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چكيده
در این مقاله عوامل موثر ،موانع و مدلهای مختلف تجاریسازی در شرکتهای دانشبنیان حوزه  ICTدر
سطح جهانی شناسایی شده و در نهایت براساس الگوی  ،1 PESTLEمدلی بومی برای تجاریسازی فناوری در
شرکتهای داخلی پیشنهاد شده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد ،تمامی عوامل ششگانه الگوی
 PESTLEبر تجاری سازی فناوری موثر بوده و مهمترین عامل تاثیرگذار عامل اقتصادی و کمترین تاثیر بر
تجاری سازی به عامل قانونی مربوط است .همچنین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجاریسازی فناوری به ترتیب
قوانین خاص در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ،انتقال فناوری و لیسانس ،سطح بلوغ تکنولوژیکی،
دسترسی به موادخام وانرژی ،نرخ بهره ،نگرش مصرف کننده به کاال و خدمات ،نحوه تخصیص منابع توسط
دولت ،برون سپاری فناوری ،مهاجرت ،مسایل اخالقی ،توسعه محصول جدید ،چشم انداز سیاستهای آینده ،توزیع
درآمد ،وضعیت اقتصاد داخلی و حقوق مالکیت فکری هستند.
واژههاي كليدي :تجاریسازی فناوری ،شرکتهای دانشبنیان ،چارچوب  ،PESTLEفناوری نوآورانه حوزه ،ICT
اقتصاد مقاومتی.

 این مقاله با راهنمایی و نظارت جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی نگارش گردیده است
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 -1مقدمه
در دنیای پرتالطم و پیچیده امروزی ،شرط بقای سازمانها ایجاد ارزش افزوده است و ارزش افزوده در عصر
حاضر از طریق دانش و کسب وکارهای دانشی ایجاد میشود .همچنین ابزار ورود به دانش کسب و کار فناوری
بوده و مهمترین مرحله مدیریت فناوری ،تجاری سازی محصول و درآمدهای ناشی از آن است .ایجاد بسترهایی
برای عرضه دانش و فناوری ،عالوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای سازمانها ،منجربه رشد
اقتصادی و فناوری جامعه میشود .تجربه چند ساله انجام فعالیتهای تحقیقاتی نشان میدهد که انجام تحقیقات
محض ،به تنهایی مفید نبوده و انگیزهای را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعهای ایجاد نمیکند .همچنین عدم
استفاده از نتایج تحقیقات در صنعت موجب به هدررفتن انرژی و سرمایه ملی که به این منظور صرف شده،
میگردد .با پذیرش اهمیت روزافزون علم و فناوری در توسعه اقتصادی ،پیآمد منطقی آن یعنی اهمیت فوقالعادة
ایجاد ظرفیت تولید نوآوری مبتنی بر علم در جامعه نیز خود را نمایان میسازد(اتکویچ .)0222 ،این نتیجهگیری
خصوصاً در کشورهای در حال توسعه الزامات مهمی را به لحاظ سیاستگذاری ،برنامههای اجرایی و نهادسازی ایجاد
میکند .البته شرکتهای دانشبنیان مانند سایر سازمانها و نهادهای انتفاعی ،حیات بالنده و موفقیتشان در گرو
تحقق اهداف و کارکردهایی است که نیازهای جامعه و صنعت برای آنها مشخص کرده است .اما نکته حایز اهمیت
در این بین ،درك تغییر نقش سنتی این شرکتها در هزاره سوم ،متناسب با تغییرات رخ داده در جهان در حوزه
علم و فناوری است.البته باید درنظر داشت که فرآیند تجاریسازی فناوری ،فرایندی بسیار پرخطر ،زمانبر و
هزینهبر است بهطوریکه تحقیقات استیونز و برلی در سال  1551نشان داده که از هر  0222ایده خامی که در
جایی نیز نوشته نشده ،تنها یک ایده به صورت موفق در بازار تجاریسازی میشود .از سوی دیگر گزارش سال
 0220انجمن بینالمللی مدیران فناوری دانشگاهی در خصوص امتیاز فناوری واگذار شده نشان میدهد که بهطور
میانگین ،هر افشای رسمی اختراع حاصل صرف  2میلیون دالر هزینه فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاهی در
دانشگاههای ایاالت متحده بوده ،از هر  9میلیون دالر هزینه در حوزه تحقیقات ،یک تقاضانامه ثبت اختراع در اداره
اختراع و عالمت تجاری ایاالت متحده برای آن پرونده تشکیل شده است و هر انتقال فناوری و یا موافقتنامه اعطای
امتیاز که به  8میلیون دالر هزینه در اجرا در آمده است ،حاصل صرف  9حوزه تحقیقات بوده است(یانگ ،
 .)0221ایجاد بسترهایی برای دانش ،عالوه بر فراهم آوردن ارزشهای اقتصادی برای سازمانها ،منجر به رشد
اقتصادی و فنی جامعه میشود .از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول میتواند تضمین کننده موفقیت و بقای
سازمانها باشد ،تجاریسازی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است .اهمیت تجاری سازی  R&Dو فناوری
به حدی است که در حال حاضر بسیاری از موسسات تحقیقاتی با بهرهگیری از خدمات مشاورهای و انجام
پروژههای تحقیقاتی به صورت همکاری مشترك به تجاریسازی فناوری خود رسمیت داده اند و تعداد این گونه
مراکز خدمات مشاورهای در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال افزایش است .در خصوص ایران نیز ،طی سا لهای
اخیر ،مراکز عرضه کننده خدمات فناوری تحت نظر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به ارائه خدمات مشاور
های به فعاالن حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان میپردازند که البته ،نیاز به تقویت هرچه بیشتر این مراکز
امری حیاتی در انجام وظایف محوله است.
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از آغاز بحث تجاریسازی فناوری در موسسات تحقیقاتی صرفنظر از اندازه و یا حوزه تخصصی فعالیت آنها،
پیوسته برخی پرسشهای کلیدی رویاروی مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشگاههای کشور قرار داشته است نظیر
اینکه با توجه به دستاوردها و نتایج فراوان تحقیقاتی که محققان شرکتهای دانشبنیان کشور بدست آوردهاند ،اما
اغلب آنها در امر تجاریسازی و رساندن نتایج این تحقیقات به مصرفکننده نهایی در بازار و یا جامعه موفق
نبودهاند .دلیل یا دالیل این عدم موفقیت چه بوده است؟ آیا زیرساختها و فرایندهای صورت گرفته در شرکتهای
دانشبنیان و نیز سطح بلوغ این شرکتها برای تجاریسازی فناوری مناسب میباشند؟ و یا مناسبترین و
عملیترین الگوی تجاریسازی فناوری در هر شرکت کدامند؟ اما با توجه به وضعیت کنونی نظام ملی نوآوری
کشور و عدم بهرهبرداری تجاری از بسیاری از این دستاوردها در عمل ،مشخص میشود که برای هیچ یک از این
پرسشها و بهویژه پرسش آخر تا به حال ،پاسخ علمی و شفافی ارایه نشده است تا متناسب با آن مدیران این
مجموعهها ،اقدامات و تمهیدات الزم را در زیر مجموعه خود اتخاذ نمایند .بنابراین با توجه به مباحثی که به آن
اشاره شد ،سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که الگوی کارآمد برای تجاریسازی فناوری در
شرکتهای دانشبنیان در صنعت فناوری اطالعات ایران کدام است؟ از آنجا که اولین قدم برای پاسخگویی به این
سوال ،شناخت اجزای این الگو است و درك اجزای تشکیل دهنده الگو ،یکی از مهمترین اقدامات برای شکلدهی
به الگو میباشد ،در این پژوهش بهعنوان سواالت فرعی منشعب از سوال اصلی ،باید به سواالتی فرعی چون " اجزای
الگوی تجاریسازی فناوری در شرکتهای دانشبنیان در صنعت فناوری اطالعات ایران" شامل چه میباشد؟
توالی این اجزا به چه ترتیب است؟ و کدام جزء از اجزای شناسایی شده دارای بیشترین اهمیت میباشد؟ پاسخ داده
شود .در مقایسه با تحقیقات قبلی صورتگرفته در تجاریسازی فناوری در کشور ،نوآوری این تحقیق ،استفاده از
مدل استراتژیک  PESTLEبرای شناسایی عوامل کالن موثر بر تجاری سازی و همچنین بهکارگیری تکنیک
 DEMATELبرای مقایسه زوجی داده و تحلیل مسیر تجاریسازی در آینده میباشد .در ادامه ابتدا تجاری سازی
و عوامل موثر بر آن شناسایی میگردد .سپس مدلهای مختلف تجاریسازی عنوان گردید و مدل تحقیق برمبنای
الگوی  PESTLEآورده می شود .در بخش بعد روش شناختی تحقیق مطرح شده و در نهایت یافته های تحقیق و
پیشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی عنوان خواهد شد.
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 -1-2تجاري سازي
تعاریف مختلفی از تجاریسازی در ادبیات موضوع مطرح شدهاست که هرکدام از یک نگاه به آن مینگرند .جدول
شماره یک ،خالصهای از آن تعاریف را نشانمیدهد.
با نگاهی اجمالی به تعاریف ارایه شده در مجالت ،کتب و متون تخصصی حوزه مدیریت فناوری ،میتوان سه
دیدگاه کامال متمایز را از یکدیگر تمیز داد :دیدگاه اول نظر متخصصانی است که تجاری سازی فناوری را به
صورت یک زنجیره متصل به هم از خلق ایده تا فروش و به کارگیری فناوری توسط مشتری نهایی در نظر می
گیرند .متخصصان طرفدار دیدگاه دوم تجاری سازی فناوری همانند جین ،آنرا مترادف با انتقال فناوری قلمداد
سال هفتم /شماره بیستوششم /تابستان 7631
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کرده اند .دیدگاه سوم به متخصصان حوزه بازاریابی و یا توسعه محصول جدید در شرکتها اختصاص دارد .این
متخصصان تجاری سازی فناوری را آخرین فعالیت چرخه توسعه محصول جدید قلمداد می کنند.
جدول  -1تعاريف تجاريسازي
تعريف

رديف
1

معنی بهکارگیری روشهای کسبوکار بهمنظور سود و انجام بهرهگیری

0

فرایند انتقال و تبدیل دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی به انواع فعالیتهای تجاری

0

فرایند تبدیل چیزی به فعالیت تجاری

4
9

تجاریسازی در برگیرنده آرایههای مختلفی از فرایندهای مهم فنی ،تجاری و مالی است
که باعث تبدیل فناوری جدید به محصوالت یا خدمات مفید میشود.
فرایندی که در آن صنعت و حرفهای ،راهی را برای استفاده از پیشرفتهای مهندسی و
علمی سادهتر فناوری مییابد تا به تقاضای بازار نزدیک شود

2

مجموعهای از فعالیتهاست که قادر به کسب ایدههای تجاریسازی فناوری ،به مرحله
رشد رساندن آنها ،توسعه فناوری تحققیافته تحقیقاتی ،ساخت نمونه اولیه بااستفاده از
فناوریهای توسعه یافته ،توسعه فرایند جدید یا بهینهسازی فرایندهای موجود عرضه
محصول به بازار ،ایجاد موقعیت فروش و زیرساختهای جدید است

1

فرایند تبدیل و دگرگونی دانش نظری موجود در قالب برخی از فعالیت های اقتصادی

8

5

محقق/محققين

سال

فرهنگ لغات هریتج 0219
چیسا و پیکالیج

1558

فکور

1089

ریمر و همکاران

0220

کامرو همکاران

0220

ناصری

1089

پورعزت و همکاران 1085

انتقال دانش فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور به کارگیری آن
در سیستم ،فرآیند ،محصول و یا یک روش انجام کار
فناوری خلق محصول ،خدمت یا فرایندی جدید و مبتنی بر رفع تقاضای موجود یا
ایجاد تقاضای جدید و رفع آن مستلزم تالش مستمر در راه تبدیل نتایج به محصوالت و بحرینی و همکاران 1088
خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست
کومار

0220

12

کارل
فرایندی است که از تمام فرصتهای ممکن استفاده میکند تا بتواند فواید ایجاد شده
دیچر(جهاندیده و 1084
توسط نوآوریشان را بهدست آورند
همکاران)

11

تجاری سازی فناوری ،فرایندی پیچیده و متأثر از عوامل متعدد زیرساختی ،فناوری،
کسب وکار ،اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و ...است

موسایی و همکاران 1081

10

فرایند تبدیل علم و تکنولوژی ،تحقیق جدید یا یک اختراع به محصول یا فرایندهای
صنعتی قابل عرضه در بازار است.

اسکاتیش اینترپرایز 0229

10

مجموعه ای از فعالیت ها می شود که قادر به کسب ایده ها ،به مرحله رشد رساندن
آنها ،توسعه فناوری های حاصل از تحقیقات ،ساخت نمونه اولیه ،گسترش فناوری های
توسعه یافته ،توسعه فرایند جدید یا بهینه سازی فرایندهای موجود ،عرضه محصول به
بازار ،ایجاد موقعیت فروش و ایجاد زیرساخت های جدید است

0229

33
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رديف
14
19
12

تعريف

محقق/محققين

سال

انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور بکارگیری آن
در سیستم ،فرایند ،محصول و یا یک روش انجام کار

جین

0228

رند و راث ول

0229

اولریچ

0225

فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنایع و کسب و کار جدید
ساخت یک مدل تجاری برای افزایش سود و بهره مشتریان به کمک توسعه کاالها و
خدمات در یک صنعت خاص

11

فرآیندی که از طریق آن یافته های حاصل از تحقیق به بازار آورده شده و ایده های
جدید به فرآورده ها و خدمات جدید یا فناوری فروختنی در سراسر جهان توسعه می آقاجانی و همکاران 1085
یابند.

18

فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای
جدید

15

فرآیند ارایه محصول جدید یا اصالح شده به بازارهای تجاری یا مصرفی با هدف
موفقیت تجاری

02

تبدیل دانش به محصوالت و خدمات با کاربردهای عملی یا استفاده ارزشمند

بندریان

1082

دِکترا و همکاران 0221
لیو

0221

01

فرایند انتقال دانش وفناوری از یک شخص یا گروه به شخص یا گروه دیگر به منظور به
کارگیری آن دانش جدید در یک سیستم ،فرآیند ،محصول یایک شیوه انجام کار

اندرو و همکاران

0220

00

فرایند اکتساب اندیشه ها ،افزایش آنها با دانش مکمل ،توسعه و تولید محصوالت قابل
فروش و فروش آنها در بازار

مایکل و سینگ

1552

 -2-2عوامل موثر بر تجاريسازي
تجاری سازی فناوری ،فرآیندی پیچیده و متأثر از عوامل متعدد زیرساختی ،فناوری ،کسب و کار ،اجتماعی،
سیاسی ،تاریخی و ...است .عواملی که هر کدام میتواند از یک سو عامل موفقیت تجاری سازی و از سوی دیگر
مانع موفقیت آن باشد  .شناسایی این عوامل میتواند در توسعه تجاریسازی فناوری درشرکتهای مختلف نقش
ارزشمندی ایفا نماید .جدول شماره چهار عوامل موثر بر تجاریسازی را ازدید اندیشمندان داخلی وخارجی نشان
میدهد.
جدول  -2عوامل موثر بر تجاري سازي در ادبيات تحقيق
عوامل موثر

محققين

سال

مدیریت ارشد ،خصوصیات سازمانی و عملیاتی ،استخراج مفاهیم محصول جدید ،شکل گیری تیم
خطرپذیر ،مدیریت پروژه

سلطانی

1051

بازاریابی ،تحقیقات ،آموزش و مشاوره ،منابع انسانی(با اهمیت بیشتر) ،شبکه سازی(به خصوص
برای تجاری سازی فناوری در سطح بین المللی) ،عوامل مالی و فروش

سلطانی

1051

میرغفوری

1052

عوامل فردی ،عوامل فنی ،عوامل بازار ،عوامل مالی ،عوامل اداری – قانونی.
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عوامل موثر

محققين

سال

داشتن موقعیت مالکیت فکری قوی ،وجود یک طرح تجاری روشن ،دقیق و مناسب ،داشتن یک
تیم مناسب و هماهنگ ،تهیه طرح توجیهی فنی -اقتصادی مناسب ،داشتن یک تیم مدیریتی
دارای دانش بازارقوی.

وینترز

0225

هزینه های دولتی ،سیاستهای تجاری ،مشکالت اداری و قانونی و محدودیتهای مالی

حسین

1558

تمرکز بر بازار ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت داخلی و سازمانی ،مدیریت حقوق مالکیت فکری ،شبکه
سازی ،کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید

ریمنسکی

1555

نظام آموزشی و سیستم مشاوره ای در بریتانیا

هندرسون

1555

دستیابی به منابع مالی مورد نیاز

شریوهمکاران 0221

موانع مالی -اقتصادی ،خدمات مشاورهای و سایر کمکهای فکری ،مهارتی و مالی ،ریسک باالی
کارآفرینانه ،اعتماد به تواناییهای خود ،مهارتهای کارآفرینانه ،داشتن یک ایده کارآفرینانه مناسب
مایکلیوسایرین 0221
و آگاهی کافی از بازار منطقه
قوانین و مقررات دولتی و اداره و مقررات مالیاتی
سیاستگذاری ،اقتصادی ،پشتیبانی ،آموزشی ،زیرساختی و فرهنگی
قانون کار ،قانون تأمین اجتماعی ،زیاد بودن نرخ بیمه ،قانون مالیات و عوارض ،قانون صادرات و
واردات ،قوانین پولی و بانکی ،امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ،دیوانساالری دولتی و روابط
خارجی ایران با سایر کشورها،
ارائه فرصتهای کافی به کارکنان برای پیگیری افکار جدید و آموزش الزم در زمینه کارآفرینی
نوآوری ،عمومی بودن ،سادگی و انعطاف پذیری ،داشتن مشتریان بالقوه ،داشتن بازار مطلوب
در دسترس بودن سرمایه بخش خصوصی ،قوانین مالکیت نتایج تحقیقات و برنامه های دولتی

مرادنژادوهمکاران 1082

آقایی

1081

چن،چانگوهانگ 0211
کارلسون

0224

نیروهای دولتی ،نیروهای اقتصادی ،نظام آموزشی ،قوانین و مقررات کالن ،پیشرفتهای فناورانه،
رقبا و رقابت پذیری ،مشتری مداری
عواملی فردی شامل خودکارآمدی ،موفقیت طلبی ،قدرت طلبی ،خالقیت و نوآوری ،رقابت طلبی
جاهد و همکاران 1052
و منبع کنترل درونی
جاهد و آراسته 1050

برتری نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،آزمون پذیری و قابلیت مشاهده
مدیریت ریسک،مدیریت پروژه ،مدیریت تامین
عوامل مرتبط با بازار ،عوامل قانونی -حمایتی دولت ،عوامل مرتبط با آموزش ،عومل مرتبط با
سرمایه ،عوامل مرتبط با فناوری ،عوامل اقتصادی -سیاسی و عوامل فرهنگی

بندریان

1088

ثقفی و همکاران 1054
حجازی و
حسینی

1050

تحقیق محور ،صنعت محور ،دولت،ایجاد و توسعه پارکهای فناوری و عوامل محیطی

جلیلیو همکاران 0211

زیرساختی ،سیاستی ،اقتصادی ،اطالعاتی و تامین مالی

برزوییوهمکاران 0211

عوامل ساختاری -تشکیالتی (پیوند صنعت و دانشگاه ،ساختار علمی -نهادی ،مدیریت دارایی
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عوامل موثر

محققين

فکری و تقویت ظرفیت تحقیق و توسعه ) ،عوامل زمینه ای -محیطی (اجتماعی -فرهنگی،
اقتصادی -مالی ،سیاسی  -اداری ،قانونی و ایجاد شبکه های نوآوری) و عوامل رفتاری -محتوایی
(مشوقهای درونی ،ایجاد و ترویج فرهنگ حامی نوآوری ،بهبود کیفیت تحقیقات و تعهد و حمایت
مدیریت)

همکاران

سال

سرمایه گذاری در زیرساختهای روستایی و توسعه پژوهش های کشاورزی ،تقویت برنامه های
ترویج کشاورزی ،حفاظت از مالکیت داراییهای فکری و توسعه و آزادسازی بازارهای سرمایه پینگالی ورزگرنت 1559
گذاری در بخش کشاورزی
حقوق مالکیت فکری فناوریهاو ایجاد و استقرار نهادهایی برای حفظ و ثبت آنها

چاواال

0221

نگرش کسب فناوری ،افزایش ناهمگونی بازار ،منابع شرکت و آثار جانبی شبکه بر تجاری سازی
محصوالت جدید در مرکز ملی علوم و فنو ن لیزر ایران

نبوی و همکاران 1085

ساختاری ،زمینه ای و مدیریتی

گلرد و احمدی 1088

مکانیزمهای مالی ،آموزشی و پژوهشی ،مکانیزمهای مدیریتی ،مکانیزمهای اصالح ساختار و اصالح سرهنگیان و
هاشمی
فرهنگ و مکانیزمهای قانونی
عوامل سازمانی(محدودیتهای مالی و ناکارآمدی بروکراسی سازمانی ،عدم وجود راهبرد سازمانی
تجاری سازی ،عدم تعامل با تیمهای پژوهشی ،عدم تولید انبوه در مراکز هسته ای ،عدم ارزیابی
دستاوردهای پژوهشی و انجام اصالحات )

مقیمی و
همکاران

1085

1089

 -3- 2مدل PESTLE

در فرآیند تجزیه و تحلیل استراتژیک از ابزارهای تحلیلی متفاوتی استفاده می شود که سه نمونه از رایج ترین
آنها عبارتند از:
• تجزیه و تحلیل مبتنی بر SWOT؛
• تجزیه و تحلیل مبتنی بر PEST؛
• تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل پنج محرکه پورتر
تجزیه و تحلیل  PESTLEابزار ساده و سودمندی است که کمک میکند تا محیط کسبوکار را از نظر
سیاسی ( ،)Politicsاقتصادی ( ،)Economicsاجتماعی و فرهنگی ( ،)Socio-Culturalتغییرات تکنولوژیک
( ،)Technologyمحیطی ( )Environmentو قانونی ( ) Legalمورد ارزیابی قرار دهید و درك بهتری از محیط
بیرونی خود داشته باشید .اصطالح  PESTکه ابتداعآ  ETPSخوانده می شد برای اولین بار توسط استاد دانشگاه
هاروارد پروفسور فرانسیس جی  .آگوالر  0در اثر "ارزیابی محیط کسب و کار" معرفی گردید و سپس ،در سال
 0229در همان دانشگاه پسوند  ELبه آن اضافه شد و به این ترتیب ،ابزار  PESTLEبه وجود آمد .این الگو بر
مبنای تحلیل عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیک استوار گردیده است و ابزاری سودمند برای
سال هفتم /شماره بیستوششم /تابستان 7631
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شناخت در زمینه رشد یا افول بازار ،موقعیت کسب و کار ،ظرفیتها و مدیریت عملیات میباشد .برای اجرای این
مدل در تحقیق حاضر از گامهای زیراستفاده گردید:
 )1شناسایی مولفههای تشکیلدهنده مدل :در اولین مرحله در مورد هریک از عوامل تشکیل دهنده مدل
 PESTLEاز طریق ادبیات موضوع و مصاحبه با متخصصان امر و اساتید دانشگاهها با استفاده از تکنیک
توفان ذهنی انجام گردید.
 )0آشفتگی ذهنی و کشف فرصت ها :پس از آنکه شناسایی مولفههای مورد بررسی ،اکنون زمان آن است
که هر تغییری را به خوبی بررسی کنید و فرصت های نهفته در آن را برای خود کشف کنید .به عنوان
مثال ،این می تواند به شما کمک کند تا محصوالت جدید خود را توسعه دهید ،بازارهای جدیدی را
افتتاح کنیدو یا اینکه فرایندهای خود را کارآمدتر کنید.
 )0کشف تهدیدات :این نیز مهم است که به اینکه این تغییرات چگونه می توانند کار شما را تضعیف کنند،
فکر کنید .اگر به اندازه کافی زود و سریع متوجه آنها شوید ،شاید بتوانید از این مشکالت اجتناب کنید و
یا اثرات آنها را حداقل سازید.
 )4اقدام :پس از اینکه فرصت های قابل توجه را شناسایی نمودید ،اقدامات الزم را برای بهره برداری از آنها
در کسب و کار خود ،انجام دهید .پس از اینکه ریسک های قابل توجه را شناسایی نمودید ،اقدامات
مناسب را برای اداره ریسک و یا کاهش آنها انجام دهید(کامپارولیس.)0210 ،
 -3مدل پژوهش
به منظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگی های الزم بین فرآیندها و فعالیت های به بازار رسانی و نیز ارتقای
میزان موفقیت تجاری سازی محصوالت از جنس تکنولوژی ،نیاز به یک مدل جامع تجاری سازی تکنولوژی الزم
و ضروری به نظر می رسد .مهمترین ویژگی مدل تحقیق ،دارابودن دیدگاه جامع و فراگیر و یکپارچگی بین
اجزای مختلف ،نظارت مستمر بر بازار همزمان با سایر فعالیتها و ارزیابی ریسک براساس شیوه نوین تجزیه و
تحلیل  PESTLEمی باشد .با استفاده از این مدل می توان استراتژی های سازمانی را با فرآیندهای تجاری سازی
هماهنگ نمود ه و بدین صورت میزان موفقیت تجاری سازی یک تکنولوژی را ارتقا بخشید.شکل شماره
هفت،مدل پژوهش را نشان میدهد.
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عوامل
عوامل

اجتماعي
عوامل

اقتصادي

سياسي
تجاري سازي

عوامل قانوني

عوامل
فناورانه
عوامل محيط
زيست

شكل  - 1مدل تحقيق براساس الگوي PESTLE

 -4روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از
روشهای مطالعه کتابخانهای و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است ،میتوان بیان کرد که
پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش ،یک پژوهش توصیفی -پیمایشی است .همچنین تجاری سازی فناوری
متغیر وابسته و عوامل سیاسی ،اجتماعی فرهنگی ،اقتصادی ،فناوری ،قانونی و محیط زیست به عنوان
متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته می شود .الزم به توضیح است این تحقیق تنها به دنبال شناسایی
عوامل کالن محیطی موثر بر تجاری سازی فناوری می باشد و لذا عوامل سازمانی و فردی موثر بر تجاری سازی
درنظر گرفته نمی شود .جامعه آماری در این تحقیق کلیه شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات استان تهران می باشند  .شیوه نمونه گیری این تحقیق نیز کامال قضاوتی و هدفمند بوده و تنها
شرکتهایی انتخاب گردیدند که اوال مطابق تعریف قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان  ،دانشبنیان شناخته
میشوند ،ثانیا در حوزه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت داشته و کاالی تجاریسازی شده داشتند و
در نهایت عضو انجمن صنفی شرکتهای دانشبنیان حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات بودند .از شرکتها با
مشخصات فوق ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد  12شرکت انتخاب گردید و پرسشنامههای
دوگانه(پرسشنامه مدل PESTLEو پرسشنامه  )DEMATELدر اختیار مدیران آنها قرار گرفت و داده مورد
تحلیل قرار گرفت  .در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوائی استفاده شده
است .بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از متخصصین حوزه تجاری سازی فناوری در شرکتهای
سال هفتم /شماره بیستوششم /تابستان 7631
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دانشبنیان(حدود  12شرکت) و اساتید مدیریت تکنولوژی ا ز جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها
در مورد پرسشها و ارزیابی فرضیه ها نظرخواهی گردید که به اتفاق صحت روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه
را تایید نمودند .برای بررسی پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد و برای همه عوامل مدل آلفای
کرونباخ استفاده گردید .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش ،در یک مطالعه مقدماتی با توزیع
 12پرسشنامه برای کل پرسشنامه نوآوری سازمانی برابر  2/120محاسبه گردید .بنابراین پایائی تمامی
پرسشنامه ها بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است .برای تعیین روایی سازه نیز از تحلیل عاملی استفاده گردید .با
توجه به بارهای عاملی(باالتر از  ،)2.1روایی سازه پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.
 -5تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي پژوهش
روشهای مورد استفاده در این پژوهش را میتوان به دو دسته روشهای آماری استنباطی و روشهای
تصمیم گیری چند معیاره تقسیم کرد .در روش تحلیل استنباطی ابتدا از طریق آزمون بارتلت( ،)KMOکفایت
داده ها برای انجام تحلیل عاملی بررسی گردید .سپس ازطریق تحلیل عاملی ،میزان بار عاملی هریک از مولفه
های پرسشنامه مدل  PESTLEتعیین گردید .از میان  192بار عاملی بدست آمده ،بارهای عاملی باالتر از 2.9
انتخاب گردید .به منظور بررسی ارتباط هریک از عوامل  PESTLEبا تجاری سازی فناوری در شرکتهای دانش
بنیان از توزیع آماری  -tاستودنت تک نمونه ای استفاده گردید .بعد از مشخص شدن میزان ارتباط هریک از
عوامل ،با استفاده از آزمون فریدمن اولویت تاثیر هریک از عوامل بر تجاری سازی تعیین گردید.
برای تحلیل داده های پرسشنامه نوع دوم که برای مقایسه زوجی عوامل تحقیق طراحی گردیده بود ،از
طریق تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و روش  DEMATELاستفاده گردید .در این تکنیک ماتریس
تاثیرپذیری و تاثیرگذاری هریک از گویه ها بر یک دیگر تشکیل گردیده و براساس میزان امتیاز نهایی ،عوامل
تاثیرگذار مهم رتبه بندی گردیدند که در نهایت چهارده مولفه برتر برای سیاستگذاری و تحلیل مسیر آتی
تجاری سازی فناوری در شرکتهای دانش بنیان صنعت فناوری ارتباطات و اطالعات تعیین گردید .در ادامه
نحوه تحلیل داده ها بیان میگردد:
 -1-5آزمون بارتلت
معنیدار بودن آزمون خیدو یا کرویت بارتلت حداقل شرط الزم برای استفاده از معادالت ساختاری است.
در آزمون بارتلت رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات معنیدار است و
حداقل شرایط الزم برای انجام تحلیل عاملی و معادالت ساختاری وجود دارد .نتایج آزمون  KMOدر جدول
زیر آمده است.
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جدول  -3خروجي آزمون بارتلت
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.925
Approx. Chi-Square
df
Sig.

16.5249
15
.000

Bartlett's Test of Sphericity

همانگونه که از جدول مشخص است ،مقدار  KMOبرابر است با  2/ 509که بیشتر از مقدار  2.9است و با توجه
به سطح معنی داری ( )2/ 222آزمون بارتلت معنادار است؛ بنابراین ،با توجه به کفایت نمونهبرداری و معناداری
آزمون بارتلت ،ماتریس همبستگی دادهها برای ورود به تحلیل عاملی امکانپذیر است.
 -2-5تحليل عاملي
نتایج بارهای عاملی مرتبه اول متغیرهای تحقیق در جدول شماره شش خالصه شدهاند .حد مجاز برای بار
عاملی  2/9میباشد .شاخص های که بارعاملی کمتر از  2/9داشته اند از مدل کنار گذاشته شدهاند و مدل بدون
در نظر گرفتن این شاخص ها مجدداً برآورد شد .تمامیشاخص های باقیمانده دارای بارعاملی بزرگتر از  2/9و لذا
می توان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد .هم چنین
مقادیر سطع معناداری برای هر یک از بارهای عاملی هر نشانگر با متغیر پنهان خود کمتر از  2/21است .در واقع
نتایج فوق نشان می دهد آنچه محقق توسط سواالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار
محقق شده است .لذا روابط بین سازهها یا متغیر های پنهان قابل استناد است .شاخصی که بار عاملی باالتری
داشته باشد ،دارای اهمیت باالتری نسبت به سایر شاخصها میباشد.
جدول  -4بارهاي عاملي مولفه هاي تحقيق
گويه

گويه

اجتماعي و

گويه

ها

فرهنگي

ها

0.874

S11

0.875

T16

0.827

0.83

S23

0.846

T7

0.818

EN11

S21

0.838

T11

0.802

EN12

0.9

S25

0.797

T1

0.788

EN13

2.194

0.792

T18

0.767

EN2

0.732

T2

0.763

EN3

0.73

0.762

EN14

0.656

L15

0.742

EN5

2.291

L5

EN9

2.941

L7

گويه ها

سياسي

P10

0.856

EC16

P11

0.849

EC11

P14

0.842

EC5

0.826

P13

0.82

EC19

0.809

P17

0.775

EC18

0.798

S27

P22

0.741

EC25

0.796

S28

0.752

P2

0.734

EC26

0.763

S29

0.74

T20

P23

0.699

EC30

0.733

S32

0.61

T21

P21

0.69

EC23

0.732

S6

0.521

T24

0.729

P22

0.684

EC4

0.729

S7

0.519

T25

0.702

ها

اقتصادي

فناورانه
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گويه

محيط

گويه

ها

زيست

ها

EN10

0.92

L9

0.99

0.909

L6

0.93

L14

0.86

L12

0.86

L13

0.79

L11

0.75
0. 68
0.63
0.59

قانوني
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گويه ها

سياسي

P23

0.667

بار عاملی
سازه

2.19

گويه

اجتماعي و

گويه

گويه

ها

فرهنگي

ها

EC28

0.683

S10

0.518

T26

0.691

EC13

0.678

T27

0.683

EC12

0.638

T28

0.681

EC21

0.603

T29

0.679

EC6

0.589

T30

0.672

T32

0.672

T33

0.598

ها

اقتصادي

2.10

فناورانه

T6

0.559

T10

0.555

T9

0.516

2.1

گويه

محيط

گويه

ها

زيست

ها

2.1

قانوني

2.19

2.8

 -3-5بررسي ارتباط بين عوامل مدل تحقيق و تجاري سازي
برای بررسی ارتباط عوامل مدل تحقیق با تجاری سازی از آزمون  -Tتک نمونهای استفاده گردید .با توجه
به مقادیر به دست آمده از این آزمون که در جدول شماره هفت مشخص است ،سطح معناداری تمامی عوامل
مورد بررسی کمتر از  2.29می باشد و در نتیجه می توان نتیجه گرفت که فرض صفر آزمون رد شده و موثر
بودن عوامل مدل بر تجاری سازی قابل اثبات است.
جدول  -5توزيع  Tتک نمونهاي
Test Value = 0

حد باال حد پايين اختالف ميانگين

سطح
معناداري

درجه آزادي مقدار آماره

عوامل تحقيق

.5303

.5019

.51609

.000

69

72.664

.5428

.5182

.53047

.000

69

86.098

عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی

.5387

.5149

.52682

.000

69

88.306

عوامل اجتماعی و فرهنگی

.5342

.5099

.52206

.000

69

85.581

عوامل تکنولوژیکی

.5429

.5140

.52842

.000

69

73.020

عوامل محیط زیست

.5427

.5158

.52926

.000

69

78.577

عوامل قانونی
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حال که ارتباط هریک از عوامل با تجاری سازی فناوری مشخص گردید ،برای رتبه بندی اهمیت عوامل موثر بر
تجاری سازی فناوری از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره هشت ارایه خواهد شد.
جدول  -6نتايج آزمون آناليز رتبه اي فريدمن
متغيرها

ميانگين رتبه

اقتصادی

3.74

اجتماعی و فرهنگی

3.64

فناوری

3.56

قانونی
سیاسی

3.44
3.34

محیط زیست

3.27

آماره كاي دو

3.257

سطح معناداري

0.007

باتوجه به جدول فوق ،مقدار عدد معنی داری ) (sigکمتر از  2/21و نزدیک به صفر بوده و از سطح
معنیداری استاندارد ( ) = %9کمتر است .بنابراین فرض  H2در سطح اطمینان  %59تأیید نمیشود .بنابراین
می توان گفت بین رتبه عوامل تفاوت معنی داری در سطح اطمینان  %59وجوددارد و رتبههای یکسانی ندارند.
عوامل اقتصادی بهترین تاثیر را داشته (باالترین میانگین رتبه را داشتهاند) و عوامل محیطی ضعیف ترین تاثیر را
داشته اند.
 -4-5مقايسه زوجي داده ها
بهمنظور مقایسه زوجی مولفههای موثر بر تجاری سازی و نیز شناسایی عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر
تجاریسازی از روش  DEMATELاستفاده گردید .برای این منظور ایتدا ماتریس  NNاز مولفههای تحقیق
ایجاد گردید که دارای  192گویه در سطر و ستون بود .سپس میزان تاثیر هریک از عوامل بر یکدیگر از  12نفر
از مدیران شرکتهای دانشبنیان پرسیده شد .نمرات داده شده بین صفر تا یک از حداقل تاثیر تا حداکثر تاثیر
گویهها بر یکدیگر اختصاص یافت و از تجزیه و تحلیل پاسخهای آنها ،ماتریس دادههای خام برای روش
 DEMATELآماده گردید .با توجه به چارچوب انتخاب شده  PESTLEو پرسشنامهای که بر این اساس تهیه و
در اختیار مدیران عامل این شرکتها قرار گرفت  .سپس مراحل روش مزبور که در فصل قبل بیان شد ،اجرا
گردیده و در نهایت ماتریس اولیه تأثیرات مستقیم ( )Dو ماتریس مجموع تأثیرات ( )Tمحاسبه شد که
خروجیهای این گام در جداول شماره نه و ده ارائه شده است.
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جدول  -7ماتريس اوليه تأثيرات مستقيم ()D
Legal
0.030

Technological
0.013

Environmental
0.151

Social
0.110

Economical
0.092

Political
0.000

Political

0.030
0.088
0.118

0.110
0.110
0.039

0.151
0.063
0.000

0.110
0.000
0.109

0.000
0.089
0.045

0.110
0.115
0.110

Economical
Social
Environmental

0.124
0.000

0.000
0.124

0.076
0.044

0.097
0.104

0.133
0.119

0.125
0.125

Technological
Legal

جدول  - 8ماتريس مجموع تاثيرات )(T
Legal
0.257
0.264
0.323

Technological
0.278
0.362
0.383

Environmental
0.382
0.389
0.327

Social
0.419
0.421
0.344

Economical
0.346
0.268
0.370

Political
0.318
0.421
0.444

Political
Economical
Social

0.319
0.398
0.255

0.288
0.338
0.410

0.232
0.387
0.327

0.397
0.494
0.452

0.298
0.461
0.410

0.401
0.519
0.468

Environmental
Technological
Legal

با توجه به ماتریس مجموع تاثیرات بدست آمده در باال ،می توان تحلیل مسیر راه برای استراتژیهای آینده
در حوزه تجاری سازی فناوری در شرکتهای دانشبنیان را با فرش مقادیر تاثیرگذار باالتر از  2.09انجام داد (این
مقدار پیشفرض اختیاری بوده و میتوان تمامی ارتباطات را ترسیم نمود) .شکل شماره هشت ،نحوه تاثیر و تاثر
مولفههای مدل تحقیق را بر یکدیگر نشان میدهد .جهت فلشها در نمودار نشان دهنده تاثیرگذاری یا
تاثیرپذیری یک مولفه از مولفه های دیگر است .مثال در شکل پایین مشخص است که مولفه محیط زیست بر
عامل اجتماع و سیاست تاثیر گذاشته و از عوامل فناوری ،سیاست و اقتصاد تاثیر میپذیرد .ارقام موجود برروی
فلش میزان تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری مولفهها را نشان میدهند .در ادامه ماتریسهای مقایسات زوجی تکمیل
شد و با وارد کردن این اطالعات به نرمافزار  Amosاوزان هر یک از فعالیتها و رتبهبندی آنها به صورت جدول
شماره یازده بدست آمد.مطابق جدول شماره یازده عوامل موثر و کلیدی رتبهبندی شدند .نکته مهم این است که
در تعیین اولویت عوامل ،اثر یک عامل تأثیر داده خواهد شد.
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شكل  -2نمودارتاثير و تاثر عوامل تحقيق

شكل  -3عوامل مهم موثر بر تجاري سازي فناوري
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جدول  -9چهارده معيار كليدي موثر در شركت هاي دانشبنيان
رتبه نهايي

امتياز

كد عامل

1

1.0000

L15

2

0.7873

T7

3

0.7657

T14

4

0.6665

EN10

5

0.6164

EC8

6

0.5689

S25

7

0.5040

P2

8

0.4863

T31

9

0.4036

S11

10

0.4000

L6

11

0.3990

T9

12

0.3445

P7

13

0.3420

S21

14

0.3293

EC13

 -6نتيجهگيري و بحث
نتیجهگیری در این بخش بر اساس فرضیه ها و در دو بخش نتایج بدست آمده از آزمون  -Tتک نمونهای و نتایج
بدست آمده در مقایسه زوجی مولفههای موثر و اثرپذیر از سایر مولفهها به روش  DEMATELبیان شده است:
جدول  -11جدول نتيجهگيري
نتايج آزمون  –Tتک
رديف

فرضيه تحقيق

نمونهاي -عوامل موثر بر
فرآيند تجاريسازي

1
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نتايج مقايسات زوجي-
عوامل موثر و اثرپذير از ساير مولفهها

عوامل تاثیرپذیر:مبارزه یا اعمال فشار از طریق
گروههای ذینفع و سیاستهای دولت در حوزه
ملی ،استانی و محلی
موفقیت شرکتهای دانشبنیان
سیاست و قوانین و سیاستهای
عوامل تاثیرگذار :نحوه تخصیص منابع توسط
در تجاریسازی محصول تحت
متخذه دولت
دولت ،سطح مداخله دولت دراقتصاد
تاثیرعوامل سیاسی است.
شرکتهای دانشبنیان ،اعتقاد دولت به
پرداخت یارانه ها به شرکتهای دانشبنیان
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نتايج آزمون  –Tتک
نمونهاي -عوامل موثر بر

رديف

فرضيه تحقيق

0

موفقیت شرکتهای دانشبنیان
در تجاریسازی محصول تحت
تاثیرعوامل اقتصادی است.

عوامل اقتصادی

0

موفقیت شرکتهای دانشبنیان
در تجاریسازی محصول تحت
تاثیرعوامل اجتماعی و فرهنگی
است.

عوامل اجتماعی و فرهنگی

4

موفقیت شرکتهای دانشبنیان
در تجاریسازی محصول تحت
تاثیرعوامل تکنولوژیکی است.

عوامل فناورانه

9

موفقیت شرکتهای دانشبنیان
در تجاریسازی محصول تحت
تاثیرعوامل محیطی است.

عامل محیط زیست

فرآيند تجاريسازي

2

موفقیت شرکتهای دانشبنیان
در تجاریسازی محصول تحت
تاثیرعوامل قانونی است.

عامل قوانین و مقررات

نتايج مقايسات زوجي-
عوامل موثر و اثرپذير از ساير مولفهها
عوامل تاثیر پذیر :وضعیت اقتصادی در سطح
منطقهای و جهانی ،شاخص رضایت مصرف
باالترین تاثیرپذیری را داشته
عوامل تاثیرگذار :وضعیت داخلی اقتصاد،
هزینه زندگی(تغییرخط فقر) ،نرخ بهره
عوامل تاثیرپذیر :نگرش به کار ،پتانسیل
تبادل دانش ،توزیع درامد و عوامل مربوط به
هویت اجتماعی مثل مذهب ،قومیت اجتماعی
و فرهنگ
عوامل تاثیرگذار :نگرش مصرف کننده به
کاالها و خدمات ،سالیق مصرفکنندگان
عوامل تاثیرپذیر :فناوری ها و زیرساختارها و
نیازمندیهای ساخت
عوامل تاثیرگذار :برونسپاری فعالیتهای
فناورانه ،موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت
فکری
عوامل تاثیر پذیر :فرصتهای زیست محیطی
موجود برای توسعه فناوری ،ارزشهای
موردنظر سهامداران و ذینفعان باالترین
عوامل تاثیرگذار :نیازمندیها و مقررات زیست
محیطی مرتبط و دسترسی به موادخام و
انرژی
عوامل تاثیرپذیر :قوانین رقابتی در حفاظت از
شرکتهای کوچک
عوامل تاثیرگذار :مقررات خاص صنعت
فناوری اطالعات در کشور و مسایل اخالقی،
قوانین مالی مرتبط با کاالها و خدمات
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