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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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 -1مقدمه

در دنیایی کﻪ ﺑا سرعت در ﺣاﻝ تﻐییر است ،فناورﻱهاﻱ ﺟدیدﻱ ﻇهور مﻲکنند و مﻌادﻻت را ﺑر هﻢ مﻲﺯنند.

سرعت تﺤوﻻت فناورانﻪ ،مهﻢتریﻦ تفاوت دنیاﻱ امروﺯ ﺑا دیروﺯ است .ایﻦ موﺿوﻉ ﺑا تﻐییر در قلمرو
ﺑﻪکارﮔیرﻱ و تجارﻱساﺯﻱ فناوری همراه است ) .(Khalil, 2000در ایﻦ شرایﻂ ،نﻈامهاﻱ مدیریت ﺑاید
ﺑتوانند ﺑا ایﻦ تﻐییرات ساﺯﮔار شوند .امروﺯه تجاریساﺯی ﺑﻪعنوان یکی اﺯ ارکان مهﻢ در فرﺁیند نوﺁوری
فناورانﻪ تﺒدیﻞ شده است .نتایﺞ پﮋوهﺶها ،نشان میدهد کﻪ علیرﻏﻢ موفﻘیت تﻌداد ﺯیادی اﺯ تﺤﻘیﻘات ﺑﻪ
ﻟﺤاﻅ فنی ،تنها درصد کمی اﺯ ﺁنها در ﺯمینﺔ تجاریساﺯی موفﻖ ﺑودهاند .ایﻦ امر نشاندهندۀ پیﭽیدﮔی فرﺁیند
تجاریساﺯی است ) .(Chiesa, et al., 2005شرکتها ،ﺑا ﺑهرهﮔیری اﺯ توانمندیهای نوﺁوری فناورانﺔ ﺧود
میتوانند میﺰان مﻄلوﺏ ﺑودن عملکرد و توانایی تجاریساﺯی را افﺰایﺶ دهند.
مﻄاﻟﻌات نشان میدهد کﻪ تواناییهای شرکتها ﺑرای تجاریساﺯی فناوری ﺑﻪ ﺑهﺒود عملکرد کﺴﺐوکار ﺁنها
کمﻚ شایانی میکند .همﭽنیﻦ استفادۀ فﻌاﻝ اﺯ نوﺁوری در مﺤصوﻻت و ﺑهﺒود مداوم مﺤصوﻻت ،اﺛرات
مﺜﺒتی ﺑر عملکرد شرکتها اﺯ ﺟملﻪ رشد فروش و ﺑاﺯده ﺣﻘوﻕ سهامداران دارد ).(Zahra & Bogner, 2000
شرکتهای دانﺶﺑنیان ﺑﻪعنوان ﺯایندۀ نوﺁوری در هر کشور اﺯ اهمیت ویﮋهای ﺑرﺧوردارند .در ایﻦ شرکتها
سود ،نتیجﺔ تجاریساﺯی ایدههای ﺟدید و نوﺁورانﻪای است کﻪ اﺯ تﻌامﻞ میان سرمایﻪهای دانشی و مناﺑﻊ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

فیﺰیکی ناشی میشوند )صلواتی سرﭼشمﻪ و مداﺡ .(1387 ،عدم توانایی ﻻﺯم ﺟهت تجاریساﺯی و پیادهساﺯی
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دستاوردهای پﮋوهشی در مﺤصوﻻت و فرﺁیندهای ﺟدید و عرﺿﺔ ﺁنها ﺑﻪ ﺑاﺯار ،یکی اﺯ نﻘاﻁ ﺿﻌﻒ عمده
کشورهای در ﺣاﻝ توسﻌﻪ در فرﺁیند صنﻌتیشدن است )ﺑﻐدادی و شاوردی .(1390 ،یکی اﺯ ﭼاﻟﺶهای
شرکتهای دانﺶﺑنیان در ایران نیﺰ ﺑهﺒود دادن فرﺁیند تجاریساﺯی فناوری است.
پرسﺶ اصلی پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ایﻦ است کﻪ »ﭼرا در ﺯنجیرۀ تﺤﻘیﻖ تا توﻟید ،تجاریساﺯی فناوری موفﻖ،

مهﻢتریﻦ ﺣلﻘﻪ مفﻘوده در کشور مﺤﺴوﺏ میشود و ﺑا وﺟود هﺰینﻪ نﺴﺒت ًا ﺯیادی کﻪ در ﺑﺨﺶ تﺤﻘیﻘات
صورت مﻲﮔیرد ،اکﺜر دستاوردهای تﺤﻘیﻘاتی ﺑﻪ مرﺣلﻪ ﺑکارﮔیری یا تجاریساﺯی نمیرسند )اﻟهیاری فرد و
عﺒاسی .(1390 ،ﺑﻪ عﺒارت دیگر ،ﭼرا اکﺜر شرکتهای دانﺶﺑنیان داﺧلی در اراﺋﻪ یﻚ عملکرد مﻄلوﺏ کﻪ
ﺑتواند ﺿامﻦ کﺴﺐ یﻚ مﺰیت رقاﺑتی پایدار ﺑرای شرکت ﺑاشد ،مشکﻞ دارند .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﺑررسی مﻄاﻟﻌات
ﮔذشتﻪ توﺟﻪ ﺑﻪ توانمندیهای نوﺁوری فناورانﻪ میتواند کلید ﺣﻞ ایﻦ مشکﻞ ﺑاشد.
نوﺁوریهای فناورانﻪ ،اﺯ ﻃریﻖ سرعت ﺑﺨشیدن ﺑﻪ نرﺥ تﻐییرات در ﺟوامﻊ علمی و ﺑاﺯارها میتوانند ﺑاعﺚ ﺑروﺯ
ناپایداریهای مﺤیﻄی شوند .اﺯ ﺁنجا کﻪ در ایﻦ مﺤیﻂها منﺴوﺥ شدن مﺤصوﻻت سریﻊتر رﺥ میدهد ،ممکﻦ
است شرکتها اﺯ مﺰیت رقاﺑتی در ﺟهت تجاریساﺯی فناوری ﺑهرهمند شوند ).(Hung & Chou, 2013

هونﮓ و ﭼو ) (2013در پﮋوهﺶ ﺧود 176 ،شرکت ﺑا فناوری پیشرفتﻪ 1کشور تایوان را مﻄاﻟﻌﻪ کردند
و تﺄﺛیر دو ﺑﻌد اﺯ نوﺁوری ﺑاﺯ ،یﻌنی اکتﺴاﺏ و ﺑهرهﺑرداری ﺑر عملکرد ﺁنها را مورد ارﺯیاﺑی قرار دادند.
ایﻦ پﮋوهﺶ نشان میدهد کﻪ اکتﺴاﺏ دانﺶ ﺧارﺟی ﺑﻄور مﺜﺒتی ﺑر عملکرد شرکتها تﺄﺛیرﮔذار است،
در ﺣاﻟی کﻪ ﺑهرهﺑرداری اﺯ دانﺶ و فناوری ﺧارﺟی ایﻦ تﺄﺛیر را ندارد ،اما در شرایﻂ ناپایدار مﺤیﻄی و ﺑا
سرمایﻪﮔذاری قاﺑﻞ توﺟﻪ در ﺑﺨﺶ تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ داﺧلی کﻪ ﺟﺰء متﻐیرهای تﻌدیلگر ﺑﻪ ﺣﺴاﺏ میﺁیند،
تﺄﺛیر هر دو ﺑﻌد نوﺁوری ﺑاﺯ ﺑر عملکرد مﺜﺒت ﺧواهد ﺑود.
نوﺁورﻱ ﺑا مفهوم یادﮔیرﻱ ﮔره ﺧورده است و مدیرﻱ کﻪ ﺑﻪ یﻚ شرکت نوﺁور مﻲاندیشد ،ﻻﺯم است اشتیاﻕ
ﺑﻪ یادﮔیرﻱ را اﺑتدا در ﺧود و سﭙﺲ در سایر همکاران ﺑرانگیﺰد .توانایی یادﮔیری ،فرﺁیندی است کﻪ دانﺶ قاﺑﻞ
استفاده یﻚ ساﺯمان یا اعضای ﺁن را افﺰایﺶ میدهد ).(Alegre et al., 2012)(Ruiz-Mercader et al., 2006
همﭽنیﻦ فﻌاﻟیتهاﻱ تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،مﺤرﻙ و عامﻞ اصلﻲ توسﻌﻪ صنﻌتﻲ و اقتصادﻱ کلیﻪ ﺑنگاهها
شناﺧتﻪ شدهاند و یکﻲ اﺯ عوامﻞ مهﻢ در تﻘویت توان فناورانﻪ و رشد اقتصادﻱ کشورها هﺴتند )Penan,

فناورانﻪ یافتشده شامﻞ توانمندی یادﮔیری ،تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،تﺨصیﺺ مناﺑﻊ ،توﻟید ،ﺑاﺯاریاﺑی ،ساﺯمان و
ﺑرنامﻪریﺰی راهﺒردی ﺑاشد ).(Yam et al., 2011)(Yam et al., 2004
تﺤﻘیﻘات ﮔذشتﻪ ،ﺑیشتر ﺑﻪ ﺑررسی عوامﻞ تﺄﺛیرﮔذار ﺑر تجاریساﺯی فناوری و عملکرد شرکتها
) (Cui et al., 2006)(Park & Ryu, 2015پرداﺧتﻪاند و تاکنون هیﭻ پﮋوهشی ،مجموعﻪ  7توانمندی نوﺁوری
فناورانﻪ مﻄرﺡ-شده را ﺑا درنﻈرﮔرفتﻦ متﻐیر تﻌدیلگر ناپایداری مﺤیﻄی )شامﻞ ناپایداری فناوری و ﺑاﺯار(
) (Hung & Chou, 2013)(Li et al., 2008در قاﻟﺐ یﻚ مدﻝ مفهومی ﺁﺯمون ننموده است ،پﮋوهﺶ ﺣاﺿر
میتواند شکاﻑ موﺟود در ادﺑیات را اﺯ ایﻦ ﻃریﻖ پر نماید.
اﺯ ﺟملﻪ عوامﻞ موﺛر ﺑر تجاریساﺯی فناوری و عملکرد شرکتها کﻪ تاکنون ﺑررسی شده میتوان ﺑﻪ تﺄﺛیر
فرهنﮓ کارﺁفرینی ) ،(Conceição et al., 2002قاﺑلیت توﻟید ) ،(Zahra & Nielsen, 2002مناﺑﻊ و قاﺑلیت
نوﺁوری ) ،(Chen, 2009شﺒکﻪها و توانمندی شﺒکﻪساﺯی )(Park & Rhee, 2013)(Kohtamäki et al., 2013
) ،(Walter et al., 2006قاﺑلیت یادﮔیری و تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ) ،(Park & Ryu, 2015ﺑاﺯاریاﺑی و فناوریهای
رقاﺑتپذیر ) ،(Cho & Lee, 2013مناﺑﻊ ساﺯمانی ) ،(Hsu et al., 2015)(O›shea et al., 2005فرهنﮓ ﺑاﺯار و
مﺤیﻄی) ،(Cui et al., 2006ﺧلﻖ دانﺶ ) ،(Lin et al., 2015ﺣمایتهای موﺛر دوﻟت )مهدی ﺯاده و همکاران،
 (1389عوامﻞمﺤیﻄی و ﺑرون ساﺯمانی )مﺤمدی)(1393 ،ﺟاهد و ﺁراستﻪ ،(1392 ،ساﺧتار مدیریت و مناﺑﻊ
ماﻟی )ﺁقاﺟانی و یﺰدان پناه (1390 ،اشاره کرد .ﺑررسی تﺄﺛیرات مﺜﺒت و منفی ،هر کدام اﺯ توانمندیهای

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

 .(1996نتایﺞ ﺑررسیها نشان میدهد کﻪ تجاریساﺯی فناوری ،میتواند تﺤت تﺄﺛیر  7توانمندی نوﺁوری
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نوﺁوری فناورانﻪ ﺑر تجاریساﺯی فناوری در شرکتهای دانﺶﺑنیان مﺴتﻘر در شهرﻙ علمی و تﺤﻘیﻘاتی
اصفهان ،منﺒﻌی اﺯ اﻃﻼعات کارﺑردی را ﺑرای تمام شرکتهای دانﺶﺑنیان ایرانی و نهادهای سیاستﮔذار در
ﺣوﺯه تجاریساﺯی فناوری ﺑﻪ صورت اﺛرﺑﺨﺶ ﺑرای ﺟمهوری اسﻼمی ایران فراهﻢ میکند.

 -2مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

تجارﻱساﺯﻱ فناورﻱ ،ساﺑﻘﻪاﻱ ﻃوﻻنی دارد .موﺿوﻉ تجارﻱساﺯﻱ دانﺶ و فناورﻱ همراه ﺑا ﺑﺤﺚهاﻱ همکارﻱ

ﺑیﻦ دانشگاه و صنﻌت در ساﻝ  1862مﻄرﺡ شد ) .(Karlsson, 2004در عرصﻪ کﺴﺐوکار ،صنایﻊ و شرکتها
ﺑﻪ ﻃور مداوم ﺑا تﻐییرات ﺟدید مواﺟﻪ مﻲشوند .ﭼاﻟﺶها و فرصتهاﻱ ﺟدیدﻱ ﻇهور مﻲکنند و قواعد
کﺴﺐوکار را ﺑرهﻢ مﻲﺯنند .در ﭼنیﻦ فضایﻲ فﻘﻂ شرکتهایﻲ موفﻖ ﺑﻪ فﻌاﻟیت مﻲشوند کﻪ توانمندﻱهاﻱ
ﻻﺯم اﺯ قﺒیﻞ توانمندﻱهاﻱ عملیاتﻲ ،ترکیﺒﻲ و پویا را ﺑراﻱ مواﺟهﻪ ﺑا ایﻦ تﻐییرات سریﻊ کﻪ اﻏلﺐ فناورانﻪ
نیﺰ هﺴتند ،داشتﻪ ﺑاشند ) .(Teece et al., 1997ﺑناﺑرایﻦ صنایﻊ ﺑراﻱ ﺣضور رقاﺑتپذیر در عرصﻪ کﺴﺐوکار،
ﺑﻪ ﻃور مداوم نیاﺯمند ارتﻘاء توانمندﻱهاﻱ فناورانﻪ و نوﺁورانﻪ ﺧود ﺑﻪ منﻈور مواﺟهﻪ ﺑا ایﻦ ﭼاﻟﺶها و یا
ﺑهرهﮔیرﻱ اﺯ فرصتهاﻱ ﺟدید ﺑوﺟود ﺁمده ناشﻲ اﺯ تﻐییرات مﺤیﻄﻲ مﻲﺑاشند ).(Leitner, 2005
 -1-2توانمندیهای نوآوری فناورانه
توانمندیهای نوﺁوری فناورانﻪ ،2مجموعﻪای اﺯ ویﮋﮔیهای شرکت است کﻪ اﺯ راهﺒرد نوﺁوری فناورانﻪ شرکت
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ﺣمایت میکنند و ﺁن را تﺴهیﻞ مینمایند ) .(Yam et al., 2011ﺑر اساﺱ رویکرد منﺒﻊمﺤور ،توانمندی ﺑﻪ

یا مناﺑﻊ است کﻪ شامﻞ فناوری ،مﺤصوﻝ ،دانﺶ ،تجرﺑﻪ و ساﺯمان میشود ) .(Guan & Ma, 2003توانمندی
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نوﺁوری فناورانﻪ ،توانایی انجام هر عملیات یا فﻌاﻟیت دورهای مرﺑوﻁ ﺑﻪ فناوری در ساﺯمان است کﻪ شامﻞ توانایی

توسﻌﻪ و تجدید ساﺧتار مناﺑﻊ ﺑﻪ منﻈور ﺑهرهوری و دستیاﺑی ﺑﻪ اهداﻑ راهﺒردی اشاره دارد ).(Makadok, 2001
توانمندی شامﻞ توانمندی کارکردی ،عملیاتی و فناورانﻪ است ) .(Ortega, 2010توانمندی فناورانﻪ ﺑﻪعنوان
توانمندی انتﻘاﻝ مداوم دانﺶ و ایدهها در مورد مﺤصوﻝ ،فرﺁیند و سیﺴتﻢها است کﻪ منجر ﺑﻪ ایجاد مﺰیت رقاﺑتی
ﺑرای شرکت و ﺫینفﻌان میشود )،(Yam et al., 2011)(Yam et al., 2004)(Lawson & Samson, 2001
توانمندی نوﺁوری فناورانﻪ یکی اﺯ مهﻢتریﻦ مناﺑﻊ ایجاد مﺰیت رقاﺑتی است ).(Coombs & Bierly, 2006
ﺑورتون ) ،(1984توانمندیهای نوﺁوری فناورانﻪ را نتیجﻪ تﻌامﻼت میان مهندسان فنی ،مدیریت نوﺁوری،
سیﺴتﻢهای فناورانﻪ و نﻈریﻪهای علمی میداند ) .(1984 ,Bartonﺑرﮔلمﻦ ) ،(2004توانمندی نوﺁوری فناورانﻪ
را ﺑﻪ صورت مجموعﻪای اﺯ مشﺨصﻪهای یﻚ ساﺯمان توصیﻒ میکند کﻪ راهﺒرد نوﺁوری فناورانﻪ را تﺴهیﻞ و
پشتیﺒانی مینماید ) .(Burgelman & Maidique, 2004توانمندی نوﺁوری فناورانﻪ ،ﮔونﻪای ﺧاﺹ اﺯ دارایی

توسﻌﻪ فرﺁیندها و مﺤصوﻻت ﺟدید و ﺑﻪکارﮔیری اﺛرﺑﺨﺶ تﺴهیﻞ کنندهها میﺑاشد ).(Teece et al., 1997
ﺑﺴیاری اﺯ مﻄاﻟﻌات نشان میدهد کﻪ نوﺁوری فناورانﻪ میتواند اﺛر مﺜﺒت ﺑر رقاﺑت شرکت )(Guan, 2002
) (Dierickx & Cool, 1989و تجاریساﺯی فناوری ﺑگذارد و ﺁن را ﺑهﺒود ﺑﺨشد ).(Park & Ryu, 2015
ﺁﻟدر و شنﺒار ) ،(1990ﭼهار ﮔونﻪ اﺯ توانمندی نوﺁوری فناورانﻪ را شناسایی کردند .ایﻦ ﭼهار ﮔونﻪ عﺒارتند اﺯ
 -1توانمندی ایجاد رﺿایتمندی در پاسﺨگویی ﺑﻪ نیاﺯمندیهای ﺑاﺯار اﺯ ﻃریﻖ توسﻌﻪ مﺤصوﻻت ﺟدید
 -2توانمندی توﻟید ایﻦ مﺤصوﻻت ﺑا استفاده اﺯ فناوریهای فرﺁیند مناسﺐ  -3توانمندی ﺑرﺁورده نمودن
نیاﺯهای ﺁینده اﺯ ﻃریﻖ توسﻌﻪ و مﻌرفی مﺤصوﻻت ﺟدید و فناوریهای فرﺁیند ﺟدید  -4توانمندی
پاسﺨگویی ﺑﻪ فﻌاﻟیتهای پیﺶﺑینیشده فناوری رقﺒا و شرایﻂ پیﺶﺑینینشده ).(Adler & Shenbar, 1990
کریﺴتنﺴﻦ ) ،(1995توانمندی نوﺁوری فناورانﻪ را ﺑﻪ ایﻦ صورت ﻃﺒﻘﻪﺑندی کرده است ،دارایی تﺤﻘﻖ علﻢ،
دارایی نوﺁوری در فرﺁیند ،دارایی نوﺁوری در مﺤصوﻝ و دارایی ﻃراﺣی ) .(Christensen, 1995ﺑر اساﺱ
مﻄاﻟﻌات یام ) (2004و ) ،(2011توانمندیهای نوﺁوری فناورانﻪ ﺑﻪ هفت دستﻪ تﻘﺴیﻢ شده است کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ
مﺒنای ایﻦ پﮋوهﺶ انتﺨاﺏ شده است )ﺟدوﻝ).((1
جدول( :)1تعاریف توانمندیهای نوآوری فناورانه ()Yam et al., 2011)(Yam et al., 2004
تﻌاریﻒ
TIC
شامﻞ ﻇرفیت شناسایی ،ﺟذﺏ و ﺑهرهﺑرداری اﺯ دانﺶ ﺟدید ﺑﻪ ویﮋه ﺑرای کﺴﺐ موفﻘیت رقاﺑتی شرکت،
توانمندی
نﻈارت ﺑر روند توسﻌﻪ فناوری و همﭽنیﻦ تشویﻖ تیﻢ کاری ﺑﻪ شناسایی فرصتهای ﺑهﺒود و ﺁشنایی ﺑا
یادﮔیری
شایﺴتگیهای کلیدی و نیاﺯهای ﺑاﺯار و در نهایت اشتراﻙﮔذاری اﻃﻼعات و دانﺶ در ﺑیﻦ تمامی اعضا است.
توانایی شرکت ﺑرای یکﭙارﭼﻪساﺯی راهﺒرد تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،اﺟرای پروژهها ،مدیریت سﺒد مﺤصوﻻت و
توانمندی
تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ هﺰینﻪ تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ و همﭽنیﻦ توانایی ﺑاﺯﺧورد ﺑاﺯار و مشتری در فرﺁیند نواوری فناورانﻪ است.
توانایی شرکت ﺑرای ﺑﺴیﺞ و ﮔﺴترش مناﺑﻊ فناورانﻪ ،انﺴانی و ماﻟی در فرﺁیند نوﺁوری و ﺑرنامﻪریﺰی ﺑرای
توانمندی
تﺨصیﺺ مناﺑﻊ مناﺑﻊ انﺴانی در ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ ﺟهت رسیدن ﺑﻪ اهداﻑ شرکت است.
توانایی استفاده اﺯ یافتﻪهای تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ مﻄاﺑﻖ ﺑا نیاﺯهای ﺑاﺯار ﺑﻪ نﺤوی کﻪ ﺑتوان ﺁن را ﻃراﺣی و توﻟید نمود و
توانمندی توﻟید
استفاده اﺯ پرسنﻞ توانا در ﺑﺨﺶ توﻟید ﺑﻪ همراه استفاده موﺛر اﺯ روشهای ساﺧت و توﻟید پیشرفتﻪ ﮔفتﻪ میشود.
توانایی استفاده موﺛر اﺯ مناﺑﻊ ساﺯمانی است و موﻟفﻪهای مد نﻈر شامﻞ ،توانایی اداره کردن پروژههای
توانمندی
نوﺁوری ﺑﻪ صورت همﺰمان و ایجاد هماهنگی و همکاری مناسﺐ در ﺑﺨﺶهای تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،ﺑاﺯاریاﺑی
ساﺯمانی
و توﻟید و همﭽنیﻦ دارا ﺑودن ساﺧتار ساﺯمانی مناسﺐ و ایجاد ﺯیرساﺧت ﺑرای پروژههای توسﻌﻪای است.
ﻇرفیت شناساندن و فروش مﺤصوﻝ ﺑر پایﻪ شناﺧت نیاﺯهای کنونی و ﺁینده مشتریان ،رویکردهای دسترسی
توانمندی
ﺑﻪ مشتریان و دانﺶ رقﺒا و همﭽنیﻦ فراهﻢ نمودن ﺧدمات پﺲ اﺯ فروش عاﻟی دارا ﺑودن سیﺴتﻢ اﻃﻼعات
ﺑاﺯاریاﺑی
ﺑاﺯاریاﺑی و نیروی فروش موﺛر.
ﻇرفیت شناسایی نﻘاﻁ قوت و ﺿﻌﻒ درونی و فرصتها و تهدیدات مﺤیﻄی و اتﺨاﺫ ﮔونﻪهای متفاوتی
ﺑرنامﻪریﺰی
اﺯ راهﺒردها مﻄاﺑﻖ ﺑا شرایﻂ مﺤیﻄی و همﭽنیﻦ داشتﻦ اهداﻑ روشﻦ ﺑﻪ همراه یﻚ نﻘشﻪ راه شفاﻑ اﺯ
راهﺒردی
مﺤصوﻝ و فرﺁیند ﺟدید است.

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

ﺟامﻊ ﺑودن و مرتﺒﻂ ﺑودن تمامیتوانمندیهای مﻄرﺡ شده ﺑا ﺣوﺯه فﻌاﻟیت شرکتهای دانﺶﺑنیان ﺑﻪعنوان
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 -2-2تجاریسازی فناوری
تجاریساﺯی در مفهومی ﮔﺴترده ﺑﻪ مﻌنای مجموعﻪای اﺯ فﻌاﻟیتها میﺑاشد کﻪ ایده اوﻟیﻪ توﻟید فناوری
ﺟدید را شناسایی و کﺴﺐ مینماید ،روی ایدهها کار میکند و ﺁنها را رشد میدهد ،اﺯ ﻃریﻖ تﺤﻘیﻘات و
ﺁﺯمایﺶها ،ایده را اﺯ ﺟایگاه مفهومی ﺑﻪ فناوری تﺒدیﻞ مینماید و نمونﻪ اوﻟیﻪ را توﻟید و سﭙﺲ ﺑا توسﻌﻪ
کﺴﺐوکارهای ﻻﺯم ،ﺑﺴتر مناسﺐ ﺑرای توﻟید انﺒوه مﺤصوﻝ را فراهﻢ میکند و ﺁنها را ﺑﻪ فروش میرساند و
راهﺒردهای ﻻﺯم را ﺑرای پیشرو ماندن در ﺑاﺯار تدویﻦ مینماید ).(Kumar & Jain, 2003
تجاریساﺯی فناوری ﺑﻪ مﻌنای ساﺧت یﻚ مدﻝ تجاری ﺑرای افﺰایﺶ سود و ﺑهره مشتریان ﺑﻪ کمﻚ توسﻌﻪ
کاﻻها و ﺧدمات در یﻚ صنﻌت ﺧاﺹ است ) .(Reamer et al., 2003نوینﺲ ) ،(1990تجاریساﺯی
فناوری نیاﺯمند ﻃراﺣی و ﺑاﺯاریاﺑی مﺤصوﻝ ،مﺒتنی ﺑر توسﻌﻪ فناوری و یا انتﻘاﻝ فناوری اﺯ ﻃریﻖ ﻟیﺴانﺲ
و یا سایر ترتیﺒات همکاری است ) .(Kollmer & Dowling, 2004میﭽﻞ و سینﮓ ) ،(1996تجاریساﺯی
فناوری را ﺑﻪ عنوان« فرﺁیند ﺑﻪ دست ﺁوردن ایدهها ،تﻘویت ﺁنها ﺑا دانﺶ مکمﻞ ،توسﻌﻪ و ساﺧت مﺤصوﻻت
قاﺑﻞ فروش و فروش مﺤصوﻻت در ﺑاﺯار« مﻌرفی کردهاند ).(Mitchell & Singh, 1996
فرﺁیند تجاریساﺯی فناوری ،نیاﺯ ﺑﻪ تجﺰیﻪ و تﺤلیﻞ ﺑﻪ موقﻊ و تفﺴیر ﺑاﺯار ،فناوری ،ماﻟی و اﻃﻼعات سیاسی
ﺑرای توسﻌﻪ مﺤصوﻻت قاﺑﻞ فروش دارد ) (Caldwell et al., 1990)(Hitt et al., 1993تجاریساﺯی وقتی ﺁﻏاﺯ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

میشود کﻪ یﻚ سری کﺴﺐوکار ﺑﻪعنوان شیوهای ﺑرای استفاده اﺯ پیشرفتهای مهندسی یا علمی ﺑا هدﻑ پاسخ ﺑﻪ

نﻘدی ) (Bonoma, 1988و سهﻢ ﺑاﺯار سنجیده میشود ) .(Jaworski & Kohli, 1993ﺑﻌد ﻏیرماﻟی عملکرد در ﺯمینﻪ
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تجاریساﺯی فناوری ﺑا انداﺯهﮔیری ﺯمان ورود ﺑﻪ ﺑاﺯار ،دفﻌات مﻌرفی مﺤصوﻝ ﺟدید ،و اﺧتراعات ﺛﺒت شده مرتﺒﻂ

نیاﺯ ﺑاﺯار اﺯ ﻃریﻖ ﻃراﺣی ،توسﻌﻪ ،ساﺧت و توﻟید و ﺑاﺯاریاﺑی و تﻼشهای ﺑﻌدی ﺑرای ارتﻘاء مﺤصوﻝ ،ایجاد شود
) .(Liu & Jiang, 2001تجاریساﺯی فناوری ﺑر سرمایﻪﮔذاری مﺴتﻘیﻢ داﺧلی یﻚ شرکت ﺑا استفاده اﺯ مناﺑﻊ و
قاﺑلیتهای ﺧاﺹ ﺁن شرکت تاکید دارد ).(Hitt et al., 1997)(Stevens et al., 1999)(Zahra & Nielsen, 2002
 -3-2عملکرد شرکت
عملکرد در ادﺑیات ﺑﻪ عنوان »اﺛرﺑﺨشی در رسیدن ﺑﻪ سﻄوﺣی اﺯ دستاوردهای تاﺑﻊ هدﻑ مشﺨﺺ شده ،ﺑا توﺟﻪ
ﺑﻪ مناﺑﻊ و مﺤدودیتهای پیﺶ روی ساﺯمان« تﻌریﻒ میشود ) .(Davidson, 1987ﺑرای عملکرد ،یﻚ ساﺧتار
دوﺑﻌدی متشکﻞ اﺯ ﺑﻌد ماﻟی و ﻏیرماﻟی در نﻈر ﮔرفتﻪ شده است .ﺑﻌد ماﻟی عملکرد ،ﺑا انداﺯهﮔیری سوددهی و موقﻌیت
ﺑاﺯار ) ،(Hyder & Abraha, 2004رشد ﺑاﺯار و رشد فروش )،(Bonoma, 1988)(Sundaramurthy et al., 2005
ﺑاﺯﮔشت دارایی ،ﺑاﺯده سهام ) ،(Hansen & Wernerfelt, 1989)(O’Sullivan & Abela, 2007سهﻢ ﺑاﺯار و ﺟریان

میﺑاشد ).(Nevens, 1990)(Zahra & Nielsen, 2002
شرکتها ﺑرای ﺑﻪ دست ﺁوردن مﺰیت رقاﺑتی ،ﺑاید ﺑر شناسایی و ایجاد فرصتهای ﺟدید ﺑاﺯار تمرکﺰ کنند و ﺑﻪ ﻃور
موﺛر ﺑا رقﺒای ﺧود ،اﺯ ﻃریﻖ کﺴﺐ فناوریها و مﺤصوﻻت ﺟدید در ﺑاﺯار ،رقاﺑت نمایند ).(Song et al., 2000
مﻄاﻟﻌات نشان میدهد کﻪ توانایی یﻚ شرکت در امر تجاریساﺯی میتواند ﺑﻪ ﺑهﺒود عملکرد کﺴﺐوکار ﺁن شرکت
کمﻚ شایانی نماید ) .(Lin et al., 2006)(Lockett & Wright, 2005ﺯهرا و ﺑوﮔنر ) (2000نشان دادند کﻪ استفاده
فﻌاﻝ اﺯ نوﺁوری مﺤصوﻝ ،ﺑهﺒود مکرر مﺤصوﻝ و فناوری ،اﺛرات مﺜﺒتی ﺑر عملکرد شرکت اﺯ ﺟملﻪ در ﺣوﺯه
کﺴﺐوکار دارد ) .(Zahra & Bogner, 2000عملکرد ﺣوﺯه کﺴﺐوکار ،شامﻞ میﺰان استفاده فﻌاﻝ اﺯ نوﺁوری
در مﺤصوﻻت ،رشد فروش ،ﺑاﺯده ﺣﻘوﻕ صاﺣﺒان سهام ،رﺿایت مشتریان میﺑاشد ).(Park & Ryu, 2015
 -4-2ناپایداریهای محیطی
تﻐییرات مﺤیﻄی شامﻞ ناپایداری و ﺁشفتگیهای ﺑاﺯار و فناوری است .ﺑر اساﺱ پﮋوهﺶهای موﺟود
) ،(Calantone et al., 2003)(Hung & Chou, 2013)(Zaidi & Othman, 2015ناپایداریهای مﺤیﻄی
پیﺶﺑینیﺑودن ﺁنها اشاره دارد ،کﻪ ﺑﻪ سرعت ﺑاعﺚ منﺴوﺥشدن دانﺶ فنی موﺟود در شرکت میشود.
ناپایداری ﺑاﺯار ﺑﻪ درﺟﻪای اﺯ تنوﻉ در اوﻟویتهای مشتریان و تﻘاﺿای مﺤصوﻝ توسﻂ مشتری اشاره دارد
کﻪ ﺑﻪ سرعت دانﺶ ﺑاﺯار یﻚ شرکت را منﺴوﺥ میکند ).(Hung & Chou, 2013
صنایﻊ ،اﻏلﺐ ﺑﻪ وسیلﺔ ﺑی ﺛﺒاتیهایشان شناسایی میشوند )(Calantone et al., 2003؛ ﺑا ایﻦ وﺟود ،ﺁنها تنها
در ﺑرﺧی موارد و ﺑا درﺟات متفاوتی ایﻦ مﺤیﻂهای ناپایدار را تجرﺑﻪ میکنند .ناپایداریهای مﺤیﻄی ﺑﻪعنوان
سﻄوﺡ ﺑاﻻیی اﺯ تﻐییرات ﺑیﻦ دورهای تﻌریﻒ میشود ،کﻪ منجر ﺑﻪ ایجاد ایﻦ موارد میﮔردد:
 .1عدم اﻃمینان و عدم توانایی در پیﺶﺑینی )(Bourgeois III & Eisenhardt, 1988
 .2شرایﻂ پویا و ناپایدار همراه ﺑا ناپیوستگی در نرﺥ رشد و تﻘاﺿا )(Glazer & Weiss, 1993
 .3مﺰیتهای رقاﺑتی کﻪ ﺑﻪ ﻃور مﺴتمر ﺧلﻖ میشوند و اﺯ ﺑیﻦ میروند )(Chakravarthy, 1997
 .4موانﻊ کوتاه ﺑرای ورود و ﺧروﺝ ﺑﻪ صنﻌت کﻪ ایﻦ امر ساﺧتار رقاﺑتی صنﻌت را ﺑﻪ ﻃور مداوم تﻐییر
میدهد ).(Chakravarthy, 1997
نﻈارت و واکنﺶ نﺴﺒت ﺑﻪ ناپایداریهای فناورانﻪ ﺑﻪعنوان مهمتریﻦ عامﻞ در پیکرﺑندی فرﺁیند توسﻌﺔ
مﺤصوﻝ ﺟدید در نﻈر ﮔرفتﻪ میشود ) ،(Calantone et al., 2003)( Hung & Chou, 2013در ﺟدوﻝ)،(2
ﺧﻼصﻪای اﺯ پیشینﻪ نﻈری متﻐیرهای پﮋوهﺶ ﮔردﺁوری شده است.

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

شامﻞ ناپایداری فناورانﻪ و ناپایداری ﺑاﺯار میﺑاشد .ناپایداری فناورانﻪ ،ﺑﻪ نرﺥ تﻐییر فناوریها و ﻏیرقاﺑﻞ
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جدول( :)2خالصه پیشینه نظری متغیرهای پژوهش
پﮋوهشگر
متﻐیرهای پﮋوهﺶ

ﺯهرا و ﺑوﮔنر2000،

ﭼیﺰا و مانﺰینی2005 ،

یام و تانﮓ ،2004یام و ﻟو2001 ،

ﺯهرا و نلﺴون2002 ،؛
استیونﺲ و همکاران 1999

ﭼﻦ2009 ،

ﺁﻟجر و شیوا2008 ،؛ 2012
رویﺰ-مرکادرو همکاران2006 ،

پارﻙ و ریو2015 ،

ﭼو و ﻟی2013 ،
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هﺴو و ﭼو2015 ،
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CP13

*

اوشیا و روﭼی2005 ،

*

MT12

*

*

*

*

*

ﻟی و ﻟیو2008 ،

TT11

تﺴای و یانﮓ2013 ،

TC10

*

*

هانﮓ و ﭼو2013 ،

SPC9

تراواتاناونﮓ2011 ،

OC8

پارﻙ و یو2013،؛ سویی2006 ،

MC7

ورهیﺲ و مورﮔان1999 ،

PC6

*

*

*

*

*

کهلی و ﺟاورسکی1990 ،

RAC5

*

*

*

*

ﮔوان2003 ،

R&DC4

ماهونی1995 ،؛ یهو وراﺙ1999 ،

LC3

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

 -5-2شرکتهای دانشبنیان
مﻄاﺑﻖ ماده یﻚ قانون ﺣمایت اﺯ شرکتهای دانﺶ ﺑنیان ،شرکت و مﺆسﺴﻪ دانﺶﺑنیان ،شرکت یا مﺆسﺴﻪ
ﺧصوصی یا تﻌاونی است کﻪ ﺑﻪ منﻈور هﻢافﺰایی علﻢ و ﺛروت ،توسﻌﻪ اقتصاد دانﺶمﺤور ،تﺤﻘﻖ اهداﻑ
علمی و اقتصادی )شامﻞ ﮔﺴترش و کارﺑرد اﺧتراﻉ و نوﺁوری( و تجاریساﺯی نتایﺞ تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ )شامﻞ
ﻃراﺣی و توﻟید کاﻻ و ﺧدمات( در ﺣوﺯه فناوریهای ﺑرتر و ﺑا ارﺯش افﺰوده فراوان ،تشکیﻞ میشود
)قانون ﺣمایت اﺯ شرکت های دانﺶ ﺑنیان .(1389 ،شرکتهاﻱ موﺿوﻉ ایﻦ ﺁییﻦنامﻪ شامﻞ سﻪ دستﻪ،
شرکتهاﻱ توﻟیدکننده کاﻻها و ﺧدمات دانﺶﺑنیان ،شرکتهاﻱ نوپا و شرکتهای صنﻌتی دارای فﻌاﻟیت
دانﺶﺑنیان هﺴتند .شهرﻙ علمﻲ و تﺤﻘیﻘاتﻲ اصفهان ﺑا ایجاد ﺑﺴترﻱ مناسﺐ ﺑراﻱ توسﻌﻪ فﻌاﻟیت شرکتهاﻱ
دانﺶﺑنیان ،ﺯمینﻪ ﻻﺯم را ﺑراﻱ تجارﻱساﺯﻱ دستاوردهاﻱ ﺁنها و ﺟذﺏ سرمایﻪﮔذارﻱهاﻱ داﺧلﻲ و ﺧارﺟﻲ
فراهﻢ نموده است .مﻄاﺑﻖ شکﻞ ) ،(1ﺑیشتریﻦ درصد ﺯمینﻪ فﻌاﻟیتها ﺑﻪ ترتیﺐ مرﺑوﻁ ﺑﻪ فناوری اﻃﻼعات
و ارتﺒاﻃات ،ساﺧت و توﻟید ،شیمی و صنایﻊ شیمیایی و ﺑرﻕ و اﻟکترونیﻚ میﺑاشند؛ ماﺑﻘی ﺯمینﻪها هر کدام
ﺑﻪ نﺴﺒت اندکی در شهرﻙ علمی و تﺤﻘیﻘاتی اصفهان مشﻐوﻝ ﺑﻪ فﻌاﻟیت هﺴتند.

زیست فناوری
%2

نانو فناوری
%4

اتوماسیون
%5

کشاورزی و محیط
زیست
%7

سایر

مواد و متالوژی

%9

%7

برق و الکترونیک
%11

فناوری اطالعات و ارتباطات
%23

شیمی و صنایع شیمیایی
%15

ساخت و تولید
%17

شکل( :)1زمینه فعالیت شرکتهای دانشبنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

ﺑا ﺑررسﻲ اﻟگوهاﻱ مشاﺑﻪ و نتایﺞ پﮋوهﺶهاﻱ قﺒلﻲ ،مدﻝ مفهومﻲ ایﻦ پﮋوهﺶ ﺑا  10فرﺿیﻪ و در قاﻟﺐ
شکﻞ) (2تدویﻦ شده است.

ناپایداری محیطی

توانمندی یادگیری

ناپایداری فناورانه

توانمندی تحقیقوتوسعه

H1

ناپایداری بازار

H2
H3

)(H9, H10

عملکرد سازمان

H8

H4

تجاریسازی فناوری

توانمندی تخصیص منابع
توانمندی تولید

H5
H6
H7

توانمندی بازاریابی
توانمندی سازمان
توانمندی برنامهریزی راهبردی

شکل( :)2مدل مفهومی پژوهش

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

 -3مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
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ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ مدﻝ مفهومی ،فرﺿیﻪهای پﮋوهﺶ عﺒارت است اﺯ:
 :H1توانمندی یادﮔیری ﺑر تجاریساﺯی فناوری اﺛرﮔذار است.
 :H2توانمندی تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ﺑر تجاریساﺯی فناوری اﺛرﮔذار است.
 :H3توانمندی تﺨصیﺺ مناﺑﻊ ﺑر تجاریساﺯی فناوری اﺛرﮔذار است.
 :H4توانمندی توﻟید ﺑر تجاریساﺯی فناوری اﺛرﮔذار است.
 :H5توانمندی ﺑاﺯاریاﺑی ﺑر تجاریساﺯی فناوری اﺛرﮔذار است.
 :H6توانمندی ساﺯمان ﺑر تجاریساﺯی فناوری اﺛرﮔذار است.
 :H7توانمندی ﺑرنامﻪریﺰی راهﺒردی ﺑر تجاریساﺯی فناوری اﺛرﮔذار است.
 :H8تجاریساﺯی فناوری ﺑر عملکرد شرکت اﺛرﮔذار است.
 :H10،H9ناپایداری فناورانﻪ و ناپایداری ﺑاﺯار ،ارتﺒاﻁ میان تجاریساﺯی فناوری و عملکرد شرکت را تﻌدیﻞ
میکند.

 -4روش پژوهش
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پﮋوهﺶ ﺣاﺿر اﺯ نﻈر هدﻑ ،کارﺑردی و اﺯ نﻈر روش توصیفی-پیمایشی است .اﺯ ﻟﺤاﻅ روشهای
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ﺟمﻊﺁوری اﻃﻼعات ،ایﻦ پﮋوهﺶ یﻚ پﮋوهﺶ میدانی ﺑا استفاده اﺯ اﺑﺰار پرسشنامﻪ میﺑاشد .پرسشنامﺔ
تدویﻦ شدۀ پﮋوهﺶ ﺑا ﺣضور مﺴتﻘیﻢ در شهرﻙ علمی و تﺤﻘیﻘاتی اصفهان در اﺧتیار اعضای شرکتهای
مﺨتلﻒ قرار ﮔرفت و در یﻚ ﺑاﺯه ﺯمانی ﺟمﻊ ﺁوری ﮔردید .ﺟامﻌﻪ ﺁماری پﮋوهﺶ ،مدیران شرکتهای
دانﺶﺑنیان مﺴتﻘر در شهرﻙ علمی و تﺤﻘیﻘاتی اصفهان است .در ایﻦ شهرﻙ 170 ،شرکت دارای دفتر کاری
فﻌاﻝ هﺴتند .نمونﻪﺑرداری ﺑا روش تصادفی ﻃﺒﻘﻪای انجام شده است و ﻃﺒﻘات شامﻞ شرکتهای دانﺶﺑنیان
نوپا ،صنﻌتی و توﻟیدی ﺑودهاند .ﺑراﻱ تﻌییﻦ ﺣداقﻞ نمونﻪ ﻻﺯم در روش  ،PLSاﺯ قاعده اراﺋﻪ شده توسﻂ
ﺑارکﻼﻱ و همکاران ) (1995استفاده ﮔردید ) (Barclay et al., 1995کﻪ ﺑر اساﺱ ﺁن ،ﺣداقﻞ ﺣجﻢ نمونﻪ
مورد نیاﺯ 70 ،نفر اﺯ اعضای شرکتهای ﺟامﻌﻪ ﺁماری ﺑرﺁورد شد .ﺟهت ﺟلوﮔیری اﺯ ﺧﻄای ﺁماری ،ﺣجﻢ
نمونﻪ  100شرکت دانﺶﺑنیان در نﻈر ﮔرفتﻪ شد .کﻪ ﺑﻌد اﺯ ﺟمﻊﺁوری پرسشنامﻪها ،تﻌداد  88پرسشنامﻪ ﺑدون
نﻘﺺ اﺯ  88شرکت ،ﺟهت تﺤلیﻞ دادهها ﺑﻪ دست ﺁمد .ﺧﻼصﻪای اﺯ شرﺡ ﺣاﻝ شرکتهای مورد مﻄاﻟﻌﻪ
در ﺟدوﻝ) (3قاﺑﻞ مشاهده است.

جدول( :)3خالصهای از خصوصیات شرکتهای مورد مطالعه

22/73

20

ﺑدون پاسخ

42/04

37

کمتر اﺯ  3ساﻝ

26/14

23

ﺑیﻦ  4ساﻝ تا  6ساﻝ

9/09

8

ﺑیشتر اﺯ 7ساﻝ

درصد فراوانی

فراوانی

ﺣوﺯه فﻌاﻟیت

21/59

19

ﺑدون پاسخ

26/13

23

فناوری اﻃﻼعات و ارتﺒاﻃات

12/50

11

شیمی و صنایﻊ شیمیایی

4/55

4

ﺯیﺴت فناوری

3/40

3

نانو فناوری

22/73

20

ساﺧت تجهیﺰات

9/10

8

سایر ﺣوﺯهها

درصد فراوانی

فراوانی

نوﻉ فﻌاﻟیت

4/55

4

ﺑدون پاسخ

35/23

31

توﻟیدی

10/22

9

صنﻌتی

50

44

نوپا

100

88

مجموﻉ شرکتها

 -5تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
در روش ﺣداقﻞ مرﺑﻌات ﺟﺰﺋی ،قﺒﻞ اﺯ ﺁﺯمودن فرﺿیﻪها ،ﻻﺯم است تا ﺑراﺯش مدﻝهای انداﺯهﮔیری ،مدﻝ
ساﺧتاری و مدﻝ کلی پﮋوهﺶ مورد ﺑررسی قرار ﮔیرد .در همیﻦ راستا مﻌیارها و شاﺧﺺهای ارﺯیاﺑی
مدﻝهای عنوان شده در ﺟدوﻝ ) (4ﺑﻪ ﻃور ﺧﻼصﻪ اراﺋﻪ شده است .در نهایت ﺑراﻱ ﺁﺯمون فرﺿیﻪها و تﻌییﻦ
تﺄﺛیر متﻐیرهاﻱ مکنون اﺯ مدﻝیاﺑی مﻌادﻻت ساﺧتاری ﺑﻪ کمﻚ ،نرمافﺰار  Smart PLSاستفاده شد.

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

درصد فراوانی

فراوانی

ساﺑﻘﻪ شرکت
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جدول( :)4شاخصهای مدل اندازهگیری ،ساختاری و کلی به همراه دامنه آنها در PLS

(محسنین واسفیدانی)1393 ,

نوﻉ مدﻝ

ﺁﺯمون
پایایی

مدﻝ
انداﺯهﮔیری
انﻌکاسی

روایی
همگرا
روایی
واﮔرا
کیفیت
مدﻝ

دامنﻪ پذیرش

شاﺧﺺ
پایایی مرکﺐ)(CR
ﺣداقﻞ 0/7
و ﺁﻟفای کرونﺒاﺥ
ﺣداقﻞ 0/7
ﺑار عاملی
متوسﻂ واریانﺲ
ﺣداقﻞ 0/5
استﺨراﺝ شده
)(AVE
ﺑار عاملی هر متﻐیر مشاهدهپذیر ﺑر متﻐیر پنهان مرﺑوﻁ ﺑﻪ ﺧود ﺑاید ﺣداقﻞ 0/1
ﺑار مﻘﻄﻌی
ﺑیشتر اﺯ ﺑار عاملی همان متﻐیر مشاهدهپذیر ﺑر متﻐیرهای پنهان دیگر ﺑاشد.
ﺟذر میانگیﻦ واریانﺲ استﺨراﺝ شده هر متﻐیر پنهان ﺑاید ﺑیشتر اﺯ ﺣداکﺜر
فورنﻞ و ﻻکر
همﺒﺴتگی ﺁن متﻐیر پنهان ﺑا متﻐیرهای پنهان دیگر ﺑاشد.
شاﺧﺺ اشتراکی
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ﺿریﺐ تﻌییﻦ
)(R2

70

مدﻝ
ساﺧتاری

مﻄلوﺑیت
مدﻝ

مدﻝ کلی

مﻄلوﺑیت
مدﻝ

ﺿرایﺐ مﺴیر و
مﻌناداری ﺁنها
ارتﺒاﻁ پیﺶﺑیﻦ
)(Q2
انداﺯه اﺛر )(f2

PLS

GOF

ﺑاید مﺜﺒت ﺑاشد
مﻘادیر  0/0،67/33و  0/19ﺑرای متﻐیرهای مکنون درونﺯا )واﺑﺴتﻪ( در مدﻝ
مﺴیر ساﺧتاری)درونی( ﺑﻪ ترتیﺐ قاﺑﻞ توﺟﻪ ،متوسﻂ و ﺿﻌیﻒ توصیﻒ
شده است.
در سﻄﺢ مﻌناداری  90درصد 95 ،درصد و  99درصد ایﻦ مﻘدار ﺑﻪ ترتیﺐ
ﺑا ﺣداقﻞ ﺁماره تی  1/1،64/96و  2/58مﻘایﺴﻪ میشود.
در مورد شدت قدرت پیﺶﺑینی مدﻝ در مورد متﻐیرهای پنهان درونﺯا ،سﻪ
مﻘدار  0/0،02/15و  0/35را ﺑﻪ ترتیﺐ ﺑﻪعنوان مﻘادیر ﺿﻌیﻒ ،متوسﻂ و
قوی ﺑرای ایﻦ شاﺧﺺ مﻌرفی نمودند.
سﻪ مﻘدار  0/0،02/15و  0/35را ﺑﻪ ترتیﺐ ﺑﻪعنوان مﻘادیر ﺿﻌیﻒ ،متوسﻂ
و قوی ﺑرای ایﻦ شاﺧﺺ مﻌرفی نمودند.
ﺣدود ایﻦ شاﺧﺺ ﺑیﻦ صفر و یﻚ است و سﻪ مﻘدار  0/0،01/25و 0/36
را ﺑﻪ ترتیﺐ ﺑﻪعنوان مﻘادیر ﺿﻌیﻒ ،متوسﻂ و قوی ﺑرای  GOFهﺴتند.

فورنﻞ و ﻻرکر ) (1981مﻌیار متوسﻂ واریانﺲ استﺨراﺝ شده را ﺑرای سنجﺶ روایی همگرا مﻌرفی
کردهاند ) .(Fornell & Larcker, 1981ایﻦ مﻌیار ،میﺰان همﺒﺴتگی یﻚ ساﺯه ﺑا شاﺧﺺهای ﺧود را نشان
میدهد و اﻇهار داشتند کﻪ مﻘدار ﺑﺤرانی ﺁن عدد  0/5است؛ تمامی مدﻝهای انداﺯهﮔیری ایﻦ پﮋوهﺶ اﺯ
روایی همگرای مﻄلوﺑی ﺑر ﺧوردارند ﭼرا کﻪ مﻘدار متوسﻂ واریانﺲ استﺨراﺝ شده ﺑرای تمامی ساﺯهها
ﺑیشتر اﺯ  0/5است .روایی واﮔرا ،مﻌیار دیگر سنجﺶ ﺑراﺯش مدﻝهای انداﺯهﮔیری در روش  PLSاست.
روایی واﮔرا وقتی در سﻄﺢ قاﺑﻞ قﺒوﻝ است کﻪ میﺰان متوسﻂ واریانﺲ استﺨراﺝ شده ﺑرای هر ساﺯه ﺑیشتر
اﺯ واریانﺲ اشتراکی ﺑیﻦ ﺁن ساﺯه و ساﺯههای دیگر در مدﻝ ﺑاشد .در  ،PLSﺑررسی ایﻦ امر ﺑﻪ وسیلﻪ یﻚ
ماتریﺲ صورت میپذیرد .در ﺧروﺟی نرمافﺰار ،ایﻦ ماتریﺲ در ﺑﺨشی ﺑﻪ نام روایی افتراقی اراﺋﻪ شده و
در ﺟدوﻝ ) (5ﺑﻪ نمایﺶ ﮔذاشتﻪ شده کﻪ تایید ایﻦ مﻌیار را نشان میدهد.

جدول( :)5ماتریس روایی افتراقی برای سازههای پژوهش
TT

TC

SPC

RAC

R&DC

PC

OC

MT

MC

LC

CP

0/871

0/849
0/565

0/749
0/690
0/492

0/749
0/445
0/420
0/318

0/739
0/465
0/658
0/718
0/395

0/810
0/604
0/371
0/581
0/633
0/481

0/778
0/440
0/358
0/321
0/466
0/473
0/368

0/916
0/158
0/273
0/462
0/298
0/417
0/484
0/476

0/725
0/292
0/336
0/510
0/660
0/502
0/588
0/521
0/276

0/709
0/524
0/447
0/249
0/518
0/699
0/375
0/570
0/640
0/419

0/826
0/510
0/400
0/307
0/313
0/403
0/458
0/179
0/367
0/561
0/382

ساﺯه
CP

LC
MC
MT
OC
PC
R&DC
RAC
SPC
TC
TT

ﺑاید ﺑاﻻی  0/5ﺑاشد تا مورد تایید قرار ﮔیرد .مﻘادیر مﺤاسﺒﻪ شده ﺑﻪ همراه سواﻻت پرسشنامﻪ در ﺟدوﻝ )(6
ﺑﻪ ﻃور ﺧﻼصﻪ درﺝ شده است .در مورد ﺁﻟفای کرونﺒاﺥ و پایایی ترکیﺒی ،مﻘادیر ﺑاﻻتر اﺯ  0/7نشانگر پایایی
قاﺑﻞ قﺒوﻝ مدﻝهای انداﺯهﮔیری میﺑاشد .مﻄاﺑﻖ ﺟدوﻝ ) ،(7پایایی مدﻝ انداﺯهﮔیری ایﻦ پﮋوهﺶ اﺯ منﻈر
ﺁﻟفای کرونﺒاﺥ و پایایی ترکیﺒی مورد تایید است.
جدول( :)6متغیرهای پژوهش به همراه سواالت پرسشنامه و بارهای عاملی سنجهها
ﺑار
عاملی

سواﻻت پرسشنامﻪ

LC

1

نﻈارت نﻈاممند ،ﺑر روند
توسﻌﻪ فناوری

0/611

2

تشویﻖ تیﻢهای کاری ﺑﻪ
شناسایی فرصتها

0/730

4

ﺁشنایی ﺑا شایﺴتگیهای
کلیدی
ﺑرﮔﺰاری ﺟلﺴات منﻈﻢ

0/721

5

توﺟﻪ ﺑﻪ دانﺶ ﺿمنی

0/838

6

اشتراﻙﮔذاری دانﺶ ﺑیﻦ
تمام اعضا

0/686

3

سواﻻت پرسشنامﻪ
23

OC

24

ﺑار
عاملی

توانایی اداره کردن پروژههای نوﺁوری
متﻌدد ﺑﻪ صورت همﺰمان
هماهنگی و همکاری ﺧوﺏ در
ﺑﺨﺶهای تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،ﺑاﺯاریاﺑی 0/748
و توﻟید
0/765

0/840

25

سﻄﺢ ﺑاﻻیی اﺯ انﺴجام در عملکردها

26

انﻌﻄاﻑپذیری در ساﺧتار ساﺯمانی
قاﺑلیت در شناسایی نﻘاﻁ قوت و
0/700
ﺿﻌﻒ
قاﺑلیتهای ﺑاﻻ در شناسایی فرصتها
0/704
و تهدیدهای ﺧارﺟی

SPC

27
28

0/791
0/787

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

ﺑﻌد اﺯ تایید روایی نوﺑت ﺑﻪ سنجﺶ پایایی ﺁن میرسد .اﺑتداییتریﻦ مﻌیار ،ﺑررسی ﺑارهای عاملی است کﻪ
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ادامه جدول()6
ﺑار
عاملی

سواﻻت پرسشنامﻪ
نیروی انﺴانی متﺨصﺺ در
7
ﺑﺨﺶ تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ
کیفیت ﺑاﻻ و ﺑاﺯﺧورد سریﻊ
اﺯ مرﺣلﻪ توﻟید ﺑﻪ مرﺣلﻪ
8
ﻃراﺣی و مهندسی
R&DC
ساﺯوکار ﺧوﺏ در ﺟهت
 9انتﻘاﻝ فناوری اﺯ تﺤﻘیﻘات ﺑﻪ
توسﻌﻪ مﺤصوﻝ
انتﻘاﻝ ﺣجﻢ ﺑاﻻی ﺑاﺯﺧورد
 10ﺑاﺯار و مشتری ،ﺑﻪ فرﺁیند
نوﺁوری فناورانﻪ
اهمیت ﺑﻪ مناﺑﻊ انﺴانی در
11
ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ
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0/686

31

ﺑﺴیار ساﺯﮔار و پاسﺨگو ﺑﻪ مﺤیﻂ
ﺧارﺟی

0/739

0/693

32

0/630

0/852

SPC

TC

33

0/792

35

0/777

36

14

72

30

یﻚ نﻘشﻪ راه روشﻦ اﺯ مﺤصوﻝ و
فرﺁیند ﺟدید ﺑا نﻘاﻁ عﻄﻒ قاﺑﻞ
انداﺯهﮔیری

0/655

 12ﺑرنامﻪریﺰی ﺑرای مناﺑﻊ انﺴانی 0/836
RAC

15

انتﺨاﺏ پرسنﻞ کلیدی ﺑرای
فرﺁیند نواوری
فراهﻢ کردن سرمایﻪهای
مکمﻞ ﺑﻪ صورت مداوم،
ﺑرای فرﺁیند نوﺁوری
ﺑﺨﺶ توﻟید ،توانایی
تﺒدیﻞ ﺧروﺟی ﺑﺨﺶ
تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ﺑﻪ مﺤصوﻝ
را دارد.

TT

0/721

37

استفاده اﺯ روشهای ساﺧت
16
و توﻟید پیشرفتﻪ

0/770

38

پرسنﻞ ﺑﺨﺶ توﻟید ،افرادی
.توانا هﺴتند

0/776

39

0/872

40

17
18
MC

29

اهداﻑ روشﻦ

0/744

34

13

PC

0/724

سواﻻت پرسشنامﻪ

19
20

ارتﺒاﻁ نﺰدیﻚ ﺑا عمده
مشتریان توسﻂ مدیر ﺑﺨﺶ
ﺑاﺯاریاﺑی شرکت
شرکت دانﺶ ﺧوﺑی نﺴﺒت
ﺑﻪ ﺑﺨﺶهای مﺨتلﻒ ﺑاﺯار
دارد.
نیروی فروش ﺑﺴیار کارﺁمد

ﺑار
عاملی

MT

0/738
0/862

CP

41
42

استفاده موﺛرتر اﺯ اﺧتراعات ﺛﺒت
شده و دانﺶ ﺿمنی ﺧود ،در مﻘایﺴﻪ
ﺑا رقﺒا
پیﺶقدم ﺑودن در مﻌرفی مﺤصوﻻت
ﺑیشتر ﺑﻪ ﺑاﺯار ،در مﻘایﺴﻪ ﺑا رقﺒایﺶ
مﺤصوﻻت ﺟدید در مﻘایﺴﻪ ﺑا
رقﺒایﺶ یﻚ ﭼشﻢانداﺯ روشﻦ اﺯ
ﺑاﺯار دارد.
سرعت تﻐییر فناوری در صنﻌت
مرﺑوﻁ ﺑﻪ فﻌاﻟیت شرکت ﺑﺴیار ﺑاﻻ
است.
تﻐییرات فناوری فرصتها و
تهدیدات ﺯیادی در صنﻌت مرتﺒﻂ ﺑا
فﻌاﻟیت شما ایجاد کرده
تﺄﺛیر فناوریهای ﺟدید ﺑر عملیات
توﻟید مﺤصوﻻت شرکت قاﺑﻞ توﺟﻪ
است.
ترﺟیﺢ مشتریان در مورد مﺤصوﻻت
یا ﺧدمات توﻟیدی شرکت ﺑﻪ سرعت
.تﻐییر میکند
مشتریان شما همیشﻪ ﺑﻪ دنﺒاﻝ عرﺿﻪ
مﺤصوﻻت یا ﺧدمات ﺟدید شما
هﺴتند.
 2ساﻝ اﺧیر ،قیمت رقاﺑتی
مﺤصوﻻت شما نﺴﺒت ﺑﻪ رقﺒایتان در
همان صنﻌت افﺰایﺶ یافتﻪ
 2ساﻝ اﺧیر ،در ﺣاﻝ انتشار
مﺤصوﻻت ﺟدید ﺑیشتری نﺴﺒت ﺑﻪ
رقﺒایتان در همان صنﻌت اید
 2ساﻝ اﺧیر،رﺿایت مشتری اﺯ
مﺤصوﻻت ﺟدید شما نﺴﺒت ﺑﻪ
رقﺒایتان در همان صنﻌت افﺰایﺶ یافتﻪ

0/765
0/852
0/727
0/822
0/806
0/815
0/790
0/815
0/798
0/746
0/807

جدول( :)7آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای پژوهش
ﺁﻟفای کرونﺒاﺥ
0/805
0/720
0/730
0/741
0/788
0/798

ساﺯه
توانمندی یادﮔیری
توانمندی تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ
توانمندی تﺨصیﺺ مناﺑﻊ
توانمندی توﻟید
توانمندی ﺑاﺯاریاﺑی
توانمندی ساﺯمان

ساﺯه
توانمندی ﺑرنامﻪریﺰی
تجاریساﺯی فناوری
ناپایداری فناوری
ناپایداری ﺑاﺯار
عملکرد شرکت

پایایی ترکیﺒی
0/857
0/826
0/833
0/851
0/846
0/858

پایایی ترکیﺒی
0/863
0/885
0/904
0/912
0/865

ﺁﻟفای کرونﺒاﺥ
0/801
0/806
0/842
0/809
0/766

ﺑﻌد اﺯ ﺑررسی ﺑراﺯش مدﻝ انداﺯهﮔیری ﺑﻪ ﺑررسی مدﻝ ساﺧتاری پرداﺧتﻪ شده است .در مدﻝ ساﺧتاری
ﭼگونگی پیوند متﻐیرهای پنهان ﺑا یکدیگر تﺒییﻦ میشود .مﻘدار تی ﺑیشتر اﺯ  ،1/96نشاندهنده صﺤت راﺑﻄﻪ
ﺑیﻦ ساﺯهها در سﻄﺢ اﻃمینان  95درصد و در نتیجﻪ شرایﻂ مﻄلوﺏ ﺑﺨﺶ ساﺧتاری مدﻝ است .پیادهساﺯی
مدﻝ مفهومی پﮋوهﺶ در نرمافﺰار  Smart PLSدر دو مرﺣلﻪ انجام ﮔردید .در مرﺣلﺔ اوﻝ ،تنها رواﺑﻂ مﺴتﻘیﻢ
قﺒﻞ ﮔردید .تمامی مﻘادیر تی مدﻝ کلی پﮋوهﺶ ،در شکﻞ ) (3نمایﺶ داده شده است.
2
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3
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2.048

28

02
1.9
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2.4

1.507

][+

2.3
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Moderating Effect2

Q15

Q17
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Q19
Q20

7

17

Q21

7
19

.12

86

10

.9

60

8.

شکل( :)3مقادیر تی در مدل پژوهش

.6

Q27

Q26

Q25

10

Q31

Q30

Q29

Q28

6

10
.66
4.5 6
86

49
6.1
20
6.7

OC

.67

Moderating Effect 2

5.028

MC

SPS

36

Moderating Effect1

Moderating Effect 1

5.086

28

][+

7.786

1.9

Q13

.49
36.51 8
9
Q16

PC

.85

Q12

Q14

9.385

0

8

16.271

.93

17
CP

19

7.8
7

7.043

RAC

0.615

2

1.3

Q32

51

Q42

4.2

Q11

0

8.5

Q41

7.024

9

7
19.34

13.93

45.890

Q40

09

6

TT
Q34

24.668

Q9
Q10

12

2.9

45

MT

6

.48

.06

Q35

19.04

R&DC

2.

23.957

Q36

LC

73

Q39

Q38

Q37

10

1

9

93

5.707

9.

1

8
8.5

88

Q6

Q4

Q2
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Q5

Q3

Q1
Q7

Q22

6
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ﺑیﻦ متﻐیرها در قاﻟﺐ یﻚ مدﻝ ساﺧتﻪ شد و در مرﺣلﻪ دوم ،عوامﻞ تﻌدیلگر وارد مدﻝ ساﺧتﻪ شده مرﺣلﻪ
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مﻌیار  R2و Q2ﺑرای ساﺯه واﺑﺴتﻪ مﺤاسﺒﻪ میﮔردد ،هر ﭼﻪ ایﻦ مﻘادیر ﺑرای ساﺯههای واﺑﺴتﻪ مدﻝ ﺑیشتر ﺑاشد،
نشان اﺯ ﺑراﺯش ساﺧتاری ﺑهتر مدﻝ دارد .مﻌیار ،Q2قدرت پیﺶﺑینی مدﻝ را مشﺨﺺ میکند .اﺯ ﺟدوﻝ )،(8
ﭼنیﻦ ﺑر میﺁید کﻪ مﻘادیر R2و Q2در هر دو مدﻝ ﺑرای ساﺯهها در سﻄﺢ قوی میﺑاشد.
جدول( :)8مقادیر R2و Q2برای سازههای پژوهش
مدﻝ 2
Q2

R2

0/419
0/216

0/659
0/353

ساﺯه
تجاریساﺯی فناوری
عملکرد شرکت

مدﻝ 1
Q

R

0/432
0/210

0/659
0/315

2

2

ساﺯه
تجاریساﺯی فناوری
عملکرد شرکت

مﻌیار  GOF 15مرﺑوﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ کلی مﻌادﻻت ساﺧتاری است ،ایﻦ مﻘدار ﺑرای دو مدﻝ پﮋوهﺶ ﺑﻪ ترتیﺐ
 0/372و  0/417مﺤاسﺒﻪ شد کﻪ نشاندهنده ﺑراﺯش ﺑﺴیار قوی هر دو مدﻝ پﮋوهﺶ است.
پﺲ اﺯ ﺑررسی ﺑراﺯش مدﻝهای انداﺯهﮔیری ،مدﻝ ساﺧتاری و مدﻝ کلی ،ﺑﻪ ﺑررسی و ﺁﺯمون فرﺿیﻪهای
تﺤﻘیﻖ پرداﺧتﻪ شد کﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺑررسی ﺿرایﺐ تی و ﺿرایﺐ مﺴیر ) (βصورت ﮔرفت )ﺟدوﻝ ).((9
وقتی مﻘدار تی ﺁماری ،ﺑرای ﺁﺯمون یﻚ فرﺿیﻪ در سﻄﺢ  0/05ﺑاﻻتر اﺯ ﺣداقﻞ  1/96ﺑاشد ،فرﺿیﻪ تایید
میشود )ﻏﻼمﺯاده و مهدی .(1390 ،ﺿریﺐ مﺴیر نیﺰ نشاندهنده اﺛر مﺴتﻘیﻢ یﻚ ساﺯه ﺑر ساﺯه دیگر است.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

هر ﭼﻪ ایﻦ ﺿریﺐ مﺴیر ،ﺑاﻻتر ﺑاشد تﺄﺛیر پیﺶﺑینیکننده متﻐیر مکنون نﺴﺒت ﺑﻪ متﻐیر واﺑﺴتﻪ ﺑیشتر ﺧواهد
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ﺑود )تﻘوی فرد و همکاران.(1390 ،
ﺟدوﻝ) ،(9مﺒیﻦ دو مدﻝ است .در مدﻝ اوﻝ ،اﺛرات ساﺯههای پﮋوهﺶ ﺑر یکدیگر ﺑدون در نﻈر ﮔرفتﻦ
عوامﻞ تﻌدیلگر ﺑیان شده است .در ایﻦ مدﻝ متﻐیرهای توانمندی یادﮔیری ،تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،توﻟید ،ساﺯمانی،
ﺑرنامﻪریﺰی راهﺒردی ﺑا در نﻈر ﮔرفتﻦ ﺿریﺐ استاندارد شدۀ مﺴیرهایشان ﺑﻪ ترتیﺐ ﺣدود 34 ،4 ،16 ،26
و 20درصد اﺯ تﻐییرات تجاریساﺯی فناوری را ﺑاعﺚ شده و ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ مﻘادیر تی ،فرﺿیﻪهای مرﺑوﻁ ﺑﻪ
ﺁنها در سﻄﺢ اﻃمینان ﺑاﻻی  95درصد تایید ﮔردیدند ،ایﻦ در ﺣاﻟی است کﻪ فرﺿیﻪهای مرﺑوﻁ ﺑﻪ مرتﺒﻂ
دانﺴتﻦ متﻐیرهای توانمندی ﺑاﺯاریاﺑی و تﺨصیﺺ مناﺑﻊ ﺑا تجاریساﺯی رد شدند .ایﻦ مدﻝ اﺯ سوی دیگر
نشان میدهد کﻪ تجاریساﺯی فناوری نﺰدیﻚ ﺑﻪ  57درصد اﺯ تﻐییرات عملکرد شرکت را سﺒﺐ میشود
و ایﻦ میﺰان تﺄﺛیر در سﻄﺢ اﻃمینان  99درصد قاﺑﻞ تایید است.
در مدﻝ دوم ،تﺄﺛیرات عوامﻞ تﻌدیلگر ،در نﻈر ﮔرفتﻪ شدند .ﺑر اساﺱ ایﻦ مدﻝ ،میتوان ﺑﻪ ایﻦ نکتﻪ
دست یافت کﻪ متﻐیر ناپایداری فناوری ﺑﻪ صورت مﺴتﻘیﻢ ﺑر تجاریساﺯی فناوری و عملکرد شرکتهای
دانﺶﺑنیان داﺧلی تاﺛیرﮔذار است اما ایﻦ موﺿوﻉ در مورد ناپایداری ﺑاﺯار صادﻕ نیﺴت.

جدول( :)9نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجﻪ

مدﻝ 2

نتیجﻪ

مدﻝ 1

β

T

0/192

2/456

قﺒوﻝ

قﺒوﻝ

0/302

2/909

قﺒوﻝ

0/339

رد

0/024

0/615

رد

0/019

0/428

قﺒوﻝ

0/142

1/978

قﺒوﻝ

0/167

2/567

تجاریساﺯی→ ساﺯمانی H4

قﺒوﻝ

0/173

2/048

قﺒوﻝ

0/044

2/065

رد

-0/072

1/507

رد

-0/049

1/591

تجاریساﺯی→ توﻟید H5

قﺒوﻝ

0/242

2/328

قﺒوﻝ

0/266

2/220

قﺒوﻝ

0/568

7/043

قﺒوﻝ

0/562

10/530

قﺒوﻝ

0/205

2/402

رد

-0/131

1/902

قﺒوﻝ

β

t

0/203

2/573
2/713

فرﺿیﻪها
تجاریساﺯی→ یادﮔیریH1
تجاریساﺯی→ تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ H2
تجاریساﺯی→ تﺨصیﺺ مناﺑﻊ H3

تجاریساﺯی→ ﺑاﺯاریاﺑی H6
تجاریساﺯی→ ﺑرنامﻪریﺰی H7
عملکرد شرکت→ تجاریساﺯی H8

 -6جمعبندی  

ﺑر اساﺱ نتایﺞ ﺣاصﻞ اﺯ ﺁﺯمون فرﺿیﻪهای پﮋوهﺶ ،قاﺑلیت اعتماد ﺑﻪ هشت فرﺿیﻪ ،شامﻞ اﺛر مﺜﺒت
پنﺞ توانمندی یادﮔیری ،تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،ﺑرنامﻪریﺰی راهﺒردی و توانمندی ساﺯمان ﺑر عملکرد شرکت
ﺑﻪ واسﻄﻪ تجاریساﺯی فناوری و اﺛر مﺜﺒت تجاریساﺯی فناوری ﺑر عملکرد شرکت ،همﭽنیﻦ قاﺑلیت
اعتماد فرﺿیﻪ اﺛر تﻌدیﻞکنندﮔی مﺜﺒت ناپایداریهای فناوری ﺑر راﺑﻄﻪ ﺑیﻦ تجاریساﺯی فناوری و عملکرد
شرکت ﺑﻪ سﻄﺢ اﻃمینان  95درصد میرسد و دارای ارتﺒاﻁ مﻌناداری هﺴتند؛ اما اﺛر تﻌدیﻞکنندﮔی
ناپایداریهای ﺑاﺯار ﺑر راﺑﻄﻪ ﺑیﻦ تجاریساﺯی فناوری و عملکرد شرکت ،همانند اﺛر مﺜﺒت دو توانمندی
ﺑاﺯاریاﺑی و تﺨصیﺺ مناﺑﻊ ﺑر تجاریساﺯی فناوری ﺑﻪ سﻄﺢ اﻃمینان  95درصد نمیرسد.
نتایﺞ ،نشان میدهند کﻪ شرکتهای دانﺶﺑنیان ﺑاید ﺟهت توسﻌﻪ مﺤصوﻻت ﺟدید و کﺴﺐ دانﺶ و اﻃﻼعات
مرﺑوﻁ ﺑﻪ تجاریساﺯی فناوری ،توﺟﻪ ﺧود را اﺯ ﻃریﻖ یادﮔیری مداوم دانﺶ ،شناسایی نﻘاﻁ قوت و ﺿﻌﻒ و
فرصتها و تهدیدهای ﺧارﺟی و تدویﻦ یﻚ نﻘشﻪ راه روشﻦ و هدفمند و ﺑﻪ ﻃور کلی داشتﻦ یﻚ ﺑرنامﻪریﺰی
راهﺒردی افﺰایﺶ دهند ،عﻼوه ﺑر ایﻦ ،توانمندی یادﮔیری میتواند ﺑا کﺴﺐ دانﺶ و درﻙ ﺑهتر تﻐییرات
فناوری و نیاﺯهای مصرﻑکنندﮔان ،ﺑﻪ تجاریساﺯی فناوری کمﻚ کند .در راستای ایﻦ اهداﻑ ،توانمندی

تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ شرکتها میتواند راه را ﺑرای تﺒدیﻞ ایدههای نامشهود ﺑﻪ مﺤصوﻻت ملموﺱ هموار نماید.

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

تﺄﺛیر متﻐییر تﻌدیلگر ناپایداری فناوری روی
عملکرد شرکت→ تجاریساﺯی H9
تﺄﺛیر متﻐییر تﻌدیلگر ناپایداری ﺑاﺯار روی عملکرد
شرکت→ تجاریساﺯی H10
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مﻄاﺑﻖ نتایﺞ ایﻦ پﮋوهﺶ ،توانمندی تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،ﺑیشتریﻦ اﺛرﮔذاری مﺴتﻘیﻢ را ﺑر تجاریساﺯی فناوری دارد.
مﺤیﻂهاﻱ رقاﺑتﻲ ﺑﻪ شدت تﺤت تﺄﺛیر پیﭽیدﮔﻲ و عدم اﻃمینان ناشﻲ اﺯ تﻐییرات ﺑاﺯار و فناوریهای ﺟدید
توﻟیدﻱ ،قرار دارد ) .(Bayus, 1994ایﻦ تﻐییرات ﺑاعﺚ شدهاند ،شرکتهاﻱ توﻟیدﻱ اﺯ نﻈامهای صنﻌتﻲ سنتﻲ ﺑﻪ
سمت نﻈامهای فراصنﻌتﻲ کﻪ ﺑاعﺚ کیفیت ﺑاﻻتر ،تﺤویﻞهاﻱ سریﻊتر و ﺑﻪ موقﻊ و مﻌرفﻲ سریﻊتر مﺤصوﻻت
ﺟدید مﻲشوند ،ﺣرکت کنند .همﭽنیﻦ تﻌادﻝ ﺑیﻦ مناﺑﻊ در دسترﺱ و قاﺑلیتهاﻱ رقاﺑتﻲ توﻟیدﻱ ﺑﻪ نﻈر مﻲرسد
ﺑراﻱ دستیاﺑی ﺑﻪ عملکرد ساﺯمانﻲ ﺑاﻻ ﻻﺯم ﺑاشد ) .(Carmeli & Tishler, 2004داشتﻦ ملﺰومات مدیریتی و
ﺑرنامﻪریﺰی راهﺒردی ﺑرای ساﺯمانها ،شرﻁ اساسی و پیﺶ ﺑرنده ﺑﻪ شمار میﺁید و سرعت و انﻌﻄاﻑپذیری را
در فرﺁیند تجاریساﺯی و توسﻌﻪ مﺤصوﻝ ﺟدید افﺰایﺶ ﺧواهد داد ).(Schilling & Hill, 1998
در ایﻦ پﮋوهﺶ ،توانمندی تﺨصیﺺ مناﺑﻊ ﺑر تجاریساﺯی فناوری ﺑﻪ صورت مﺴتﻘیﻢ اﺛرﮔذار نﺒود و ﺑﻪ
اﺣتماﻝ ﺯیاد ،ﺑﻪ یﻚ عامﻞ واسﻂ ﺟهت ارتﺒاﻁ ﺑا تجاریساﺯی نیاﺯ دارد .یکﻲ اﺯ موانﻊ ﺑﺰرگ ﺑر سر راه
اﺟراﻱ موفﻘیتﺁمیﺰ راهﺒرد ساﺯمان ،عدم موفﻘیت در پیوند ﺑیﻦ ﺑرنامﻪهاﻱ اﺟرایﻲ و تﻌییﻦ اوﻟویت در
تﺨصیﺺ مناﺑﻊ ﺑﻪ ﺑرنامﻪهاﻱ راهﺒردﻱ ﺑلندمدت است.
افﺰایﺶ شدت رقاﺑت ﺟهانی ،کﺴﺐوکارهای کوﭼﻚ و متوسﻂ را مجﺒور ساﺧت تا ﺑﻪ مفهوم ﺑاﺯاریاﺑی و
کارﺑرد مفاهیﻢ ﺁن اﺯ ﻃریﻖ ﺑاﺯارﮔرایی توﺟﻪ نمایند .ﺑرای ایﻦ مهﻢ ﺑاید موﻟفﻪهایی مانند شناﺧت فرصتها و

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

ویﮋﮔﻲهاﻱ ﺑاﺯار ) ،(Andersen & Foss, 2005)(Wang & Lin, 2009ﺑﺨﺶﺑندﻱ ﺑاﺯار و تﻌییﻦ ﺑاﺯار هدﻑ
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درست ،داشتﻦ سهﻢ ﺑاﺯار مناسﺐ ) ،(Pansiri, 2008تدویﻦ ﺑرنامﻪ ﺑاﺯاریاﺑﻲ مداوم )،(Peel & Bridge, 1998
داشتﻦ سرعت مناسﺐ در تﺤویﻞ کاﻻ ،ﺑﻪ کارﮔیرﻱ روش قیمتﮔذارﻱ مناسﺐ ،توﺯیﻊ مناسﺐ مﺤصوﻻت و
ﺧدمات ،داشتﻦ مﺰایاﻱ رقاﺑتﻲ ) (Lee et al., 2007در قیمت مﺤصوﻻت ،سرعت ﻻﺯم در اراﺋﻪ مﺤصوﻻت
ﺟدید ﺑﻪ ﺑاﺯار و مشترﻱﮔرایﻲ مدنﻈر قرار ﮔیرد .فرهنﮓ همﺒﺴتگﻲ ﺑیشتر و ساﺧتار ساﺯمانﻲ سادهتر در
شرکتهاﻱ دانﺶﺑنیان ،سﺒﺐ افﺰایﺶ توانایﻲ شرکتها در ﮔرایﺶ کامﻞ ﺑﻪ فرهنﮓ ﺑاﺯارﮔرایﻲ و ﺑاﺯاریاﺑﻲ
شده است ).(Pelham & Wilson, 1995
نتایﺞ کلی پﮋوهﺶ نشان میدهد کﻪ توانایی شرکتهای دانﺶﺑنیان در موفﻘیت ﺑﻪ تجاریساﺯی فناوری ،میتواند
ﺑاعﺚ عملکرد ﺑهتر ﺣوﺯه کﺴﺐوکار شود کﻪ ساﺯﮔار ﺑا یافتﻪهای )(Chen, 2009)(Lichtenthaler et al., 2009
) (Lin et al., 2006)(Lockett & Wright, 2005)(Park & Ryu, 2015)(Zahra & Bogner, 2000است؛ ایﻦ
یﻌنی تجاریساﺯی فناوری موفﻖ ،یکی اﺯ مهﻢتریﻦ پیﺶشرﻁهای عملکرد شرکتهای دانﺶﺑنیان است
کﻪ میتواند ﺑاعﺚ کﺴﺐ مﺰیت رقاﺑتی نﺴﺒت ﺑﻪ رقﺒا شود.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اینکﻪ تﻘریﺒا تمام شرکتهای دانﺶﺑنیان ﺑا مناﺑﻊ مﺤدود مواﺟﻪ هﺴتند؛ ﺑاید ﺑا تﻌهد ﺑﻪ توسﻌﻪ

توانمندیهای مﺒتنی ﺑر تجاریساﺯی فناوری ﺑﻪ ﺑهﺒود عملکرد ﺧود کمﻚ کنند .در ﺑاﺯارهای ناپایدار کﻪ تنوﻉ
و تﻐییر در تمایﻼت و تﻘاﺿای مشتریان ﺯیاد است ) ،(Jaworski & Kohli, 1993شرکتها ﺑا میﺰان ﺑیشتری
اﺯ دانﺶ فناورانﺔ ﻏیرقاﺑﻞ استفاده در داﺧﻞ مواﺟﻪ میشوند ﺯیرا ایﻦ شرکتها قادر نیﺴتند کﻪ ایﻦ میﺰان دانﺶ
را ﺑا همان سرعت تﻐییرات در ﺑاﺯار ﺑﻪ ﺑهرهﺑرداری ﺑرسانند ) .(Hung & Chou, 2013ﺑناﺑرایﻦ در ایﻦ شرایﻂ،
شرکتها ﺑﻪ ﺧارﺝ کردن فناوری اﺯ شرکت تا قﺒﻞ اﺯ ﺑیارﺯششدن ﺁن تمایﻞ مییاﺑند .ﺑدیهی است کﻪ ایﻦ
فرﺁیند ﺑاید منجر ﺑﻪ ﺑاﻻ رفتﻦ سهﻢ تجاریساﺯی فناوری در دستیاﺑی ﺑﻪ عملکرد شرکت شود اما دﻻیلی مانند
مفهوم متفاوت عملکرد شرکت نﺴﺒت ﺑﻪ عملکردهای نوﺁورانﻪ ،ماﻟی و اقتصادی ،ﺿﻌﻒ در ﺯیر ساﺧتهای
تجاریساﺯی فناوری مﺜﻞ عدم کارایی مﺤصوﻻت تجاریساﺯی شده در صنﻌت ،عدم توﺟﻪ ﺑﻪ شرکتهای
نوﻇهور و قوانیﻦ ﺿﻌیﻒ ﺣفاﻇت اﺯ داراﺋیهای فکری در سﻄﺢ ملی )پورعﺰت و ﺣیدری ،(1390 ،ﺑاعﺚ
عدم تایید فرﺿیﻪ مورد نﻈر در ایﻦ پﮋوهﺶ ﮔردیده است.
اﺛر تﻌدیﻞکنندﮔی مﺜﺒت ناپایداریهای فناوری ﺑر راﺑﻄﻪ ﺑیﻦ تجاریساﺯی فناوری و عملکرد شرکت در ایﻦ
موﺟود در شرکتها افﺰایﺶ مییاﺑد .اﺯ ایﻦ رو شرکتها ﺑاید تا قﺒﻞ اﺯ ﺑیارﺯششدن فناوریهای ﺧود،
ﺁنها را اﺯ ﻃریﻖ تجاریساﺯی فناوری اﺯ مرﺯهای ﺧود ﺧارﺝ کنند .ایﻦ امر ﺑاعﺚ ﺑهﺒود عملکرد شرکت در
ﺯمینﻪهای انتشار مﺤصوﻻت ﺟدید ﺑیشتر و رﺿایت مشتریان اﺯ مﺤصوﻻت ﺟدید نﺴﺒت ﺑﻪ رقﺒا در همان
صنﻌت میشود.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ نتایﺞ ﺑﻪ دست ﺁمده اﺯ ایﻦ پﮋوهﺶ ،میتوان ﺑرای شرکتهای دانﺶﺑنیان داﺧلی )کﻪ در ایﻦ
پﮋوهﺶ شرکتهای مﺴتﻘر در شهرﻙ علمی و تﺤﻘیﻘاتی اصفهان نمایندﮔی ﺁنها را ﺑﻪ عهده دارند( ،ﻟﺰوم
تمرکﺰ ﺑر شناسایی ،ﺟذﺏ و ﺑهرهﺑرداری اﺯ دانﺶ ﺟدید ﺑﻪ ویﮋه ﺑرای کﺴﺐ موقﻌیت رقاﺑتی شرکت،
نﻈارت ﺑر روند توسﻌﻪ فناوری و اﺟرای پروژههای تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ ،و توانایی ﺑاﺯﺧورد ﺑاﺯار و مشتری در
فرﺁیند نواوری فناورانﻪ را ﺑﻪ عنوان توصیﻪ اساسی مﻄرﺡ کرد؛ ﭼرا کﻪ یافتﻪهای پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ،نشان اﺯ
سهﻢ ﺑاﻻی توانمندیهای نوﺁوری فناورانﻪ ﺑﻪ ویﮋه توانمندیهای یادﮔیری و تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ در دستیاﺑی
ایﻦ شرکتها ﺑﻪ تجاریساﺯی موفﻖ و رسیدن ﺑﻪ کﺴﺐ مﺰیت رقاﺑتی ﺟهت رسیدن ﺑﻪ عملکرد مورد نﻈر
دارد و هر ﭼﻪ ناپایداریهای مﺤیﻄی ﺑیشتر ﺑاشد ،تﺄﺛیر تجاریساﺯی فناوری ﺑر عملکرد شرکت افﺰایﺶ
مییاﺑد .ﺑر ایﻦ اساﺱ ،شرکتها ﺑاید ﺑﻪ صورت همﺰمان کﻪ در ﺣاﻝ تﻘویت توانمندیهای نوﺁوری
فناورانﻪ ﺧود هﺴتند ﺑﻪ سرعت تﻐییرات فناوری و فرصتها و تهدیدات در صنﻌت مرتﺒﻂ ﺑﻪ ﺧود و تﺄﺛیر
ﺁن ﺑر توﻟید مﺤصوﻻت ،و اوﻟویتهای مشتریان ،توﺟﻪ دو ﭼندان داشتﻪ ﺑاشند.

تحلیل تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تجاریسازی فناوری و عملکرد شرکت-های دانشبنیان استان اصفهان

پﮋوهﺶ مورد تایید قرار ﮔرفت .ﺑا ﺑاﻻ رفتﻦ ناپایداریهای فناورانﺔ ،سرعت اﺯ ﺑیﻦ رفتﻦ ارﺯش فناوریهای
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ﺑیشتریﻦ مشارکتکنندﮔان در ایﻦ پﮋوهﺶ ،شرکتهای فﻌاﻝ در ﺣوﺯه فناوری اﻃﻼعات ﺑا ساﺑﻘﻪ کار کمتر
اﺯ سﻪ ساﻝ و ﺑا نوﻉ فﻌاﻟیت نوپا ﺑودند ،توانمندی یادﮔیری و تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ در ﺣوﺯه فناوری اﻃﻼعات ﺑﻌد
اﺯ ﺣوﺯه ﺯیﺴتفناوری دارای ﺑیشتریﻦ اهمیت است و در امر تجاریساﺯی شرکتهای ﺯیﺴتفناوری و
نانوفناوری ﺑا ساﺑﻘﻪ کار 4تا  6ساﻝ ﺑﻪ ایﻦ موﺿوﻉ ﺑیشتر اﺯ شرکتهای سایر ﺣوﺯهها اهمیت میدهند .اﺯ
ﺟملﻪ پیشنهاداتی کﻪ میتوان ﺑﻪ شرکتهای ﺣوﺯههای ﮔوناﮔون ﺑا ساﺑﻘﻪ کمتر اﺯ سﻪ ساﻝ و نوﻉ فﻌاﻟیت نوپا
داد ،ایﻦ است کﻪ همانند ﺣوﺯههای فناوری اﻃﻼعات ،ﺯیﺴتفناوری و نانوفناوری ﺑﻪ توانمندی یادﮔیری و
تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ عﻼوه ﺑر سایر توانمندیها در امر تجاریساﺯی فناوری ﺑیشتر اهمیت دهند و همواره ﺑﻪ دنﺒاﻝ
تﻘویت ﺑﺨﺶهای نام ﺑرده ﺑاشند.
ایﻦ پﮋوهﺶ همﭽون سایر پﮋوهﺶها ﺑا مﺤدودیتهایی مواﺟﻪ است کﻪ اشاره ﺑﻪ ﺁنها میتواند راهنمای
مﺤﻘﻘانی ﺑاشد کﻪ مشتاقند در ﺁینده در ﭼنیﻦ ﺣوﺯههایی ﺑﻪ پﮋوهﺶ ﺑﭙرداﺯند .مﺤدودیتها ﺑﻪ ایﻦ شرﺡ
هﺴتند:
• ﺟامﻌﻪ ﺁماری ،تنها شرکتهای دانﺶﺑنیان استان اصفهان ﺑوده و در نتیجﻪ ﺁن نمونﻪ مﺤدود در نﻈر
ﮔرفتﻪ شده است.
• علیرﻏﻢ اینکﻪ در ایﻦ پﮋوهﺶ تﻼش شد ،عوامﻞ تﺄﺛیر ﮔذار انتﺨاﺏ شده ،عمومیت داشتﻪ ﺑاشند اما ﺑا
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توﺟﻪ ﺑﻪ اینکﻪ شرکتهای مﺨتلﻒ دارای مﺤیﻂ کﺴﺐوکار متفاوت ﺑا یکدیگر هﺴتند ،میﺰان اهمیت
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عوامﻞ و تجاریساﺯی فناوری ﺑر اساﺱ مﺤیﻂ فﻌاﻟیت و نوﻉ فناوری قاﺑﻞ تﻌمیﻢ ﺑﻪ دیگر صنایﻊ یا
فناوریها نمیﺑاشد.
• ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اینکﻪ ایﻦ پﮋوهﺶ در یﻚ مﻘﻄﻊ ﺯمانی ﺧاﺹ انجام شده ،امکان تﻐییر نﻈر ﺧﺒرﮔان ﺑا
توﺟﻪ ﺑﻪ تﻐییرات شرایﻂ وﺟود دارد و ﻟذا ممکﻦ است کﻪ در مﻘﻄﻊ ﺯمانی دیگر عوامﻞ توانمندیهای
نوﺁوری فناورانﻪ تﺄﺛیرﮔذار ﺑر تجاریساﺯی فناوری تﻐییر کند.
• سایر تﻌدیﻞﮔرها مانند پویایی رقﺒا و پویایی مشتری در مدﻝ ایﻦ پﮋوهﺶ در نﻈر ﮔرفتﻪ نشد.
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High-tech
Technological Innovation Capabilities
LC: Learning Capability
R&DC: Research And Development Capability
RAC: Resource Allocation Capability
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MC: Marketing Capability
OC: Organization Capability
SPC: Strategic Planning Capability
TC: Technological Commercialization
TT: Technological Turbulence
MT: Market Turbulence
CP: Company Performance
Discriminant Validity
Goodness of fit
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