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نش بنیانبررسی تاثیر برگزاری نمایشگاه های تقاضامحور در توسعه بازار شرکت های دا
سیدعلی عباس زاده ، حمیدرضا شکری، علیرضا بوشهری، سید اصغر جعفری 

. کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهر تهران، ایران
.  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، شهر تهران، ایران

.  هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهر تهران، ایران
.هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهر تهران، ایران

:چکیده
وشفافارایهفناوریتقاضایوعرضهاتصالسازوکارهایازیکی

محورتقاضارویدادهایبرگزاریطریقازمتقاضیاننیازهایمستقیم
نمایشگاههایبرگزاریتاثیربررسیپژوهشاینازهدف.است

مروراابتددر.استدانشبنیانشرکتهایبازارتوسعهبرتقاضامحور
وثرمعواملوشاخصهاتعیینهدفباکتابخانهایمطالعاتوادبیات

ازنفر۱۷بامصاحبهطریقازوگرفتصورتبازارتوسعهبر
مبنایبرسپس.شدکاملعواملوشاخصهاحوزهاینصاحبنظران

برگزاریمدیرانازنفر۶۲بینوطراحیپرسشنامهایآن،
نتایجابمطابق.شدتحلیلوتوزیعمنتخبتقاضامحورنمایشگاههای

ربباالییتاثیرتقاضامحورنمایشگاههایبرگزاریدستآمدهبه
یازهاینباعرضهطرفآشناییمتقاضیان،فناورانهنیازهایشفافیت
وتوانمندشرکتهایباتقاضاطرفآشناییمتقاضیان،فناورانه

یمجموعههاباکوچکدانشبنیانشرکتهایارتباطودانشبنیان
رشدوفروشقراردادها،تعدادافزایشاما.دارداقتصادیوصنعتی
برگزاریجملهازدیگریعواملحضورنیازمندشرکتهامشتریان
،(...ورویداددرواقعینیازهایارایه)رویدادهاقبیلایندرست
تمرمسحمایتهمچنینونمایشگاهازبعدتفاهماتنمودنپیگیری
.تاسشرکتهامالیتامینوریسکپوششجهتتسهیلگرنهادهای

:ادبیات و روش تحقیق
طرفبرعمدتاًعملدرهمونظردر۲۱قرندرنوآوریسیاستهای

اییسیاستهعرضهطرفسیاستهایازمنظور.داشتهاندتمرکزعرضه
میانجی،ساختارهایبنگاهها،توانمندیهایوتالشهاازکهاست

ازبرداریبهرهوخلقدرعمومینهادهایوغیردولتیسازمانهای
مداخالتاصلیمنطق(Edler,2016).میکنندپشتیبانینوآوری
تمیسیسشکستهاییابازارشکستهایانواعبرمتکیعرضهطرف
یاوهوتوسعتحقیقفعالیتهایدرناکافیسرمایهگذاریبهکهاست
همکاران،ومحسنی)شدهاندمنجرنوآوریتوانمندیهایفقدان
۲۰۱۷).

آغازبالقوهخریدارانسمتازتقاضاطرفنوآوریسیاستهایاما
لقخیانوآوریکردنتقاضابرایآنانازپشتیبانیبهومیشوند
قاضاتطرفسیاستهای.میپردازندکنندگانعرضهبانوآوریمشترک

وبودهترگرایانهمداخلهعرضه،طرفسیاستهایبامقایسهدر
برایسیاستگذاردرمضاعفیومتفاوتمهارتهایمجموعهنیازمند
.(۲۰۱۶جیآی،)هستندنوآوریتقاضاهایونیازهادرک

ناورانهفنیازهایشفافیتشاخصهایدادنشانگرفتهصورتتحقیقات
Kang)متقاضیان et al.,2016)،نیازهایباعرضهطرفآشنایی
Chandler)متقاضیانفناورانه et al,2005)،باتقاضاطرفآشنایی

،(۱4۰۱همکاران،ورسولسادات)دانشبنیانوتوانمندشرکتهای
,Sioshansi)فناوریتوسعهریسکپوشش R;2015)،برقراری
وصنعتیبامجموعههایکوچکدانشبنیانشرکتهایبینارتباط

شاخصهایوعواملمهمتریناز(۱399همکاران،وخالدی)اقتصادی
بهرمحوتقاضاهاینمایشگاهبرگزاریطریقازشرکتهابازارتوسعه
ربازاتوسعهبرموثرهایشاخصتکمیلمنظوربه.میآیندحساب
ا،همصاحبهمضمونتحلیلازبعدوگرفتصورتمصاحبههاشرکت

دانشبنیان،شرکتهایتفاهمنامههایتعدادافزایششاخصهای
وشفرمیزانافزایشدانشبنیان،شرکتهایقراردادهایتعدادافزایش

بنیاندانششرکتهایمشتریانتعدادافزایشدانشبنیان،شرکتهای
بازارتوسعهشاخصهایفوقمواردبهعنایتبالذاشدنداضافه

طریقازکهرسیدشاخص9بهمصاحبههاوادبیاتمرورازمستخرج
.گرفتقرارارزیابیموردپرسشنامه

ردیکاربتحقیقیوکمیوکیفینوعازتحقیقاینرویکردنظراز
وزیهتجروشوکیفیصورتبهمصاحبههاتحلیلوتجزیهروش.است

ـمرسودادههاتحلیـلجهـت.استکمیصورتبهپرسشنامهتحلیل
اسـتفادهExcelوSPSSافـزارهاینـرمازپرسشنامهنمودارهای

SPSSنرمافزارطریقازپرسشنامهازحاصلدادههای.اسـتشـده
کهآمددستبه۰.89برابرکرونباخآلفایوگرفتقرارتحلیلمورد

اییدتراپرسشنامهپایاییواستخویباعتمادقابلیتنشاندهنده
.کندمی

:پژوهشهاییافتهونتایج
تاثیرورتقاضامحنمایشگاههایبرگزاریدستآمدهبهنتایجبامطابق
باعرضهفطرآشناییمتقاضیان،فناورانهنیازهایشفافیتبرباالیی

شرکتهایباتقاضاطرفآشناییمتقاضیان،فناورانهنیازهای
همراهیوحضورصورتدرهمچنین.دارددانشبنیانوتوانمند
فناوریتوسعهریسکرویدادها،اینازتسهیلگرنهادهای

رغبتوکردهپیداکاهشزیادیحدتادانشبنیانشرکتهای
نای.مییابدافزایشعرضهطرفخدماتازاستفادهبهمتقاضیان
بنیاندانششرکتهایارتباطبرایمغتمیبسیارفرصتنمایشگاهها

تمذاکراومیکندایجاداقتصادیوصنعتیمجموعههایباکوچک
بهآننتایجکهمیپیونددوقوعبهایشانبیندویاچندجانبهای

نمایشگاههاایناولیهدستاوردهایدوجانبه،تفاهماتصورت
برگزاریاما.استتوجهقابلرقموتعدادلحاظبهکهمیباشد

نمیزابردیگرعواملیوجودبهمشروطتقاضامحورنمایشگاههای
ردوبودخواهدموثرشرکتهابازارتوسعهوفروشقرارداد،افزایش
اهنمایشگصرفبرگزارینگیردصورتالزممالحظاتکهصورتی

.داشتنخواهدشاخصهااینبرزیادیتاثیرتقاضامحور

:گیرینتیجه
اخیرسالهایدرفناوریعرضهسمتکهدادنشانتحقیقاین

معلپارکهایجملهازمختلفینهادهایواستداشتهخوبیتوسعه
فناوری،وعلمیمعاونتپژوهشکدهها،دانشگاهها،وفناوری،

وجودبهعرضهسمتتقویتبرای...وپژوهشوفناوریصندوقهای
استنداشتهرشداندازهاینبهفناوریتقاضایسمتاما.آمدهاند

مندنظاموشفافاستاندارد،بیانسازوکاروامکانحتیبهطوریکه
اپسندنراخودنیازهایبیانبعضاوندارندوجودنیزفناورانهنیازهای
واضاتقبیانقبحفرهنگسازی،بااولگامدراستالزملذامیدانند

ختلفمطرقبهکشورفناورانهنیازهایوشودشکستهفناورانهنیاز
بافناورانهتقاضاهایبههمرسانیباادامهدروگرددتصریح

موجباتداخلی،محصوالتتولیدوکشوردرموجودتوانمندیهای
وقاضاتتصریحابزارهایازیکیراستاایندر.گرددفراهمکشوررشد

معکوسرویدادهایونمایشگاههاتقاضا،وعرضهبههمرسانی
ردومختلفحوزههایدررویدادهاقبیلاینبرگزاریلذا.میباشند

ینادبیرخانهبودندایمی.میگرددپیشنهادکشورمختلفنقاط
حوزههایدرکشورفناورانهنیازهایروزآمدپایشهدفبارویدادها
نیزادهارویدازحاصلتفاهماتوتوافقاتمستمرپیگیریوتخصصی

.استموثربسیاررویدادهاقبیلایناثربخشیدر

Investigating the effect of holding demand-

oriented exhibitions on the development of the

market of knowledge-based companiesimes

Abstract:
One of the mechanisms of connecting the supply and demand of

technology is the clear and direct presentation of the needs of the

applicants through the holding of demand-oriented events. The

purpose of this research is to investigate the impact of holding

demand-oriented exhibitions on the market development of

knowledge-based companies. At first, literature and library studies

were reviewed with the aim of determining indicators and factors

affecting market development, and the indicators and factors were

completed through interviews with 17 experts in this field. Then,

based on that, a questionnaire was designed and distributed and

analyzed among 62 managers of selected demand-oriented

exhibitions. According to the obtained results, holding demand-

oriented exhibitions has a high impact on the transparency of the

technological needs of the applicants, familiarization of the supply

side with the technological needs of the applicants, familiarization

of the demand side with capable and knowledge-based companies,

and the connection of small knowledge-based companies with

industrial and economic complexes. However, the increase in the

number of contracts, sales and growth of companies' customers

requires the presence of other factors, including the proper

holding of such events (providing real needs in the event, etc.),

following up on understandings after the exhibition, and also the

continuous support of facilitating institutions for risk coverage

and supply It is the finance of companies
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