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Abstract

Purpose: The purpose of this study is to present a
comprehensive review on the literature available on
commercialization of knowledge-based products in
Iran so as to determine and rank the most affecting
facors considering export facilitating approach.
Methodology: with regard to the purpose, this
research could be known as a functional research
being done as analytical survey. The statistical
group includes 133 faculty members of Islamic
Azad university of Mashhad in which a sample of
71 members have been randomly selected based on
Cochran formula. To find the importance degree of
effective factors and to rank them, we then applied
the descriptive and deductive statistic techniques
within SPSS software as well as the Friedman test
on the data gathered from questionnaire.
Findings: among the four main determined affecting
factors of commercialization process of knowledgebased products, in final ranking, the economical and
legal factors with mean of 4.11 and export facilitator
factors with the mean of 4 received the highest rank
respectively. Furthermore the technical factors and
cultural and social factors with mean score of 3.95
and 3.94 could be implied as thired and forth
factors.
Conclusion: the Likert Spectrum questionnaire with
high reliability has been prepared on the basis of
which, 4 main criteria including 22 sub-criteria have
been considered as the affecting factors of
commercialization process for commercializing the
knowledge-based products in Iran. These identified
affecting factors could be then taken into
consideration for proposing executive solutions to
create a coherent program for planning and
organizing
favorable
conditions
for
the
commercialization and export of knowledge based
products and removing existing barriers.
Keywordscommercialization process of knowledgebased products, ranking, statistics techniques, Friedman
test, SPSS.

*Corresponding Author: Majid Shamsi
Email: shamsi63m@gmail.com

چکیده
 هدف از این پژوهش انجام مرور جامعی بر مطالعات انجام شده در زمینه:هدف
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مقدمه
افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن
به ملرز  31تریلیلون دالر عملدتاً ناشلی از تجلاریشلدن
دستاوردهای پژوهشی اسلت .محققلان بله طلور مسلتمر
تالش میکنند که کاالهای جدیدی ابداع و به بازار عرضه
کنند که مشابه آنها قبالً وجود نداشته باشد یلا از ویژگلی-
های نوینی برخوردار باشند .از آنجا که امروزه کاالهلا بله
1
سبب تحوالت سلریع تکنوللوژیکی دارای چرخله حیلات
بسیار کوتاهی میباشند ،پژوهشگران از طریلق همگرایلی
تکنولوژی 2سعی میکننلد کاربردهلای متنلوع و متعلددی
برای هر یک از کاالها ایجاد و میزان تقاضلا و دوره عملر
محصو آن را در بازار افزایش دهند که ایلن مهلم بلدون
تجاریسازی فناوری و ارتقاء حجم صلادرات محصلوالت
فناورانه امکان پذیر نیست.
نگاهی به ترکیب صادرات تعلدادی از کشلورهای
دنیا ،به ویژه کشورهای صنعتی و نوصنعتی ،نشان میدهد
که بیش از  31تا  41درصد اقالم صادراتی آنها را فرآورده-
هایی تشکیل میدهد که حاصل تجاریشدن یافتلههلای
پژوهشی هستند .در بین این اقالم میتوان به انواع رایانله،
تجهیزات و دستگاههای نلوین مخلابراتی ،دسلتگاههلای
پردازش اطالعات ،واحدهای ذخیره ،انلواع ملاهواره ،رادار،
محصوالت صنایع هوا  -فضا ،مواد جدیدی که از توسعه یا
ترکیب مواد تولید میشود مانند کابل فیبر نلوری ،سلالح-
هلای پیشلرفته ،فلرآوردههلای فناورانله هسلتهای ماننلد
رآکتورها ،دستگاهای جداسازی ایزوتوپها و ادوات پزشکی
اشاره کرد .از طرفی نقش و اهمیت تکنوللوژی در تئلوری
نوین تجارت و اعتقاد براین که پیشرفت تکنولوژیکی یک
عنصر حیاتی در رشد اقتصادی پایدار میباشد ،بله صلورت
گستردهای در بین اقتصاددانان امروزی پذیرفته شده است.
عالوه بر آن جریان تجارت در میلان کشلورها تلا حلدود
زیادی بستگی بله تفلاوتهلای دانلش تکنولوژیلک ایلن
کشورها دارد .طی دو دهه اخیر مصنوعات با تکنولوژی باال
در جهان یکی از بخشهای مهم صادراتی به شمار آمدهاند
که ارزش افزوده و دستمزد باالیی را نیز با خود به هملراه
آورده است (بوشهری و همکاران.)1382 ،
تجللاریسللازی فنللاوری3را تبللدیل دانللش بلله
و خدمات با کاربردهای عملی و یا استفاده ارزشلمند ملی-
دانند .به عبارتی ،تجاریسازی وقتی آغاز میشود که یلک
1. Life Cycle
2. Technology Convergence
3. Technology Commercialization

کسب و کار به عنوان شیوهای برای اسلتفاده از پیشلرفت-
های علمی و دانشهای نوین ،با هدف پاسخ به نیاز بازار از
طریق طراحی ،توسعه ،ساخت و تولید ،و بازاریابی و شلامل
تالشهای بعدی برای ارتقاء محصو  ،ایجاد شود.
انتخللاب مللد تجللاریسللازی ،مبنللای فراینللد
تجاریسازی و انتخاب راهبرد تجاریسازی در قللب ایلن
فرایند است و به انتخاب مسیری که یک سازمان به وسیله
آن قصد دارد از یک نوآوری و محصلوالت حاصلل از آن
درآملد و سلود بله دسلت آورد ،اشلاره دارد (یلداللهی و
کالتهایی.)1389 ،
شیروانی ( )1383مهمترین اهداف و ماموریتهای
تجاریسازی محصوالت دانشبنیان را بدین صورت بیلان
میکند :گسترش بازار محصوالت دانایی محلور و دانلش-
بنیان؛ ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان؛ فراهم شدن
ضوابط الزم برای ایجاد فضای کسبوکلار دانلایی محلور؛
تحقق زنجیره کامل از ایده تا محصو تجلاری در کشلور؛
افللزایش نقللش حمللایتی دانشللگاه و مراکللز تحقیقللاتی در
تسهیل روند رسیدن دستاوردهای مخترعان و نلوآوران بله
بازار؛ تقویت همکاری بین نهادهلای علملی و فنلاوری بلا
مراکللز صللنعتی ،تولیللدی و خللدماتی و سللرمایه گللذاران؛
هماهن شدن فعالیتهای دانشگاه و مراکز تحقیقلاتی بلا
اولویتهای تحقیقاتی و فناوری مصوب مراجلع قلانونی؛ و
افزایش درآمد دانشگاه و مراکز تحقیقاتی.
فکور و حاجی حسینی ( )1387در مطالعله ملوردی
هفت دانشگاه کشور تحت عنوان ”کارآفرینی دانشلگاهی و
تجاریسازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران“ به این
نتیجه رسیدند که :دانشگاههای مورد بررسی در سا هلای
اخیر به سمت کارآفرینی و تجاریسازی حرکت کردهانلد و
دالیل این نتیجهگیری را به این صلورت بیلان نملودهانلد:
ایجاد نهادهلای مختللف ذیلربط در دانشلگاه (مراکلز کلار
آفرینی و پارکهای علمی) ،اقدام به پشلتیبانی از فعالیلت-
های ثبت اختراع در دانشگاه ،شدت قابل توجله همکلاری
دانشگاه و صلنایع در اجلرای طلرحهلا و پلروژههلا ،اکثلر
دانشگاهها به سازوکارهای تجلاریسلازی ماننلد لیسلانس
دهی و شرکتهای انشعابی در جلسات ابلراز تمایلل ملی-
نمودند .نتایج دیگر مؤید این نکته بلود کله علیلرغم ایلن
روندهای مثبت هنوز فعالیتهای مهمی چون لیسانسدهی
و انتقا حقوق داراییهای فکری یا شرکتهلای انشلعابی
دانشگاهی رایج نیست و فعالیلتهلای مربلوط بله ثبلت و
حفاظت حقوقی از داراییهای فکری حاصل از دانشگاه که
وظایف وسیعتری را شلامل ملیشلود ،منحصلر بله ارائله
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راهنمای در مورد نحوهی ثبت اختراع است .حتی در ملورد
مالکیت حقلوق دارایلیهلای فکلری حاصلل از تحقیقلات
دانشگاهی یا نحوهی تسهیم دانشلگاهیان در عوایلد ملالی
ناشی از این داراییها مقررات روشنی ندارد.
جهت شناسایی معیارها و زیر معیارهای مؤثر پلس
از مطالعه تحقیقات و مستندات پیشلین در حیطله عواملل
مؤثر بر تجلاریسلازی محصلوالت دانلش بنیلان توسلط
محققان فکور ( ،)1387بنلدریان ( ،)1388صلنوبر (،)1391
میربلوک ( ،)1387قاضی نوری ( ،)1384مهرگلان ()1391
و همچنین مصاحبه اولیه و نظر سلنجی از 23نفلراز افلراد
خبللره متشللکل از جمعللی از اسللاتید دانشللگاه فردوسللی و
دانشگاه آزاد تهران واحلد جنلوب و همچنلین کارشناسلان
مرکز رشد دانشگاه فردوسی و مدیران فعا در پارک عللم
و فناوری مشهد؛ عوامل مؤثر بر تجاریسازی محصلوالت
دانش بنیان در قالب  41عامل دستهبنلدی کردنلد .سلپس
این عوامل در اختیار  7نفر از اساتید و خبرگان قرار گرفلت
و پس از اجماع نظر بلین آنهلا نهایتلاً در قاللب  22عاملل
فرعی و  4عامل اصلی به شرح زیر انتخاب و معرفی نمود:
عوامل فنی :پیچیدگیهای فنی فناوری ،میلزان در
دسترس بودن فناوری ،امکلان توسلعه فنلاوری در آینلده،
بومیسازی و اعما تاییرات و اصالحات فناوری متناسلب
با بازار هدف فناوری عوامل فرهنگلی و اجتملاعی :میلزان
اشتاالزایی فناوری در صورت تجاریسازی و تولیلد انبلوه،
همکاری مراکز تحقیقاتی (مراکز رشد ،پلارکهلای عللم و
فناوری) و صنایع ،حضور و فعالیت صندوقهلای سلرمایه-
گذاری ،تعیین ضوابط انتخاب فناوری توسط دولت ،میلزان
اعتقاد و باور نهادهای دولتی و غیردولتی به توان تحقیقاتی
پژوهشگران.
عوامل اقتصادی و حقوقی :حمایت مالی صلندوق-
های سلرمایهگلذاری دولتلی و خصوصلی از فعایلتهلای
تجللاریسللازی تحقیقللات ،بهرمنللدی از سللود حاصللل از
موفقیتهای تجاریسازی برای تحقیقات ،حمایت از حقوق
مالکیت فردی ،وجود آیین نامهها ،دستورالعملها و ضوابط
دقیق ،شرایط ثبلت اختلراع و حفاظلت حقلوقی و اعطلای
معافیت عوارض؛ حقلوق گمرکلی؛ سلود بازرگلانی جهلت
واردات ماشللین آالت ،تجهیللزات ،مللواد اولیلله ،کاالهللا و
قطعات مورد نیاز برای تولید کاال.
عوامل تسهیل کننده صلادرات (توسلعه حمایلت از
صادرات شرکتهای دانشبنیان) :این عواملل بله صلورت
زیر دستهبندی میشوند:
اعطای تسهیالت نقل و انتقلاالت ملالی :مشلاوره
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برای تلامین ملالی از طلرق مختللف و همچنلین معرفلی
فرآیندهای مالی استاندارد بر مبنای تجارت بینالملللی بله
شرکتها ارایه میگردد .در این بخش خدمات تسهیل نقل
و انتقاالت بینالمللی شامل مواردی نظیر :گشلایش اعتبلار
اسنادی ،ضمانتنامه ارزی ،فاینلانس ،انتقلا ملالی املن،
تهللاتر ارزی و همچنللین خللدمات مللالی – تجللاری نظیللر
کاهش ریسک تجارت خارجی (جایگزین  ) LCملیباشلد.
عالوه بر آن ،اعتبارسنجی شرکتهای خارجی جهت کسب
اطالعات بیشتر از شرایط شرکتهای طرف قرارداد ،بسلیار
راهگشا خواهد بود.
مشاوره جهت أخذ مجوزها و استانداردهای بلین-
الملل :فلروش محصلوالت در هلر بلازار نیازمنلد دریافلت
تأییدیه ها و رعایت استانداردهای بازار کشور هلدف اسلت.
عدم شناخت مجوزها ،تأییدیهها یکی از موانع ورود به بازار
بوده و منجر به سلردرگمی شلرکتهلا در فرآینلد فلروش
محصوالت خود می گردد .به همین منظور به شرکتهلای
تولید کننده پیشنهاد می گردد تا قبل از تصمیم بله توسلعه
بازار خود ،با تدوین گزارش نیازسنجی مجوزها و تأییدیهها
از الزامات حضور در بازارهای مورد نظر آکاهی یابند.
آشنایی با بازار هدف صلادرات در حلوزه طراحلی
صنعتی و بسته بندی :ارگونومی ،شکل ظاهری ،گرافیک و
بستهبندی محصلوالت ملی توانلد نقلش مهملی در جللب
رضایت مصرف کنندگان ایفلا نمایلد و از ایلن رو ،طراحلی
صنعتی و بسته بندی دارای جایگلاه مهملی در بازاریلابی و
توسعه بازار محصوالت است .با توجه به ماهیت بازارهلای
صادراتی و ناشناخته بودن الزامات و سالیق بازارهای هدف
این موضوع از اهمیت باالتری برخلوردار اسلت .متاسلفانه
عدم توجه به این موضوع سبب شده اسلت تلا بسلیاری از
بازارهای بالقوه صادراتی کشور با چلالش مواجله شلود .در
این راستا با ارائه این خدمات سعی میشود تا شرکتهلای
صادرکننده ضمن آشنایی با الزامات هدف در حوزه طراحی
صنعتی و بستهبندی ،طراحیهای ملورد نظلر ایلن بازارهلا
تامین نمایند .طراحی صنعتی به عنوان ابزاری بلرای خللق
ارزشهای اقتصادی و فرهنگی میباشد و با یلک تصلمیم
آگاهانه فرآیندی را میآفریند کله اطالعلات (ایلده) را بله
مفهومی خارجی درظقالب قابل لمس (محصو ) و یلا غیلر
قابل لمس (خدمات) تبدیل میکند .ابزاری که بله بهینله-
سازی کاربرد ،ارزش و ظاهر محصلوالت و سلامانههلا ،آن
هم به منظور ایجاد سود دو جانبه بلرای مصلرف کننلده و
تولیدکننده میپردازد .انواع خدمات مرتبط با ایلن ایسلتگاه
شامل طراحی محصو برای فناوری ،طراحی بسته بنلدی،
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طراحی برند ،طراحی مجدد و طراحی محیط میباشد.
ارائه خدمات تبلیاات و بازاریابی بین الملل :فروش
تخصصی در نمایشگاههای خارجی ،برندسلازی ،حضلور در
نمایشگاه بینالمللی ،رصد بازار بینالمللی ،مشاوره بازاریابی
و بازاریابی بین الملل
خللدمات بازرگللانی و حمللل و نقللل بللینالمللللی:
بازرگانی ،امور گمرکی ،حمل و نقل بینالمللی ،خدمات أخذ
کارت بازرگانی ،مشاوره گمرک و ترخیص کاال

مالکیللت فکللری و تحلیللل پتنللت :ثبللت عالمللت
تجاری ،جستجو یا ارزیابی پتنت ،رصد فناوری
آموزش ،مشاوره و تدوین برنامه صادراتی :مشاوره
صادرات و تدوین برنامه صادراتی
در نمودار  1عوامل اصلی و شاخصهای ملؤثر بلر
تجاریسلازی محصلوات دانلش بنیلان بصلوت شلماتیک
نمایش داده شده است.

نمودار  .1عوامل اصلی و شاخصهای مؤثر بر تجاریسازی محصوات دانش بنیان
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و اساتید مورد تأییلد قلرار گرفلت .ایلن پرسشلنامه شلامل
سنجش عوامل فنی (سئواالت  1تا  ،)5عوامل فرهنگلی و
اجتماعی (سئواالت  6تا  ،)11اقتصادی و حقوقی (سئواالت
 11تا  )15و عوامل تسهیلکننده صادرات (سواالت  16تلا
 )22دسته بندی و مشلخص شلدهانلد .سلپس بلر اسلاس
فرمو تعیین حجم نمونه با ضریب خطای  1/18و ضریب
اطمینان  ،%95نمونه  133نفری به طور تصادفی انتخاب و
پرسشنامهها بین آنها توزیع شد .با پیگیریهلای فلراوان از
ای لن تعللداد 66 ،پرسشللنامه جمللع آوری و در نهایللت 66
پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گرفت.

برای رسیدن به هدف تحقیق ،سئواالت زیر مطرح
شده است.
 -1عوامللل مللؤثر بللر فرآینللد تجللاریسللازی محصللوالت
دانشبنیان کدامند؟
 -2عوامللل مللؤثر بللر فرآینللد تجللاریسللازی محصللوالت
دانشبنیان جهت صادرات به چه صورت اولویلتبنلدی
میشوند؟
 -3عوامللل اثرگللذار فنللی در تجللاریسللازی محصللوالت
دانشبنیان و صادرات کدامند؟
 -4عوامل اثرگذار فرهنگی و اجتملاعی در تجلاریسلازی
محصوالت دانشبنیان کدامند؟
 -5عوامل اثرگذار اقتصلادی و حقلوقی در تجلاریسلازی
محصوالت دانشبنیان کدامند؟
 -6عوامل اثرگلذار تسلهیل کننلده صلادرات محصلوالت
دانشبنیان پس از تجاریسازی کدامند؟

یافتههای تحقیق
در این بخش با عنایت به مسأله تحقیق تالش نملودهایلم
نتایج بدست آمده از تحقیق را مورد بحلث و بررسلی قلرار
دهیم و به تبیین یافتههای پژوهشی بپردازیم .همانطور که
در باال اشاره شلد افلراد مصلاحبه شلونده از حیلث سلطح
تحصیالت دارای دو سطح فوق لیسانس و دکتری؛ از حیث
سابقه خدمت نیز به افراد دارای کمتلر از  5سلا خلدمت،
بین  5تا  11سا خدمت و دارای بیشتر از  11سا خدمت
میباشند .همچنین افراد مصاحبه شونده از حیث داشتن یلا
نداشتن سابقه ایجاد کسبوکار و نوآوری نیز بله دو گلروه
مختلف تقسیم میشوند .کله در جلدو  1توزیلع فراوانلی
دادهها از حیث این متایرها بلا توجله بله پرسشلنامههلای
جمعآوری شده ارائه شده است.

روش تحقیق
برای گردآوری اطالعات مورد نیاز به منظلور دسلتیابی بله
اهداف پژوهش ،پرسشنامه ای با  22سوا بر مبنای طیلف
لیکرت طراحی شده است .گرفتن نمره باال در این مقیلاس
نشللانه تللأثیر بللاالی آن عامللل بللر فرآینللد تجللاریسللازی
محصوالت دانشبنیان اسلت .در پلژوهش حاضلر ،مقلدار
آلفای کرونباخ  1/71به دست آمد که گویای اعتبار بلاالی
پرسشنامه است .روایی پرسشنامه با نظرخواهی از خبرگلان

جدول  .1توزیع فراوانی دادهها از حیث متایرهای میزان تحصیالت ،سابقه خدمت و تجربه ایجاد کسبوکار
متغیر
سطح تحصیالت

سابقه خدمت

تجربه ایجاد کسب و کار

جداو  2تا  13به ترتیب به توصیف عوامل فنلی،
فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی و تسلهیل کننلده
صادرات از دیدگاه مصاحبه شوندگان با توجه به سه متایلر
مطرح شده (سطح تحصیالت ،سابقه خدمت و تجربه ایجاد
کسبوکار و نوآوری) میپردازند .ستونهای او تلا هفلتم

سطح تحصیالت

فراوانی

فراوانی نسبی

فوق لیسانس
دکتری
جمع
کمتر از  5سا
بین  5تا  11سا
بیشتر از  11سا

27
39
66
31
18
18

59/19
41/91
111
4 .45
3 .27
3 .27

جمع

66

111

دارد
ندارد
جمع

24
42
66

36/4
63/6
111

جداو  2تا  13به ترتیب شلامل فراوانلی تعلداد مصلاحبه
شوندگان در هریک از سطوح متایرها ،میلانگین ،انحلراف
معیار ،فاصله اطمینان و کمینه و بیشینه نمره کسلب شلده
جهت عوامل فنی در هریک از سطوح متایرها میباشند.
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جدول  .1توصیف عوامل فنی با توجه به متایر سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

فوق لیسانس

27
39
66

4/11
3/75
3/9

سابقه خدمت

فراوانی

میانگین

کمتر از  9سال

دکتری
جمع

 1/59فاصله اطمینان

انحراف از
معیار

حد پایین

حد باال

1/425
1/698
1/616

3/784
3/331
3/626

4/438
4/175
4/173

کمینه

بیشینه

3/61
2/41
2/41

4/81
4/61
4/81

جدول  .7توصیف عوامل فنی با توجه به متایرسابقه خدمت

بین  9تا 11
سال
بیشتر از 11
سال
جمع

 1/59فاصله اطمینان

انحراف از

کمینه

بیشینه

4/4

معیار

حد پایین

حد باال

31

3/78

1/592

3/356

4/213

2/4

18

4/23

1/527

3/679

4/787

3/6

4/8

18

3/63

1/773

2/821

4/445

2/4

4/4

66

3/86

1/645

3/577

4/149

2/4

4/8

جدول  .1توصیف عوامل فنی با توجه به متایر تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری
تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری

فراوانی

میانگین

انحراف از معیار

دارد

24
42
66

3/7111
3/9286
3/8455

1/83495
1/51611
1/63525

ندارد
جمع

 1/59فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

3/1121
3/6364
3/5638

4/3981
4/2217
4/1271

کمینه

بیشینه

2/41
3/11
2/41

4/61
4/81
4/61

جدول  .9توصیف عوامل فرهنگی و اجتماعی با توجه به متایر سطح تحصیالت
سطح
تحصیالت

انحراف از

فراوانی

میانگین

27

888 .3

451 .1

39
66

815 .3
845 .3

438 .1
442 .1

فوق
لیسانس
دکتری
جمع

 1/59فاصله اطمینان

کمینه

بیشینه

61 .4
41 .4
61 .4

معیار

حد پایین

حد باال

711 .3

167 .4

21 .3

673 .3
736 .3

957 .3
954 .3

11 .3
11 .3

جدول .9توصیف عوامل فرهنگی و اجتماعی با توجه به متایر سابقه خدمت
سابقه خدمت
کمتر از  9سال
بین  9تا  11سال
بیشتر از  11سال
جمع

فراوانی

میانگین

31
18
18
66

3/844
3/811
3/633
3/774

انحراف از

 1/59فاصله اطمینان

معیار

حد پایین

حد باال

1/335
1/394
1/726
1/486

3/718
3/614
3/271
3/654

3/969
3/996
3/994
3/894

کمینه

بیشینه

3/21
3/41
2/41
2/41

4/41
4/41
4/41
4/41
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جدول .3توصیف عوامل فرهنگی و اجتماعی با توجه به متایر تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری
تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری

فراوانی

میانگین

دارد

21
45
66

3/971
3/826
3/872

ندارد
جمع

 1/59فاصله اطمینان

انحراف
از معیار

حد پایین

حد باال

1/431
1/389
1/415

3/775
3/719
3/773

4/167
3/943
3/972

کمینه

بیشینه

3/41
3/21
3/21

4/41
4/61
4/61

جدول .7توصیف عوامل اقتصادی و حقوقی با توجه به متایر سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

فوق لیسانس

27
39
66

4/111
3/953
4/118

دکتری
جمع

 1/59فاصله اطمینان

انحراف از
معیار

حد پایین

حد باال

1/519
1/436
1/471

3/919
3/812
3/912

4/312
4/195
4/133

کمینه

بیشینه

3/41
3/41
3/41

4/81
4/61
4/81

جدول  .5توصیف عوامل اقتصادی و حقوقی با توجه به متایر سابقه خدمت
سابقه خدمت

فراوانی

میانگین

کمتر از  9سال

31
18
18
66

3/981
3/411
3/811
3/772

بین  9تا  11سال
بیشتر از  11سال
جمع

 1/59فاصله اطمینان

انحراف از
معیار

حد پایین

حد باال

1/391
1/111
1/569
1/459

3/834
3/411
3/516
3/659

4/125
3/411
4/183
3/885

کمینه

بیشینه

3/41
3/41
2/81
2/81

4/81
3/41
4/41
4/81

جدول  .11توصیف عوامل اقتصادی و حقوقی با توجه به متایر تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری
تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری

فراوانی

میانگین

انحراف از معیار

ندارد

24
42
66

3/851
4/157
3/981

1/518
1/461
1/489

دارد
جمع

 1/59فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

3/631
3/913
3/861

4/168
4/211
4/112

کمینه

بیشینه

3/11
3/41
3/11

4/41
4/81
4/81

جدول  .11توصیف عوامل تسهیل کننده صادرات با توجه به متایر سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

میانگین

انحراف از معیار

فوق لیسانس

27
39
66

2/922
3/717
3/392

1/729
1/574
1/749

دکتری
جمع

 1/59فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

3/633
3/531
3/218

3/211
3/914
3/576

کمینه

بیشینه

1/86
2/29
1/86

4/31
4/33
4/33
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جدول  .11توصیف عوامل تسهیل کننده صادرات با توجه به متایر سابقه خدمت
سابقه خدمت

فراوانی

میانگین

کمتر از  9سال

31
18
18
66

4/165
3/921
3/871
3/973

بین  9تا  11سال
بیشتر از  11سال
جمع

انحراف از

 1/59فاصله اطمینان

معیار

حد پایین

حد باال

1/271
1/397
1/516
1/389

3/963
3/723
3/614
3/877

4/166
4/119
4/128
4/168

کمینه

بیشینه

3/62
3/11
2/81
2/81

4/42
4/21
4/33
4/42

جدول  .17توصیف عوامل تسهیل کننده صادرات با توجه به متایر تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری
تجربه ایجاد کسب و کار و نوآوری

فراوانی

میانگین

انحراف از معیار

ندارد

27
39
66

3/766
4/174
3/948

1/543
1/243
1/419

دارد
جمع

جهت تحلیل دادهها در ابتلدا و قبلل از انجلام هلر
آزمون آماری ،اطالع از نرما بودن دادههای تحقیق امری
الزامیست .ابتدا آزمون کولموگروف -اسمیرنوف توسط نرم
افزار  SPSS22بکار گرفته شد تا از نرملا بلودن توزیلع
دادههای پژوهش اطمینان حاصل شود .از آنجا کله سلطح

 1/59فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

3/551
3/955
3/845

3/981
4/153
4/151

کمینه

بیشینه

3/11
3/62
3/11

4/41
4/42
4/42

معناداری کلیه متایرها (عواملل) کلوچکتر از  1/15اسلت،
ادعای نرما بودن پذیرفته نمیشود و فرض نرما بلودن
دادهها رد میشود .در جدو  14نتیجه آزمون کولموگروف
اسمیرنف نمایش داده شده است:

جدول .11آزمون کلوموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرما بودن دادهها
متغیر

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

عوامل فنی

1/161

66

1/11

عوامل فرهنگی اجتماعی

1/148

66

1/11

عوامل اقتصادی حقوقی

1/133

66

1/147

عوامل تسهیل کننده صادرات

1/159

66

1/11

برای آزمون وجود اختالف نظر در میلزان اهمیلت
عوامل مؤثر بر تجاریسازی محصوالت دانشبنیان در بین
گروههای مختلف مصلاحبه شلونده از تحصلیالت ،سلابقه
خدمت و تجربله داشلتن کسلبوکلار و نلوآوری مصلاحبه
شوندگان .با توجه به نتایج جدو  14میتوان نتیجه گرفت
که برای مقایسه میانگین دو گروه در جوامع غیرنرما  ،بله
نتایج تحلیل واریانس و آزمون تی نمیتوان اتکا کرد (زیلرا
فرض نرما بلودن یکلی از پلیش نیازهلای انجلام آنلالیز
واریانس میباشد).
سپس جهت نرما سلازی دادههلا ابتلدا از تبلدیل
لگاریتمی وسپس از تبدیل باکس-کاکس اسلتفاده گردیلد
اما هیچ یک منجر به نرما سازی دادهها نشد و للذا اقلدام

به بهکارگیری و تجزیه و تحلیل دادههلای غیلر نرملا بلا
استفاده از آزمونهای مناسب شد.
آزمون منویتنی کله در واقلع معلاد آزملون تلی
مستقل دو نمونهای برای دادههای غیر نرما میباشد بکلار
گرفته شد .لذا برای تعیلین اینکله آیلا سلطح تحصلیالت
مصاحبه شوندگان و همچنین تجربه ایجلاد کسلبوکلار و
نوآوری برمیانگین کسب شده برای عوامل فنی ،فرهنگی و
اجتمللاعی ،اقتصللادی و حقللوقی و عوامللل تسللهیلکننللده
صادرات تأثیرگذار میباشلد یلا نله؟ از آزملون ملنویتنلی
استفاده میشود و نتلایج مربوطله را در جلداو  15تلا 18
آورده شده است.
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جدول  .19نتایج آزمون من ویتنی جهت تعیین تأثیر میزان تحصیالت و تجربه ایجاد کسبوکار بر عوامل فنی
متغیر

آماره من ویتنی ()U

سطح معناداری

تجربه ایجاد کسب و کار

2/136
1/486

1/57
1/819

میزان تحصیالت

جدول  .19نتایج آزمون من ویتنی جهت تعیین تأثیر میزان تحصیالت و تجربه ایجاد کسب و کار بر عوامل فرهنگی و اجتماعی
متغیر

آماره من ویتنی ()U

سطح معناداری

میزان تحصیالت

5/481

1/553

تجربه ایجادکسب و کار

5/382

1/211

جدول  .13نتایج آزمون من ویتنی جهت تعیین تأثیر میزان تحصیالت و تجربه ایجاد کسبوکار بر عوامل اقتصادی و حقوقی
متغیر

آماره من ویتنی ()U

سطح معناداری

میزان تحصیالت

5/427
1/396

1/192
1/144

تجربه ایجاد کسب و کار

جدول  .81نتایج آزمون من ویتنی جهت تعیین تأثیر میزان تحصیالت و تجربه ایجاد کسب و کار بر عوامل تسهیل کننده صادرات
متغیر

آماره من ویتنی ()U

سطح معناداری

میزان تحصیالت

2/7

1/11

تجربه ایجاد کسب و کار

1/798

1/155

عوامل تسهیلکننده صادرات بر تجاریسازی محصوالت
دانشبنیان تفاوت معناداری دارد.
از طرفی تجربه ایجلاد کسلب و کلار نلوآوری بلر
عوامل تسهیلکننده صلادرات بلی تلأثیر نشلان داده شلده
است.
همچنین برای مقایسه میانگین سه گروه مصلاحبه
شونده که دارای سوابق خدمت متفاوت شامل کمتر از پنج
سا  ،بین پنج تا 11سا و بیشتر از  11سا میباشند نیلز
با توجه به نرما نبودن دادهها و اینکه تعداد گروهها بیشتر
از دو گروه میباشند از آزمون کروسلکا واللیس اسلتفاده
میکنیم و نتایج مربوطه به صورت جلدو  19آورده شلده
است.

با توجه به جدو  ،18بلا توجله بله اینکله سلطح
معناداری هملواره بیشلتر از ( )1/5ملیباشلد .ایلن نتیجله
حاصل میگردد که سطح تحصلیالت و همچنلین تجربله
ایجاد کسبوکار و نوآوری مصاحبه شلوندگان بلر عواملل
فنی ،فرهنگی و اجتماعی و همچنلین عواملل اقتصلادی و
حقوقی بی تأثیر است .به بیان ساده تر میتلوان گفلت در
گروههای تحصیلی فوق لیسانس و دکتری بلین میلانگین
رتبه کسب شده برای عوامل فنی ،فرهنگلی و اجتملاعی و
همچنین عوامل اقتصادی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد.
اما در مورد عوامل تسهیلکننده صادرات ،میزان تحصیالت
بر میانگین رتبه کسب شده ،مؤثر بودهاست .بهعبارت دیگر
از دیدگاه افراد با سطوح تحصیلی متفاوت میزان تأثیر

جدول  .15نتایج آزمون کروسکا والیس جهت تعیین تأثیر سابقه خدمت بر عوامل مؤثر بر تجاریسازی محصوالت دانش بنیان
عوامل

آماره خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

عوامل فنی

8/133
1/291
24/122
1/772

2
2
2
2

1/118
1/865
1/11
1/68

عوامل فرهنگی و اجتماعی
عوامل اقصادی و حقوقی
عوامل تسهیل کننده صادرات
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کننده صادرات عکس این مطلب صادق است یعنی سلابقه
خدمت بر این عوامل بی تأثیر میباشد (با سطوح معناداری
بیشتر از .)1/15
جهت تعیین رتبهنهایی هریک از عواملل ملؤثر بلر
تجاریسازی محصوالت دانلشبنیلان و اینکله در نهایلت
کدام عاملهلا دارای بیشلترین اهمیلت در تجلاریسلازی
محصوالت دانشبنیان خواهند داشت ،ابتدا آزمون فریدمن
بکار گرفته شده است و سپس در جدو  21و نمودارهلای
 2تا  ،4رتبهنهایی هر یک از عوامل مؤثر بر تجاریسلازی
محصوالت دانشبنیان ارائه شده است.

با مراجعه به جدو  19در ارتباط با تلأثیر یلا علدم
تأثیر سلابقه خلدمت بلر عواملل ملؤثر بلر تجلاریسلازی
محصوالت دانشبنیان نیز بلا توجله بله نتلایج حاصلل از
آزمون کروسکا والیس مشخص است کله متایلر سلابقه
خدمت بر عواملل فنلی (بلا سلطح معنلاداری  1/118کله
کوچکتر از  15 .1میباشد) و عوامل اقتصادی حقلوقی (بلا
سللطح معنللاداری  1/11کلله کللوچکتر از  1/5مللیباشللد)
تأثیرگذار میباشد و بین میانگین گروههای مختلف عوامل
از نظر سطح تحصیالت اختالف معناداری وجلود دارد .املا
در مورد عوامل فرهنگی و اجتماعی و همچنلین تسلهیل-

جدول  .11آزمون رتبه بندی فریدمن
آزمون فریدمن

تعداد

کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

66

15/596

3

1/114

رتبهنهایی هریک از عوامل و شاخصهای مؤثر بلر
تجاریسازی محصوالت دانشبنیلان در جلداو  21و 22
آورده شده است .در میان عوامل ملؤثر بلر تجلاریسلازی
محصللوالت دانللشبنیللان .عامللل اقتصللادی و حقللوقی بللا
میانگین نمره  11 .4دارای بیشترین اهمیت میباشدو پس
از آن عوامل تسهیلکننده صلادرات در رتبله دوم اهمیلت
قرار گرفتهاند .همچنین عوامل فنی و فرهنگی و اجتملاهی
با اختالف ناچیزی نسبت به هم رتبههای سه و چهار را به
ترتیب به خود اختصاص دادهاند.

با توجه به نتایج حاصل از جدو  21که مربوط به
آزمون فریدمن میباشد همانطور که مشخص است سلطح
معناداری آزمون  14 .1حاصل شلده اسلت کله از ضلریب
خطا ( )15 .1کمتر است لذا میتلوان فلرض صلفر را کله
مبتنی بر یکسان بودن تأثیر عوامل مؤثر بر تجلاریسلازی
محصوالت دانشبنیان میباشد را بله صلراحت رد کلرد و
چنین نتیجه گرفت که تأثیر عوامل مطلرح شلده (عواملل
فنی ،فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی و حقلوقی و تسلهیل-
کننده صادرات) بر تجاریسازی محصلوالت دانلشبنیلان
متفاوت میباشد.

جدول  .11وزن نهایی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند تجاریسازی محصوالت دانش بنیان
عوامل

وزن

عوامل فرهنگی اجتماعی

3/95
3/94

عوامل حقوقی و اقتصادی

4/11

عوامل تسهیل کننده صادرات

4

عوامل فنی

جدول  .11رتبه بندی شاخصهای مؤثر بر تجاریسازی محصوالت دانش بنیان

عوامل فنی

عوامل

ردیف

شاخصهای مؤثر بر فرآیند تجاریسازی محصوالت دانش بنیان

ر تبه

C11

پیچیدگیهای فنی فناوری

3/4

C12

میزان در دسترس بودن فناوری

4/15

C13

امکان توسعه فناوری در آینده

4/11

C14

بومی سازی و اعما تاییرات

4/15

C15

اصالحات فناوری متناسب با بازار هدف فناوری

4/15
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ادامه جدول .11

عوامل تسهیل کننده صادرات

عوامل حقوقی و اقتصادی

عوامل فرهنگی اجتماعی

عوامل

ردیف

شاخصهای مؤثر بر فرآیند تجاریسازی محصوالت دانش بنیان

ر تبه

C21

میزان اشتاالزایی فناوری در صورت تجاریسازی و تولید انبوه

3/9

C22

همکاری مراکز تحقیقاتی (مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری) و صنایع

4/25

C23

حضور و فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری

4

C24

تعیین ضوابط انتخاب فناوری توسط دولت

3/4

C25

میزان اعتقاد و باور نهادهای دولتی و غیر دولتی به توان تحقیقاتی پژوهشگران

4/15

C31

وجود آیین نامه ها ،دستورالعملها و ضوابط دقیق

3/6

C32

شرایط ثبت اختراع و حمایت از حقوق مالکیت فردی

4

C33

حمایت مالی صندوقهای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از فعایتهای تجاریسازی تحقیقات

4/4

C34

بهر مندی از سود حاصل از موفقیتهای تجاریسازی برای تحقیقات

4/15

C35

اعطای معافیت عوارض ،حقوق گمرکی و سود بازرگانی جهت واردات ماشین آالت ،تجهیزات ،مواد اولیه،
کاالها و قطعات مورد نیاز

4/5

C41

اعطای تسهیالت نقل و انتقاالت مالی

3/85

C42

مشاوره جهت مجوزها و استانداردهای بین الملل

1/4

C43

آشنایی با بازار هدف صادرات در حوزه طراحی صنعتی و بسته بندی

2/4

C44

ارائه خدمات تبلیاات و بازاریابی بین الملل

4/4

C45

خدمات بازرگانی و حمل و نقل بینالمللی

3/7

C46

مالکیت فکری و تحلیل پتنت

3/8

C47

آموزش ،مشاوره و تدوین برنامه صادراتی

4/15

با توجه بله نتلایج جلدو  ،22رتبلهبنلدی نهلایی
عوامل و شاخص های مؤثر بر تجلاریسلازی محصلوالت
دانش بنیان مشخص میگردد .همچنین نمودارهای  2و 3

نیز به ترتیب رتبه بندی عوامل کلی و رتبله بنلدی نهلایی
شاخصهای مؤثر بر تجاریسازی محصوالت دانش بنیلان
را بصورت شماتیک نمایش میدهند.

4.15
4.1
4.05
4
3.95
3.9
3.85
عوامل فنی()C1

عوامل فرهنگی و
اجتماعی ()C2

عوامل اقتصادی و
حقوقی ()C3

عوامل تسهیل کننده
صادرات ()C4

نمودار  .1رتبهبندی عوامل کلی مؤثر بر فرآیند تجاریسازی محصوالت دانش بنیان
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رتبه بندی شاخص های مربوط به عوامل تاثیرگذار بر تجاریسازی محصوالت دانش بنیان
5

4
3
2
1
0
C47
C46
C45
C44
C43
C42
C41
C35
C34
C33
C32
C31
C25
C24
C23
C22
C21
C15
C14
C13
C12
C11

نمودار .7رتبه بندی نهایی شاخصهای مؤثر بر تجاریسازی محصوالت دانش بنیان

برای تحقیقات) و دوم (شلرایط ثبلت اختلراع و حمایلت از
حقوق مالکیت فردی) نیز با اختالف کمی نسبت به هم به
ترتیب با میانگینهلای  4/15و  4نیلز رتبلههلای سلوم و
چهارم را در عوامل اقتصادی و حقوقی از دیلدگاه مصلاحبه
شوندگان کسب کردهاند .در نهایلت شلاخص او عواملل
اقتصادی و حقوقی یا "وجود آییننامهها ،دستورالعملهلا و
ضوابط دقیق" پایینترین رتبه را در بین عوامل اقتصادی و
حقوقی به خود اختصاص داده است .رتبهبنلدی شلاخص-
های مرتبط با عوامل اقتصادی حقوقی در نملودار  .4آملده
است.

در بین شاخصهلای فلوق ،شلاخص شلماره سله
(حمایللت مللالی صللندوقهللای سللرمایهگللذاری دولتللی و
خصوصی از فعایتهای تجلاریسلازی تحقیقلات) و پلنج
(اعطای معافیت عوارض ،حقوق گمرکی و سلود بازرگلانی
جهت واردات ماشین آالت ،تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالهلا و
قطعات مورد نیاز) از عوامل اقتصادی و حقوقی ،به ترتیلب
با میانگین به ترتیب  4/5و  4/4دارای بهترین رتبه در بین
کلیه شلاخصهلای مربلوط بله عواملل ملؤثر بلر فرآینلد
تجاریسازی محصوالت دانش بنیان میباشند.
همچنین شاخص چهارم عوامل اقتصادی و حقوقی
(بهرهمندی از سود حاصل از موفقیتهلای تجلاریسلازی

رتبه بندی شاخص های مربوط به عوامل اقتصادی و حقوقی
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5

1
0.5
0

C31

C32

C33

C34

C35

نمودار  .1رتبه بندی شاخصهای مربوط به عوامل اقتصادی و حقوقی
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شاخصهای سوم (آشنایی با بازار هدف صادرات در حلوزه
طراحی صلنعتی و بسلته بنلدی) بلا میلانگین رتبله  2/4و
شاخص چهلارم (ارائله خلدمات تبلیالات و بازاریلابی بلین
الملل) با میانگین رتبه  4/4بیشلترین امتیازهلا را بله خلود
اختصاص دادهاند که در نمودار  .5آمده است.

همچنین رتبه دوم عوامل مؤثر بلر تجلاریسلازی
محصوالت دانشبنیان مربلوط بله عواملل تسلهیلکننلده
صادرات نشان دهنده لزوم توجه ویژه بله بحلث صلادرات
محصوالت دانش بنیلان بله کشلورهای هلدف در جهلت
موفقیت تجاریسازی میباشد.
شایان ذکر است در عوامل تسهیل کننده صادرات،

رتبه بندی شاخص های مربوط به عوامل تسهیل کننده صادرات
4.4

4.2
4
3.8

3.6
3.4
3.2
C41

C43

C42

C44

C46

C45

C47

نمودار .9رتبه بندی شاخصهای مربوط به عوامل تسهیل کننده صادرات

چهارم در برگیرنده دو شاخص پر اهمیت "همکاری مراکز
تحقیقاتی (مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری) و صلنایع
" با میانگین رتبه ( )4/25و "میزان اعتقاد و باور نهادهای
دولتی و غیردولتی به توان تحقیقاتی پژوهشلگران" ملی-
باشللد در ایجللاد انگیللزه در پژوهشللگران جهللت اقللدام بلله
تجاریسلازی محصلوالت دانلشبنیلان بلا امتیلاز ()4/15
اهمیت ویژهای خواهد داشت (نمودار .)7

عامللل سللوم مللؤثر در تجللاریسللازی محصللوالت
دانشبنیان عوامل فنی است کله در آن میلان بله ترتیلب
شاخص دوم "میزان در دسترس بودن فناوری" با میانگین
رتبه ( )4/15و شاخص سلوم "امکلان توسلعه فنلاوری در
آینده" ( )4/1بیشترین امتیاز را به خود اختصلاص داده انلد
(نمودار .)6
در نهایت عامل فرهنگی و اجتماعی با کسب رتبله

رتبه بندی شاخص های مربوط به عوامل فنی
6
4
2
0
C11

C12

C13

C14

C15

نمودار  .9رتبه بندی شاخصهای مربوط به عوامل فنی
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رتبه بندی شاخص های مربوط به عامل فرهنگی و
اجتماعی
6
4
2
0
C21

C22

C23

C24

C25

نمودار .3رتبه بندی شاخصهای مربوط به عوامل فرهنگی و اجتماعی

بحث و نتیجهگیری
بیشک رهایی از اقتصاد تکمحصلولی و ایجلاد تنلوع در
اقالم صادرات به طور اخص صادرات محصلوالت دانلش-
بنیان و همچنین صادرات کاال مبتنی بلر فنلاوری برتلر از
ضرورتهای عام کشورهای در حا توسعه است .با توجله
به اینکه در ایران موانلع زیلادی در مسلیر تجلاریسلازی
محصوالت دانشبنیان وجلود دارد .در ایلن مقالله پلس از
مطالعه ادبیات موجود در زمینه تجلاریسلازی محصلوالت
دانش بنیان در ایران ،برای نخستین بار ،به مسأله شناسایی
و رتبه بندی عوامل ملؤثر بلر تجلاریسلازی محصلوالت
دانش بنیان با رویکرد صادرات نگریسته شده است .در این
جهت  22شاخص در قالب  4عامل اصلی به عنوان عوامل
مؤثر بر جاری سازی محصوالت دانش بنیان در نظر گرفته
شللده اسللت .چهللار عامللل فللوق شللامل عوامللل "فنللی"،
"فرهنگی و اجتماعی"" ،اقتصادی و حقلوقی" و "عواملل
تسهیل کننلده صلادرات" میباشلند .امتیلازات مربلوط بله
هریک از عواملل و شلاخصهلای مربوطله در جلدو 22
آورده شده است.
با توجه به جدو  ،22عوامل اقتصادی و حقوقی و
پس از آن عوامل تسهیلکننده صادرات بیشترین اهمیت را
در بین عوامل مؤثر بر تجاریسازی محصوالت دانشبنیان
به خود اختصاص دادهاند .همچنین عوامل فنلی بلا کسلب
رتبه سوم پیش از عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار میگیرند.
همچنین هشت شاخص نخست بر مبنای میانگین
امتیاز کسب شده به ترتیب شامل :اعطای معافیت عوارض،
حقوق گمرکی و سود بازرگانی جهت واردات ماشین آالت،
تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالهلا و قطعلات ملورد نیلاز (،)4/5
حمایللت مللالی صللندوقهللای سللرمایه گللذاری دولتللی و

خصوصی از فعایتهای تجاریسازی تحقیقات ( ،)4/4بهلر
مندی از سود حاصل از موفقیتهای تجلاریسلازی بلرای
تحقیقات ( ،)4/4ارائه خدمات تبلیاات و بازاریابی بین الملل
( ،)4/4همکاری مراکز تحقیقاتی (مراکز رشد ،پلارک هلای
علم و فناوری) و صلنایع ( ،)4/25آشلنایی بلا بلازار هلدف
صادرات در حوزه طراحلی صلنعتی و بسلته بنلدی (،)2/4
میزان در دسترس بودن فنلاوری ( ،)4/15میلزان اعتقلاد و
باور نهادهلای دولتلی و غیلر دولتلی بله تلوان تحقیقلاتی
پژوهشگران ( )4/15میباشد.
لذا پژوهش حاضر پیشنهادات زیر را جهت تسهیل
فرآیند تجاریسازی محصوالت دانشبنیان ارائه میدهد:
 .1ترویج و گسترش همکاری در زمینه تحقیق و توسعه با
دانشگاهها ،موسسات و سلازمانهلای آموزشلی داخللی،
منطقهای و بینالمللی مرتبط با محصوالت دانشبنیان و
استفاده از یافتههای تحقیقی آنها
 .2تعیین و ارائه تسهیالت و مشوقهای تجاری و ضمانتی
قوی به منظور جذب سلرمایهگلذاری خلارجی در حلوزه
صادرات محصوالت دانشبنیان
 .3حرکت به سمت اصالح قیمت نسبی عواملل و قیملت
تمام شده نسبی صادرات محصوالت دانش بنیان
 .4انتخاب صحیح شرکای تجاری مناسب بله نیلت جلذب
فناوری و ارتباط بیشتر با بازار بین الملل
 .5شناسلایی اسلتانداردهای بلینالملللی تولیلد ،توزیلع و
صادرات محصوالت دانشبنیان
 .6أخذ تجلارب کشلورهای پیشلرو در زمینله محصلوالت
دانشبنیان خصوصلاً در ارتبلاط بلا مکانیسلم صلادرات
محصوالت دانشبنیان
 .7ایجاد یک برنامله منسلجم و سلازماندهی طلرحهلای

مجید شمسی ،تورج صادقی :شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تجاریسازی...

آموزشی صادرات محصلوالت دانلشبنیلان بله منظلور
آشنایی صادرکنندگان و تجار بلا شلیوههلای شناسلایی
نیازمندیهای مصرفکنندهگان محصوالت دانشبنیان
منابع
بوشهری ،علیرضا .الیاسی ،مهدی .نظر یزاده ،فرهاد.)1382( .
ارزیابی نوآوریهای فناورانه در سازمانهای صنعتی .اولین

کنفرانس بینالمللی مدیریت.
یداللهی فارسی ،جهانگیر .کالتهایی ،زهرا .)1389( .شناسایی
استراتژ یهای تجار یسازی تکنولوژی در حوزه بیوتکنولوژی
در ایران ،کنفرانس بینالمللی مدیریت تکنولوژی ،تهران،
ایران.
شیروانی ،کوروش .)1386( .روشها و ضوابط اولیه تجاریسازی
نتایج تحقیقات در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
فکور ،بهمن .حاجی حسینی ،حجت اهلل ) .1387( .کارآفرینی
دانشگاهی و تجاریسازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای
ایران ،فصلنامه سیاست علم و فناوری.
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فکور ،بهمن .)1389( .مروری بر مفاهیم نظری تجار یسازی
نتایج تحقیقات ،فصلنامه رهیافت ،بهار و تابستان .)37(89
بندریان ،رضا .موسائی ،احمد )1388( .بهرهگیری از صنایع
موجود راه حلی برای تسهیل تجاریسازی ،فصلنامه رشد
فناوری.)18(5 ،
صنوبر ،نجف .ناصر .)1391( ،تأثیر محرکهای نوآوری بر
ظرفیت نوآوری شرکتهای دانش بنیان ،فصلنامه علمی
پژوهشی سیاست علم و فناوری.)2(4 ،
میربلوک ،علیرضا .صفر یالموتی ،فاطمه )1387( .فرایند ایده تا
بازار ،نشریه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ،شماره ،2
.47-65
قاضی نوری ،سیدرضا .)1384( .استراتژیها و روندهای تجاری
برای بازاریابی محصوالتهایتک ،مورد مطالعه :فناوری در
ایران ،دومین همایش مدیریت فناوری در ایران.
مهرگان ،نادر .دهقانپور ،محمدرضا .ده موبد ،بابک)1391( .
صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن،
فصلنامه سیاست علم و فناوری.11 ،
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