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چکیده

بهطور قطع یکی از دالیل اصلی پیشرفت سریع توسعۀ فناوری در کشورهای توسعهیافتۀ صنعتی ،توجه به فرآیند تجاریسازی
نتایج پژوهشهای داخلی بوده است .از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت اساس فرآیند تجاریسازی ،مشارکت بخش پژوهشی
و صنعت در تبدیل نتایج پژوهشها به نوآوری و محصول جدید است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع شرکت و
متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید بهویژه بررسی تاثیر عواملی مانند طراحی غالب ،افزایش ناهمگونی بازار
و آثار جانبی شبکه در مرکز علوم و فنون لیزر ایران انجام شد .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحاظ ماهيت
توصيفي -پیمایشی است و در آن ،براي بررسی ادبيات موضوع از روش کتابخانهای و براي جمعآوری دادههای پژوهش ،از
ابزار پرسشنامه استفاده شده است .روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن با کمک روش محاسبۀ
ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .روشهای آمار استنباطی مورد استفاده ،آزمون رگرسیون خطی دومتغیره و
مدلسازی معادالت ساختاري بودند .یافتههای پژوهش نشان داد که طراحی غالب ،نگرش کسب فناوری و افزایش ناهمگونی
بازار تأثیر معنیداری بر تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران دارند؛ این در حالی است که منابع
شرکت و آثار جانبی شبکه تأثیر معنیداری بر تجاریسازی محصول جدید در این مرکز نداشتهاند.

واژگان کلیدی :منابع شرکت ،متغیرهای محیطی ،تجاریسازی محصول جدید ،مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
-1دکترای فیزیک دانشگاه تربیت مدرس ،مدیر عامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران ،تهران ،ايران.
 -2کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه علم و صنعت ،مدیر بازرگانی مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران ،تهران ،ايران.
-*3کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان ،کارشناس مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران ،تهران ،ايران/.
نویسنده مسوول مکاتبات d.ghiyasvand@gmail.com
-4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

فرآیند تولید و توسعۀ محصول جدید در هیﭻ دورهای مانند امروز دستخوش تغییر و تحول نبوده است.
رشد سریع فناوری ،افزایش خطرپذیری و مخاطره در بازارهاي جهانی و تغییرات روزافزون در نیازهاي

مشتریان ،گروههای توسعه محصول جدید را با فشارهاي روزافزونی برای کاهش هزینهها و چرخۀ زمان
تولید درکنار حفﻆ کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان باال روبرو کرده ،بهطوریکه توجه به راهبردهای
چابکسازي در فرآیند تولید را موجب شده است (.)Yang & Liu, 2006
مهمترین مسأله در کشورهای در حال توسعه ،مسالۀ به گردش در آوردن چرﺥ توسعه است .بیشتر کشورهای
در حال توسعه از نبود سیاست علوم و فناوری و تشکیالت سازمانی قوی ،نارسایی نظا مهای تحقیق و
توسعه ،کمبود نیروی انسانی متخصص ،جریان کند اطالعات و از همه مه متر مشکالت توسعۀ علمی و
فناوری رنﺞ م 
یبرند .اگرچه از دانش به عنوان نیروي محرك توسعه و عامل افزایش بهرهوري یاد میشود،
اما این اهمیت هنگامی آشکار میگردد که دانش تولید شده ،تجاري و در عرصه تولیدات و خدمات ب هکار
گرفته شود .به همین دلیل است که امروزه ذخیرهسازي دانش به تنهایی راض 
یکننده نیست؛ و اطمینان از
کاربرد دانش به گون هاي که جامعه بتواند از منافع سرمایهگذاري در تحقیقات بهرهبرداري کند ،به عنوان حلقۀ
نهایی مدیریت دانش الزامی به نظر میرسد .ایجاد بسترهایی برای عرضۀ فناوري ،عالوه بر فراهم آوردن
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

ارزشهای اقتصادی قابل توجه برای سازما نها ،منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه میشود .پژوهش در

در کنار تصمیمهای منطقی و تبیین راهکارهای مناسب با شرایط مراکز تحقیقات هستهای کشور ،مورد
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توجه مدیران ذیربط قرار گیرد .ورود مؤسسههای تحقیقاتی به عرصۀ تجارت و بازاریابی محصوالت

سازمانهای پژوهشی نیز بدون تجار 
یسازی یک محصول ،معنایی ندارد ،زیرا بدون دستیابی به مشتریان
خاﺹ یک محصول ،تولید یا انجام آزمایش در مورد یک ایده ب 
یفایده است (فاطمی.)1385 ،
در سالهاي اخیر با توجه به رکود جهاني حاکم بر بازار کاال و خدمات ،مؤسسههای تحقیقاتي و
پژوهشگاهها در سراسر جهان با چالشهاي متعدد راهبردي از قبیل تنگناهاي تأمین مالي ،رقابت شدیدتر
در عرصۀ جهاني و تقاضاهاي روزافزون مشتریان و حامیان مالي روبرو هستند .براي موفقیت در برخورد
با این چالشها ،این مؤسسهها و پژوهشگاهها باید با بازنگري در نقش و راهبرد خود ،باید بر فعالیتهاي
پژوهشي و ایجاد تغییرات واقعي در سازماندهي ،فرآیندهاي عملیاتي و نظامهاي تشویقي و تجاريسازي
فناوري به طور عمیق تمرکز نمایند (فاطمی.)1385 ،
توجه به موضوع تجاریسازی ایدهها و نتایﺞ پژوهش ،امری ضروری و اجتنابناپذیر است که باید

خود و توجه به نیازمندیهای بازار و معیارهای مشتریان ،منجر به پیدایش فرصتها و پیامدهای مثبتی
میگردد .پیامدهایی که در کمترین سطح بهرهوری کمک به خودگردانی مؤسسهها و در باالترین سطح،
انتظار افزایش استانداردهای زندگی (ایمنی و امنیت) ،کیفیت زندگی ،تولید ثروت و رشد اقتصادی را
در پی خواهد داشت .فناوری و تجاریسازی ،ارکان فرآیند نوآوری هستند که باعﺚ تبدیل اختراعها به
تولیدات دارای بازار میشوند .این فرآیند بسیار پیﭽیده است و به تخصصها و دانش فنی زیادی نیاز
دارد (فاطمی .)1385 ،بازاریابی و فرآیند تجاریسازی ،مرحلۀ نهایی فرآیند نوآوری را تشکیل میدهند.
این دو عنصر برای دستیابی به موفقیت هر اختراعی ،الزم هستند؛ به عبارت دیگر تجاریسازی معموالً به
عنوان فرآیند ایجاد محصولی که با قیمت قابل قبول برای بازاری خاﺹ مناسب است و میتواند نیازهای
بازار را برطرف سازد تعریف میشود (.)Huyen, 2009
فرآیند تجاریسازی را میتوان به سه مرحلۀ مجزا تفکیک نمود که عبارتند از :ایدهپردازی ،توسعۀ
فناوري /محصول و در نهایت تجاریسازی آن .در این فرآیند ابتدا یک ایده که بهاندازۀ کافی بازار دارد
تبدیل میشود .ازاینرو ،منظور از تجاریسازی دانش ،در حقیقت دانشی است که مراحل مذکور را طی
کرده است و یا بهعبارتدیگر دانش فناورانهاي است که وارد بازار شده است ()Bandarian, 2008
شایان ذکر است که مؤسسههای پژوهش و فناوري 1که بهاختصار  RTIنامیده میشوند ،سازمانهایی هستند
که مسﺌولیت انجام پژوهش ،توسعه و ارائۀ خدمات مرتبط با فناوري و نوآوري براي دولت ،صنایع و یا سایر
مشتریان را بر عهده دارند .امروزه این مؤسسهها بسته به میزان تأکیدشان بر پژوهش ،خدمات فني و توسعه
و بهکارگیری فناوري ،شکلهای گوناگوني به خود گرفتهاند .مؤسسههای پژوهش و فناوري در نظام ملي
نوآوري کشورها نقشي کلیدي ایفا میکنند .این سازمانها ،اگرچه ب هطور عمده بر پژوهش کاربردي متمرکز

هستند ،معموالً در کنار آن طیف وسیعي از خدمات تکمیلي در حوزۀ علم ،فناوري و نوآوري شامل مشاورۀ
فني ،تجاریسازی و توسعۀ عملي را نیز ارائه میکنند (موسایي و همکاران.)1387 ،

تقریب ًا تمام مؤسسههای پژوهش و فناوري براي ایفاي نقش ملي ،میزان قابلتوجهی از بودجۀ اصلي
خود را از دولت دریافت میکنند ،اما از آنها توقع میرود که روزبهروز بر درآمدزایي خود بیافزایند و
یا براي دریافت بودجههای رقابتي دولتي در مناقصهها شرکت کنند .در بسیاری از کشورهای پیشرو،
پژوهشگاههای دولتی دیگر ،بهعنوان نهادهایی که تنها در جهت افزایش مهارتهای پژوهشی منابع انسانی و
انجام پژوهش فعالیت میکنند ،شناخته نمیشوند و از آنها انتظار میرود که نقش فعالتری در توسعۀ اقتصاد
ملی و منطقهای داشته باشند .در واقع یکی از مهمترین این تأثیرگذاریها ،انتقال دانش و فناوری جدید

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

از منابع مختلف ایجاد شده و پرورش مییابد .در مرحلۀ توسعه ،این ایده به فناوري یا محصول موردنظر
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از مؤسسههای پژوهشی به صنعت در فرآیند تجاریسازی است .دانشهای انتقالیافته میتوانند در تولید
محصوالت و فرآیندهای جدید به کار گرفته شوند (.)Klofsten & Evans, 2000
اکنون بسیاري از مؤسسههای پژوهش و فناوري کشور ما در فرآیند تولید و توسعۀ محصول جدید با
چالشهای راهبردي روبرو هستند .فرآیند تولید محصوالت جدید که یک مزیت رقابتی براي سازمانهای
تولیدي محسوب میشود ،یک فرآیند چندجانبه است که جنبههای مختلفی نظیر تعامل با شبکههای
نوآوري ،همکاري بین واحدهاي تحقیقوتوسعه با واحدهاي بازاریابی ،وجود زنجیرههاي تأمین کارا و
بهرهگیری از دانش و مهارت گروههای چندمنظوره را دربر میگیرد.
در پاسخ به تحوالت گسترده و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و با افزایش شدت پیﭽیدگی در
طراحی محصوالت ،همگام با پیشرفت سریع فناوری و افزایش رقابت در بازارهای جهانی ،تولید و توسعۀ
محصوالت جدید بهعنوان یک ضرورت برای سازمانهای تولیدی و صنعتی مطرح شده است .از نقطهنظر
راهبردی ،در فرآیند توسعۀ محصول جدید ،2باید به نیاز مشتریان پاسخ مثبت داده شود و با تکیه بر برتری
فناورانه و یک بودجه مناسب ،یک عرصۀ رقابتی مناسب برای سازمان ایجاد نماید (.)Tekawade, 2004
فرآیند توسعۀ محصول جدید ،فرآیندی است که در آن ،یک سازمان تمامی منابع ،امکانات و توانایی خود
را در قالب گروههای چندمنظوره جهت ایجاد یک محصول جدید و نوآورانه و یا توسعه و پیشرفت
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

یک محصول موجود بهکار میگیرد ( .)Powell, 2010توسعۀ این محصول ،یک فرآیند اساسی در جهت
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پیشرفت و تجدید سازمان محسوب میشود .با وجود این که مدلهای مختلفی برای توسعۀ محصول
جدید ارائه گردیده است ،اما یافتههای محققان این رشته در طول بیش از چهار دهه نشان میدهد
که مدلی جامع که برای تمام موارد قابل استفاده باشد ،وجود ندارد و یا از انعطاف و انطباق کامل با
شرایط سازمانها برخوردار نیست .سارن ( ،)1984مدلهای محصوالت جدید را در پنﺞ دسته مدلهای
مرحلهای واحدهای سازمانی ،مدلهای مراحل فعالیت ،مدلهای مراحل تصمیمگیری ،مدلهای واکنشی
و مدلهای فرآیند تبدیل طبقهبندی کرد (.)Saren, 1984
گرچه مدلهای مختلف برای معرفی فرآیند توسعه محصول جدید وجود دارد ،اما بهطورکلی یک
فرآیند تولید محصول جدید از شش مرحله که همگی باهم مرتبط هستند ،تشکیلشده است .این مراحل
عبارتند از )1 :مرحله تشخیص فرصت )2 ،مرحلۀ خلق ایده و ارزیابی آن )3 ،مرحلۀ توسعۀ مفهوم
محصول جدید )4 ،مرحلۀ توسعۀ محصول جدید )5 ،مرحلۀ آزمونهای بازار )6 ،مرحلۀ انبوهسازی و
تجاریسازی محصول جدید (.)Saren, 1984
در سالهای اخیر از دیدگاه اقتصاد جهانی ،نقش سنتی دانش در پژوهشگاهها بهعنوان تولیدکننده و نشردهندۀ

علم ،دانش و ایدههای نو مورد تجدیدنظر قرار گرفته است .همﭽنین دیدگاه مؤسسههای پژوهشی برای
تبدیل دانش خود به عوامل بهبوددهندۀ رشد اقتصادی نیز تقویتشده است .از طرف دیگر با کاهش حمایت
مالی دولتها از پژوهش ،بهتدریﺞ پژوهشگران بهسوی پشتیبانی بخش صنعت و تجاریسازی ایدههای
خود گرایش پیدا کردهاند .این کار به شیوههای گوناگونی نظیر پژوهش قراردادی ،فروش داراییهای فکری
و ایجاد سازمانهای زایشی انجام شده است .عدم حمایت کافی دولت ،بهمرور ماهیت پژوهش را از حالت
مستقل و مبتنی بر مفاهیم نظری ،به سمت تالشهای همسو با تجاریسازی ،سوق داده است .بهطوریکه
فرآیند و موضوع تجار 
یسازی از عوامل زیادی مانند عوامل محیطی ،فناوری ،انسانی ،سازمانی و بسیاری
دیگر از مؤلفههای ریز و درشت تأثیر پذیرفته است .با توجه به اهمیت و اثر عامل آخر ،این پژوهش به
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تجاریسازی محصوالت جدید پرداخته است.

در طي سالیان متمادي ،از علم و فناوري بهعنوان عوامل اصلي توسعۀ اقتصادي نامبرده شده است ،ولي

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

 -2مبانی نظری

توجه به تجاریکردن نتایﺞ تحقیقوتوسعه ،راه ورود به بازارهای داخلی و خارجی مسدود و یا بهسختی
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تولید دانش بهتنهایی کافي نیست؛ بلکه باید هدف نهایی آن ،تولید فناوري و بهخصوﺹ فناوريهاي
راهبردي و در نتیجه کسب ،حفﻆ و ارتقاء مزیت رقابتي ،براي صنعت و ایجاد ثروت براي جامعه و کشور
باشد (.)Ghazinoori, 2005()Khaill, 2000
یکی از دالیل اصلی سرعت پیشرفت توسعۀ فناوری در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی ،توجه به فرآیند
تجاریسازی نتایﺞ پژوهشهای داخلی آن کشورها بوده است .عدم توانایی الزم جهت تجاریسازی
و پیادهسازی دستاوردهای پژوهشی در محصوالت و فرآیندهای جدید و عرضۀ آنها به بازار ،یکی از
نقاط ضعف عمدۀ کشورهای درحال توسعه در فرآیند صنعتی شدن شناساییشده است .در این کشورها
ایجاد ارزشافزودۀ اقتصادی از طریق مدیریت تحقیقوتوسعه ،خلق درونزای فناوری ،تجاریسازی و
تکمیل چرخۀ تحقیقات تا بازار به علت نبودن تعامالت الزم جهت همکاریهای اثربخش سهجانبه عم ً
ال
با مشکالت بسیاری مواجه است (قربانی و عباسی اسفنجانی.)1389 ،
در سطح خرد ،بهکارگیری نتایﺞ پژوهش یا تجاریکردن فناوریهای حاصل از تحقیقوتوسعه برای
یک پژوهشگاه امری حیاتی است ،زیرا یک پژوهشگاه زمانی پویا خواهد بود که نتیجۀ کار خود را به
نحو مطلوب ،فعاالنه به محیط خارﺝ منتقل کند در غیر این صورت با رکود مواجه خواهد شد .بدون

قابلدسترسی است و این بدان جهت است که منابع مربوط محدود ،گسترۀ ایده وسیع و کارآفرینان شدیدا ً
درگیر محیط رقابتی هستند.
تجاریسازی یکی از روشهایی است که میتوان بهوسیلۀ آن ،علم را به اقتصاد گره زد .برای اصطالح
تجاریسازی تعاریف مختلفی ارائه شده است .برخی آن را تنها استانداردسازی عملیات تولید برای ارائه و
انتقال دانش فنی به دیگران دانستهاند .برخی تجاریسازی را ،فرآیند انتقال دانش و فناوری از یک شخص یا
گروه به شخص یا گروه دیگر بهمنظور بهکارگیری آن دانش جدید در یک نظام ،فرآیند ،محصول و یا یک
شیوۀ انجام کار تعریف کردهاند .در سادهترین تعریف ،تجاریسازی به انتقال فناوری بسیار نزدیک است.
بهعبارتدیگر ،فرآیند تجاریسازی همان فرآیند انتقال دانش و فناوری از دانشگاهها و مراکز پژوهشی به
صنایع موجود یا کسبوکارهای جدید است .ریمر و همکاران )2003( 3نیز تجاریسازی را فرآیند تبدیل

فناوری به محصوالت موفق اقتصادی تعریف میکنند ( .)Naseri & Davoodi, 2011از دیدگاه چیسا و
پیکالیﺞ ( )1998تجاريسازي ،فرآیند انتقال و تبدیل دانش تولید شده در مراکز پژوهشی به انواع فعالی 
تهاي

تجاري است ( .)Chiesa & Piccaluga, 1988از تعریفهای یادشده برمیآید که تجاريسازي فرآیندي
است که ایده (نتیجۀ پژوهش یا اختراع حاصل از بخش دانشگاهی) را به محصوالت ،خدمات و
فرآیندهاي قابل عرضه در بازار تبدیل میکند.

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

بهعنوان جامعترین مفهوم ،تجاریسازی شامل مجموعهای از فعالیتهاست که قادر به کسب ایدههای

6

تجاریسازی فناوري ،به مرحلۀ رشد رساندن آنها ،توسعۀ فناوري تحققیافته پژوهشی ،ساخت نمونۀ
اولیه با استفاده از فناوريهاي توسعهیافته ،توسعۀ فرآیند جدید یا بهینهسازی فرآیندهاي موجود عرضۀ
محصول به بازار ،ایجاد موقعیت فروش و زیرساختهاي جدید است (ناصری.)1385 ،
تجاریسازی ،فرآیندي است که طی آن فناوریهای جدید به محصوالت تجاري موفق تبدیل میشوند
(بحرینی و شادنام .)1386 ,در مجموع ،تجاریسازی را میتوان به بازار رساندن یک ایده یا یک نوآوری
دانست که باید با مطالعۀ دقیق بازار و استخراﺝ نیازهای بازار ،انجام تحقیقات و آزمایشهای الزم ،تهیۀ
نمونۀ اولیه ،استانداردسازی فرآیند توسعۀ محصول و هماهنگیهای مدیریتی برای عرضۀ آن به متقاضی
یا بازار همراه باشد (قربانی و عباسی اسفنجانی.)1389 ،
بهطورکلی ،واژۀ تجاریسازی از سوی شرکتها در دو وضعیت متفاوت بهکار گرفته میشود:
الف -تجاریسازی در یک شرکت نوپا :این حالت زماني است که یک شرکت جدید بهمنظور تجاریسازی
یک محصول یا خدمت جدید تأسیس شده است.
ب -تجاریسازی بهعنوان قسمتي از فعالیتهای یک کسبوکار :در این حالت ،فرآیند تجاریسازی

بهعنوان بخشي از فعالیتهای یک کسبوکار انجام میشود و شرکتها ،معموالً پایهای از مشتریان
تثبیتشده در یک بخش از بازار خاصي را دارند (.)Ren, et al., 2003
سازمانهای پژوهش و فناوري مستقل که براي توسعه و تجاریسازی فناوري ایجاد میگردند ،مأموریت
حمایت فناورانه و نوآورانه از صنایع با استفاده از توسعه و تجاریسازی فناوري را برعهده دارند .در این
میان ،فرآیند تجاریسازی فناوري که متشکل از فعالیتهای مختلفي از قبیل تهیۀ بستۀ فناوري ،تهیۀ بستۀ
اقتصادي ،تهیۀ بستۀ بازار ،تهیۀ طرح تجاریسازی شامل تعیین شیوۀ واگذاري ،شیوۀ بازاریابي و قیمتگذاری
فناوري است ،یکي از مرحل ههای اصلي توسعۀ فناوري قلمداد میشود (بغدادی و شاوردی.)1391 ،
امروزه ،تجاریسازی به یکي از رک 
نهای مهم در فرآیند نوآوري فناورانه تبدیل شده است .با وجود پذیرش
موضوع تجاریسازی از سوي محققان ،شواهد متعددی از سراسر دنیا نشان میدهد که هرچند تعداد زیادی
از پژوهشها از نظر فني موفق بودهاند ،اما تنها درصد کمی از آنها در زمینه تجاریسازی به موفقیت
دستیافتهاند که این امر نشاندهندۀ پیﭽیدگي فرآیند تجاریسازی است (.)Chiesa & Gilardoni, 2005

است .ازآنجاییکه یک دانش فني ،در برخی موارد ارزش غیرملموس دارد ،تبدیل کردن ارزش غیرملموس
بهصورت ملموس و بیان آن به زبان پولي ،دشواري این امر را افزایش میدهد .نکتۀ دیگر ،مشخص نبودن
تمامي عوامل تأثیرگذار بر قیمت یک دانش فني و نیز مشخص نبودن نحوۀ تأثیر هرکدام از عوامل در
قیمت است .بر این اساس ،در مطالعات مختلف از طریق مدلها و روشهای گوناگون ،ارزشیابي دانش
فني با شناسایی مجموعهای از عوامل مؤثر و ارزیابي میزان تأثیر هرکدام و در نهایت تخمیني از قیمت
واقعي یک دانش فني انجام میشود ( .)Jolly, 1997این مهم میتواند رابطۀ نزدیکی با منابع شرکت و
عوامل محیطی آن داشته باشد.
همﭽنین تجاریسازی فرآیندي است که طي آن ،ایده و نتیجه یا تولیدات حاصل از بخشهای پژوهشی
در دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و بخشهای صنعتی به محصوالت ،خدمات و فرآیندهاي قابلعرضه در
بازار تبدیل میگردد و از طریق آن ،یافتههای حاصل از پژوهش به بازار آورده میشوند و ایدهها یا
یافتههاي جدید به محصوالت و خدمات جدید یا فناوریهای قابلفروش در سراسر جهان توسعه ميیابند.
بهعبارتدیگر ،تجاریسازی مجموعه تالشهایی است که بهمنظور فروش فعالیتهای پژوهشی با هدف
کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر صنعت با اهداف اقتصادي و اجتماعي انجام م 
یشود (.)Tekawade, 2004
مطالعات نشان میدهد که حدود  3000ایدۀ خام الزم است تا یک محصول کام ً
ال جدید و از نظر تجاری
موفق بهوجود آید (شیلینگ .)1386 ،با توجه به اهمیت موضوع تجاریسازی و از طرفی وجود موانع

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

ازجمله فعالیتهای دشوار در زمینۀ تجاریسازی محصوالت دانش فني ،ارزشیابي و قیمتگذاری آنها
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در تجاریسازی محصوالت و ایدههای خلقشده (از قبیل موانع مالی ،دولتی و  ،)...تأکید بیشتر بر
فرآیند تجاریسازی در صنایع کشورمان امری الزم است .ازآنجاییکه تجاریسازی یکی از حلقههای
اصلی فرآیند نوآوری است ،باید تجاریسازی را در صنعت بهبود داد تا بتوان عالوه بر تجاریسازی
ایدههای خلقشده در تحقیقوتوسعه و دانشگاهها ،به نوآوری و انتقال فناوری به دیگر صنایع و کشورها
دستیافت (.)Ferguson, 2008
مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران از مراکزی است که در چند سال اخیر به دنبال ارائه تولیدات و فناوری
خود بهصورت تجاری بوده و در این راه اقدامات بسیار ارزشمندی را نیز انجام داده است .برای پیبردن
به اثربخشی و نحوۀ هزینهکردها ،باید عوامل تأثیرگذار بر روی این هدف را شناسایی نمود .تاکنون مطالعۀ
منسجمی در زمینۀ عوامل مؤثر بر تجاریسازی محصوالت صنعتی صورت نگرفته است .بر این اساس،
در این پژوهش تالش خواهد شد که به مطالعه و بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در
تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران پرداخته شود.
باال رفتن نرﺥ تجاریسازی فناوری ،دستاوردهای زیادی را برای جامعه ،سازمانها و مبتکران حاصل
میکند که مهمترین آنها عبارت است از :باال رفتن استانداردها و کیفیت زندگی ،تولید ثروت ملی ،ایجاد
مزیت رقابتی ،رشد بهرهوری ،موفقیت در بازار و نوآوری در فرآیندها و محصوالت ،توسعه یافتن صنایع
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

و محصوالت مرتبط با فناوری و مانند آن (دالور و همکاران .)1391 ،همگی این موارد ،ضرورت مطالعه
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بر روی عوامل مؤثر بر تجاریسازی را مشخص میکند .با استفاده از نتایﺞ بهدستآمده از این پژوهش
حاضر ،میتوان ،گامهای استوار و بلندی در زمینه مدیریت فرآیند تجاریسازی در این شرکت برداشت.
 -1-2مدلهاي تجاريسازي
مدلهاي تجاريسازي به دو دسته مدلهاي خطي یا فرآیندي و مدلهاي کارکردي دستهبندی ميشوند.
مدلهاي خطي یا فرآیندي ،فرآیند تجاريسازی را بهصورت گامبهگام تشریح میکنند .در برخي موارد،
این مدلها داراي شاخههاي موازي براي تکمیل فعالیتهایي هستند که باید بهطور همزمان بهمنظور
افزایش شانس تجاريسازي انجام شوند .این در حالی است که مدلهاي کارکردي مدلهایي هستند که
فعالیتهاي مهم را یکپارچه و روابط بین آنها را توصیف ميکنند؛ بدون آنکه الزام ًا مراحل تجاريسازي
را در مسیر اصلي تجویز نمایند.
برای تجاریسازی محصول جدید مدلهای مختلفی وجود دارد که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود
(متین و محمدی زاده.)1392 ،

 )1مدل کوپر 4یا مدل مرحله-دروازه
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مدل کوپر ،یکي از مشهورترین مدلهاي تجاريسازي است و به مدل فرآیندي مرحله-دروازه معروف
است .بهعبارتی دیگر ،فرآیند مرحله-دروازه یک نقشۀ راه عملیاتيشده 6براي هدایت پروژههاي محصول
جدید از مرحلۀ ایده تا مرحلۀ تحویل آن به بازار است .مشخصۀ اصلي این مدل ،اختصاﺹ حمایتهاي
توسعهاي بهصورت کارا است ،زیرا هر فرآیند ،شامل مراحل و وروديهایي ميشود که پیشرفت پروژه
را مشخص میکند .در این مدل ،مرحله جایي است که در آن ،اقدام به وقوع ميپیوندد و دروازه نیز
جایي است که در آن در مورد ادامه یا عدم ادامۀ مسیر توسعه تصمیمگیری ميشود .مراحل اصلي و نقاط
تصمیمگیري در مدل مرحله-دروازه عبارتاند از:
 مرحلۀ صفر :ایدهپردازی (تصمیم اول :غربال ایده) مرحلۀ اول :بررسي اولیه (تصمیم دوم :غربال ثانویه) مرحلۀ دوم :بررسي تفﻀیلي (تصمیم سوم :اقدام براي توسعه) مرحلۀ چهارم :انجام آزمون و معتبرسازی (تصمیم پنجم :اقدام براي تجاريسازي) مرحلۀ پنجم :تولید صنعتي و ورود به بازارالزم به ذکر است که این مدل بیشتر براي سازمانهاي تولید و توسعۀ محصوالت جدید کاربرد دارد ،اما ميتوان با
انجام اصالحاتي ،آن را براي سازمانهاي پژوهشی بهمنظور توسعۀ فناوري جدید نیز به کار برد (.)Cooper, 1983
 )2مدل راث ول و زيگفيلد)1994( 7
این مدل ،یک نمودار بلوکی است که در آن ،هر بلوك توصیفکنندۀ روابط بین اجزاي مختلف در فرآیند
تجار 
يسازي است و نشان ميدهد که این روابط چگونه با هم تعامل ميکنند .این مدل ،مسیري به بازار است
که از یک طرف ،از نیازهاي موجود و نوظهور بازار و از طرف دیگر از تحول فناوري تأثیر ميپذیرد .موضوعات
کسبوکار بهصورت ضمني مورد تأکید قرار دارند ،اما بهطور خاﺹ در این مدل بیان نشدهاند و فهرست عوامل
بازار ،عوامل کسبوکار و عوامل فني بهطور جزئی در آن مطرح نیست (متین و محمدیزاده .)1392 ،این مدل
تأکید ميکند که تجاريسازي ،یک جزء الزم از فرآیند نوآوري است .قلب این مدل در تعامل با مؤلفههایش
قرارگرفته است .در این مدل ،توالي فعالیتها وجود دارد ،اما شاخۀ فني اصلي در مرکز این فرآیند قرار دارد
که در طول آن ،بازارهاي جدید و تحول نیازهاي بازار از یکسو و تحول فناوري از سوي دیگر ،بر فرآیند
تجاريسازي تأثیر ميگذارد ( .)Rosa & Rose, 2007شکل ( )1این مدل را نشان م 
یدهد.

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

 -مرحلۀ سوم :توسعه (تصمیم چهارم :اقدام براي آزمون)
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نیازهای جامعه و بازار

بازار

تجاری سازی ،
فروش

تولید

تولید نمونه

نیازهای جدید

توسعه
)(R&D

آخرین وضعیت پیشرفت فناروی ها و تولید

ایده ها

فناوری جدید

شکل ( :)1مدل راث ول و زيگفيلد (متین و محمدی زاده)1392 ،
 )3مدل گلداسميت)1995( 8
یکي از بهترین مثالهاي مربوط به مدل خطي توسط راندال گلداسمیت در سال  1995توسعهیافته
است .این مدل عناصر کسبوکار ،بازار و فن فرآیند تجاريسازي را در ماتریسي از فعالیتهاي توﺃم و
متوالي و نیز نقاط تصمیمگیري قرار ميدهد .مدل گلداسمیت ،رهنگاشتی از راهبردها و فعالیتها براي
تجاريسازي فناوريهاي پیشرفته و چارچوبي براي اندازهگیري پیشرفت در مراحل مختلف است .به
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عبارت دیگر ،این مدل ،ابزاري براي شناسایي اطالعات و نیاز به کمکهاي فني ،هزینههاي توسعۀ پروژه
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و پیشبیني نیازمنديهاي مالي است (.)Rorke & Lux, 2000
مدل گلداسمیت ،کل فرآیند را از ایده اولیه تا ایجاد ،خلق و راهاندازي شرکت تابعه پوشش و سپس راهبرد
خروﺝ براي مخترع و سرمایهگذار را نشان ميدهد .هر یک از شاخههاي فني ،بازار و کسبوکار این مدل،
در شش مرحلۀ متوالي شامل پژوهش ،امکانسنجي ،توسعه ،معرفي ،رشد و بلوﻍ ،تشریح و خود این شش
مرحله به سه فاز مفهومي ،توسعه و تجاري تقسیم شدهاند (متین و محمدی زاده.)1392 ،
 )4مدل جولی)1997( 9
جولي ( ،)1997نُه مرحله را براي تجاريسازي فناوري در نظر ميگیرد .این مراحل توسط پلهایي به
یکدیگر مرتبط ميشوند و منابع و حمایتهاي مورد نیاز جهت عبور از هر مرحله را فراهم ميکنند.
مراحل تجاريسازي در مدل جولي عبارتاند از:
 -1فرﺽکردن بینش دوگانه (فن -بازار) :این مرحله با یک بینش فن -بازار همراه است؛ بهنحویکه
پیوندي میان فرصتهاي بازار و فناوري برقرار ميشود.
 -2تجهیز منافع و تأیید آنها :در این مرحله ،با وجود آنکه براي تبدیل ایده به یک فرآیند ایجادکنندۀ

ارزش ،پشتوانه مالي کافي وجود ندارد ،اما حمایت کافي وجود دارد.
 -3فرآوري تجاري براي تعریف توانایي تجاريسازي :این مرحله شامل فعالیتهایي از قبیل شناسایي
مشخصات فني و عملکرد محصول ،اعتبارسنجي قابلیتهاي فني ،ارزیابي بازار و طرح تجاري است.
 -4تجهیز منابع براي نمایش :قابلیت شناسایي فرصتهاي واقعي محصول و دانش مربوط به اینکه چه
چیزي را چگونه نشان دهیم ،از مراحل مهم فرآیند تجاريسازي است .این قابلیتها به زیرساختهاي
پژوهشي و مهارتهاي مورد نیاز برمیگردد.
 -5نمایش محتوا در محصوالت و فرآیند (نمایش و اثبات فناوري) :در این مرحله ،هدف آن است
که وجود فناوري در محصوالت نمایش داده شود.
 -6تجهیز اجزاي تشکیلدهندۀ بازار :در این مرحله ضروري است اجزاي تشکیلدهنده بازار را شناسایي
شوند.
 -7ارتقاء سطح پذیرش :با استفاده از روشهایي چون اکتشاف بازار (کشیدن) و خلق بازار (فشار)،
 -8تجهیز دارایيهاي مکمل براي تحویل کاال :براي تحویل کاال به بازار الزم است دارایيهاي مکمل
تجهیز شوند .این دارایيها عبارتاند از :دارایيهاي مالي ،کارکنان مدیریتي و فني ،دانش فني /محصول،
مفهوم بازار /محصول ،حق امتیاز دسترسي به مواد خام و مؤلفهها ،تجهیزات و ابزارها و فرآیند دانش فني،
تولید ظرفیت براي محصوالت واسطهاي ،مونتاژ مقدماتي ،محصول نهایي و دسترسي به بازار.
 -9استمرار بخشیدن به تجاريسازي و تحقق یافتن ارزش بلند مدت :تولید ارزش بلندمدت بهوسیلۀ
گسترش استفاده از فناوري و حفﻆ نتایﺞ آن صورت ميگیرد (.)Jolly, 1997()Olsen & Poly, 2008
 )5مدل کوکوبو)2001( 10
کوکوبو ( )2001تجاریسازی را فرآیندي خطي در نظر میگیرد .در مدل وی ،ارزیابي در انتهاي هر یک
از مراحل تحقیقوتوسعه تا عرضه کاال انجام و بدین ترتیب در مورد ادامه یا توقف فرآیند تصمیمگیری
ميشود .هنگاميکه تصمیم گرفته شد که فرآیند متوقف شود ،امکان ایجاد فرصت براي انتقال نتایﺞ
تحقیقوتوسعه از خارﺝ مورد تأکید قرار ميگیرد .دالیل توقف ميتواند مشکالت مربوط به فناوري ،عدم
اطمینان در مورد تجاريسازي ،ناکافي بودن سرمایهگذاري جهت توسعه ،نابالﻎ بودن بازار و یا تغییر در
اولویتها باشد .نتایﺞ تحقیقوتوسعه در دو بخش اطالعات فناوري و اطالعات تجاري تنظیم ميشوند
و با ایجاد ارزشافزوده در وضعیتي قرار ميگیرند که ميتوانند بهعنوان یک کاالي فناورانه توزیع گردند.

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

ميتوان سطح پذیرش فناوري را ارتقا بخشید.
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بر اساس مدل کوکوبو فرآیند تجاريسازي داراي چند گام است که عبارتند از :مطالعات مفهومي و
امکانسنجي ،پژوهشهای پایهای ،پژوهشهای کاربردي ،پژوهشهای بهرهمندی ،پژوهشهای تجاري،
طراحي مدل تجاريسازي و تولید واقعي ( .)APCTT, 2005با توجه به مطالب یادشده ،یک جمعبندی
کلی برای برخورداری از یک چارچوب نظری مناسب صورت گرفت و در نهایت مدل مفهومی پژوهش،
برگرفته از مدل استاندارد ساجی و میشرا ( )Saji & Mishra, 2013و مدل راﺙ ول و زیگفیلد (متین و
محمدی زاده )1392 ،بهدست آمد (شکل (.))2

منابع شرکت

طراحی قالب
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تجاری سازی
محصول جدید
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نگرش کسب
فناوری

افزایش ناهمگونی
بازار

آثارجانبی شبکه

شکل ( :)2مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل استاندارد ساجی و میشرا ( )Saji & Mishra, 2013و
مدل راث ول و زيگفيلد(متین و محمدیزاده)1392 ،
بنابر آنﭽه گفته شد ،فرضیههای پژوهش بهصورت زیر مطرح میشوند:
فرضیۀ اصلی» :نگرش کسب فناوری «11بر »تجاریسازی محصول جدید «12در مرکز ملی علوم و فنون
لیزر ایران تأثیر معنیداری دارد.
فرضیۀ فرعی:
 -1طراحی غالب 13بر نگرش کسب فناوری در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران تأثیر معنیداری دارد.
 -2شرکتهایی که منابع 14بیشتری را در اختیار دارند ،نسبت به شرکتهایی که منابع کمتری را در
اختیار دارند ،تمایل بیشتری به دستیابی به فناوریهای جدید برای افزایش طراحی غالب دارند.

 -3افزایش ناهمگونی بازار 15بر نگرش کسب فناوری در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران تأثیر
معنیداری دارد.
 -4شرکتهایی که منابع بیشتری در اختیار دارند ،نسبت به شرکتهایی که منابع کمتری را در اختیار
دارند ،تمایل بیشتری برای بهدستآوردن فناوریهای جدید جهت افزایش ناهمگونی بازار دارند.
 -5آثار جانبی شبکه 20بر نگرش کسب فناوری در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران تأثیر معنیداری دارد.
 -6شرکتهایی که منابع بیشتری در اختیار دارند ،نسبت به شرکتهایی که منابع کمتری در اختیار
دارند ،تمایل بیشتری برای بهدست آوردن فنآوریهای جدید برای افزایش آثار جانبی شبکه دارند.
 -2-2تعریف واژگان کلیدی
منابع شرکت :منابع شرکت عبارتند از منابع انسانی ،منابع مالی ،منابع اطالعاتی و منابع فیزیکی مرکز در
جهت تأمین و تحقق اهداف و وظایف مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
متغیرهای محیطی :این متغیرها بخشی از محیط عملیاتی هستند که فرآیند در آن اجرا میشود و مجموعهای
تجاریسازی محصول جدید :یکي از پیﭽیدهترین مراحل نوآوري ،مرحلۀ انتقال یافتههاي پژوهشی به
عرصۀ تولید است که با عنوان »انتقال فناوري از پژوهش به تولید« یا »تجاریسازی « مطرح ميشود.
تجاریسازی ،کسب سود از نوآوری ازطریق به خدمت درآوردن فناوریهای نو برای ایجاد فرآیند تولید
محصولی جدید است .در واقع این فرآیند همان فرآیند انتقال دانش و فناوری از دانشگاهها و مراکز
پژوهشی به صنایع موجود یا کسبوکارهای جدید است (بحرینی و شادنام.)1386 ،
مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران :فعالیتهای مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در حوزۀ پژوهشهای
راهبردی ،زیرساختهای فناوری لیزر همراه با فناوریهای مدونشده برای انتقال به شرکتهای دانشبنیان
و تولید منابع لیزری برای ارائه به دانشگاهها و مراکز پژوهشی در کنار اقدامات پژوهشکده لیزر و اپتیک
در مسیر طراحی و ساخت شتابدهندۀ لیزری برای ارتقاء ک ّمی و کیفی فعالیتها در این زمینه است.

 -3روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای توصیفي و از شاخۀ
مطالعات میداني است .از آنجاییکه در این مطالعه ،پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای
محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران میباشد ،این پژوهش را

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

از مقادیر هستند که میتوانند نحوۀ رفتار کردن فرآیندهای در حال اجرا را تغییر دهند و بر آنها اثر بگذارند.
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میتوان از نوع پژوهشهای همبستگی دانست .این مطالعه ،به روش پیمایشي انجام شده و مهمترین مزیت
آن ،قابلیت تعمیم نتایﺞ بهدستآمده است .الزم به ذکر است که نتایﺞ پژوهش تنها در سازمانهای دارای
فرهنگ مشابه با فرهنگ مرکز مورد مطالعه قابل تعمیم هستند (کیوی و کامپنهود.)1388 ،
جمعآوری اطالعات مربوط به مباني نظري با روش کتابخانهای و جمعآوری اطالعات جهت تأیید یا رد
فرضیههای پژوهش ،به روش میداني و با ابزار پرسشنامه انجام شده است.
 -1-3متغيرها
منابع شرکت ،طراحی غالب ،نگرش کسب فناوری ،آثار جانبی شبکه ،ناهمگونی بازار ،تجاریسازی
محصول جدید متغیرهای این پژوهش هستند.
 -2-3جامعه و نمونۀ آماري
جامعۀ آماري پژوهش را ،تمامی کارشناسان مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران شامل  200نفر تشکیل
میدهند .نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شد و تعداد  127نفر با توجه به جدول مورگان 17به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .پس از شناسایی شاخصها ،پرسشنامه بین کارشناسان مرکز ملی
علوم و فنون لیزر ایران توزیع شد و  120پرسشنامه تکمیلشده برگشت داده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل
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دادهها از روش آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد.
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 -3-3مقياس اندازهگیری و روايي و پايايي
پرسشنامۀ پژوهش حاضر که بر اساس پژوهش ساجی و میشرا ( )2013تهیه شد ،شامل  23پرسش بسته،
دارای ابعاد پنﺞگانۀ منابع شرکت ،طراحی غالب ،نگرش کسب فناوری ،آثار جانبی شبکه ،ناهمگونی
بازار ،تجاریسازی محصول جدید است ( .)Saji & Mishra, 2013شایانذکر است که در این پژوهش
بهمنظور تعیین پایایي آزمون از روش محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباﺥ به کمک نرمافزار اسپیاساس
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استفاده شد که ضریب ( )86/41آلفای کرونباﺥ بهدست آمد .پایایی پرسشنامه بر مبنای ضریب آلفای
کرونباﺥ  %89بهدستآمد .ضریب باالتر از  %70نشان از پایایی پرسشنامه دارد .میزان آلفای کرونباﺥ
هر یک از متغیرها نیز محاسبه گردید که برای منابع شرکت برابر با  ،%92طراحی غالب برابر با ،%94
نگرش کسب فناوری برابر با  ،%92آثار جانبی شبکه برابر با  ،%91ناهمگونی بازار برابر با  %88و در
نهایت تجاریسازی محصول جدید برابر با  %93محاسبه شد .همﭽنین روایی پرسشنامه بر اساس
روایی محتوایی و تعیین شاخص روایي محتوایي بهدست آمد .برای بررسی روایی محتوایی ،ابتدا تعداد
 7پرسشنامه در اختیار مدیران ارشد مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران قرار گرفت و نظر دو تن از

اساتید دانشگاه نیز پرسیده شد و پس از تأیید این  9نفر ،پرسشنامه بین کارشناسان مرکز توزیع گردید.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1-4ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول ( )1درﺝ شده است.
جدول( :)1ویژگیهای پاسخدهندگان
جنسیت
مرد

زن

مجرد

متأهل

فوقدیپلم

کارشناسی

12.5

19.2

80.8

19.2

30

38.3

12.5

61.7

27.5

10.8

20.8

23.3

32.5

23.3

10

17.5

21.7

87.5 105

15

23

97

23

36

15

74

33

13

25
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دکتری

رسمی

پیمانی

قراردادی

 24سال و کمتر

 25تا  34سال

 35تا  44سال

28

39

12

21

26

 45سال و باالتر 28

 1تا  5سال

 6تا  10سال

 11تا  15سال

 16تا  20سال
23
19.1

31.7

درصد

 -2-4بررسی نرمال بودن توزيع نمونه آماری موردمطالعه
برای بررسی نرمال بودن توزیع عوامل تشکیلدهندۀ مدل از آزمون کولموگروف-اسمرینوف 19استفاده شد.
فرضیهها برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامهها به ترتیب زیر بررسی میشود:
 :H0توزیع دادهها نرمال است.
 :H1توزیع دادهها نرمال نیست.
بر اساس نتایﺞ جدول ( ،)2به ترتیب تعداد دادهها ،مولفههای موردنظر در بررسی وجود توزیع (مانند
میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال) ،قدرمطلق بیشترین انحراف ،بیشترین انحراف مثبت ،بیشترین
انحراف منفی ،مقدار آمارۀ  Zو مقدار  sigرا ارائه میدهد .به دلیل اینکه  sigبیشتر از  5درصد است فرضیۀ
 H0و به دنبال آن ادعای نرمال بودن توزیع دادهها پذیرفته میشود.
 -3-4شاخصهای توصیفی مؤلفههای پژوهش
جدول ( )3نتایﺞ شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای تجاریسازی محصول جدید،
طراحی غالب ،نگرش کسب فناوری ،افزایش ناهمگونی بازار ،منابع شرکت و آثار جانبی شبکه را نشان میدهد.

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

فراوانی

تحصیل

وضعیت سنی

 20سال و باالتر 38

ویژگیهای
پاسخدهندگان

تأهل

نوع استخدام

سابقه کار
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جدول ( :)2نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامهها
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تجاریسازی محصول جدید

آزمون کولموگروف -اسمرینوف

120

N
Mean

3/30

Normal Parametersa

Std. Deviation

0/412

Absolute

0/078

Positive

0/078

Most Extreme Differences

Negative

-0/058

Kolmogorov-Smirnov Z

1/305

)Asymp. Sig. (2-tailed

0/066

a. Test distribution is Normal.
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جدول ( :)3شاخصهای توصیفی مؤلفههای پژوهش

16

مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

تجاریسازی محصول جدید

3/1533

0/5849

طراحی غالب

2/8717

0/6276

نگرش کسب فناوری

3/1792

0/6890

افزایش ناهمگونی بازار

2/7333

0/8183

منابع شرکت

3/9167

0/8040

آثار جانبی شبکه

2/6958

0/6750

برای مطالعه و بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی بر تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی
علوم و فنون لیزر ایران ،از آزمون رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد که نتایﺞ آن به شرح جدول ()4
ارائه میشود.
نتایﺞ آزمون رگرسیون خطی دومتغیره نشان داد که طراحی غالب (R2.adj =0.16؛ ،)P<0.01نگرش
کسب فناوری (R2.adj =0.07؛ )P<0.01و افزایش ناهمگونی بازار (R2.adj =0.14؛ )P<0.01تأثیر
معنیداری بر تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران دارند .این در حالی
است که منابع شرکت (R2.adj =0.00؛ )P>0.05و آثار جانبی شبکه (R2.adj =0.01؛ )P>0.05تأثیر
معنیداری بر تجاریسازی محصول جدید نداشتهاند.

جدول ( :)4نتایج مربوط به میزان تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در
تجاریسازی محصول جدید
متغیر

Beta

R2 adj.

F

P

طراحی غالب

0/41

0/16

11/958

0/00

نگرش کسب فناوری

0/29

0/07

5/250

0/03

افزایش ناهمگونی بازار

0/40

0/14

10/945

0/00

منابع شرکت

0/14

0/00

1/128

0/29

آثار جانبی شبکه

0/17

0/01

1/806

0/18

 -4-4تحلیل مسیر :مدل ساختاری كلي پژوهش
فرضیۀ اصلی این پژوهش به صورت زیر است:
»نگرش کسب فناوری بر تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران تأثیر
شکل ( )3مدل تخمین استاندارد کل مدل را نشان میدهد.

0.29

RC

0.51
0.83

DD

0.49

0.40

NPC

0.85

0.75

APT

MH

0.43

0.24

0.16

AEN

RMSEA=0.008

P-value=0.00000,

df=94,

Chi-square=176.171,

شکل ( :)3مدل تخمين استاندارد كل مدل

0.29

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

معنیداری دارد«.
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شاخصهای تناسب مدل نشاندهنده آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت
خوبي قرار دارد ،زیرا نسبت کايدو به درجۀ آزادي 21آن برابر با  1/8741و کمتر از مقدار مجاز  3است .مقدار
میانگین مجذور خطاها 22نیز برابر با  0/0088و کمتر از مقدار مجاز  0/1است .بنابراین نیاز به اصالحات
چنداني ندارد .مقدار پی 23کمتر از  ،0/05مقدار شاخص نیکویی تناسب برازش  0/93و مقدار تعدیلیافتۀ
آن برابر با  0/91است که همه آنها مناسب ارزیابی میشود .همﭽنین شاخص برازش هنجار شده 24برابر
با  0/97است .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد برازش کاملتر است .شاخص برازش تطبیقی 25نیز
برابر با  0/98است .این شاخص از صفر تا یک تغییر میکند و هرچه به یک نزدیکتر باشد برازش بهتری را
نشان میدهد .نتایﺞ شکل ( )4نشان میدهد که در بین متغیرها ،نگرش کسب فناوری داراي باالترین اثر کل
( )0/85و متغیر آثار جانبی شبکه دارای اثر غیرمستقیم ( )0/16بر متغیر تجاریسازی محصول جدید است.
بر طبق شکل ( ،)4مقدار  11/88برای ضریب معناداری بین متغیر »نگرش کسب فناوری و تجاریسازی
محصول جدید« (باالتر از  )1/96نشان میدهد که این رابطۀ معنادار است .همﭽنین مقدار ضریب
معناداری متغیر »آثار جانبی شبکه و منابع شرکت بر آثار جانبی شبکه« (کمتر از  )1/96نشان میدهد که
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رابطۀ معناداری با متغیر تجاریسازی محصول جدید ندارد.
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0.28

RC

12.92
8.86

DD

9.67

11.88

NPC

11.88

13.13

APT

MH

9.61

0.75

0.88

AEN

RMSEA=0.008

P-value=0.00000,

df=94,

Chi-square=176.171,

شكل ( :)4مدل اعداد معناداري كل مدل

0.36

 -5جمعبندی
بهطور کلی تجاریسازی فرآیندي است که طي آن ایدهها و یافتههای پژوهشی بخش دانشگاهي به
محصوالت ،خدمات و فرآیندهاي قابلعرضه در بازار تبدیل ميشوند و از طریق آن ،یافتههای حاصل از
تحقیق به بازار آورده میشوند و ایدهها یا یافتههاي جدید به محصوالت و خدمات جدید یا فناوریهای
قابلفروش در سراسر جهان توسعه ميیابند .بهعبارتدیگر تجاریسازی ،مجموعه تالشهایي است که
منظور آنها فروش نتایﺞ و یافتههای فعالیتهاي دانشگاهي با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر
دانش با اهداف اقتصادي و اجتماعي است.
در راستای مطالعه و بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید
در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران از آزمون رگرسیون خطی دومتغیره استفاده شد .نتایﺞ آزمون
رگرسیون خطی دومتغیره نشان داد که طراحی غالب ،نگرش کسب فناوری و افزایش ناهمگونی بازار
منابع شرکت و آثار جانبی شبکه تأثیر معنیداری بر تجاریسازی محصول جدید در این مرکز نداشتهاند.
بر مبنای این آزمون ،فرضیههای فرعی  1تا  4تأیید و فرضیۀ فرعی ( 5که آثار جانبی شبکه را از طریق
نگرش کسب فناوری در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران بر تجاریسازی محصول جدید بررسی
مینمود) رد شد .بنابراین ،آثار جانبی شبکه بر تجاریسازی محصول جدید اثری ندارد .همﭽنین با توجه
به این آزمون ،فرضیۀ فرعی  6نیز رد شد و بنابراین نمیتوان بیان کرد که شرکتهای دارای منابع بیشتر
نسبت به شرکتهای دارای منابع کمتری ،تمایل بیشتری برای بهدستآوردن فناوریهای جدید جهت
افزایش آثار جانبی شبکه ،دارند.
با توجه به نتایﺞ مدل ،تخمین استاندارد کل مدل ضریب »مسیر منابع شرکت و آثار جانبی شبکه« به
ترتیب  0/16و  0/24و ضریب معناداری متغیر »آثار جانبی شبکه و منابع شرکت« کمتر از مقدار 1/96
است .این مقدارها نشان میدهند که رابطۀ معناداری میان این متغیرها و متغیر تجاریسازی محصول
جدید وجود ندارد؛ در نتیجه پیشنهاد میشود برای بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در
تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران ،متغیرهای »آثار جانبی شبکه و اثر
منابع شرکت بر آثار جانبی شبکه« از مدل مفهومی حذف گردد.
تجاريسازي نتایﺞ پژوهش ،فرآیندي یک طرفه نیست؛ به عبارت دیگر پژوهشگاه به تنهایی نمیتواند

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

تأثیر معنیداری بر تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران دارند .در حالی که
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نسبت به پیادهسازی آن اقدام نماید .این فرآیند در تعامالت بین طرفهاي متعدد اجتماعی و با تأثیرپذیري
شدید از چهارچوبهاي قوانین و مقررات ،توانمنديهاي اجرایی و تخصصی محیط بخش پژوهشگاهی،
منابع مالی در دسترس و شرایط و ویژگیهاي محیط اقتصادي فناورانه ،جریان مییابد .بنابراین ،موفقیت
بخش پژوهشگاهی در تجاريسازي نتایﺞ پژوهشها ،نیازمند فراهم بودن شرایط و پیشنیازهاي مهم و
مختلفی در بخش پژوهشگاهی ،بخش صنعت و محیط اقتصادي اجتماعی حاکم بر این دو بخش است.
در صورتیکه مشخصههاي اقتصاد کالن در کشور ،برای توسعۀ فعالیتهاي کارآفرینی ،تولیدي و صنعتی
چندان مساعد و زیرساختهاي مختلف اقتصادي ،صنعتی و قانونی براي این کار فراهم نباشد ،زمینههاي
تقاضا و جذب فناوری در بخش صنعت شکل نخواهد گرفت .از سوی دیگر ،تا زمانی که سیاستهاي
تحقیقوتوسعه منطبق با نیازهاي اساسی نظام ملی نوآوري نباشد ،پژوهشهای انجام شده در بخش
پژوهشگاهی نیز از کیفیت یا زمینۀ الزم جهت جذب و دریافت از طرف بخش صنعت را نخواهند داشت.
از طرف دیگر ،فقدان یا ضعف سیاستها و برنامههاي اجرایی مؤثر در تجاريسازي نتایﺞ پژوهشها و
وجود خالء در نهادهاي واسطهاي از قبیل سازمانهاي توسعۀ نوآوري و فناوري ،شکلگیري نظام انتقال
دانش و فناوري همگرا و کارآمد را در سطح ملی با مشکل مواجه میسازد و چنین شرایط محیطی ،بخش
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پژوهشگاهی را از شرایط مساعد جهت دستیابی به هدف انتقال یافتههاي پژوهشی خود دور میسازد.
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بر مبنای نتیجهگیریهای یادشده ،پیشنهادهای زیر به مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران توصیه میشود:
 -1در فرضیهها اثبات شد که شرایط محیطی از عوامل موثر بر تجاريسازي محصول جدید است.
بنابراین ،الزم است با شناخت دقیقتر از شرایط زمینهساز و عوامل کسب موفقیت در تجاريسازي
نتایﺞ پژوهشها ،اقدام به تدوین سیاستها و طراحی برنامههاي اجرایی مؤثر در این زمینه شود .اگرچه
برنامههاي گسترش تجاريسازي از بخش ستادي وزارت علوم آغاز میگردد ،اما با توجه به اهمیت
موضوع براي منابع ملی ،یک عزم عمومی در سطح همۀ پژوهشگاهها براي ایفاي نقش شایسته در این
زمینه مورد نیاز است.
 -2دولت میتواند با اقداماتی نظیر اهمیت قائل شدن برای فناوری و تجاریسازی فناوریهای محصول
جدید در برنامهریزی راهبردی پژوهشگاهها بهویژه برای مرکز ملی علوم فنون و لیزر ایران ،تدوین قوانین
تسهیلکنندۀ فرآیند تجاریسازی برای محصوالت جدید ،اختصاﺹ بودجۀ کافی (حمایت مادی و
معنوی) برای رساندن ایدههای جدید به مرحلۀ تجاریسازی ،ایجاد ساختار مناسب جهت افزایش انگیزۀ

کارکنان این مرکز برای ارائۀ ایدههای جدید و تعیین قوانین مناسب جهت حراست از دارایی فکری افراد،
به تجاریسازی محصول جدید در این مرکز کمک نماید و شرایط محیطی تاثیرگذار بر تجاریسازی در
مرکز را بهبود بخشد.
 -3مدیران مرکز نیز میتوانند حامی و مشوق رساندن ایدههای جدید به مرحله تجاریسازی باشند و با
ایجاد ساختار مناسب ،توجه به واحدهای تحقیقوتوسعه و نوآوری جهت افزایش انگیزۀ کارکنان برای
ارائۀ ایدههای جدید و توجه به تغییرات موجود در بازار و ذائقۀ مشتری به تجاریسازی محصوالت
کمک کنند.
 -4مدیران مرکز میتوانند با نظارت بر ایفاء درست نقش واحد تحقیقوتوسعه در مرکز جهت پرداختن
به ایدههای جدید ،ارتباط مناسب با محققان ،ارائۀ بودجۀ کافی به این بخش ،تخصیص امکانات و منابع
مالی مناسب به واحدهای تحقیق و توسعه بهمنظور کار روی ایدههای جدید و برقراری ارتباط مناسب با
مراکز علمی ،دانشگاهها و محققان نیز تجاریسازی در مرکز را بهبود بخشند.
فناوری و یا انگیزۀ بهدستآوردن فناوریهای جدید و افزایش آگاهی از ناهمگونی بازار و شیوههای
تجاریسازی محصول جدید ،برای تمامی افراد بهویژه در سطوح مدیریت (با توجه به تغییرات موجود
در بازار و مشتری) به آنها کمک میکند تا مناسبترین تصمیمها را بگیرند.
 -6با شناخت دقیقتر از شرایط زمینهساز و عوامل کسب موفقیت در تجاریسازی نتایﺞ پژوهشها،
نسبت به تدوین سیاستها و طراحی برنامههای اجرایی مناسب و کارآمد در این زمینه باید اقدام گردد.
از جمله برنامههای اجرایی مؤثر در این زمینه ،توانمندسازی نهادهای مربوط به تجاریسازی در مراکز
پژوهش است.
 -7ضروری است مسﺌوالن و مجریان طرحهای توسعۀ فناوري به فعالیتهایی چون چانهزنی و فنون
مذاکره با ذینفعان مسلط باشند .تصمیمگیری بههنگام از سوي آنها ،در فرآیند تجاریسازی فناوري
و لزوم پیشبینی دورههای آموزشي مدیریتي براي این افراد در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران بسیار
مؤثر است.
 -8مشارکت تمامي ذینفعان درونسازمانی در فرآیند تدوین و تصویب آییننامههای تجاریسازی در
مرکز ملی علوم فنون ولیزر ایران امری ضروری است.

بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاریسازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

 -5برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی با هدف آموزشهای تخصصی در زمینه نحوۀ نگرش کسب
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