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مدل تجاریسازی محصوالت و خدمات در کشورهای در حال توسعه
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چکیده
تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه ،از تجاریسازی پژوهش ،امتناع میکردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون
عطف نظر به کاربرد آن در عرصه تولید ،میدانستند .اما امروزه دانشگاهها تمایل فراوانی به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از خود نشان
دادهاند و مشاهده میشود که تجاریسازی داراییهای فکری به اهداف نهادی بسیاری از سیستمهای دانشگاهی تبدیل شده است.
تجاریسازی نقش مهمی را در معرفی محصوالت شرکتهای دانشبنیان به بازار به منظور تولید منافع اقتصادی ایفا میکند و با وجود رشد
روزافزون شرکتهای دانشبنیان در کشور ،رقابت شدید ،سرعت باالی تغییرات و روندهای پیشبینی نشده در این حوزه باعث شده تا اهمیت
توجه به بازاریابی نسبت به گذشته دوچندان شود .از این رو ،تحقیق حاضر به اولویتبندی عوامل موثر بر فرآیند تجاریسازی محصوالت در
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک فناوری پردیس با استفاده از تکنیک  PHAFپرداخته است .در راستای دستیابی به این هدف ،ضمن
مروری جامع بر ادبیات موضوع مرتبط با پژوهش حاضر از نظرات  ۲۸نفر از کارشناسان و خبرگان استفاده شده است .نتایج این پژوهش
نشان می دهد عوامل وابسته به فناوری بیشترین میزان اهمیت و عوامل وابسته به فعالیتهای بازاریابی کمترین میزان اهمیت را در میان
شرکتهای دانشبنیان جهت تجاریسازی محصوالت را دارا میباشند.
واژگان کلیدی :تجاری سازی ،دانش بنیان ،تکنیک چند معیاره فازی.
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مقدمه

در سالهای اخیر دانشگاهها در نتیجهی انتظارات ناشی از توسعهی اقتصادی و فشارهای داخلی در راستای ايجاد منابع درآمد جديد،
بیشتر و بیشتر به استفاده از ايجاد شرکت به عنوان ابزاری برای بهرهگیری از نوآوریهای دانشگاهی روی آوردهاند (Feldman
) .and Desrochers, 2003دانشگاهها بطور روزافزونی با افزايش تجاریسازی تحقیقات جديد و کاهش فعالیتهای قديمی
نظیر تدريس و تحقیقات مواجه شدند .گسترش تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی دروازهای جديد به خصوصی سازی مشترکات
علمی و پیشرفتهای علمی منجر شده است ) .(Chang et al, 2009تبديل شدن دانش به مزيت رقابتی اصلی و اساسی در دنیای
امروز ،کشورها را بر آن میدارد که توجه ويژهای به مراکز تولید دانش و انتقال آن به ساير حوزهها داشته و به اصالحاتی اساسی در
فراگردها ،ماموريتها و عملکردهای آنها دست بزنند ).(Siegel et al, 2003
با توجه به اين که در بازارهای رقابتی امروز ،توانايی تجاریسازی محصوالت برای بقای شرکتها بسیار حیاتی میباشد (Mu and
) Di Benedetto, 2011شرکتها میبايست به منظور پاسخگويی به چالشهای محیطی که در صنعت وجود دارد به صورت
مستمر نوآور باشند و به تجاریسازی محصوالت خود بپردازند ) .(Saji and Shekhar Mishra, 2013فعالیتهای
تجاریسازی نقش مهمی را در به بازار رساندن فناوریهای نوپا به خصوص در شرکتهای با تکنولوژی باال دارا میباشند (Lin et
) ، al, 2005لذا تجاریسازی محصوالت و فناوری به عنوان يک عامل حیاتی در اين شرکتها مطرح میشود (Allahyari
) .Fard and Abbasi, 2012فرآيند تجاریسازی محصوالت جديد يک فرآيند ساده و خطی نیست ،بلکه فرآيند پیچیدهای
است که شامل چالشهای گوناگونی از جمله جنبههای متعدد نوآوری ،تکنولوژی ،رفتار مشتريان و بازاريابی نشات میگیرد
) .(Aarikka-Stenroos and Sandberg, 2012بدين منظور در طول تجاریسازی ،موسسات بايد به توسعه يک طرح
بازاريابی پرداخته ،نحوهی عرضه محصوالت به بازار را تعیین نموده و موانعی که سبب عدم موفقیت آن خواهد شد را شناسايی کنند
) .(Saji and Shekhar Mishra, 2013تجاریسازی تضمین کننده تطابق عملکرد فناوری با خواستهها و نیاز مشتری است
) ،(Chen et al, 2011لذا شناسايی عواملی که بر فرآيند تجاریسازی موثرند میتواند گامی موثر در جهت افزايش آگاهی
مديران شرکتهای دانشبنیان به منظور موفق عمل نمودن در زمینه تجاریسازی محصوالتشان باشد.
بیان مسئله

در فرآيند توسعه تکنولوژی ،تجاریسازی يکی از مراحل اصلی است که در کشورهای در حال توسعه نیاز به سرمايهگذاری پژوهشی
و اقتصادی بسیار دارد .جمهوری اسالمی ايران با وجود نیروی انسانی خوش فکر و خالق ،ايدههای خوبی در مرحله تحقیقاتی (در
سطح دانشگاهی و کارگاهی) ارائه میشود ،اما به علت عدم حمايتهای مادی و معنوی و همچنین عدم دانش کافی در زمینه
تجاریسازی ايدههای نوين ،اکثر اين ايده ها در سطح تحقیقاتی باقی مانده و يا به مرحله تجاری و ورود گسترده به بازار نمیرسد.
بنابر آمار منتشر شده از سوی کارگروه ارزيابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا 3تا پايان
دسامبر  ،403۲تعداد  3336شرکت دانش بنیان در ايران به ثبت رسیده است که از اين تعداد  ۳03واحد تولیدی ۲6۷ ،واحد صنعتی و
 3۲6۳واحد جزو کسب و کارهای نوپا هستند .اين در حالی است که شرکتهای کوچک و متوسط در کشوری که صنايع به شکل
سنتی در حال فعالیت میباشند ،نقش حیاتی برای توسعه اقتصادی خواهند داشت )،(Gorman and McCarthy, 2006
بنابرگزارش بانک جهانی 4در سال  (World Bank, 2015) 403۷تولید ناخالص داخلی جمهوری اسالمی ايران در سال 403۲
برابر با  3۳۷.۳۲2میلیارد دالر بوده است و صندوق بینالمللی پول 3پیشبینی میکند اين رقم در سال  403۳با  ٪۳.۷افزايش به رقم
 23۳،9۲۲میلیارد دالر ) .(World Bank, 2015اين درحالی است که به گزارش صندوق نوآوری و شکوفايی در سال 403۲
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) (Innovation and Prosperity Fund, 2017شرکتهای دانشبنیان درآمدی بالغ بر  4،33۷میلیون دالر است که فقط
 0،6درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص میدهد .همین امر ،ضعف شرکتها در به بازار رساندن نتايج تحقیقات
و پژوهشها را نشان میدهد.
با توجه به ظرفیت درآمد زايی و ايجاد اشتغال شرکتهای دانشبنیان ،روحیه کارآفرينی و خالق موسسان اين شرکتها ،و نقش
انکار ناپذير مديريت بازاريابی در به بازار رساندن محصوالت و خدمات و همچنین با دانش به اين مطلب که تجاریسازی به عنوان
يکی از گامهای مهم و موثر در فرآيند توسعه و ايجاد درآمد ،مورد توجه زيادی قرار نگرفته است ،اين پژوهش به دنبال شناسايی و
اولويتبندی عوامل اصلی موثر بر تجاریسازی محصوالت و خدمات شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک فناوری پرديس است
و قصد دارد با نیل به اين هدف ،گام موثری در جهت توسعه دانش تجاریسازی برداشته و از توسعه اقتصادی و شکوفايی ملی
جمهوری اسالمی ايران حمايت نمايد.
با توجه به بیان مسئله و هدف مذکور ،سواالت پژوهش به شرح زير میباشند:


در فرآيند تجاریسازی محصوالت شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک فناوری پرديس ،عوامل اصلی موثر کدامند و
رتبهبندی آنها به چه صورت است؟



عوامل وابسته به فناوری در فرآيند تجاریسازی محصوالت شرکتهای دانش بنیان مستقر از چه رتبهای برخوردار است؟



عوامل مديريتی در فرآيند تجاریسازی محصوالت شرکتهای دانش بنیان مستقر از چه رتبهای برخوردار است؟




عوامل محیطی در فرآيند تجاریسازی محصوالت شرکتهای دانش بنیان مستقر از چه رتبهای برخوردار است؟
عوامل بازاريابی در فرآيند تجاریسازی محصوالت شرکتهای دانش بنیان مستقر از چه رتبهای برخوردار است؟

به منظور پاخگويی به سواالت پژوهش ابتدا مطالعات انجام شده در اين حیطه را مورد بررسی قرار داديم و سپس با ارائه چهارچوبی
مفهومی متشکل از عوامل بازاريابی موثر بر تجاریسازی محصوالت ،به اولويتبندی اين عوامل میپردازيم.
مفاهیم فناوری ،نوآوری و تجاریسازی

پیش از آنکه به مفهوم تجاریسازی بپردازيم ،بايد به اين نکته اساسی توجه کرد که تجاریسازی به عنوان جزئی از فرآيند نوآوری
مطرح بوده و در بستر اين فرآيند معنی پیدا میکند .از نوآوری تعاريف متعددی وجود دارد ،برخی نوآوری را فرآيند معرفی يک
اختراع ،يک ايده يا کاربرد جديد و تبديل آن برای استفاده عمومی میدانند ) .(Tidd et al, 2005و برخی نوآوری را به عنوان
جستجو و کشف ،توسعه ،بهبود ،پذيرش و تجاریسازی فرآيندهای جديد ،محصوالت جديد و ساختارهای سازمانی و شیوههای
جديد تعريف مینمايند ) .(Tekawade, 2004به عبارتی نوآوری يعنی اختراع به اضافه تجاریسازی ).(Goldsmith, 2003
بنابراين ابتدا به تعاريف فناوری ،نوآوری و به دنبال آن تجاریسازی و شرکتهای دانشبنیان میپردازيم و سپس وارد مباحث
تجاریسازی شده و به شناسايی عوامل بازاريابی موثر بر فرآيند میپردازيم و با تعیین اولويت اين عوامل ،مدل مفهومی اين تحقیق را
ارائه میکنیم.
تعریف فناوری

تکنولوژی بخشی از دانش است که به ساخت ابزار آالت ،پردازش فرآيندها و استخراج مواد اختصاص يافته است .عبارت «فناوری»
معنای گسترده ای دارد و هر کس بنا به فهم خودش برداشتی از آن دارد .ولی به طور خالصه میتوان گفت فناوری عبارت است از
فرآيند ترکیب نظاممند ابزار ،دانش فنی ،و اطالعات الزم برای به کارگیری ابزارآالت و همچنین مهارتهای انسانی مورد نیاز برای
استفاده از دانش و ابزار ) .(Khalil, 2000فناوری دامنه توانايیهای ما را افزايش میدهد و همین مسئله نشان میدهد انسان مهمترين
بخش هر نظام فناورانه است .بسیاری از کسب و کارها از فناوری برای کسب مزيت رقابتی استفاده میکنند ،با استفاده از آن
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محصوالت و خدمات جديد تولید میکنند ،همچنین از فناوری برای به موقع به بازار رساندن اين محصوالت و خدمات بهره میبرند.
پس بهرهبرداری از فناوریهای برتر میتواند منجر به کسب مزيت رقابتی شود.
از ديدگاه اقتصاددانان فناوری دانشی است که در امر تولید ،تجاریسازی و توزيع کاال و خدمات به کار میرود و وسیلهای است
جهت ارتقای توانايیهای فیزيکی و فکری انسان ،و ابزاری برای تبديل منابع ساده به منابع و کاالهای پیچیده می باشد .در يک واحد
صنعتی ،فناوری قابلیت ترکیب عوامل اصلی تولید و ايجاد محصول و به طور کلی مجموعهای از ابزارهای فیزيکی (که خود حاصل
فناوری است) و توانايیهای فکری و مهارتهای انسانی میباشد که نمود عینی آن ايجاد محصول يا ارائه خدمات است (Khalil,
) . 2000سازمان همکاری اقتصاد و توسعه فناوری را بر اساس صنايع مختلف به چهار دسته فناوری پايین ،فناوری متوسط-پايین،
فناوری متوسط-برتر و فناوری پیشرفته تقسیم کرده است ( Community Research and Development Information
 .)Service, 2006شرکتهای دانشبنیان در ايران میتوانند در هر يک از اين دستهبندیها ،فناوری خود را توسعه دهند.
تعریف عمومی نوآوری

از آنجا که تعاريف مختلفی برای نوآوری ارائه شده است و گاهی واژه نوآوری ،با واژههای ديگری نظیر خالقیت ،اختراع و غیره
همراه شده و حتی يکسان پنداشته می شود ،مناسب است که تعاريف روشنی از نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن در اين بخش ارائه
گردد .تعاريف گوناگونی برای نوآوری وجود دارد که هر يک از منظر خاصی به موضوع نگاه میکند .با اين حال ،اين تعاريف
مختلف دارای مشترکاتی نیز هستند؛ از جمله اينکه:



نوآوری توأم با ايجاد تغییر است؛
نوآوری توأم با بروز چیزهای جديد است؛



نوآوری معطوف به کاربرد ايده در بازار است؛ و



نوآوری ارتباط نزديکی با موضوعاتی نظیر خالقیت ،تحقیق و توسعه دارد ،اما با آنها متفاوت است.






حال ،به برخی از تعاريف نوآوری میپردازيم:
نوآوری به معنای ايجاد ،قبول و اجرای ايدهها و فرآيندها و محصوالت يا خدمات جديد است .بنابراين نوآوری ،استعداد
و توانايی تغییر يا انطباق را بوجود میآورد ).(Aghayi Fishani, 1999
فراگرد ايجاد فکرهای جديد و تبديل آن فکرها به عمل و کاربردهای سودمند را نوآوری گويند ).(Rezaeian, 2002
نوآوری نوعی تغییر ايجاد میکند ،اما هر تغییری را نمیتوان نوآوری نامید .نوآوری تغییری بديع و تازه است که بر اساس
انديشهای نو که سابقه قبلی نداشته ،بوجود میآيد .از اين رو ،اگر چه نوآوری تغییر است ،اما هر تغییری نوآوری نیست
).(Alvani, 1994



مفهوم نوآوری به خلق محصول ،خدمت ،يا فرآيندی اشاره دارد که برای يک سازمان جديد باشد .نوآوری ،شامل عرضه
به بازار است که میتواند به معنای تجاری شدن يا به معنای «در استفاده عمومی قرار گرفتن» باشد .نوآوری لزوما در سطح
جهان جديد نیست بلکه به شروع استفاده از يک ايده در سطح يک سازمان اطالق میشود؛ چه اين ايده قبال در سازمان
ديگری استفاده شده باشد و چه نشده باشد ).(Khalil, 2000

براساس تعاريف ارائه شده ،نوآوری فرآيندی است که باعث ايجاد تغییری بديع و تازه میگردد و شامل به کارگیری اختراعات و
فناوریهايی برای خلق محصول ،فرآيند يا سیستم جديد يا بهبود يافته است .نوآوری مورد نظر در اين تحقیق تعريفی از نوآوری است
که شامل فعالیتهای فنی ،طراحی ،ساخت ،مديريت و فعالیتهای تجاری در ارتباط با بازاريابی محصول جديد و يا تغییرات جزئی
در محصول گردد .که اين فعالیتها يا تغییرات باعث حضور سازمان در بازار میگردد.
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مفهوم تجاریسازی فناوری

تجاریسازی موفق فناوری برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروزی امری مهم تلقی میگردد .تجاریسازی فناوری اين گونه توصیف
میگردد :فرآيند دستیابی به ايدهها ،تقويت آن ها با دانش مکمل ،توسعه و تولید کاالهای قابل فروش ،و فروش کاال يا خدمت در
يک بازار .اين فرآيند با مفهوم محصول آغاز میگردد؛ شامل تعريف محصول ،طراحی ،مراحل نمونهسازی و پیش آزمون ،و با تولید
محصول و بازاريابی اثربخش به پايان رسیده است.
تجاریسازی موفق فناوری چندجانبه میباشد ،که اتالق میگردد به توانايی بنگاه برای:
 .3توسعه و معرفی تعداد زيادی فناوریهای فرآيندی و محصولی
 .4ايجاد محصوالت جديد بنیادين
 .3تسريع در معرفی اين محصوالت جديد به بازار
 .2ايجاد دانش جديد
پس اين ابعاد بايستی به طور همزمان به منظور درک عوامل موثر بر تجاریسازی فناوری مورد مالحظه قرار گیرد (Kumar and
) .Jain, 2002توسعه فناوری و تجاریسازی ،خطراتی را در بر می گیرد ،يک اختراع را به يک نوآوری تبديل میکند ،از آن
نمونهسازی میکند ،فناوریهای فرآيندی و محصولی را بهینهسازی مینمايد که شامل عدم قطعیتهای فنی و علمی میباشد .ارتقاء
يک فناوری به سطح پايلوت و سپس به سطح تجاری چالشهای فنی متعددی را شامل میگردد و از سويی ديگر توسعه بازار و تامین
وجوه فناوریهای جديد با ريسکهايی همراه خواهد بود .محققان بر اين عقیدهاند که اشاعه و موفقیت يک فناوری جديد
محدوديتها و سختیهايی دارد که میتواند منجر به شکست فرآيند تجاریسازی شود ،مگر آنکه اين ناشناختهها و خطرات مربوط
به آنها حل شود ).(Kumar and Jain, 2002
پروژههای تجاریسازی فناوری به چهار دلیل با شکست مواجه میگردد :درک سطحی از نیازهای کاربر نهايی ،استراتژیهای
همکاری نامناسب ،عدم مديريت صحیح پروژهها ،عدم مديريت صحیح توقعات و انتظارات ذينفعان و فرصتهای از دست رفته.
بنگاهها میدانند افزايش میزان فروش در گرو ايجاد ارزش واقعی است ،و اين امر زمانی میسر میشود که محصوالت جديد به بازار
معرفی شوند .از سويی ديگر ،فناوریهای جديد که محصوالت بیشتر و پیچیدهتر ايجاد میکنند به طور مداوم در حال ظهور است؛
با اين حال ،داشتن يک فناوری نوين ،تضمینی برای موفقیت تجاری نیست ).(Laird and Sjoblom, 2004
عوامل موثر بر اجرای موفق فرآیندهای تجاریسازی

هنگامی که محقق ،فناوری قابل عرضه به بازار را توسعه داد بايد برای تجاریسازی آن وارد مرحله تجاریسازی شود .تجاریسازی
شامل تمامی فعالیت های مورد نیاز جهت تبديل يک ايده ،دانش فنی ،روش انجام کار ،تمرين ،فرآيند ،محصول ،خدمت ،فرم
سازمانی ،فناوری يا ترکیب هرکدام از اين سرمايهها ،به فرصتهای ارزش آفرين است .ارزش پیشنهادی میتواند عمدتا اقتصادی
باشد که در نتیجه محاسبه کمیتها اهمیت پیدا میکند و يا اجتماعی-عاطفی باشد ،به اين صورت که مزايای حاصل از استفاده
محصول يا خدمت از نظر کیفی در بهترين حالت باشد ) .(Amadi-Echendu and Rasetlola, 2011در اين پژوهش،
تجاریسازی فناوری به عنوان عاملی برای تولید سود اقتصادی از فناوری فرض شده است.
تجاریسازی محصوالت جديد میتواند به عنوان حاصل فرآيند توسعه محصوالت جديدی که به بازار(ها) راه يافتهاند در نظر گرفته
شود .اين فرآيند شامل فعالیتهايی از جمله تصمیمگیری در مورد زمان به موقع معرفی محصوالت جديد ،مکانهايی که محصوالت
به آنجا عرضه میشود ،بخشبندی بازار هدف ،استراتژیهای تبلیغاتی برای معرفی محصوالت و تهیه بودجه میباشد (Saji and
) .Shekhar Mishra, 2013برای تجاریسازی موفق محصوالت ،عوامل مختلفی درگیر هستند و هرکدام تاثیر غیرقابل انکاری
بر اين فرآيند دارند.
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کانگ ( )Kang, 2012با هدف شناسايی فاکتورهای شکست و عدم و موفقیت توسعهی نوآوری تکنولوژيکی در شرکتهای
کوچک و متوسط دريافت که عوامل ذيل از جمله عواملی هستند که در شکست و موفقیت کسب و کارهای تکنولوژی محور
مؤثرند:


عوامل تکنولوژيکی :تکنولوژی بازار محور ،تکنولوژی نوآورانهی به موقع ،ظرفیت نوآوری تکنولوژی ،ظرفیت تحقیق و
توسعه ،اختراع ثبت شده؛



عوامل مديريتی :منابع مالی ،تعهد مديريت ،منابع انسانی ،ظرفیت تجاریسازی؛ و



عوامل مرتبط :مسائل اخالقی مديران ارشد ،شفافیت در بودجه تحقیق و توسعه و عدم تعهد برای رسیدن به موفقیت.

در اين مطالعه بر روی توانايی تکنولوژيکی و مديريتی در شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان يک منبع رقابتی برای شرکت در
يک محیط به شدت در حال تغییر ،تاکید شد.
کیمورا ( )Kimura, 2010به منظور بررسی تحقیق و توسعه عمومی و تجاریسازی تکنولوژیها کارآمد بر روی پروژههای انرژی،
دريافت که عواملی از قبیل :حمايت های بلند مدت دولت از بخش تحقیق و توسعه ،استراتژی بازاريابی برای پاسخگويی به تقاضای
بازار و ترکیبی از تحقیق و توسعه و سیاستهای توسعه ،منجر به موفقیت و شکست تجاریسازی میشوند.
امدی ايچند و راستلوال ( )Amadi-Echendu and Rasetlola, 2011طی تحقیقی با عنوان عوامل تجاریسازی تکنولوژی،
چارچوبها و مدلها ،از طريق روش دلفی ،عوامل تاثیرگذار بر تجاریسازی را به ترتیب زير عنوان نمودند:
 oموضوعات در ارتباط با محیط تجاریسازی؛
 oموضوعات مربوط به مالکیت فکری؛
 oموضوعات مربوط به مديريت تکنولوژی؛
 oموضوعات مربوط به استراتژیهای بازاريابی؛ و
 oمسائل مربوط به توسعه و نوآوری و مسائل مالی.
روشندل اربطانی و همکاران ( )Roshandel Arbatani et al, 2013عوامل مربوط به تجاریسازی نوآوری را به دو دسته
عوامل تحت کنترل کارآفرين و عوامل غیر قابل کنترل توسط کارآفرين تقسیم بندی کرده است .عوامل تحت کنترل شامل عوامل
مرتبط با منابع ،عوامل مرتبط با شرکت ،عوامل مرتبط با محصول و عوامل مرتبط با استراتژی است ،از آن سو عوامل مرتبط با
زيرساخت را به عنوان عوامل غیر قابل کنترل توسط کارآفرين معرفی نموده است.
با توجه به مروری که بر ادبیات پژوهش صورت گرفت ،عواملی که بیشترين تاثیر را بر فرآيند تجاریسازی محصوالت و خدمات
شرکتهای دانشبنیان دارند عبارتند از عوامل مديريتی ،عوامل بازاريابی ،عوامل تکنولوژيکی و عوامل محیطی .تمامی اين عوامل
در تعامل نزديک با يکديگر بوده و بر هم اثر گذار هستند ،و هیچکدام به تنهايی نمیتواند عامل موفقیت و يا شکست يک شرکت
باشد .اگر شرکتهای دانش بنیان بتوانند به درستی محدوديتهای موجود را مديريت کرده و بر آنها غلبه کنند ،میتوانند با موفقیت
فرآيند توسعه و تجاریسازی فناوری را به پايان برسانند
عوامل مدیریتی

در فضای رقابتی و پويای کسب و کارهای امروز ،به منظور ورود موفقیتآمیز نوآوریها به بازار ،نیاز به توانايیهای کارآفرينان و
مهارتهای مديريتی آنها میباشد ) .(Zhao, 2004همانطور که مارتین ( )Martin, 1994در کتاب خود میگويد ،برای موفقیت
تجاری يک نوآوری ،نیاز است تا مهارتهای علمی ،مهندسی ،کارآفرينی و مديريتی با نیازهای جامعه و حمايتهای اجتماعی و
سیاسی همراه شود .توانمندی در مديريت يک پروژه به سازمان امکان همسو کردن موثر فعالیتهای فنی و بازاريابی را در جهت
موفقیت فرآيند توسعه محصول جديد فراهم میکند.
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نوآوری جنبه های گوناگونی دارد و به همین علت هرچه بیشتر توسعه میيابد ،چالشهای گوناگونی را برای مشتریها
) (O,Connor, 1998و سهاداران ) (Aarikka-Stenroos and Sandberg, 2012ايجاد میکند ،و شرکت را با
محصوالت ،رقبا ،کانالهای توزيع و مشتريان ناشناخته و جديدی روبرو میکند ) .(Garcia and Calantone, 2002اين وظیفه
مديريت است که اين چالشها را شناسايی کرده و استراتژی مناسب برای عبور از اين چالشها را تدوين کند.
عوامل تکنولوژیکی

تکنولوژی دانشی است که به منظور توسعه محصوالت جديد ضروری میباشد ) .(Kumar and Jain, 2002شرکتهای به
منظور کارآمدی در زمینه نفوذ به بازارهای جديد و بهبود ظرفیتهای پاسخگويی به ترجیحات مشتريان ،میبايست به تجهیز
فناوری های جديد بپردازند .فرض بر اين است که مشتريان ،محصوالت و خدمات با فناوریهای برتر را انتخاب میکنند .عالوه بر
اينها ،مهارتهای فنی سازمان ،محصوالت و خدمات با فناوریهای برتر را انتخاب میکنند .عالوه بر اينها ،مهارتهای فنی سازمان،
منابع تحقیق و توسعه و فناوری محور بودن برای نوآور شدن و طراحی بهتر محصوالت از اهمیت ويژهای برخوردار میباشد (Mu
).and Di Benedetto, 2011
کسب و کارهای دانش و فناوری محور معموال توسط کارآفرينهايی ايجاد میشود که دانش و تجربه فنی دارند (Cooper,
) 1971و کسب و کاری که راهاندازی میکنند مرتبط با پیشینه حرفهايشان است .نتايج تعدادی از مطالعات و پژوهشهای انجام شده
در حوزه کارآفرينی و مديريت کسب و کارهای فناوری محور نشان میدهد که پايه و اساس شکل دهنده محصوالت و خدماتی اين
شرکت ها ،و همچنین عوامل تاثیر گذار در روند توسعه شرکت و انتخاب مشتريان هدف ،همین دانش فنی مديران-صاحبان آنها
است ).(Willard, 1992) (Stuart and Abetti, 1990) (Klofsten and Jones-Evans, 1996
عوامل بازاریابی

مديران پروژه های توسعه محصوالت جديد نیاز به اطالعات کافی در مورد چگونگی رشد بازار و تغییرات در محیط کسب و کار
دارند ) .(Cho and Lee, 2012شرکت های نوآور برای عرضه فناوری و مصوالت جديد به بازار نیاز به فعالیتها و منابع جديد
مربوط به ايجاد تقاضا در بازار ،کانالهای تحويل و ايجاد چالشهای جديد دارند .در واقع اين شرکتها نیاز به تمرکز بر روی
فعالیت های بازاريابی همچون نمايش محصوالت ،تبلیغات ،توسعه نام تجاری ،رويدادهای تبلیغاتی و توزيع خواهند داشت
) .(Aarikka-Stenroos and Lehtimaki, 2014نارور ،سالتر و مک الچناال ()Narver and MacLachlan, 2004
ادعا نمودند که مديريت سازمانی میبايستی به جای توجه صرف به مشخصات محصول ،خواستههای بازار را نیز مدنظر قرار بدهد.
يک استراتژی بازاريابی نمیتواند تمام نیازهای فرآيند تجاریسازی را برآورده کند ،بر اساس يافتههای مور)Moore, 2009( 3
بعد از اينکه محصول برای اولین به بازار معرفی شد و مورد پذيرش پذيرندگان اولیه 4قرار گرفت ،شرکت بايد استراتژی بازاريابی
خود را به جهت معرفی محصول به اکثريت اولیه 3تغییر دهد .معموال فقط در اين صورت ،تجاریسازی پايدار شده و نوآوری به
مرحله سود دهی میرسد.
عوامل محیطی

محیط سازمانی متشکل از کلیه عواملی است که پر عملکرد سازمان اثر گذارند و سازمان برای ادامه حیات و رشد خود ناگزير است
خود را با عوامل مزبور هماهنگ و سازگار سازد .محیط خارجی کسب و کارهای امروز تحت تاثیر عواملی از جمله رقابت جهانی،
سیاستهای دولت و عدم اطمینان اقتصادی میباشد ) .(Madrid-Guijarro et al, 2009کروپ و زولینKropp and ( 2
1
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3
First Majority
4
Kropp and Zolin
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 )Zolin, 2005میگويند عوامل محیطی بر روی تجاریسازی تاثیرگذار میباشد .تحقیقات آنها نشان داد که دولت نقش بسزايی
در اين زمینه دارد.
دولت میتواند با تخصیص منابع و تعريف ماهیت و دامنه حقوق مالکیت در تجاریسازی تکنولوژی مداخله کند .گفتنی است
سازمان های استاندارد دولتی با ايجاد پايگاهی از اطالعات جامع و فراگیر و ارتباطاتی میتوانند بر روی رقابت تاثیرگذار باشند.
همچنین دولت از طريق حمايتهای مالی برای تحقیق و توسعه و کسب و کارهای جديد میتواند يک حامی بزرگ در زمینه
تجاریسازی تکنولوژی باشد .دولت به عنوان يک ضامن میتواند از طريق حمايتهای مالی ،تجاریسازی تکنولوژی را قدرت
ببخشد .هچنین سیاستهای دولت هم میتواند باعث موفقیت تجاریسازی و يا اينکه مانعی در برابر تجاریسازی باشد.
بازخوانی مفهوم شرکتهای دانشبنیان

براساس ماده يک قانون حمايت از شرکتهای دانشبنیان مصوبه  33۳9مجلس شورای اسالمی آمده است که «شرکتها و موسسات
دانشبنیان شرکت يا موسسه خصوصی يا تعاونی است که به منظور همافزايی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف
علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتايج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و
خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود.
از آنجا که تعريف قانونی فوق کاستیها و مشکالت اساسی در ترسیم مؤسسات دانشبنیان کشور دارد ،ايراداتی نظیر ابهام در ارزش
افزوده فراوان و عدم صحت همیشگی آن به عنوان ويژگی اين مؤسسات ،عدم اشاره به بدنه کارشناسی ،لزوم حرکت در حوزه
فناوریهای برتر بدون اشاره به نیازهای واقعی صنعت در يک کشور در حال توسعه و عدم اشاره صريح به کوچک بودن موسسات
دانشبنیان) ،بنابراين چنین تعريفی نمیتواند مبنای تحقیق و تحلیلهای اين پژوهش قرار گیرد .در اين پژوهش با توجه به شرايط
اقتصادی و فناوری کشور يک ،تعريف ارائه شده توسط فخاری ( )Fakhari, 2015که يک تعريف تحلیلی مناسب برای مؤسسات
دانشبنیان است مورد استناد قرار میگیرد:
«شرکتهای دانش بنیان مؤسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند که با هدف توسعه فناوری ،تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات ،کاربردی کردن تحقیقات و بومیسازی فناوریهای مورد نیاز کشور توسط کارشناسان خبره تشکیل میگردند .در اين
شرکتها تحقیق و توسعه هسته مرکزی فعالیتها بوده و مزيت اساسی اين شرکتها دانش فنی و توانايیهای علمی پرسنل آن است».
در شرکتهای دانشبنیان ،رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال ،متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق میيابد .بدين معنی که دستاوردهای
تحقیق و توسعه به طور پیوسته از طريق سرمايهگذاری به محصول ،فرآيند و يا سیستمهای نوين تبديل میگردد و دسترسی به
ظرفیتهای سرمايهگذاری برای کارآفرينان و پژوهشگران عامل مهمی در ايجاد نوآوری و بهرهبرداری از توان فناوری در اقتصاد
ملی است ) .(Azimi and Barkhordari Doorbash, 2011همچنین در اين شرکتها موضوع دانش ،نوآوری ،مهارت و
يادگیری مستمر ،نقش مهمی ايفا میکند .اين بدان معناست که در اقتصادهای مبتنی بر شرکتهای دانشبنیان بايد گسترهای از نهادها
در جامعه به وجود آيند که پشتیبان و تسهیل کننده نوآوری ،يادگیری و پويايی باشند ).(Allahyari Fard and Abbasi, 2012
شرکتهای دانشبنیان و صنايع مبتنی بر فناوریهای راهبردی در مقايسه با شرکتها و صنايع سنتی از ويژگیهای خاصی برخوردارند
از جمله اينکه :نسبت نیروهای متخصص به کل کارکنان در آنها زياد است ،دانشگاهها در مديريت و راهبری آنها مشارکت بیشتری
دارند ،تغییرات فناوری در آنها نسبت به صنايع سنتی زيادتر است ،تحقیق و توسعه بیشتری در آنها صورت میگیرد ،توسعه صنعت
بیشتر متکی بر توسعه فناوری است نه بر سرمايه و سختافزار ،مزيت رقابتی آنها نوآوری در فناوری است ،بازارهای جديد را به
سرعت تسخیر میکنند ).(Azimi and Barkhordari Doorbash, 2011
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روششناسی پژوهش و چارچوب مفهومی تحقیق

پس از مرور ادبیات پژوهش ،به منظور اولويتبندی عوامل موثر بر تجاریسازی محصوالت دانشبنیان از مدل سلسله مراتبی (محقق
ساخته) که در شکل  3آمده است ،استفاده گرديده است:
عوامل موثر بر
تجاریسازی محصوالت
دانشبنیان

عوامل محیطی

عوامل بازاریابی

عوامل مدیریتی

عوامل تکنولوژیکی

شکل ( :)1چارچوب مفهومی پژوهش :محقق ساخته

پس از طراحی پرسش نامه و کسب نظر خبرگان و انجام اصالحات ،پرسشنامه نهايی که به صورت مقايسات زوجی تدوين گرديده
بود ،در اختیار مديران مديران  330شرکت دانشهای بنیان مستقر در پارک فناوری پرديس قرار گرفت .در اين تحقیق پس از
نظرخواهی از خبرگان طی چندين مرحله ،بومیسازی چهارچوب مفهومی و انجام اصالحات نهايی ،پرسشنامه به صورت حضوری و
يا از طريق ايمیل در اختیار مديران شرکتهای دانشبنیان قرار گرفت .در نهايت تعداد  ۳4نفر از مديران به پرسشنامهها پاسخ دادند
که تجزيه و تحلیل نتايج تحقیق حاضر بر اساس تعداد پرسشنامههای جمعآوری شده انجام شده است.
ابتدا نرخ ناسازگاری با استفاده از نرمافزار  SPSSبرای جدول مقايسات زوجی محاسبه شد و نرخ ناسازگاری زير  0/3بدست آمد.
در نتیجه چون ماتريس ها سازگار بودند ،پس از تلفیق جداول مقايسه زوجی ،با استفاده از میانگین هندسی و محاسبه جداول نهايی
مقايسه زوجی ،دادههای فازی توسط نرمافزار  Expert Choiceتهیه شده ،مورد پردازش قرار گرفته است.
تحلیل سلسله مراتبی AHP

واژه  AHPمخفف عبارت ،Analytical Hierarchy Processبه معنی فرايند تحلیل سلسله مراتبی است .فرايند تحلیل سلسله
مراتبی يا  AHPيکی از کارآمد ترين تکنیکهای تصمیمگیری که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در  39۳0مطرح شدAHP .
بر اساس مقايسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناريوهای مختلف را به مديران میدهد اين روش در هنگامی که عمل
تصمیم گیری با چند گزينه رقیب و معیار تصمیمگیری روبرو است می تواند استفاده گردد (.)Thomas L. Saaty, 1980
معیارهای مطرح شده می توانند کمّی و کیفی باشند .اساس اين روش تصمیم گیری بر مقايسات زوجی نهفته است .تصمیم گیرنده با
فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم ،آغاز می کند .درخت سلسله مراتب تصمیم ،عوامل مورد مقايسه و گزينه های رقیب
مورد ارزيابی در تصمیم را نشان میدهد .سپس يک سری مقايسات زوجی انجام میگیرد .اين مقیسات وزن هر يک از فاکتورها را
در راستای گزينههای رقیب مشخص میسازد .در نهايت منطق  AHPبه گونهای ماتريسهای حاصل از مقايسات زوجی را با همديگر
تلفیق میسازد که تصمیم بهینه حاصل آيد.
ارزشگذاری معیارها ،از طريق مقايسه زوجی و اعطای امتیازات که اعداد فازی مثلثی هستند و بیانگر ارجحیت يا اهمیت بین دو معیار
است ،صورت میپذيرد .لذا تصمیم گیرنده شاخصها را با هم مقايسه میکند و از اعداد فازی مثلثی برای مقايسات زوجی استفاده
میکند .با استفاده از طیف  3تا  9میتوان ماتريس مقايسات زوجی را بهصورت اعداد فازی مثلثی تشکیل داد .يعنی تصمیمگیرنده
ترجیحات خود را با مقايسه زوجی عناصر هر سطح نسبت به سطوح باالتر به شیوهی فازی بیان میکند .در مرحله انجام محاسبات ،با
استفاده از تعاريف و مفاهیم  AHPفازی ،ضرايب هر يک از ماتريسهای مقايسات زوجی محاسبه میشود .پس از اينکه جداول
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ترجیحات عوامل توسط پاسخگويان تکمیل شد ،ابتدا ضرايب هر يک از ماتريسهای مقايسات زوجی محاسبه میشود ( .)SKمقدار
 SKخود يک عدد مثلثی است که بهصورت زير محاسبه میشود:
1


n

m



n



i 1

 M kj*   M ij 


i 1 i 1

SK 

معادله ()3
که  Kبیانگر شماره سطر و  iو  jبهترتیب بیانگر گزينهها و معیارها میباشد.
پس از محاسبهی SKها ،بايد درجهی بزرگی آنها را نسبت به هم بهدست آورد .بهطور کلی اگر  M1و  M2دو عدد فازی مثلثی
باشند ،درجهی بزرگی  M1بر  M2که با ( V)M1  M2نشان داده میشود ،بهصورت زير تعريف میشود:
معادله ()4

M1  M2
در غیر اينصورت

V (M1  M 2 )  1

) V (M 1  M 2 )  hgt(M 1 * M 2

همچنین داريم:

u1  l2
) (u1  l2 )  (m2  m1

hgt(m1  m2 ) 

معادله ()3
میزان بزرگی يک عدد فازی مثلثی از  kعدد فازی مثلثی ديگر نیز از رابطهی زير بهدست میآيد.

 (m1  mk و...vو )  k )  mi v(m1  m2و...mو v(m1  m2

معادله ()2
برای محاسبهی وزن شاخصها در ماتريس مقايسهی زوجی ،بهصورت زير عمل میکنیم.

w( xi )  min v( si  sk , k  1,2,..., n, k  i

معادله ()۷
بنابراين بردار وزن شاخص بهصورت زير خواهد بود.

t
 w(cn)و...و ) w  w(c1 ), w(c2

معادله ()6
که همان بردار ضرايب غیر هنجار  AHPفازی است.
اعداد بهدست آمده در مرحلهی قبل وزن غیرهنجار شدهی معیارهای جدول تجزيه و تحلیل سلسله مراتبی است .لذا اوزان به هنجار
شده معیارها (شاخصها) از فرمول زير بهدست میآيد.
معادله ()۲



Wi

W

Wj 

i

w( x, x, x,...)t
وزنهای بهدست آمده ضريب اهمیت نسبی هر يک از شاخصها (معیارها) را براساس  AHPفازی (به روش  )EAاست که بهترين
گزينهی تصمیمگیری را از بین معیارهای تصمیمگیری مشخص میسازد.
جهت اولويت بندی نهايی گزينهها میبايست به گونهای ،مقايسات زوجی کل گروه تلفیق گردد که يکی از بهترين روشها بدين
منظور استفاده از میانگین گیری هندسی است .میانگین گیری هندسی برای درايههای  aو  bو  cو  ...و  nبدين صورت است:
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 =) n × .... × c × b × a(1/nمیانگین هندسی
معادله ()۳
نتایج حاصل از پژوهش

اظهارنظر کالمی پاسخگويان نمونه آماری در مورد عوامل اصلی و فرعی تحقیق که بر اساس طیف نه گزينهای ساعتی جمعآوری
شدهاند به روشهای مختلفی قابل تبديل به اعداد فازی مثلثی هستند .اعداد فازی متناظر با ارجحیتها در مقايسات زوجی بین عناصر
بازاريابی موثر بر تجازیسازی محصوالت مطابق با جدول زير میباشد:
جدول ( :)1جدول اعداد فازی متناظر با ارجحیتها در مقایسات زوجی

عبارت زبانی برای تعیین ارجحیت

عدد فازی مثلثی

کامال

()2،2،۷،۷

بینهايت زياد

()3.۷،2،2.۷

خیلی زياد

()3،3.۷،2

زياد

()4.۷،3،3.۷

نسبتا زياد

()4،4.۷،3

نسبتا کم

()3.۷،4،4.۷

کم

()3،3.۷،4

نسبتا برابر

()0.۷،3،3.۷

برابر

()3،3،3

با توجه به چهارچوب مفهومی ،برای عوامل يک جدول مقايسات زوجی داريم ،که حاصل تلفیق نظر خبرگان میباشد .در واقع
اولويتبندی اين عوامل بر مبنای گروهی میباشد که اين کار با توجه به روش آنالیز توسعه چانگ ( )Chand et al, 2009انجام
میشود .با توجه به اين امر میانگین هندسی  ۳4پرسشنامه بدست آمده از ماتريس فازی مثلثی مقايسات زوجی ،ماتريس تجمیع نظرات
خبرگان در رابطه با عوامل موثر بر تجاریسازی ،مطابق جدول  4بدست آمد.
جدول ( :)2جدول ماتریس مقایسات زوجی فازی مربوط به درجه اهمیت عوامل موثر بر تجاریسازی از دید خبرگان

عوامل اصلی

مديريتی

بازاريابی

تکنولوژی

محیطی

مديريتی

()3،3،3

()3.۷،4،4.۷

()0.۷،3،3.۷

()4،4.۷،3

(0.2،0.۷،0.6

(3.۷،4،4.۷

)

)

بازاريابی
تکنولوژی
محیطی

(0.2،0.۷،0.6
)

()3،3،3

()0.6،3،4

()3.۷،4،4.۷

(0.3،0.2،0.۷

(0.2،0.۷،0.6

(0.2،0.۷،0.6

)

)

)

(3.۷،4،4.۷
()3،3،3

)
()3،3،3

پس از آن که ماتريس مقايسات زوجی که از طريق پرسشنامه به دست آمده است ،به صورت فازی تهیه شد بايد وزنهای نسبی و
نهايی محاسبه شوند .جمع سطری شاخصها به صورت زير خواهد بود:
جدول ( :)3جمع سطری شاخصها

عوامل اصلی

جمع سطری عوامل اصلی

مديريتی

()6،۲.۷،9

محیطی

()2.3،۷،۷.۳4

تکنولوژی

()6.66،۳.۷،33

بازاريابی

()4.۷3،4.9،3.2۳
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()42.34،49.3،3۲.۳

جمع

محاسبه 𝑘𝑆 :برای هر يک از سطرهای ماتريس مقايسات زوجی که به گونه باال تهیه شده است مقدار 𝑘𝑆 محاسبه میشود:
)𝑠1 = (6, 7.5 ,9) ∗ (0.026,0.034,0.041) = (0.156 ,0.255, 0.369
)𝑠2 = (4.3,5,5.82) ∗ (0.026,0.034,0.041) = (0.112 ,0.170, 0.239
)𝑠3 = (6.66,8.5,11) ∗ (0.026,0.034,0.041) = (0.173 ,0.289, 0.451
)𝑠4 = (2.53,2.9,3.48) ∗ (0.026,0.034,0.041) = (0.066 ,0.099, 0.143

بدست آوردن درجه بزرگی ها 𝑖𝑆 نسبت به هم:
𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2 ) = 1
𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆3 ) = 0.85
𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆4 ) = 1
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆1 ) = 0.49
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆3 ) = 0.35
𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆4 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆1 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆2 ) = 1
𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆4 ) = 1
𝑉(𝑆4 ≥ 𝑆1 ) =0.09
𝑉(𝑆4 ≥ 𝑆2 ) =0.30
𝑉(𝑆4 ≥ 𝑆3 ) =0.18

وزن شاخصها در ماتريس مقايسات زوجی:
= 𝑀𝑖𝑛{𝑉(𝑆1 ≥ 𝑆2 , 𝑆3 , 𝑆4 )} = 𝑀𝑖𝑛{1,1,0.85,1} = 0.85
= 𝑀𝑖𝑛{𝑉(𝑆2 ≥ 𝑆1 , 𝑆3 , 𝑆4 )} = 𝑀𝑖𝑛{0.49, … } = 0.35
= 𝑀𝑖𝑛{𝑉(𝑆3 ≥ 𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆4 )} = 𝑀𝑖𝑛{1,1,1,1} = 1
= 𝑀𝑖𝑛{𝑉(𝑆4 ≥ 𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 )} = 𝑀𝑖𝑛{0.09, … } = 0.09

′
𝑥(𝑤
)1
′
𝑥(𝑤
)2
′
) 𝑤(𝑥3
′
𝑥(𝑤
)4

سرانجام بردار وزن غیر بهنجار شده شاخصها به صورت زير میباشد:
′
′
′
′
𝑥(𝑤[ = 𝑤 ′
𝑥(𝑤 ,
𝑥(𝑤 ,
𝑥(𝑤 ,
], ] = [0.85,0.35,1,0.09
)1
)2
)3
)4

نرمالیزه کردن بردار وزن حاصل از گام سوم و محاسبه بردار وزن معیارها:
′
𝑥(𝑤 ∑
= 2.91
)𝑖

]𝑤 = [0.29,0.12,0.34,0.03

بنابراين وزن نهايی و اولويت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصوالت و خدمات شرکتهای دانش بنیان با روش  AHPاز ديد
کارشناسان به ترتیب جدول زير میباشد:
جدول ( :)4اولویت بندی عوامل موثر در تجاری سازی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش  AHPاز دید خبرگان

شاخص (معیار)

وزن

اولويت

تکنولوژی

0.3

3

2
مديريتی

0.4
9

4
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بازاريابی

0.0

2

3
محیطی

0.3

3

4

نمودار خروجی نرم افزار  Expert Choice 11در مورد اولويتبندی نهايی عوامل موثر بر تجاریسازی محصوالت و خدمات
شرکتهای دانش بنیان از ديد کارشناسان بصورت زير میباشد:
Inconsistency= 0.05
With 0 judgements missing

Environmental

0.12

Marketing

0.03

Management

0.29

Technoogical

0.34
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

با توجه به خروجی فوق نرخ ناسازگاری  0.0۷می باشد ،بنابراين چون زير  0.3است مورد تايید قرار میگیرد.
در نهايت رتبهبندی عوامل موثر بر تجاریسازی محصوالت شرکتهای دانشبنیان بر اساس نظر مديران و نخبگان فعال اين حوزه به
صورت زير میباشد:
 .3عوامل تکنولوژی
 .4عوامل مديريتی
 .3عوامل محیطی
 .2عوامل بازاريابی
نتیجهگیری و پیشنهادات

در پژوهش حاضر ،پس از شناسايی عوامل موثر بر تجاریسازی شرکتهای دانشبنیان از تکنینک تصمیمگیری چند معیاره به منظور
اولويتبندی اين عوامل استفاده شده است .نکته حائز اهمیت در فرآيند پژوهش اين است که اکثر متغیرهای مورد استفاده به صورت
ذهنی ،کیفی و متغیرهای کالمی بیان میشوند و سنجش آنها به وسیله شیوههای قطعی و با اعداد رياضی مشکل به نظر میرسد .لذا
سعی شد تا با استفاده از تکنیک  AHPدر محیط فازی اين مشکل برطرف گردد .در واقع محصص با استفاده از مفاهیم فازی،
عبارتهای کالمی را به صورت عبارتهايی با زبان طبیعی و محاورهای برای اولويتبندی عوامل موثر بر تجاریسازی محصوالت
به کار برده و تحلیلهای مناسبتر و دقیقتری را بر روی آنها اعمال نموده است.
بايد اذعان داشت که عصر حاضر ،پايدارترين رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصادهای دانايی محور است ،گفتنی است در
اقتصاد مبتنی بر دانش ،شرکتهای دانش بنیان نقش مهمی در رشد اقتصادی ايفا میکنند .اين شرکت ها به خصوص در مناطقی
که صنايع به شکل سنتی مشغول میباشند ،نقش حیاتی برای توسعه اقتصادی خواهند داشت .با توجه به اينکه در بازارهای رقابتی
امروز ،توانايی تجاریسازی محصوالت برای بقای شرکتها بسیار حیاتی میباشد ،شرکتها میبايست به منظور پاسخگويی به
چالشهای محیطی که در صنعت وجود دارد به صورت مستمر نوآور باشند و به تجاریسازی محصوالت خود بپردازند .شرکتها
بايد با آگاهی از عوامل بر فرآيند تجاریسازی ،به دنبال ايجاد نوآوری ،کسب مزيت رقابتی و افزايش سهم بازار باشند .اين امر میسر
نخواهد شد مگر با نگاهی سیستماتیک و همهجانبه به عوامل موثر بر تجاریسازی و تالش برای بهبود ضعفها و تامین منابع جهت
استمرار حیات سازمان.
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با توجه به مطالعات انجام شده و با استناد بر نتايج موجود در جدول  ،3نتايج و يافته ها ،پیشنهادهايی بر مبنای يافته های تحقیق ،پیشنهاد
برای تحقیقات آتی و در نهايت محدوديت های تحقیق بیان میشود.
در اين تحقیق باتوجه به نتايج به دست آمده و اولويت باالی عوامل تکنولوژيکی ،بايد خاطرنشان کرد تکنولوژی عامل تبديل
کنندهی عوامل تولید به کاال و خدمات میباشد و در فناوری به سخت افزار ،نرم افزار اطالعاتی ،توانايیهای انسانی و در نهايت
به سازماندهی و مديريت تکنولوژی نیاز است .در اين راستا مديران شرکتهای دانش بنیان بايستی مديريت فناوری که شامل
هدايت و نظارت بر چگونگی دستیابی به دانشها ،ابزارها و تکنیکهای حاصل از انتقال تکنولوژی يا فرايند انجام تحقیق و توسعه
آن هم با هدف بومیسازی میباشد در سرلوحهی ماموريتهای سازمانی خويش قرار دهند تا بدين ترتیب با قدرت بخشیدن به
توانمندی های تکنولوژيکی ،توان رقابتی خود را در محیط پر از تغییر افزايش دهند.
با توجه به اينکه عوامل مديريتی در رتبه دوم اهمیت قرار دارند ،مديران بايد تعهد خود نسبت به سازمان را با توجه به فرهنگ سازمانی
خود افزايش دهند .عالوه بر اين ،بايد در نظر داشت مديران شرکتهای دانشبنیان معموال کارآفرينانی هستند که تجربه فنی آنها بر
تجربه مديريتیشان غلبه دارد ،در اين صورت مراکز رشد به منظور حمايت از اين شرکتها میتواند به برگزاری دورهها و گارگاههای
مديريتی جهت آشنايی مديران با مسائلی چون فرهنگ سازمانی ،چشم انداز شرکت ،ماموريت شرکت و  ...تعهد آنها به هدف اصلی
ايجاد سازمان خود افزايش دهند.
در مصاحبههايی که با خبرگان و مديران دانش بنیان صورت گرفت ،همه ايشان متفق القول بودند که بوروکراسی اداری و کاغذ
بازیهای ادارات دولتی ،مانع پیشرفت شرکتها شده و گاه ورود آنها به بازار را با مشکل مواجه میکند .لذا پیشنهاد میشود دولت
با کاهش بوروکراسی اداری و حمايت از اين شرکتها ،قوانین جامعی را تدوين نمايد که قابلیت اجرايی شدن آن ،ارزيابی شده
باشد؛ اين کار میتواند از طريق ايجاد کارگروهی آشنا با مفاهیم تجاریسازی و شرکتهای دانش بنیان انجام شود.
همچنین دولت با اختصاص بودجهای بابت ايجاد خوشههای کسب وکار دانش بنیان میتواند بدين وسیله به اين شرکتها کمک
کند تا مشکالت خود را در زمینههای مربوط به رسیکهای همراه با کاهش شديد تقاضا و اطالعات بازار ،حل نمايند .عالوه بر
اين دولت میتواند از طريق برگزاری نمايشگاههای ملی و بینالمللی ،محصوالت اين شرکتها را در معرض ديد شرکتهای
داخلی و خارجی قرار دهد تا آنها را ترغیب به خريداری محصوالت نمايد.
اهمیت پايین عوامل بازاريابی نشان میدهد شرکتهای دانشبنیان در ايران هنوز به مرحله بلوغ نرسیده ،و موانع موجود در مسیر
توسعه کسب و کارها ،فرصت تدوين استراتژیهای بازاريابی را از اين شرکتها صلب کرده است .بر اساس مصاحبههای صورت
گرفته با مديران شرکتهای دانشبنیان ،میتوان اينطور نتیجه گرفت که اين شرکتها پیش از پرداختن به استراتژیهای بازاريابی ،به
دنبال رفع ساير موانع موجود ،اعم از موانع تحت کنترل کارآفرين مثل تامین منابع ،مديريت نیروی انسانی ،چرخه تولید محصول و
مونع غیرقابل کنترل توسط کارآفرين شامل موانع مرتبط با زيرساخت هستند تا بتوانند وارد بازار شده و جايگاهشان را تثبیت کنند و
اهمیت عوامل بازاريابی را در اين مسیر بسیار اندک می دانند .ولی مديران بايد به ياد داشته باشند با رفع برخی از موانع موجود ،و
همچنین ورود رقبای بیشتر به بازار ،تدوين استراتژیهای رقابتی و دستیابی به مزيت رقابتی پايدار میتواند استمرار حیات شرکت را
تضمین کند .در اين راستا به مديران شرکتها پیشنهاد میشود همراه با انجام تحقیقات بازار ،سیستمهای مديريت ارتباط با مشتری
را در شرکت پیادهسازی کنند.
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