی .  "عنوان کارگزار یا دالل بین دو یا چند طرف فعالیت کند صورتی به
  ]:29و  21[توان مشخص کرد  هاي میانجی را می زمانسا

 :تشکیل شبکه) تبیین نیازهاي نوآوري و تقاضاي فناوري، دانش، منابع مالی و سیاست؛ ب :بیان تقاضا) الف
 )ها به هم گري شرکاي بالقوه و متصل کردن آنشناسایی، بررسی و غربال(ربط  تسهیل ارتباط با بازیگران ذي

ها که به معناي تسهیل یادگیري  کمک به هماهنگی و یادگیري بازیگران شبکه :نوآوري  فرآیندمدیریت ) و ج
) 1]: (29[ند از ااند عبارت شده مشخص این کارکردها که توسط هولز. و همکاري در فرایند نوآوري است

غربال ) 4(دانش، پردازش و ترکیب مجدد ) 3(آوري و پردازش اطالعات، جمع) 2(شناسی، بینی و آسیبیشپ
) 8(و تنظیم، ) بررسی(نمایی درست) 7(گذاري، اعتبار) 6(نمایی، آزمون و درست) 5(گري، اطالعات و واسطه

  .هاارزیابی خروجی) 10(سازي و تجاري) 9(حفظ نتایج، 
                                                        

١.Third party 
٢.Broker 
٣.Intermediary Agency  
٤.Boundary Organization 
٥ innovation intermediary  
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توان گفت که این  طورکلی می گیري نهادهاي میانجی عنوان شده است ولی به  دالیل متعددي براي شکل

وجود به ،ربط به دلیل شکست بازار یا شکست نظام نوآوري نهادها در پاسخ به نبود ارتباط مؤثر بازیگران ذي
هاي میانجی اغلب به اقتضاي  گیري سازمان شکل"، ]28[به نظر وندرمولن و همکاران . ]24و  16[آیند  می

اگر . دهد روي می ،ینه تحقیقات و نوآوريها و نیازهاي موجود در زم بافت سیاسی موجود یا به اقتضاي فرصت
هاي خاصی  تر گردد، سازمان میانجی صاحب توانمندي ی بلندمدتسازماندهاین امر موجب تداوم تعامالت و 

در این صورت، ممکن است . ربط خواهد شد هاي ذي گري و برقرار کردن رابطه بین سازمانبراي میانجی
هاي ساختاري براي  گونه جایگاه ینادر مورد  .باشیمهاي ساختاري  شاهد نهادینه شدن روابط و توسعۀ جایگاه

ها  جایگاه واسطهالزم براي حفظ  "الزامات طراحی"یا  "ها ارزش"هاي نوآوري، ادبیات موضوع به  واسطه
کنندگان، شرکا یا  مثالً یکی از الزامات مربوط به نهادهاي میانجی این است که از تأمین. اشاره دارد

  ].29و  16[داري نکنند جانب ،هاي خاصی راهبرد
به معناي لغوي بازار  Techmarketو   Techmart،Technomartمعادل فارسی براي کلمات  ،بازار فن

یافته و به همین دلیل ادبیات مفصلی در   انتقالدور به کشور ما   این مفهوم از کشورهاي خاور. فناوري است
ها را انواع خاصی از  توان آن بازارها می با این حال، با توجه به کارکردهاي فن. شکل نگرفته است ،بارهاین

بازار در واقع سازمان و  فن]. 3[ها تعمیم داد  محسوب داشت و ادبیات این نهادها را به آن ،"نهادهاي میانجی"
سازوکاري براي مبادله فناوري است که نقش آن کاهش موانع موجود بر سر راه معامالت فناوري و نیز 

]. 3[ت آزاد است طرفانه پیرامون قیمت از طریق معامالت تجار بینانه و بی گردآوري و توزیع اطالعات واقع
؛ و )مربوط به مبادالت فناوري(هاي اصلی  فعالیت]: 8[بازار شامل دو نوع فعالیت کلی است  هاي فن فعالیت
در کشورهاي  "دفاعی بازار فن"نهاد ). تهیه اطالعات و خدمات گسترش مبادالت(هاي پشتیبان  فعالیت

فعالیت  ي دفاعیها سازمانهاي قبلی در ر بخشبا عناوین مختلف و با کارکردهاي اشاره شده د مختلف دنیا
با  و باشدمی المللی ملی و بین ،بخشیصورت اختصاصی و یا حتی  به در بخش دفاعی بازارها فن. نمایدمی

این . گیرند یشکل م ،هاي دفاعی یتمحدودها و  یژگیوبا تجارت فناوري  يساز هدف تسهیل، تسریع و روان
دهند  یارایه م در بخش دفاعی الزم را به خریداران و فروشندگان فناوري يا نهادها انواع خدمات مشاوره

حداکثر از مزایاي گوناگون  ةاستفاد. 1: ند ازاعبارت ي دفاعیبازارها فن یريگ عوامل اصلی در شکل]. 27[
 مختلف يها فناوري در شرکت و افول جلوگیري از رکود. 2، که منشأ خارجی یا داخلی دارند یهای فناوري

 ییکشور و ارزیابی تخصصیِ کیفیت و کارا دفاعی موجود هاي دار کردن فناوري کمک به شناسنامه. 3دفاعی، 
ایجاد . 4یابد،  یافزایش م دارندگان فناوراعتماد خریداران به  وسیله ینبدکه   ها توسط کارشناسانِ خبره آن

ها  تشویق سازمان. 5دفاعی،  بخشدر  ه فناوريتولیدکنند يها براي شرکت زایک منبع درآمد جدید و منفعت
هاي  ها و موسسه خود؛ که انگیزه دانشگاه "نیازهاي فناورانه"و اعالم  يساز به شفاف دفاعی يها شرکتیا 

ها و  کاري جلوگیري از دوباره. 6، کند هاي جدید تقویت می گذاري در توسعه فناوري تحقیقاتی را براي سرمایه
  .دفاعیموازي کارهاي تحقیقاتی در یک صنعت یا یک بخش 

ي بازار ها واسطه خصوصاًیري و الزامات موفقیت نهادهاي میانجی و گ شکلمطالعاتی در خصوص دالیل 
با  ،]19[سوکولف و المورگس . شود یماشاره  ها آنکه در ادامه به برخی از است صورت گرفته   فناوري
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 هاي فناوريگیري بازار  هاي تاریخی که در دانشگاه کمبریج انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شکل بررسی

موجب ظهور گروهی از مخترعان بسیار  ،پتنت در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت بهثبت شده 
سازي  يتجاریت توسعه و مسئوله که خبره و پر بازده شده است؛ زیرا این بازار به مخترعان امکان داد

دهد که سامانۀ ها در این رابطه نشان می بررسی عملکرد سازمان. اختراعات خود را به دیگران واگذار کنند
ثبت اختراع با ایجاد امنیت و حقوق مالکیت فکري، مبادله را ممکن ساخته و باعث شده است که چنین 

نهادهاي   ، ظهوراست یر و تسهیل کردهپذ امکانري که مبادله را اما عامل دیگ. بازاري شکل و رونق بگیرد
میانجی بوده که هزینه اطالعات را در زمینه ارزیابی ارزش اختراعات پایین آورده و به برقراري ارتباط خریدار 

 1یع در حال رشد، تجزیه عموديصناکه طبق نظر استیگلر، در  جاآن  از. و فروشنده اختراع کمک کرده است
پس  ،افتد و در زمینه مبادله، دارایی فکري و دانش فنی نیز رشد قابل توجهی روي داده است یماتفاق 

ي تخصصی فراهم ها شرکتبراي ظهور  وکار  کسبتوان گفت که در این صنعت در حال رشد، شرایط  یم
رده است تا این افراد ، انگیزه کافی براي کارآفرینان فراهم آووکار  کسبي ها فرصتاین ]. 25[گردیده است 

ي معینی از مبادالت دارایی فکري ابالغ کنند و در ها بخشي کسب کار تخصصی جدیدي را براي ها الگو
یی که ها شرکتها با ارایه خدمات تخصصی به  یانجیماین . ظهور کنند ،"فناوريهاي بازار  یانجیم "نتیجه 

مبادالت متعددي انجام دهند، به اقتصاد مقیاس خواهند  یمهستند و  فناوريداراي سبدهاي بزرگ 
بسیار اقتصادي است که  فناوريي صاحب ها شرکتبنابراین، براي . رسند یم) ي ناشی از مقیاس باالها صرفه(

هاي بازار  یانجیمتوان گفت ظهور  یم. ي استفاده از توان داخلی خود، با نهادهاي میانجی قرارداد ببندندجا به
ي ها شرکتگر یک تغییر نهادي است که موجب شده است نوعی نوآوري سازمانی و بیان عنوان به فناوري
و به عبارت دیگر، برون "2تجزیه عمودي روبه جلو"هایی از وظایف مدیریت مبادالت را  بخش فناوريصاحب 

ر او نظ به .تقویت کرداست،  شده ] 22[توان با بحثی که توسط نورث  یمبحث فوق را ]. 26[سپاري کنند 
و در نتیجه،  ها فرصت مجموعه ،)ها یتمحدوددر کنار سایر (شده توسط چارچوب نهادي  یلتکممحدودیت "

تعمیم داده شود  فناورياین بحث به بازار  اگر ".کند یمیی که به وجود خواهند آمد را مشخص ها سازماننوع 
  یی براي کسبها فرصتآرایش نهادي را چنان تغییر داده که ) یجاًتدر( فناوريتوان گفت که رشد بازار  یم
ي جدیدي براي تسهیل مبادالت ها که الگو اند داشتهکارآفرینان را بر آن  ها فرصتین ا .ید آمده استکار پدو
نوع جدیدي از  عنوان به "فناوريهاي بازار  یانجیم"موجب ظهور ها مدلابداع کنند و این ) نوآوري خدمات(
معتقد ] 13[او نیز همچون چندلر . اند شدهبیشتري بر نظام نوآوري دارد یر ثات که) نوآوري سازمانی(ازمان س

یجاً تدرشوند و  یم ورتر بهرهي کنند، بردار بهره ها فرصتکنند تا از  یمتکامل پیدا  ها سازمانوقتی  "بوده که
. نیز چنین منطقی صادق است فناوريدر مورد نهادهاي میانجی بازار  ".دهند یمچارچوب نهادي را نیز تغییر 

: توان به شرح زیر خالصه کرد بازار در کشورهاي غربی را می هاي فوق، دالیل موفقیت فن باتوجه به تحلیل
م در وکارهاي الز ساز ها، ایجادآفرینان مثل خریداران و فروشنده هاي دفاعی و ملی نقشگیري شبکهشکل

هاي مختلف تحقیقات بازار و فناوري جهت حضور موثر، با تغییر تفکر و نگرش به بازار دفاعی در بخشفن
                                                        

١ Vertical disintegration 
٢ Vertically forward disintegration  
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توان فن ، می)مثال محرمانه و عادي(ها دسترسیعبارت دیگر با تعریف دقیق سطح هبازار دفاعی؛ بمقوله فن

بازار دفاعی بتواند اتصاالت الزم را که فنريطوهبندي کرد ببخش عادي و محرمانه طبقه بازار دفاعی را به دو
فن بازار  چراکه اساساً. ملی استفاده نمایدهاي ملی و فرابا بخش ملی و فراملی برقرار نموده و از ظرفیت

تواند بازار دفاعی میسازي قانون مالکیت فکري در سطح فنپیاده. تواند موفق گرددنمیدفاعی به تنهایی 
ایجاد یک نظام انگیزشی و حمایتی مناسب در سطح دفاع  نهایت دربازار کند و وضعیت فنکمک شایانی به 

  .هاي دفاعی مطرح گردیده استجهت رونق گرفتن بازار
 براي تسریع صورت گرفتههاي    تالش وجود با گفت، باید زمینه این در کشور وضعیت توصیف براي 

 خوبی هاي ایده باها  تالش این. است نگرفته شکل ایران بازار در فن    از کاملی الگوي تاکنون فناوري مبادالت
 غیرمنسجم و پراکنده فعالیت شاهد دیگر طرف از]. 2[است  نداشته دوام کدام یچه ولی اندازي شدهراه

 صنایع وزارت به وابسته(فنی هاي    کمک ياعطا طرح مانندها  فناوري وها  طرح از حمایت مالیهاي    صندوق
 الکترونیکی، هاي فناوري از حمایت صندوق ،)بودجه قانون 3 تبصرة تاوا بند پ(هزار  در دو ، طرح)معادن و

 و متقاضیان بین دقیق و منصفانه ارتباط ایجاد .هستیم ... و) تکفا(اطالعات  کاربري فناوري توسعه طرح
 و گسترش موسسۀ پردیس فناوري پارك. بود خواهد مغتنم و مفید بسیار معین، سازمانی توسطها  صندوق
 دفاع، مجازي وزارت برگزاري نمایشگاه پیشنهاد با ایران صنایع و نوسازي ITتحقیقات  و آموزشی موسسۀ
با گذري به عقب مشخص . اند بازار داشته فن    يانداز راه و مفهوم پیشبرد راستاي در را يها تالش هر یک

 داخل در تجربۀ مشابه نبود به توجه با. گرفت شکل 1381 سال در وربازار در کش فن    ایجاد گردد که ایدةمی
اندیشکدة  و پردیس فناوري پارك مجموعه دو در سال در همان ایران بازار ملی فن    مطالعاتی مرحلۀ کشور،
 و شده انجام مطالعات توجه به با ایران در سازي براي پیاده الگوي مناسب. شد آغاز آصف فناوري و صنعت

 اولین گیري شکل به منجر و استخراج گردید 1382 سال در کشور در موجود هاي زیرساخت شرایط و نیز
 بازار ملی فن    تحت عنوان که شد آصف فناوري و صنعت و اندیشکدة فناوري پردیس پارك در بازارها فن

 )فناوري بازار دفاعی عنوانبه( دفاعیبازار فن مقایسۀ مقام در .ادامه دادند خود کار به بازار دفاعی فن    و ایران
 و موضوعیت به مربوط هاتفاوت این از برخی. برشمرد توان می را زیادي هايبازارها، تفاوتسایر فن با

 و ها فناوري هاي خاص دفاعی،  امنیتی و نظامیداشتن ویژگی درنظر با است که بازار دفاعی فناوري ماهیت
 فناوري هاي دفاعیویژگیبه ها،تفاوت اول دستۀ. بر بازار بخش دفاع استشرایط و قوانین خاص حاکم  نیز

 گیريشکل از فناوري، متفاوت بازار دفاعی گیريشکل موضوع شوندمی باعث هاویژگیاین  .شودمی مرتبط
 محدود تعداد: توان سایر موضوعات مطرح را در این بخش بیان نموداز جمله می. باشد دیگري بازارهر فن
فناوري دفاعی، وجود نظام دستوري و ابالغی تولید و توسعه فناوري و  بازار متقاضیان در و کنندگانعرضه

فناوري نیاز به اتخاذ راهبردهایی  متقاضیان خاص وضعیت. ها به فناوري خاصسازي سازمانهمچنین محدود
 باید نیز متقاضی فناوري که است این مقابل واقعیتدر . مهیا گردد کننده عرضه است توسط الزم که  دارد

        موفق و دانش انتقال ايپایهحفاظتی، امنیتی و  مالحظات منظور همان .باشد داشته را الزم نیازهايپیش
به  هایی، ایجاد قابلیت و مالحظات گرفتن درنظر با باید آوريفن بهتر، متقاضی عبارت به. است فناوري
  .نماید برداري شده بهره کسب امتیاز از ممکن شکل بهترین



 39    بازار دفاعی ایران ارائه الگویی براي کسب موفقیت در فن

 
بازار دفاعی بندي نمود که عوامل اساسی و کلیدي موثر بر فنتوان جمعبا بررسی مطالعات انجام گرفته می

سازي؛ ایجاد هسته و شبکه دفاعی در بخش شبکهعامل اساسی اول، : هستندشرح زیر هترتیب الویت بهب
وري، تحصیالت، آموزش، بهره(البته زیرعواملی مانند عوامل نیروي انسانی ، استعرضه و تقاضاي فناوري 

عامل اساسی دوم، . هستندنیز موثر ) حجم نقدینگی(و مالی ) بازگشت سرمایه(، اقتصادي ...)تجربه و
افزاري و نرمهاي اطالعاتی، ارتباطی، زیرساختهاي نرم و سخت در فضاي مبادالت فناوري نظیر زیرساخت

بازار دفاعی است، زیرعواملی سازي و آموزش در مقوله فنفرهنگعامل اساسی سوم،  .استافزاري سخت
ها، عوامل حفاظتی و امنیتی از دسترسیهاي تخصصی و عمومی، سطح یا شرایط آموزشمانند، سرانه ساالنه 

بازار یت فکري در سطح فنعامل اساسی چهارم، ایجاد و بروز رسانی قانون مالک. استجوانب سخت و نرم نیز 
ها و ساختارهاي الزم تا دستورالعملدفاعی است، در این خصوص اقداماتی مانند ایجاد، بازنگري و بروزرسانی 

عامل اساسی پنجم، عوامل تشویقی، عوامل انگیزشی و حمایتی در سطح دفاع جهت . استحدي ایجاد شده 
هاي مالی و معنوي، رضایت شغلی، ملی مانند انگیزش، در این خصوص عوااسترونق گرفتن بازار الزامی 

-طبقهعامل اساسی ششم، . نیز مهم است... نظام پیشنهادات، حمایت از مخترعان و بازاریابان و بازارسازان و
هاي حیاتی، گلوگاهی،  ها، زیرفاکتورهایی مانند فناوري هاي فناوريویژگیبازار دفاعی مبتنی بر بندي فن

عامل اساسی هفتم، . هستندنیز مهم ....چرخه عمر فناوري، تنوع استفاده، هزینه فناوري، کیفیت فناوري و
بازار، زیرعواملی مانند محیط یا زبان اي در سطح مبادالت داخلی و خارجی فنحرفهتقویت اصول مذاکره 

 گر اینطور کلی پیشینۀ مطالعات بیانهب. هستندنیز موثر ... هاي کالن بازار داخلی و خارجی ویاسته، سمذاکر
بازار ست که در غالب کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه، الگو و چارچوبی براي موفقیت و مدیریت فنا

. الگویی یا چارچوبی ارایه نشده استکه در ایران هنوز رصورتیهم در سطح ملی و دفاعی ایجاد شده است د
 .این پژوهش در صدد ارایه الگویی براي کسب موفقیت در فن بازار دفاعی است ،بر این اساس

بازارهاي دفاعی است، متغیر وابستۀ این پژوهش  با توجه به مسئله این پژوهش که همانا کسب موفقیت در فن
از سوي دیگر، با توجه به ادبیات موضوع، عملکرد و در . رفتگ در نظر ،"بازار دفاعی موفقیت فن"توان  را می

عوامل "تحت تأثیر ) هاTMI1( "نهادهاي میانجی بازاریابی فناوري"طورکلی  بازارها و به نتیجه موفقیت فن
ثیر ا، موفقیت نهادهاي فوق تحت تعالوه به]. 3و  14، 18[قرار دارد  "عوامل طرف تقاضا"و  "طرف عرضه

یعنی هرچه این عوامل درونی مساعدتر و این ]. 9و  21، 14، 3[ استها نیز  عوامل و سازوکارهاي درونی آن
که نهادهاي جاآناز طرف دیگر، از . بازار بیشتر خواهد بود تر و کاراتر باشند احتمال موفقیت فن سازوکارها روان

عبارت دیگر، به. تأثیر شرایط محیطی نیز قرار دارند بازار، تحت طور خاص فن میانجی بازاریابی فناوري و به
این عوامل محیطی شامل ]. 9و  3[بازارها به مساعد بودن عوامل محیط بیرونی نیز بستگی دارد  موفقیت فن

  . هستند فناورانهعوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و 
شرح زیر تشکیل اصلی به) یرمتغ(مفهوم  5به این ترتیب، چارچوب نظري یا مفهومی تحقیق حاضر از 

  :شود می
                                                        

١.TMI: Technology Marketing Intermediaries 
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 ر وابسته به(بازار  موفقیت فنمبادالت فناوري  تیفیکو  تیکمکه منظور از آن باال بودن ): عنوان متغی
 بازار در یک دوره زمانی مشخص است؛ انجام شده از طریق فن

 حقوقی در مؤثر بر عرضۀ فناوري توسط اشخاص حقیقی و  عواملي همهکه به : عوامل طرف عرضه
 بازار اشاره دارد؛ فن
 بازار اشاره دارد؛ عوامل مؤثر بر تقاضاي فناوري در فني همهکه به : عوامل طرف تقاضا 
 عواملی است که طرف عرضه را به ي همهها  منظور از این: بازار عوامل و سازوکارهاي درونی فن

 شوند؛ طرف تقاضا متصل کرده و موجب تسهیل مبادالت فناوري می
 تاثیر منظور از این عوامل، عواملی غیر از عوامل طرف عرضه و تقاضا است که با : امل محیطیعو

بازار  طور مستقیم بر موفقیت فن وکارهاي درونی و یا به نهادن بر طرف عرضه، طرف تقاضا و ساز
 .اثرگذار هست

  :گردید ي این پژوهش به شرح زیر نهاییها الوسبا توجه به مسئله پژوهش که مطرح گردید 
  بازارهاي دفاعی تا چه حد با موفقیت همراه بوده است؟ درگذشته، فن) 1
  ي دفاعی کدامند؟هابازار عوامل مؤثر در موفقیت فن) 2

هاي پژوهش  چنین با توجه به چارچوب نظري یا مفهومی تحقیق که در بخش قبل مطرح شد، فرضیه هم
  :ند ازاعبارت

  . بر موفقیت فن بازار تاثیر مثبت و یکسانی دارند) توانمندي و انگیزه(عوامل طرف عرضه ) 1
  . بر موفقیت فن بازار تاثیر مثبت و یکسانی دارند) منابع، نیاز و انگیزه(عوامل طرف تقاضا ) 2
بر موفقیت  )نمایش فناوري، داوري، مشاوره و اطالع یابی و اطالع رسانی(عوامل سازوکارهاي داخلی ) 3

  . فن بازار تاثیر مثبت و یکسانی دارند
بر موفقیت فن بازار تاثیر مثبت و ) محیطی(عوامل خارجی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فناورانه ) 4

  . یکسانی دارند
  .بازار تحت تأثیر عواملی غیر از عوامل فوق قرار دارد موفقیت فن) 5

به عبارت دیگر، متغیرهاي ؛ پژوهش توجه کردي ها الوسیا  الوسبراي تعریف متغیرهاي پژوهش باید به 
با این حال، در عمل، تعریف متغیرهاي پژوهش به دو . شوند پژوهش ناشی میهاي  سوالپژوهش مستقیماً از 

سازي یک متغیر  مفهوم. آن 2هاي بندي و مشخص کردن دسته 1سازي متغیر مفهوم: مرحله قابل تقسیم است
کنند  کنند و به ما کمک می ها و یا رویدادهایی است که تغییر میموضوعات، مقولهبه معناي مشخص کردن 

پژوهش، دو مفهوم مختلف هاي  سوالدر این پژوهش، با توجه به ]. 6و  2[پژوهش پاسخ دهیم سوال به 
 "ارباز عوامل مؤثر در موفقیت فن"و مفهوم دوم،  "گذشته بازارهاي  موفقیت فن"مفهوم اول، . مطرح است

بندي  از سوي دیگر، دسته. شوند اول و دوم پژوهش مربوط میهاي  سوالاین دو مفهوم به ترتیب به  . است

                                                        
١. Conceptualizing the variable 
٢. Categories  
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ها یا رویدادهاي دیگر از یک موضوع، مؤلفه یا یک رویداد از موضوعات، مؤلفه جدا کردنمتغیرها به معنی 

یل محتوا براي تعریف کامل یک متغیر باید بنابراین، در تحل. هاي محدود است ها در دسته طریق قرار دادن آن
ها چه باشد به  که تعداد دستهاما این. بندي باید جامع و مانع باشد ضمناً دسته. هاي آن را مشخص نمود دسته

توان به هفت  هاي مشخصی هستند؛ مثالً روزهاي هفته را می برخی متغیرها داراي دسته. متغیر بستگی دارد
بر ها  در سایر موارد، تعداد دسته. تقسیم کرد) روزهاي کاري و آخر هفته(و یا دو دسته ) شنبه تا جمعه(دسته 
موفقیت (براي مفهوم اول  ،در این پژوهش. شود پژوهش و با قضاوت محقق مشخص میسوال  اساس

در مورد مفهوم دوم . انتخاب شد) کامالً موفق، تا حدودي موفق و ناموفق(، سه دسته )بازارهاي گذشته فن
 سازوکارطرف عرضه، طرف تقاضا، (با توجه به ادبیات موضوع پنج دسته  ،)بازار عوامل مؤثر در موفقیت فن(

   ].3[گرفته شد  در نظر ،)درونی، عوامل محیطی و سایر عوامل
  
  روش شناسی پژوهش - 3

کارگیري آن در هاي این پژوهش که شامل تعیین و طراحی یک الگوي مفهومی و به با توجه به فعالیت
هاي مورد بررسی است،  ها و همچنین توصیف نتایج حاصل از کاربرد الگو در نمونه اي از سازمان مجموعه

ورد از نوع آو در نتیجه یا دست "توصیفی"ح تحقیق از نوع توان گفت که پژوهش حاضر در هدف یا طر می
شود که پژوهش کاربردي با هدف توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص  یادآوري می. است "کاربردي"

ها توصیف شرایط یا  هایی است که هدف آن شود و پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش انجام می
تواند صرفاً براي شناخت بیشتر شرایط موجود یا  تحقیق توصیفی می اجراي. استهاي مورد بررسی  پدیده
هاي کیفی مصاحبه و  ها، نیز چون این پژوهش از داده از نظر داده]. 4[گیري باشد  دادن در فرایند تصمیم یاري

هم از  و "کیفی"توان گفت که هم از نوع  می ،کند؛ بنابراین نامه استفاده می کمی پرسش هاي همچنین از داده
ها عبارت است گردآوري داده. سرانجام اینکه از نظر راهبرد، تحقیق از نوع پیمایشی است. است  "کمی"نوع 

توان به دو دسته ها را می گردآوري داده معموالً. کنداز فراهم ساختن اطالعاتی که مبناي تحلیل را فراهم می
در این پژوهش از روش مطالعات . اطالعات میدانی و) اي مطالعات کتابخانه(اطالعات آرشیوي : تقسیم کرد

براي بررسی ادبیات پژوهش و از روش مطالعات میدانی براي ...) ها و  سایت کتب، مقاالت، وب(اي  کتابخانه
شود که در این گوناگونی استفاده می هاي از روش ،در مطالعات میدانی. تبیین مدل پژوهش، استفاده شد

شامل پژوهش جامعۀ آماري این . شده استنامه استفاده  ه؛ یعنی مصاحبه و پرسشپژوهش از دو ابزار عمد
بازارهاي دفاعی مشارکت داشته و یا به نحوي با این مکانیسم و نتایج  کلیۀ افرادي است که در برگزاري فن

ي همچون ها هاي دفاعی در فعالیت   شود که افراد متعددي از درون بنگاه  یادآوري می. اند آن آشنا بوده
از سوي دیگر، . اند بازارهاي دفاعی مشارکت داشته شناسایی و معرفی فناوري دخالت داشته و در برگزاري فن

هاي طراحی و  افرادي نیز در نهادهاي میانجی همچون موسسۀ آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی به فعالیت
است؛  ي این تحقیق از دو دسته اصلی تشکیل شدهجامعه آمار عبارت دیگر،به. اند بازار اشتغال داشته اجراي فن

هاي فعال درخرید و فروش فناوري و دسته دوم، افرادي از نهادهاي میانجی دخیل  دستۀ اول، افرادي از بنگاه
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ها تالش شد تا ترکیب مناسبی از این  نامه با توجه به موارد فوق، در توزیع پرسش .بازار در طراحی و اجراي فن

بازار دفاعی،  فن   بر اساس برآورد انجام شده توسط مسئوالن برگزاري . عه آماري انتخاب شوددو بخش از جام
هاي خریدار یا فروشنده  نفر و در بنگاه 20تعداد مدیران و کارشناسان مرتبط در نهادهاي میانجی حدود 

براي تعیین اندازة  .بوده است 1394تا  1391پژوهش نیز از سال  زمانی بازه. نفر است 180فناوري حدود 
بر این اساس، تعداد افراد نمونه . روش اول بر اساس جدول مورگان بود. نمونه از سه روش مکمل استفاده شد

صورت زیر این فرمول به. روش بعدي، محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران بود .نفر برآورد گردید 132
  :است

n =
z2σ2

d2  

واریانس متغیر مورد ( 2σ، )خطاي نوع اول(شده بر اساس آلفا میزان خطاي در نظر گرفته  Zکه در آن 
درصد و  1در این پژوهش خطاي مجاز در نظر گرفته شده . باشدمی) خطاي مجاز مورد نظر( dو ) مطالعه

  ]:10[ باشد  انحراف معیار مورد مطالعه به شرح زیر می
σ ≈

max (x )− min(x )
6 =  

 5− 1
6  =  0.667 

 :بنابراین. شود   نظر گرفته می در/. 1همچنین خطاي مجاز 

n =
(1.96)2 × (0.667)2

(0.10)2 ≈ 171 

باشد که با توجه به حجم جامعه    نفر می 171بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران تعداد نمونه اولیه 
 لذا با استفاده از فرمول تصحیح کوکران، تعداد نهایی نمونه. بایست مورد بازبینی و اصالح قرار گیردآماري می

  :شدنفر محاسبه  93به صورت زیر و به تعداد 
n =

n

1 + n
N

    →     n =
171

1 + 171
200

≈ 93 

عالوه بر محاسبه حجم نمونه به وسیله فرمول فوق، با توجه به روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش 
ر اساس ب. اندازه نمونه با تعداد روابط مورد ارزیابی در مدل مرتبط استاست که روش معادالت ساختاري 

آوري  نمونه جمع 10تا  5منابع علمی براي اعتبار تحلیل معادالت ساختاري براي هر رابطه در مدل باید بین 
 100به  حداقل ،رابطه بین متغیرهاي مدل وجود داشت 10که با توجه به اینپژوهش، در این ]. 7و  12[گردد 

جامعۀ  بین نامه پرسش 200 منظور اطمینان از اعتبار تحلیل، بیش از با این حال، به. نامه احتیاج بود پرسش
ها از آمار توصیفی در تجزیه و تحلیل داده. آوري شد قابل قبول جمع پرسشنامۀ 142 و گردید توزیع آماري

. شود  ها استفاده می ها و تعمیم یافته ي آزمودن فرضیهها و از آمار استنباطی برابندي داده براي توصیف و طبقه
میانگین، انحراف معیار، ضریب واریانس، : هایی مانند شاخص(هاي آماري توصیفی  ، از روشپژوهشدر این 

. استفاده شد یابی معادالت ساختاري مدلو براي تبیین روابط میان متغیرها و آزمون مدل از ) فراوانی و درصد
تحلیل چند متغیري بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند  روشیک  یابی معادالت ساختاريمدل
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اي از هدهد مجموعگر امکان میکه به پژوهش است 1"مدل خطی کلی"تر بسط و به بیان دقیقمتغیره 

ساختاري یک رویکرد جامع یابی معادله مدل. همزمان مورد آزمون قرار دهد صورتمعادالت رگرسیون را به 
یابی مدل ، آن درباره روابط متغیرهاي مشاهده شده و مکنون است که اصطالح غالب براي آزمون فرضیه

ترین ترین و مناسبنیز یکی از قوي ،)1381(از نظر آذر . است SEMخالصه  صورتبهساختاري یا  تمعادال
زیرا این  ،اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره استهاي  تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاري و  روش

که هر (ها را با شیوة دو متغیري  توان آنچند متغیره بوده و نمی )بازار دفاعیموفقیت در فن( گونه موضوعات
افزارهاي طراحی قدرتمندترین نرم. حل نمود) شود  بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می

منظور برآورد  است که به اس ال طور خالصه پی و یا به SmartPLSو  لیزرلي استفاده از این روش، شده برا
افزار با اندازه گیري همبستگی و کوواریانس، این نرم. هاي معادالت ساختاري طراحی شده است و آزمون مدل

   آورد یا استنباط کند و از آنها و خطاهاي متغیرهاي مکنون را بر تواند مقادیر بارهاي عاملی، واریانسمی
دوم، تحلیل عاملی تاییدي و همچنین  ۀتوان براي اجراي تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبمی

   .استفاده کرد) یابی علت و معلولی با متغیرهاي مکنون مدل(تحلیل مسیر 
  

   :روایی و پایایی تحقیق
بندي و کدگذاري متغیرها مشخص گردید؛ بدین ترتیب، اگر در دستهدر تحلیل محتوا، قواعدي براي 

بازار دفاعی اشاره کرده بود، عامل یا عوامل مورد نظر  فن   پاراگرافی مصاحبه شونده به موفقیت یا عدم موفقیت 
در متن بررسی گردید؛ همچنین، در هر پاراگراف، موفقیت ) متغیرها(وي مشخص و سپس فراوانی این عوامل 

  . ها مشخص شد کدگذاري و فراوانی آن )1(جدول بازار دفاعی نیز طبق  فن   م موفقیت یا عد
  

  بازارهاي برگزار شده کدهاي میزان موفقیت فن -1جدول 
  کد  میزان موفقیت

کدهاي ارزیابی موفقیت 
  بازارهاي برگزار شده فن

 SUC.3  کامالً موفق بوده

 SUC.2  تا حدي موفق بوده
 SUC.0  )ناموفق( اصالً موفق نبوده

 SUC.0  عدم اظهارنظر

  
ها را نشان  در متن مصاحبه گذشته هايبازار فن تیموفق، سنجش فراوانی عوامل و میزان ) 3(و ) 2(جداول 

    . دهند   می
  
  

                                                        
١ General linear model 
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  بازار فراوانی اشاره به عوامل مؤثر بر موفقیت فن  -2 جدول

 مصاحبه  متغیر
  شونده

  عامل تکرار تعداد

  عرضه طرف

  عامل تکرار تعداد

  تقاضا طرف

  عامل تکرار تعداد

  داخلی سازوکار 

  تکرار تعداد

  خارجی عوامل

 مؤثر عوامل

 موفقیت بر
  بازار فن

  3  1  3  1  .آ. ب
  3  4  1  6  .م

  1  5  2  0  .ف
  7  1  0  5  .ي
  3  1  4  4  .ف
  1  4  1  2  .س

  0  0  2  1  .ز.م
  1  7  1  4  .ش
  3  6  1  0  .ط
  6  1  1  4  .ت
  0  1  1  3  .ج
  0  0  2  1  .ح.ح
  2  2  3  3  .بو
  2  2  1  1  .با

  32  34  23  34  جمع  
  

  بازارهاي گذشته موفقیت فن  -3جدول 

SUC  شونده مصاحبه  متغیر
0 

SUC
1 

SUC
2  

SUC
2  

  گذشته بازار فن    موفقیت

(SUC)  

  آ. ب
  2      

        √  .م
        √  .ف
      3    .ي
      3    .ف
      1    .س
        √  ز. م

      2    .ش
    1  1    .ط
      2    .ت
    1  1    .ج
        √  ح. ح
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      2    .بو
      1    .با

SUC0  = ،عدم اظهارنظرSUC1 = ،ناموفقSUC2 = ،ي موفقتاحدSUC2 =موفق  
پاراگراف توسط ارزیاب دیگري از تیم تحقیق  127براي بررسی پایایی تحقیق، کل متن مصاحبه شامل 

کار ارزیاب اول  ي کار با نتیجه ي سپس نتیجه. قرار گرفت سنجش موردکدگذاري شد و فراوانی عوامل، 
  :دهد را نشان می ابانیارز يها يکدگذار سهیمقا جینتا ،)4(جدول  .مقایسه شد

  
  ي ارزیابان در متون مصاحبهها يکدگذارنتایج مقایسه   -4جدول 

    اول ارزیاب

 عوامل  داخلی سازوکارهاي  طرف تقاضا  طرف عرضه  جمع
  محیطی

  محیطی عوامل 0  0

ارزیاب
 

دوم
  

 سازوکارهاي  0  0
  داخلی
  تقاضا طرف

  عرضه طرف  0  0

  
  نتایج تحقیق  - 4

 -شوندگان مصاحبهاز دید  کم دست –بازارهاي گذشته  دهد، موفقیت فن نشان می) 5(گونه که جدول  همان
ی موفقیت محدود نوع بهاند، صرفاً دو نفر  نفري که در مورد این موضوع اظهارنظر کرده 10ناچیز بوده و از بین 

  .اند بازارهاي گذشته را ناموفق توصیف کرده نفر، به نوعی فن 10اشاره داشته و در واقع هر 
از نظر آماري، . اند بودهبازارهاي گذشته موفق ن توان گفت که فن بنابراین، در پاسخ به سؤال اول تحقیق می

اي بر  ي کافی است زیرا احتمال تصادفی بودن چنین نتیجهریگ جهینتنیز براي این  10به  8حتی نسبت 
  .است که مقدار ناچیزي است 0547/0اساس آزمون بینومیال 

  
  در متون مصاحبه ها هیفرضنتایج بررسی   -5 جدول

  پاسخ بودن تصادفی احتمال  مثبت پاسخ تعداد  دهنده پاسخ تعداد  فرضیه

 بازار فن موفقیت بر عرضه طرف عوامل. 1
  دارند مثبت تأثیر

14  12  0065/0  

 بازار فن موفقیت بر تقاضا طرف عوامل. 2
  دارند مثبت تأثیر

14  13  0009/0  

  0065/0  12  14 بازار فن موفقیت بر داخلی سازوکارهاي. 3
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  پاسخ بودن تصادفی احتمال  مثبت پاسخ تعداد  دهنده پاسخ تعداد  فرضیه

  دارند مثبت تأثیر
 موفقیت بر) محیطی( خارجی عوامل. 4
  دارند مثبت تأثیر بازار فن

14  11  0287/0  

 غیر عواملی تأثیر تحت بازار فن موفقیت. 5
  ندارد قرار فوق عوامل از

14  14  0001/0  

  
مشخص شد و آزمون  مثبتي ها تعداد پاسخو  ها پاسخی تعداد کل ،)5(جدول  نیز مطابق ها هیفرضدر مورد 

که احتمال تصادفی بودن پاسخ در همه موارد کمتر از با توجه به این .صورت گرفت) بینومیال(اي  دوجمله
بازار تحت  توان گفت که اوالً، موفقیت فن شود و می رد نمی ها هیفرضاز  کی چیه، )>P  05/0(است  05/0

تأثیر عوامل طرف عرضه، عوامل طرف تقاضا، سازوکارهاي داخلی و عوامل خارجی یا محیطی قرار دارد و 
ها  همچنین تعداد تکرار این عوامل در مصاحبه. ثانیاً غیر از عوامل فوق، عوامل دیگري بر آن تأثیر ندارد

. بازار باشد عنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته یعنی موفقیت فن ها به گر شدت تأثیر آنی بیاننوع بهتواند  می
  .دهد را نشان می راتیتأث، این )1(شکل 

  
 )محقق ساخته(شدت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  - 1 شکل
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بازارهاي دفاعی به یقین تاکنون  اوالً، فنتوان گفت که  با توجه به موارد فوق و بر اساس نتایج این تحقیق می

بازارهاي دفاعی باید در وهله اول به اتخاذ  اند و ثانیاً براي تضمین موفقیت فن با عدم موفقیت روبرو بوده
بازار اقدام نمود و در وهله بعد به  هایی براي تحریک طرف عرضه و بهبود سازوکارهاي داخلی فن سیاست

اي براي  صوصا مباحث سیاسی، فناورانه و همچنین اقتصادي توجه کرد و چارهعوامل خارجی یا محیطی مخ
بر اساس نتایج این تحقیق، . هاي جدید سیاسی و اقتصادي اندیشید کاهش تهدیدها و استفاده از فرصت

قدام ترین ابازار، اولویت نهایی اقدام در این زمینه است مهم هاي طرف تقاضا براي استفاده از فن تحریک بنگاه
هاي مختلف یا تبلیغات با نمایشگاهکه خود نیازمند برگزاري  استبخش تقاضا تحریک نیاز در  مشتریان 

گذاري در بخش نمایش فناوري و یا سیاستو کارهاي داخلی هم مانند  ساز. ها استبنديطبقهرعایت 
  . مهم و تاثیرگذار باشند ،فاعیبازار د تواند در ایجاد موفقیت در فنرسانی نیز میاطالعیابی و  طالعا

  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )محقق ساخته(ها و عوامل سنجش از منظر شاخصپژوهش مدل نهایی   - 2شکل 
از . استهاي مختلف جهت عرضه فناوري توانمنديترین آن ایجاد عوامل طرف عرضه که مهم ،در نهایت

جذابیت ذاتی بمعناي این است که فناوري در زمان . طرفی نباید از داشتن جذابیت ذاتی فناوري غافل بود

  طرف عرضه
فناوريهاي دفاعی براي عرضه  تالش سازمان*
  هاي عرضه شده   فناوريتعداد *
عرضه انتخاب و توانمندي صنایع دفاعی در *

 فناوري

  بازار دفاعی فن   موفقیت 
هاي مبادله  تعداد فناوري*

 شده
هاي مبادله  حجم فناوري*

 شده
- رضایت صنایع و سازمان*

  از مبادالت کننده عرضههاي 
- رضایت صنایع و سازمان*

هاي تقاضا کننده از مبادالت
رضایت صنایع و *

هاي عرضه کننده و  سازمان
 متقاضی از سازوکارها

  ساز و کارهاي داخلی
  در صنایع دفاعی فناوريسازوکارهاي معرفی * 
  سازوکارهاي اطالع رسانی به صنایع دفاعی*
  توانمندي مشاوره به خریداران و فروشندگان*
  گذاري عادالنهقیمتتوانمندي *

  طرف تقاضا
هاي دفاعی به  نیاز سازمان* 

   فناوري
هاي دفاعی  تالش سازمان* 

   فناوريبراي خرید 
برخورداري از منابع مالی *

  فناوريجهت خرید 

  عوامل خارجی
سیاسی نظیر تاثیر عوامل *

  تحریم ها
تاثیر عوامل سیاسی نظیر *

  هاي ملی و دفاعی    سیاست
  هاي باالدستی   تاثیر سیاست*
تاثیر عوامل اجتماعی و *

  فرهنگی
 فناورانهتاثیر عوامل *
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هاي ازمانر سانتخاب براي رشد و توسعه از ویژگیهاي الزم براي فروش برخوردار بوده باشد به بیانی دیگ

. هایی بروند که جزء نیازهاي اساسی مشتریان بوده و اقتصادي باشدطرف عرضه به سمت تولید فناوري
همچنین به شایستگی بتوانند زمینۀ معرفی ویژگیها و جذابیتهاي پایۀ فناوري را براي طرف تقاضا فراهم آورند 

  .ه شده استیارا ،)ها و عوامل سنجش از منظر شاخص(مدل نهایی تحقیق  ،2در شکل 
بازار با تکیه بر سازوکارهاي پیشنهادي مؤثر بر عوامل اصلی موفقیت فن پژوهشمدل نهایی  ،3در شکل 

  . نشان داده شده استیدي یتابرگرفته از تلفیق تحلیل محتواي مصاحبه با خبرگان و نتایج تحلیل عاملی 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  طرف تقاضا
ر و با ابعاد حضور فعال و مستم* 

  ها چندگانه در تعامالت و نمایشگاه
 ریزي عملیاتی، هماهنگی، برنامه* 

تعامالت، دانش و ایجاد شرایط 
   مناسب داخلی صنعت متقاضی 

( دانش مدیریت فناوري ارتقاي * 
) بازار دفاعی  بطور تخصصی فن

براي حضور فعال در فضاهاي 
تعاملی، مذاکره و یادگیري همکاري 

  وريآمشترك فن
 وريآمدیریت اطالعات نیاز فن* 

  طرف عرضه
سازي گسترش بازار دفاعی، ملی  زمینه* 

  دفاعی   المللی فناوري و بین
بطور (   ارتقاء دانش مدیریت فناوري* 

 یهبراي ارا) بازار دفاعی  تخصصی فن
؛ مذاکره و یادگیري همکاري  فناوري

   مشترك فناوري
 ریزي عملیاتی، هماهنگی، برنامه* 

تعامالت، دانش و ایجاد شرایط مناسب 
داخلی صنعت براي انتخاب و عرضۀ 

از جمله اقدامات تشویقی و   فناوري
  ترغیبی

 )هاي احصاء شده( تهیۀ اطلس فناوري* 
  

  عوامل خارجی
 

سازي نظام نوآوري در پیاده* 
تمامی ابعاد از جمله توسعۀ 

هاي زرد و سبز دفاعی در فناوري
گسترش هستۀ دانا و / بخش ملی

شبکۀ توانا و انتقال سرریز 
  دفاعی    فناوري

   ترویج تفکر اقتصادي فناوري* 
   در توجه ویژه به فروش فناوري(

محصول در کنار فروش محصول 
و کاهش وابستگی )   فناوري

 روانی به بودجۀ دولتی

 سازوکار داخلی 
   المللی فناوري گسترش بازار ملی و بین* 

دفاعی به واسطۀ دیپلماسی فعال و 
هاي دفاعی با کشورهاي  انعقاد پیمان

  دوست و غیرمتخاصم 
در    تنظیم سطوح مدیریت فناوري* 

ها؛  معاونت صنعتی، مؤسسه و سازمان
بازار؛  مدیریت معامالت مالی  تولیت فن

؛ مالکیت مادي و معنوي؛   فناوري
 رویکردهاي حفاظتی

هاي موجود و    بانک اطالعات فناوري* 
مورد نیاز صنایع دفاعی و غیردفاعی و 

   سنجی؛ هوشمندي فناوري صحت

  بازار دفاعی فن   موفقیت 
هاي مبادله   تعداد فناوري*

 شده
هاي مبادله   حجم فناوري*

 شده
- رضایت صنایع و سازمان*

هاي عرضه کننده از 
  مبادالت

هاي رضایت صنایع و سازمان*
  تقاضا کننده از مبادالت

رضایت ص و س هاي عرضه *
کننده و متقاضی از 

 سازوکارها

 )محقق ساخته(مدل نهایی تحقیق با تکیه بر سازوکارهاي پیشنهادي تحقیق - 3 شکل
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بازار همراه با اقدامات مهم ناظر بر از منظر راهبردهاي اساسی موفقیت فنپژوهش مدل نهایی  ،4در شکل 

  .شده استارایه  ،تحقق راهبردها با مدخل عاملیت آن
بازار نداشته و در فرآیند نوآوري اختصاص به مقولۀ فن گردد برخی از راهبردهاگونه که مشاهده میهمان  

نظران نفر از صاحب 10براي این امر، با . بازار و نوآوري دفاعی مطرح استعنوان ساز و کار داخلی فنهب
منتخب در حوزه دفاع که مرتبط با مقولۀ نوآوري فناوري و اقتصاد فناوري تسلط داشتند مصاحبه گردیده 

بازار در چارچوب الگوي اصلی معرفی شده در این تحقیق راهبردها براي اقدام به موفقیت فنترین است، مهم
  :شرح زیر معرفی شدنده ب

 آوري و ترویج آن عبارتی ایجاد تفکر اقتصادي در حوزه فنها بهسازي در تمامی حوزهفرهنگ و گفتمان
دلیل است که اگر در مجموعۀ توسعه اهمیت این راهبرد به آن . هاي دفاعیدر تمامی الیه هاي شرکت

-هاي فناوري در جریان فروش قرار نمیاندوخته. دهندة فناوري، نگاه اقتصادي به دارایی فناوري نباشد
 . گیرد

 که . ایجاد رویکردهاي علمی و متناسب با ایجاد نوآوري فناورانه با نگاه هسته و شبکه سازي دانا
 .فناوري و خریدار آن خواهد شدساز تعامل بیشتر بین صاحب زمینه

  ایجاد یک سامانۀ اطالعاتی جامع و متناسب براي مدیریت و اشراف بر اطالعات الزم در تمامی بخش
سازي معامالت نبود چنین از جمله خالءهاي مهم در جریان. هاي عرضه و تقاضاها و طرفآوريها، فن

 .سازوکاري است
 ها و آوري به بازارهاي بین المللی مبتنی بر سیاستي فنگسترش بازارهاي ملی و توسعه بازارها

بازارهاي کوچک نظامی تأثیر خود را بر کاهش تقاضاي فناوري خواهد . هاي کلیدي دفاعیدیپلماسی
 .نمایداز اینرو این راهبرد بطور اصولی زمینۀ فعال نمودن بازار فناوري را مهیا می. گذاشت

  ها و ایجاد و توسعه فضاي مدیریت دانش و یادگیري در تمامی بخشایجاد ساختار سازمانی مناسب در
نبود آگاهی کلی و دانش تخصصی در شناخت از فناوري؛ ظرفیتهاي آن، شرایط رشد و . بخش دفاع

گاه ـه در جایـود که مدیران و کارشناسان قرار گرفتـشباعث می... مر آن و ـال آن، چرخۀ عـانتق
 .بلیت الزم را براي این کار نداشته باشندکنندگان فناوري، قامبادله

بندي موارد فوق، یک الگوي اولیه استخراج نمود و سپس با برگزاري الزم به ذکر است که پژوهشگر با جمع
دلیل مشکل در به(ماه  3هاي دفاعی در مدت خبره کلیدي در یکی از بخش 10جلسه تخصصی با  4

  .، آمده است4شرح شکل تخراج مدل نهایی اجرایی گردید که به، موفق به اس)هماهنگی زمانی بین خبرگان
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  )محقق ساخته(بازارمدل نهایی تحقیق از منظر راهبردهاي اساسی موفقیت فن - 4 شکل

  
 بحث و نتیجه گیري - 5

 4بازار، مبتنی بر ، مشخص شده است، ساختار موفقیت فن)3شکل(گونه که در الگوي نهایی پژوهش  همان
گونه که آن. گیردطرف عرضه، عوامل طرف تقاضا، ساز و کار داخلی و عوامل محیطی شکل می رکن عوامل

آید، عوامل خارجی از طریق تاثیر بر عوامل طرف عرضه و تقاضا و ساز و کارهاي داخلی از مدل نهایی برمی
ناظر مختلفی از جمله ساز توان از مبا استفاده از چارچوب مدل پژوهش، می. بازار تاثیرگذار استبر موفقیت فن

با توجه به مراحل ساخت مفاهیم در ادبیات، تحلیل . بازار آن را طراحی نمودو کارهاي مؤثر بر موفقیت فن
هاي مرتب شده براي ؛ گزاره)براي تحلیل عاملی تاییدي و تحلیل مسیر(با خبرگان و فنون آماري  مصاحبه

از . بازار تولید گردیده استبندي گردیده و در قالب الگوي نهایی فنبازار دفاعی، یکپارچه و الویت موفقیت فن
توان به سرفصل راهبردهاي اساسی براي دار میبندي اقدامات و سازوکارهاي الویتمنظري دیگر با دسته

 با طهراب در معیارهاي تعریف شده روي تمرکز با تا ، برآنیمقسمت این در. بازار دست پیدا نمودموفقیت فن
تحلیل  آزمایی،راستی از فرآیندهاي حاصل نتایج و همچنین موفقیت عوامل و بیرونی درونی، عوامل

 کارگیريبه زمینۀ در فرهنگی هايمؤلفه: بپردازیم آنها تفسیر و رگرسیونی، به تحلیل تحلیل نیز و همبستگی
با  بخش این در فرهنگی هايمؤلفه بین ارتباط. هستند نوآوري ملی نظام به مربوط آن، و مدیریت آوريفن

 ادـایج الزمۀ ی وـعنوان معیار اساسوکارآفرینی، به نوآوري که دارد اهمیت ظرـن این از بازار فن عملکرد
 البته. هستند آوري، مطرحبهتر، عرضه فن عبارتبه و موجود هايآوريفن توسعۀ و هاي جدیدآوريفن
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 کارکرد فقدان بنابراین،. است قابل طرح کارآفرینی و نوآوري پیشران عنوانبه خود آوري نیزفن عرضۀ
از ( شده است  دفاعی تأیید بازارفن کارشناسان توسط آنها مصادیق که وجود فوق فرهنگی هايمؤلفه صحیح

 زيساپیاده در اشکال ایجاد باعث ،)برداري از ظرفیتهاي بالقوه و بالفعل فناوريجمله تفکر اقتصادي در بهره
از  دیگر یکی بازار، نیاز با متناسب کاربرديِ توجه به تحقیقات با تقاضامحوري. بازار دفاعی شده استفن

در صورت  .دهدمی قرار تاثیر تحت را آوريبازار فن ایجاد و سازيپیاده غیرمستقیم طوربه که است مسایلی
 در استفاده قابل آوريِفن یجاددر ا تحقیقات متولی عنوانها بهدانشگاه سهم کاربردي، تحقیقات توجهی بهبی

 پژوهشی، مراکز و هادانشگاه کار نتیجه تا شودمی باعث موضوع همین. کاهش یابد سازي،تجاري و تولید
 رونق کاهش باعث نهایت در موضوع این . توجه قرار گیرد نیازهاي توسعۀ صنعتی مورد رفع راستاي در کمتر

 مراکز ازطریق آوريفن تقاضاي نیز کاهش و تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه طریق آوري ازفن عرضه در
  . گرفت خواهد قرار تاثیر ، تحتآوريفن بازار گیري پررونقشکل رو،از این. گردد صنعتی

هاي گذشتۀ بخش دفاع و  بازار هاي ضمنی، براي بررسی موفقیت فنهاي خبرگی و دانشبا توجه به اندوخته
 14بدین منظور، با . بازارهاي دفاعی مؤثر هستند از ابزار مصاحبه استفاده گردید عواملی که بر فننیز تعیین 

ها  عمل آمد؛ سپس، این مصاحبهبازارهاي گذشته مصاحبه عمیق به اندرکاران فن نفر از خبرگان دفاعی و دست
ها، نشان داد  تواي متن مصاحبهنتایج تحلیل مح. مکتوب شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل گردید

بازارهاي گذشته، حداقل از دید  یا موفقیت فن  بازارهاي گذشته در بخش دفاع با موفقیت روبرو نبوده که فن
نفري که در مورد این موضوع اظهارنظر کردند، صرفاً دو نفر  10شوندگان، ناچیز بوده است و از بین مصاحبه

ها بر اساس  براي آزمون فرضیه. اشته و مابقی آن را ناموفق توصیف کردندی به موفقیت محدود اشاره دنوع به
. صورت گرفت) بینومیال(اي  افراد مشخص شد و آزمون دوجمله هاي مثبت تعداد پاسخها، نتایج مصاحبه

بازار تحت تأثیر عوامل طرف عرضه،  توان گفت که اوالً، موفقیت فن ها می بنابراین، بر اساس نتایج مصاحبه
عوامل طرف تقاضا، سازوکارهاي داخلی و عوامل خارجی یا محیطی قرار داشته و ثانیاً غیر از عوامل فوق، 

عنوان شاخص شدت تاثیر  ها، به همچنین، تعداد تکرار این عوامل در مصاحبه. عوامل دیگري بر آن تاثیر ندارد
نتایج این بررسی . بازار، در نظر گرفته شد عنوان متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته یعنی موفقیت فن ها به آن

بازار دارند و  فن   بازار بیشترین تاثیر را بر موفقیت  نشان داد که عوامل طرف عرضه و سازوکارهاي داخلی فن
بر اساس نتایج این بخش از پژوهش، عوامل . گیرند عوامل، عوامل خارجی یا محیطی قرار می پس از این

هایی با توجه به سازوکارهاي پیشنهادي، سیاست. بازار هستند ن تاثیر بر موفقیت فنتریطرف تقاضا داراي کم
  :شودبازار دفاعی ارایه میبراي موفقیت فن

عنوان فروشنده،  عنوان خریدار و چه به بازارها، چه به فن   هایی براي شرکت صنایع دفاعی در  مشوق) الف
  .گرفته شود در نظر

عنوان  به آوري توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحهاي مبادله فن هزینهتمام یا بخشی از ) ب
  .هاي دفاعی تقبل گردد يورآفنمتولی اصلی اکتساب 
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یا از طریق موسسۀ آموزشی و تحقیقاتی صنایع  رأساً ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح) ج

ها را مورد  زارهاي دفاعی اقدام نموده و بهبود سازوکارهاي داخلی آنبا ي فنانداز راهدفاعی نسبت به 
  .ي قرار دهدجدتوجه 

  .سازي صورت پذیرد بازار دفاعی؛ بصورت مستمر گفتمان سازي الگوي فن براي پیاده) د
هاي تحقق نظام یکی از شاخص عنوان بهبازار در نظام نوآوري دفاعی انجام گیرد و  جانمایی الگوي فن) ه

  .آوري منظور گرددنوآوري، میزان مبادالت فن
البته رویکردها و . بازار دفاعی، توجه به عوامل امنیتی و حفاظتی در تبادالت استویژگی اساسی فن) ز

ها است، اما الزم است تا یکپارچه صورت جزیی و بخشی در سازمانهایی مختلف و بهدستورالعمل
 .دستورالعمل و قانون، وارد فضاي فن بازار بشوندکه همگی با یک طوريبه. گردند

ها، بازشناسی مالحظات حفاظتی در  هاي صورت گرفته در این پژوهش و نتایج حاصل از آن با توجه به فعالیت
هاي دیگر اعم از  آوري صنایع دفاعی از بنگاهین فنماتهاي  آوري بین بخش دفاعی و ملی و چالشمبادلۀ فن

  شود که مورد تحقیق قرار گیرد پیشنهاد میداخلی و خارجی 
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