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  چکیده
هاي مختلـف دنیـا    عنوان یک هدف و آرمان مورد توجه کشورها و شرکت وکار از طریق فناوري نانو به سازي و ایجاد کسب تجاري

مزایـاي اجتمـاعی قابـل    از هـا   کار ویژه براي تک تک شـرکت  و کسب هاي صتبه دلیل فراهم آوردن فرقرار گرفته است. فناوري نانو 
وسیله فناوري ه ب ارائه شده الزم است تا محصوالت و فرایندهايي آن مزایاآشکارسازي براي  .استبرخوردار در سطح جهان  یتوجه
 درت بسیاري بعـد از ظهـور فنـاوري نـانو     . تحقیقات و اختراعااستسازي  به بازار عرضه شوند که این امر مستلزم فرایند تجاري ،نانو

هـاي جدیـد و    سازي فناوري . تجارياستها  ها و صنایع مختلف انجام گردیده که صنعت غذایی نیز یکی از این بخش کشور در بخش
سازي و موانع موجود  که بدون شناسایی عوامل موثر در تجاري استنوپا از جمله فناوري نانو از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار 

توان راهبري مناسبی براي انتقال آن به بازار تدوین نمود که در حال حاضر نیز این موضوع یکی از نقاط ضعف کشورمان  نمیآن در 
سازي فناوري نـانو از ضـروریات    هاي مناسب براي تجاري سازي و وجود سیاست لذا شناسایی عوامل موثر در تجاري رود. به شمار می

دلیل گستردگی موضوع در این پژوهش تنها به شناسایی عوامل محیطـی از طریـق مصـاحبه بـا خبرگـان      ه شود. ب حسوب میملی م
فعال در حوزه نانو فناوري در بخش غذایی و کشاورزي پرداخته شـده و در ادامـه، بـا اسـتفاده از      يها سازي و مدیران شرکت تجاري

بینی و بررسی وجود ارتباط معنـادار عوامـل    از طریق رگرسیون خطی چندگانه به پیشبندي عوامل مذکور و  آزمون فریدمن به رتبه
  .با تجاري سازي فناوري نانو پرداخته شده است

  
  سازي فناوري نانو. سازي فناوري، تجاري فناوري نانو، نانو غذا، تجاريواژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1
رویکرد جدیدي بوده که تمام  1نانوهاي اخیر، فناوري  در سال

کشورهاي جهان را به ایـن سـو سـوق داده و تبـدیل بـه انقـالب       
ایـن فنـاوري نوظهـور،     ،صنعتی جدید گردیده است.در این میـان 

هاي کاربردي وسیعی را در صنایع غذایی به خود اختصـاص   حوزه
هاي جدید مانند بیو و  با توجه به این نکته، فناوري]. 4[داده است

در افزایش تولیدات و کیفیـت  را توانند نقش مهمی  می فناورينانو
وسیله کشاورزان داشته باشد. اعتقاد بـر ایـن   ه محصوالت غذایی ب
هاي جدید نیازهـاي غـذایی جهـان را همـراه بـا       است که فناوري

هاي محیطی، اقتصادي و سالمتی  هدف یک دامنه وسیع از مزیت
از نـوآوري   یازي فناوري بخشس . تجاري]22[را تامین خواهد کرد

ــازار     ــه ب ــا ورود ب ــده ت ــه ای ــرداختن ب ــوآوري از پ ــر ن اســت و اگ
سازي قطعاً چیزي به نام نوآوري و  بدون تجاري گرفته شود،درنظر

. در چند سال اخیر فنـاوري نـانو   ]3[فناوري وجود نخواهد داشت
عنوان یک فناوري پیشرفته و برخوردار از رشد شناخته شـده و   به

ــر کاربردهــاي آن در صــنایع و بخــشهــر ر هــاي آن اضــافه  وز ب
وکار از طریـق فنـاوري نـانو     سازي و ایجاد کسب گردد. تجاري می
هـاي   عنوان یک هدف و آرمان مـورد توجـه کشـورها و شـرکت     به

هـاي   مختلف دنیا قرار گرفته است. فناوري نانو دربرگیرنده فرصت
ایـاي اجتمـاعی   هایی با مزوکاري ویژه براي تک تک شرکت کسب

بزرگ در سطح جهان است. براي اینکه ایـن مزایـا آشـکار شـوند     
وسـیله فنـاوري   ه بارائه شده الزم است تا محصوالت و فرایندهاي 

سـازي   نانو به بازار عرضه شوند که این امر مستلزم فرایند تجـاري 
نـدي  ب بنابراین، هدف از این تحقیق شناسـایی و رتبـه   ].12است[

سازي فنـاوري نـانو بـوده اسـت.      اثرگذار بر تجاريعوامل محیطی 
همچنین، در ادامه، به بررسی میزان شدت و جهت تاثیر هر یـک  

سـازي فنـاوري نـانو در صـنایع غـذایی       از این عوامل بـر تجـاري  
  پرداخته شده است.

  

  مروري بر مفاهیم نانو و نانو غذا -2
فناوري نـانو بـه تکنیـک طراحـی، توصـیف، تولیـد و کـاربرد        

شـود. ایـن    ها در مقیاس نـانو اطـالق مـی    ساختار، ابزار و سیستم
نـانومتر   100تـا   1عاد و ساختار ماده در دامنه بفناوري با کنترل ا

  .]21[دهد نظیري را به ماده می هاي جدید و بی ویژگی
گذاري و عالقه به ایـن موضـوع،    سرمایه يها با افزایش فرصت

اي مـورد اسـتفاده    اغلب کتابخانهصورت متداول و ه ب» نانو«کلمه 
گیرد که منجر به برخی انتقادها در جوامـع علمـی شـده     قرار می

  
1 Nanotechnology 

طور اساسی از علوم دیگري از  هاست. باید متوجه بود که علم نانو ب
هاشـکل   هـاي زیرسـاخت   وفناوري م چند بخشیوقبیل شیمی، عل

جازه به محققان ا» نانو«گرفته است. با این حال، استفاده از کلمه 
ــانو) و ســاختارهاي   مــی ــا اثــر فرایندها(ماننــد تولیــدات ن دهــد ت

مواد(مانند نانو موادها) که طراحی و ساخته شـده بـراي اسـتفاده    
متـر هسـتند،    10-9تا  10-7ها و رفتارها در ابعاد  از قابلیت یخاص

  ].11[تر کنند را نمایان
ـ  در سال  اي در صـنایع  طـور فزاینـده   ههاي اخیر فناوري نانو ب
ویژه بـه منظـور افـزایش امنیـت غـذایی اسـتفاده شـده         هغذایی ب
کاربردهـاي متنـوعی در    فنـاوري در حـال حاضـر، نانو   ].21[است

غـذایی را   -بخش غذا داشته و احتمال دارد کل بخش کشـاورزي 
ــذایی     ــواد غ ــی م ــازمان ایمن ــد. س ــر ده ــک تغیی ــده نزدی در آین

بنـدي   گـروه دسـته   6را در  فنـاوري کاربردهاي جهانی نانو2ایرلند
  ]:13است[کرده که به شرح زیر 

  ؛سازي حسی(افزایش مزه/رنگ و اصالح منسوجات) به -1
گـذاري حمل(انتقـال) مـواد مغـذي و      افزایش جذب و هدف -2

 ؛ترکیبات زیست فعال
 ا؛فعال مثل مواد مغذي در بطن غذ يتثبیت اجزا -3
 ؛بندي و نوآوري محصول براي افزایش عمر مفید بسته -4
 ؛ورها براي افزایش ایمنی غذاسنس -5
 .هاي درون غذا ها براي از بین بردن باکتري ضد میکروب - 6
  

 سازي مروري بر مفاهیم تجاري - 3
هاي مهم نظام نوآوري  سازي نتایج تحقیق، یکی از گام تجاري

کنـد و   است که پایداري و اسـتمرار امـر تحقیـق را تضـمین مـی     
هـاي اقتصـادي قابـل     متناسب با آن عالوه بر فـراهم آوردن ارزش 

ها، رشد اقتصادي دانش محـور جامعـه را نیـز     توجه براي سازمان
تحقق فرایندي است که هنگام  ،سازي تجاري .]2[نماید تسریع می

وري اگـر در قفسـه   افنـ  .تواند ایجاد درآمـد کنـد   ورود به بازار می
  .]4[کند بماند(وارد بازار نشود) هیچ درآمدي ایجاد نمی

فناوري یک فراینـد سـاده خطـی نیسـت، بلکـه      سازي  تجاري
است. فراینـد   هاي مختلف فرایندي پیچیده است که شامل بخش

هـاي  راهبردسازي نیازمند توسعه محصول، ارزیـابی بـازار،    تجاري
. بـراي تجـارت مناسـب و    اسـت حسـابداري  و  بازار، مالی، ساخت

موفق باید محیط چند وجهی، موجـود باشـد. محـیط بایـد داراي     
هـاي اجتمـاعی درگیـر،     یط مناسـب اقتصـاد کـالن، سـازمان    شرا

هـاي نهـادي و انسـانی     نهادهاي ملی براي نوآوري فناوري، قابلیت
  

2 FSAI 
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هـا، نهادهـاي ملـی بـراي کـاهش       براي انتخاب و مدیریت فناوري
ریسک، حمایت از مالکیـت معنـوي، اسـتانداردهاي تحقیقـاتی و     

سازي، اگر کامـل   فرایند تجاري]. 7[احترام به حقوق موجود باشد
ها و اشخاص را در معرفـی بـه    درك و کارا مدیریت شود، سازمان

 ].9[سازد ها به بازار توانا می موقع نوآوري
ســازي شـامل پــنج مرحلــه اســت کــه   فراینـد کــالن تجــاري 

  عبارتنداز:
  سازي؛ تدوین راهبردهاي تجاري -1
هاي پژوهشـی بـراي اسـتخراج مشخصـات فنـی       تعامل با تیم -2

  طرح؛
  تعامل با بازار به منظور مطالعه بازار؛ -3
  تولید انبوه محصول؛ -4
 . ]7[اصالحاتارزیابی دستاوردها و انجام  -5

هـاي   فناوريهاي جدید یا فرایند معرفی  فناوريسازي  تجاري
 ].10است[جدید به بازار یک وجه خاص براي کسب توجه بسیار 

 يدستیابی به بازارمراحل متوالی براي طی سازي مستلزم  تجاري
  .استها، فرایندها و محصوالت  فناورياز 

اي بیان کرده است.  مرحله 5سازي  یک فرآیند تجاري 3جولی
شـود. ایـن مرحلـه در     با مرحله تصور شروع مـی  فناورياکتشاف 

گـردد.   اي مـرتبط بـا مفهـوم جدیـد برمـی      اصل به تحقیقات پایه
که بـازار   استمرحله ظهور  ،جولیمرحله دوم معرفی شده توسط 

در مرحلـه  شـوند.   بررسـی مـی   فناوريعمومی کاربردها و مفاهیم 
هـاي   و بـه صـورت   بـه محصـول بـا کـاربرد بـازار     فنـاوري   ،اثبات
شـروع ورود   ،پیشـبرد شود. مرحله  تبدیل می )نمونه اولیه(مختلف

. در نهایـت، مرحلـه نگهـداري و تثبیـت     اسـت به بـازار و توسـعه   
  ].10است[ار براي مدت طوالنیمحصول در باز

بـه شـیوه ذیـل اتفـاق      نانوفنـاوري هـاي   سـازي  تجاريبیشتر 
  :]20[افتد می
سازي با مراحل حفاظـت از   هاي تجاري آغاز: بسیاري از تالش -

IP4 هاي  اندازي شوند. بسیاري از راه با ثبت اختراع شروع میو
ــاوري نانو ــداقل فن ــگاه   IPح ــود را از دانش ــه خ ــا   اولی ــا ی ه

 کنند.   هاي دولتی دریافت می آزمایشگاه
اي کــه بــراي  تــرین شــیوه تـأمین ســرمایه: اولــین و معمــولی  -

انـدازي از   ، راهگیرد مورداستفاده قرار می فناورياندازي نانو هرا
. منـابع زیـادي بـراي تـأمین     طریق تامین سرمایه اولیه است

  سرمایه وجود دارد.  
  

3 Jolly 
4 Ingress protection 

طـور معمـول    کـه بـه  شود  دیده می راهبردهاي متفاوتیرشد:  -
مـورد   خـود بـراي رشـد شـرکت     فناوريی نانویمؤسسان اجرا

شـریک شـدن بـا یـک شـرکت       ،. اولدهنـد  استفاده قرار می
شراکت دسترسی بـه خـط تولیـد و کانـال فـروش را       ،بزرگتر

سازد، که هر دوي آنها براي شروع کار بسیار گـران   ممکن می
مهـم از  ي هـا  فنـاوري جدا کـردن  ، دیگر رشدهستند. راهبرد 

عامل بسیار مهم براي موفقیـت  است که  معمولی هاي فناوري
دانـش  بـه  که است قوي  یداشتن تیم مدیریت ،در این مرحله

 .دداشته باشتسلط بازار 
ــی   - ــداد کم ــروج: تع ــرکتاز خ ــاي نانو ش ــاوريه ــاکنون  فن ت

بسـتگی بـه ترکیـب    موضوع  اند. این هاي موفقی داشته خروج
صاد دارد. به این دلیل، صـحبت  و وضعیت اقت فناوري وضعیت

 فناوريهاي نانو درباره عوامل موفقیت مرتبط با خروج شرکت
 است.سخت 

 

  پیشینه تحقیق -4
سازي فناوري در ژاپـن را   عوامل موفقیت در تجاري 5کیریهاتا

  بررسی و به سه مرحله تقسیم کرده است:
ســازي دانــش بــه  تحقیقــات اساســی: فراینــد تجــاري .1مرحلــه 
شود کـه توسـط حقـوق مالکیـت معنـوي       هایی تبدیل می فناوري

  ؛شوند حفاظت می
تحقیقــات توســعه  ،. توســعه محصــول: در ایــن مرحلــه2مرحلــه
  ؛شود صورت نمونه تولید می یابند و محصول اولیه به می

سازي: در این مرحله محصول توسعه داده شده و  . تجاري3مرحله
  یابد. با هدف کسب بازارهاي جدید گسترش می

شود  ترین عامل محسوب می منابع انسانی مهم ،در مرحله اول
سازي تقاضا  انداز و مفهوم و بعد از آن مسائل مالی و ساختن چشم

قــرار دارنــد.کیریهاتا از عوامــل مشــتریان، شــرکاي تجــاري،      
عنـوان عوامـل    هـاي دولتـی و رقبـا بـه     هاي فعال، شـرکت  شرکت

)، در 2011ن(. حسـینی و همکـارا  ]18[کنـد  محیطی اشـاره مـی  
ــا عنــوان عوامــل تاثیرگــذار در تجــاري  ســازي بیــو و  تحقیقــی ب

 7نانوفناوري در بخـش کشـاورزي ایـران عوامـل تاثیرگـذار را در      
عوامل زیربنایی، تولید، مدیریت، اقتصاد، تحقیق،  هاي نامدسته به 

طبق نتایج تحقیق عوامل  .کنند اجتماعی/فرهنگی و فنی بیان می
. نتـایج همچنـین ایـن واقعیـت     هستندترین عوامل  زیربنایی مهم

کننـدگان و   هـاي منفـی مصـرف    دهد که نگـرش  مهم را نشان می
  

5 KIRIHATA 
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هـا   فناوريسازي نانو و بیو طور مستقیم بر تجاري هتولیدکنندگان ب
طور کلی، این نتایج پیشـنهاد   هگذارد. ب در بخش کشاورزي اثر می

یک کشور به کشور  از ها فناوريسازي نانو و بیو دهد که تجاري می
دیگر متفـاوت بـوده و همچنـین در ایـران نیـز مثـل بسـیاري از        

وهن و سـ  .]14[رویکرد موقعیـت محـور دارد  کشورها نیاز به یک 
سازي موفـق فنـاوري بیـان     رائه یک مدل تجاريا)،با 2003مون (
سـازي موفـق بایـد بـه چهـار حـوزه        منظور تجاري هکنند که ب می

کننـده فنـاوري، انتقـال و عوامـل      دریافـت تامین کننده فنـاوري،  
محیطی توجه نمود. در مدل سوهن و مـون عوامـل محیطـی بـه     

)، 2007(7و راهـال  6.کاسـیه ]23[بازار و مقررات تقسیم شده است
سـاختار   ،سـازي  فراینـد تجـاري   بـراي در تحقیقی موانع محیطی 

شـده  ، سـرمایه و آمـوزش بیـان    هـا، زیرسـاختار   مالیات و مشـوق 
)، عوامــل مــوثر در موفقیــت 2004و همکــاران( 8لــی .]17اســت[
کننـده   هـاي عرضـه   هـاي کـاربر، ویژگـی    ویژگـی را سـازي   تجاري

هاي محیط بیان کردنـد کـه    هاي فناوري و ویژگی فناوري، ویژگی
سـازي،   شـبکه تجـاري   :عوامل محیطی شناسایی شده عبارتنـد از 

 سازي تحت حمایت دولت، حمایت دولت، حفاظت از نفـوذ  تجاري
هـا، پایـداري    در بازار براي نخستین بار، بازرسـی و اخـذ تاییدیـه   

مشـی دولتـی و    هاي تحقیق و توسعه و پیوند میان خط مشی خط
کننـد کـه    )، بیان مـی 2007و راهال(. کاسیلیه ]22[سازي تجاري

محیطی هسـتند.   ها از عوامل هاي دولت و مشوق مالیات، سیاست
کـار، امتیـازات مالیـاتی،     تواند شامل آموزش نیـروي  ها می مشوق

عنوان یکـی از   تولیدي، تحقیقاتی یا حاالت دیگر باشد. آموزش به
عوامل محیطی به دلیل سطح عمومی آموزش نیروي کار، نیـروي  

حرینـی و زارچ  ]. ب17است[متخصص و تحصیالت دانشگاهی مهم 
وکار هاي جدیـد   ترین مشکل کسب ) مهم2004(9به نقل از سیلی
اشتن دانش کافی نسبت به بازار، نبـود منـابع مـالی،    فناورانه را ند

گذاري، نداشتن دانش و تجربه کافی مدیریتی و پاره وقـت   سرمایه
ــت   ــت دس ــودن فعالی ــا   ب ــدرکاران آنه ــیان ــد[ م ــدرو  ].1دانن ان

کنند که عوامل متعددي در خصـوص   )، بیان می2003وهمکاران(
ا تحت تاثیر سازي یک فناوري ر بازار وجود دارد که فرایند تجاري

طـور محسوسـی داراي هزینـه     دهد، اگر یـک فنـاوري بـه    قرار می
تري باشد، چه هزینه خود فناوري و چه هزینه عملیاتی آن،  پایین

هایی که  شانس بیشتري براي تجاري شدن دارد. همچنین فناوري
خیلی سریع جبران عقب افتادگی زمـانی را فـراهم کننـد، داراي    

  
6 Kassicieh  
7 Rahal  
8 Lee  
9 Sealy  

پـذیران بـه دنبـال     راکـه بیشـتر فنـاوري   چ ؛باشـند  مزیت بازار می
ترین وسیله ممکـن   هاي خود با سریع افتادگی برطرف کردن عقب

هایی که چنین منافعی را ایجاد کنند، مورد توجه  . فناوريهستند
می کـه یـک   ]. هنگا6[و عالقه بسیاري از افراد قرار خواهند گرفت

ص یـک نیـاز خـا    يفناوري خاص تنها فناوري موجود براي ارضـا 
امـا  . شـود  باشد، به احتمال زیاد این فناوري با موفقیت تجاري می

قاعدتااین موضوع باید در سایه سایر عواملی دیده شود که فراینـد  
قوانین موجـود در   :مانند ؛دهد سازي را تحت تاثیر قرار می تجاري

دهنـده   همچنـین نشـان   .آن خصوص و هزینه عدم وجـود رقیـب  
% 66 و همواره اولین واردشونده به بازار استمفهوم اولین در بازار 

ــدداد    ــاص خواه ــود اختص ــه خ ــازار را ب ــهم ب ــودي و ]. ب6[س هب
ـ کنند که  )، اشاره می2011همکاران( تـرین   عنـوان مهـم   هدولت، ب

سازي نتایج تحقیق، نیاز به توجه ویژه در این حـوزه   عامل تجاري
ــب و      ــازار مناس ــاد ب ــی و ایج ــوآوري مل ــتم ن ــاد سیس دارد. ایج

هاي ساختاري براي عملیاتی نمودن توسط دولـت هسـتند    ژگیوی
تواند انگیـزه اولیـه بـراي     که نیاز به تالش زیادي دارند. دولت می

هـا   وسیله درخواست از مجري پروژهه سازي نتایج تحقیق ب تجاري
هاي مستمر را ایجاد کند.  کارگیري نتایج تحقیق در پروژه هبراي ب

جاي توجه به نتـایج  ه د که دولت بده نتایج این تحقیق نشان می
سازي نتایج آنها توجه  تحقیق باید به تمام فرایند تحقیق و تجاري

شـود،   کند. با این روش، تنها تقاضا براي نتایج تحقیق ایجاد نمـی 
ولی خریدار متقاضی(دولت) یک نقش مستقیم در توسعه خدمات 

ت طـور کامـل بـا نیازهـاي مشـتري مطابقـ       و نتایج تحقیق که به
عنـوان   مشهود است که نقش دولت به . کامال،را خواهد داشتدارد
یبانی از سـفارش  تپشـ  ،سازي نتایج تحقیق ترین عامل تجاري مهم

وري،  هــاي بهــره تحقیقــات اســت. دولــت بایــد بــراي توانمنــدي 
هاي دیگر و ایجاد بازار در کـل کشـور    برانگیختن تقاضاهاي بخش

 .]8[دمهیا شو
  سازي فناري نانو در ایران تجاريعوامل موفقیت و شکست 

 مختلفی هاي مهارت به نیاز ،فناوري سازي تجاري که آنجایی از
 مطـرح  را فنـاوري  یک تواند می فرد یا سازمان یک ندرت به دارد،
 سوي از .کند تجاري موفق طور به را آن تنهایی، سپس، به و کرده
 قـوانین  شدن فراگیر و فناوري پیچیدگی افزایش با همزمان دیگر،
 سـختی  بـه  سـازمان،  یـک  آنهـا،  شـدن  دشوار و دولتی مقررات و
 بازار به فراوان هاي کمک دریافت بدون را خوب ایده یک تواند می

عامـل اصـلی ایـن     شـماره یـک  در جـدول  . کند تجاري و رسانده
  توفیق در ایران بررسی شده است.
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  ایرانسازي فناري نانو در  عوامل موفقیت و شکست تجاري -1جدول 
  عامل شکست  عامل موفقیت  عنوان مرحله

  اندازي راه

داشتن موقعیت مالکیت 
  معنوي قوي

عدم توجه به پیشرفت 
  ها سایر فناوري

وجود یک طرح تجاري 
  روشن و دقیق

داشتن یک تیم مناسب و 
  متوازن

نی فطرح توجیهی مناسب(  گذاري سرمایه
  و اقتصادي)

ممانعت بازارهاي 
سنتی موجود در 
هاي  استفاده از فناوري
  نوین

تیم مدیریتی داراي دانش   رشد
  فقدان زیر ساخت  بازار قوي

 

  روش تحقیق -5
حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام شده اسـت. لـذا    مقاله

شود. در فاز کمی  یک تحقیق آمیخته(کمی و کیفی) محسوب می
هاي فعـال   جامعه آماري شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت

صـورت   گیري در بخش اول، به . روش نمونهاستدر حوزه نانو غذا 
اي) است. در این بخش، بـراي محاسـبه    گلوله برفی(ارجاع زنجیره

هاي انجام شده، از روش پایـایی بازآزمـایی و روش    پایایی مصاحبه
توافق درون موضـوعی اسـتفاده شـده اسـت. پایـایی بـار آزمـون        

درصـد بـوده،    92در این تحقیق برابر با  هاي انجام گرفته مصاحبه
 .  ]19شود[ درصد است، قابل قبول تلقی می 60از آنجا که بیش از 

جهت مصاحبه با خبرگان به روش گلوله برفـی،در ابتـدا یـک    
خبره در حوزه نانوفنـاوري شناسـایی و پـس از توضـیح در مـورد      
موضوع،از وي خواسته شد که کلیه عوامل محیطی شامل: محیط 
عملیاتی و محیط دور به غیر از عوامل نهادي تاثیرگذار در فراینـد  

سازي فناوري در صنعت غذایی را بیان کند. پـس از اتمـام    تجاري
در ادامه، از وي خواسته شد تـا خبـره دیگـري را در ایـن حـوزه      

کـه   معرفی نمایند.این فرایند تـا مرحلـه اشـباع، یعنـی تـا جـایی      
  گرفت، ادامه یافته است.ها حالت تکراري به خود  گفته
  

  ها داده وتحلیل تجزیه-6
  روش تحلیل و تفسیر فاز کیفی-6-1

ها به کدبندي باز، محوري و  سازي کلیه مصاحبه پس از مرتب
هـاي   انتخابی مصاحبه پرداخته شده است. از نتایج ایـن کدبنـدي  

عامل محیطی اسـتخراج شـده اسـت کـه پـس از       18ها  مصاحبه
عامل حـذف و   2پخش پرسشنامه جهت سنجش روایی محتوایی 

عامل نهایی شناسایی شدند و در مرحله بعد مورد ارزیابی قرار  16

الـذکر، در   ها به روش فوق اند.تجزیه و تحلیل نتایج مصاحبه گرفته
ل محیطی عام 16نشان داده شده است که شامل  2شماره جدول

سازي فناوري نانو در صنعت غـذایی   شناسایی شده موثر بر تجاري
از دیدگاه خبرگان این صنعت و فراوانی هر یک از این عوامل بوده 

  است.
 

سازي فناوري  فراوانی عوامل محیطی تاثیرگذار بر تجاري -2جدول 
 نانو در صنعت غذایی از دیدگاه خبرگان

  فراوانی  کد  عوامل محیطی
  MA1 5  مصرففرهنگ 

ــاي   ــه مزای ــاهی نســبت ب ســطح آگ
  MA2 8  فناوري نانو

  MA3 4  آموزش
هـاي کـالن    تاثیر فناوري بر شاخص

  MA4 1  اقتصادي

 MA5 9  تقاضاي بازار
 MA6 4  رقبا

 MA7 8  ریسک ورود به بازار
 MA8 4  هاي اقتصادي تحریم

 MA9 2  تمایل مشتریان
 MA10 1  تامین مواد اولیه

  MA11 1  تجربیات سایر کشورهامندي از  بهره
  MA12 4  ثبات اقتصادي

  MA13 2  توجه به بازارهاي خارجی
  MA14 2  تجهیزات آزمایشگاهی

ضــرورت دسترســی بــه خطــوط    
  MA15 1  تولیدي

  MA16 1  گذاران خطرپذیر سرمایه
  

در فـاز دوم، بـا توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده از        در ادامـه و  
سـازي فنـاوري نـانو در     تجـاري شناسایی عوامل محیطی موثر بر 

 16اي بـا   صنایع غذایی از دیدگاه خبرگان این صنعت، پرسشنامه
گویه در ارتباط بـا   11گویه مذکور در ارتباط با عوامل محیطی و 

سازي تهیه گردیده و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفته  تجاري
اســت. جامعــه آمــاري پــژوهش در بخــش کمــی شــامل مــدیران 

نفـر  71فعال درحوزه نانو غذا که تعداد آنهـا برابـر بـا    هاي  شرکت
 باشد. تعدادنمونه آماري بااستفاده از فرمول کوکران بوده است، می

ــرآورد شــده اســت 60 ــایی . نفــر ب در ابتــدا، جهــت ســنجش پای
لفاي کرونباخ استفاده شده است. بدین ترتیـب کـه   آپرسشنامه از 

آوري آلفـاي کرونبـاخ   پرسشنامه توزیع و پس از گـرد  10در ابتدا 
بـوده کـه نشـان دهنـده      976/0محاسبه شده است که  برابـر بـا   
. پــس از تاییــد پایــایی   اســتپایــایی پرسشــنامه مــوردنظر   

پرسشنامه تهیه و  60، )923/0پرسشنامه(براي کل پرسشنامه ها 
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هاي فعال درحوزه نانو غذا توزیـع گردیـده    در بین مدیران شرکت
ها گردآوري و تلخیص شده و به تجزیه  است. در ادامه، پرسشنامه

و تحلیل متغیرها با استفاده رگرسیون ساده و چندگانـه پرداختـه   
بندي گردیـده   شده و در نهایت، با استفاده از آزمون فریدمن رتبه

هــاي گــردآوري شــده از  اســت. بــه منظورتجزیــه و تحلیــل داده
  کمک گرفته شده است.SPSS20و  Excelافزارهاي  نرم

  ها در فاز کمی تجزیه و تحلیل داده-6-2
الف:آزمون رگرسیون چنـدمتغیره بـراي تعیـین شـدت و     

  سازي: جهت تاثیر عوامل محیطی موثر بر تجاري
سـازي از طریـق متغیرهـاي     منظور بررسی تغییرات تجاري به

مستقل از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل 
  نشان داده شده است. 4و  3هشمار از این آزمون در جداول

  
  

  
  
  
  

هاي کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهاي عوامل  کننده مشخص-3جدول 
  سازي محیطی بر تجاري

  2R  شاخص آماري
2R تعدیل شده  F سطح معناداري  

  0/0  457/12  757/0 823/0 عوامل محیطی

  
کـه   اسـت سـازي   میزان برآورد واریـانس تجـاري  R2منظور از 

در تحقیـق حاضـر    .شـود  یتوسط متغیرهـاي مسـتقل تبیـین مـ    
ــر   82مشــخص شــد کــه  ــرات) متغی ــا تغیی درصــد از واریانس(ی

سازي توسط متغیرهاي مستقل حاصل از عوامـل محیطـی    تجاري
و سـطح  Fگردد. همچنـین، بـا توجـه بـه مقـدار آمـاره        ین میتبی

بدسـت آمـده    0/0و 457/12، برابر بـا  که به ترتیبمعناداري آن 
تـوان گفـت کـه متغیرهـاي مسـتقل حاصـل از عوامـل        است، می

محیطی قادرند تغییرات متغیر وابسـته تجـاري سـازي را تبیـین     
  کنند.

  هاي آماري، میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر تجاري سازي کننده مشخص -4جدول 
  سطح معنی داري  t  بتاي استاندارد شده  خطاي استاندارد  ضرایب رگرسیون  شاخص آماري

 0,129 1,549  0,065 0,101  عرض از مبدا

 0,001 3,522 0,157 0,039 0,139 خطوط تولیديضرورت دسترسی به 

 0,036 2,167 0,130 0,053 0,115 فرهنگ مصرف

 0,110 1,630 0,060 0,032 0,051 سطح آگاهی نسبت به مزایاي فناوري

 0,135 1,525 0,066 0,036 0,055 آموزش

 0,004 3,089 0,114 0,030 0,092 تقاضاي بازار

 0,153 1,455 0,030 0,014 0,021 رقبا

 0,082 1,781 0,052 0,023 0,042 ریسک ورود به بازار

 0,257 1,149 0,035 0,022 0,025 تحریم هاي اقتصادي

 0,001 3,542 0,089 0,017 0,062 تامین مواد اولیه

 0,005 2,993 0,088 0,022 0,065 تمایل مشتریان

 0,597 0,533 0,017 0,027 0,014 ثبات اقتصادي

 0,001 3,731 0,093 0,018 0,066 بازارهاي خارجی توجه به

 0,058 1,949 0,048 0,019 0,037 تجهیزات آزمایشگاهی

 0,052 2,000 0,059 0,026 0,051 سرمایه گذاران خطر پذیر

 0,011 2,653 0,087 0,029 0,076 بهره مندي از تجربه سایر کشورها

 0,010 2,679 0,087 0,026 0,071 تاثیر بر شاخص هاي کالن اقتصادي

متغیـر ضـرورت    ،T با توجـه بـه آمـاره   و براساس جدول فوق 
بدست آمده است که  522/3دسترسی به خطوط تولیدي برابر با 

داري  بزرگتر از آماره بحرانی جدول بوده و همچنین، سطح معنـی 
است؛  05/0بدست آمده که کوچکتر از  001/0این آماره برابر با  

توان گفت متغیر ضرورت دسترسی به خطوط تولیدي  می بنابراین
داري دارد. در ادامه با توجـه بـه    سازي فناوري اثر معنی بر تجاري

تـوان   مـی  ،عالمت ضریب بتاي استاندار که مثبت گردیـده اسـت  
سازي فناوري نانو مثبـت   تغیر بر تجارينتیجه گرفت که اثر این م
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و یا مستقیم است. به عبارت بهتر، با افزایش منابع مالی شرکت و 
سازي فناوري نیز افزایش  رود موفقیت در تجاري محقق انتظار می

یابد. به همین ترتیب، با توجه به جـدول فـوق جهـت متغیرهـاي     
ل مشـتریان،  فرهنگ مصرف، تقاضاي بازار، تامین مواد اولیه، تمای

توجه به بازارهاي خارجی، بهره مندي از تجربیات سایر کشورها و 
 Tدلیل بزرگتر بودن آماره ه هاي کالن اقتصادي،ب تاثیر بر شاخص

دلیل کوچکتربودنسـطح  ه آنها از آماره بحرانی جدول و همچنین ب
تـوان نتیجـه گرفـت کـه متغیرهـاي       می 05/0داري آنها از  معنی

سازي فنـاوري نـانو در صـنعت غـذایی در سـطح       مذکور با تجاري
. با توجـه بـه   هستندداري  درصد داراي ارتباط معنی 95اطمینان 

مثبت بودن عالمت بتاي استاندارد متغیرها در جدول فوق، نتیجه 
سـازي فنـاوري نـانو     شود که اثر این متغیرها بر تجـاري  گرفته می

اي مـذکور،  هـ  و با افزایش هر یک از گویـه  استمثبت و مستقیم 
سازي نیز افزایش خواهـد یافـت. بـا توجـه بـه       موفقیت در تجاري

ــزات      ــازار، تجهی ــه ب ــک ورود ب ــاي ریس ــت متغیره ــدول جه ج
گـذاران خطرپـذیر بـه علـت اینکـه سـطح        آزمایشگاهی و سرمایه

 90در سـطح اطمینـان    اسـت،  05/0و  1/0داري آنها بـین   معنی
داري  بـاط معنـی  سـازي فنـاوري نـانو داراي ارت    درصد بـا تجـاري  

و سایر عوامل شامل سطح آگاهی نسبت بـه مزایـاي نـانو     هستند
ـ    مفناوري، آموزش رقبا، تحری ه هاي اقتصادي و ثبـات اقتصـادي ب

دهنده عـدم   نشان 1/0داري آنها از  دلیل بزرگتر بودن سطح معنی
سـازي فنـاوري    داري آنها در این نمونه در ارتباط با تجـاري  معنی
  .استنانو 

ب:آزمون رگرسیون تک متغیره براي تعین شدت و جهـت  
  سازي فناوري نانو: تاثیر عامل محیطی بر تجاري

سازي از طریق عامل محیطی  منظوربررسی تغییرات تجاري به
عامل محیطی شناسـایی شـده اقـدام بـه      16در ابتدا، با توجه به 

 16تشکیل شاخصی براي این عامل گردیده است. بـراین اسـاس،   
مذکور بـا یکـدیگر ترکیـب شـده و عامـل محیطـی ایجـاد        عامل 

سازي از طریق  گردیده است. سپس، براي بررسی تغییرات تجاري
عامل محیطی از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. نتـایج  

  نشان داده شده است. 6و  5شماره حاصل از رگرسیون در جداول
کـه   اسـت سـازي   میزان برآورد واریـانس تجـاري  R2منظور از 

شـود کـه در تحقیـق حاضـر      توسط متغیرهاي مستقل تبیین می
ــر   75مشــخص شــد کــه  ــرات) متغی ــا تغیی درصــد از واریانس(ی

گردد.با توجه  محیطی تبیین می متغيرمستقلسازي توسط  تجاري
که در 0/0و سطح معناداري به دست آمده  =076/172Fبه مقدار 

مستقل عامـل  توان گفت که متغیر ، میاستمعنادار  05/0سطح 
محیطی قادر است تغییرات متغیر وابسته تجاري سازي را تبیـین  

  کند.
  

هاي کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهاي عامل  کننده مشخص -5جدول 
  سازي فناوري نانو محیطی بر تجاري

  2R  شاخص آماري
2R تعدیل شده  F سطح معناداري  

  0/0  076/72  744/0  748/0 عامل محیطی

 
هاي آماري، میزان و جهت تأثیر هر یک از  کننده مشخص -6جدول 

  سازي متغیرهاي مستقل بر تجاري

شاخص 
  آماري

ضرایب 
  رگرسیون

خطاي 
  استاندارد

تاي ب
استاندارد 
  هشد

t  
سطح 
معنیدار
  ي

 0,546 0,608  0,280 0,170  عرض از مبدا

عامل 
  محیطی

0,931 0,071 0,865 13,118 0,000 

  
بـراي متغیـر    Tبراساس جدول فوق با توجه بـه مقـدار آمـاره   

بدست آمده است که بزرگتر از  118/13عامل محیطی که برابر با 
داري این  مقدار آماره بحرانی جدول بوده و همچنین، سطح معنی

، اسـت  05/0بدست آمده کـه کـوچکتر از    00/0آماره که برابر با  
داري  سازي اثر معنی توان گفت متغیرعوامل محیطی بر تجاري می

دارد. در ادامه، با توجه به عالمـت ضـریب رگرسـیون کـه مثبـت      
تـوان نتیجـه گرفـت کـه اثـر ایـن متغیـر بـر          گردیده اسـت، مـی  

عبـارت بهتـر، بـا بهبـود      سازي مثبت و یا مستقیم است. به تجاري
  سازي افزایش یابد.   رود تجاري عوامل محیطی انتظار می

سازي فنـاوري   بندي عوامل محیطی موثر بر تجاري ج:رتبه
  نانو

بندي عوامل  در این بخش با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه
  محیطی شناسایی شده پرداخته شده است.

سازي فناوري نانو  بندي عوامل محیطی موثر در تجاري لویتوا
  در صنعت غذایی کشور:

  
  
  
 

  
  



    سازي... بندي عوامل محیطی تاثیرگذار در تجاري شناسایی و رتبه
 

  18  1393شماره بیست و سه، بهار و تابستان   دوفصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی
  

  سازي فناوري نانو در صنعت غذایی تأثیر رگرسیونی متغیر عوامل محیطی بر تجاري -1شکل 

  
  

  سازي فناوري نانو در صنعت غذایی از نظر خبرگان تجاريبندي عوامل محیطی تاثیرگذار بر  رتبه -7جدول 
  رتبه داخلی  رتبه میانگین ها گویه

  عوامل محیطی
 8,72 34,04 ضرورت دسترسی به خطوط تولیدي

 8,71 36,42 فرهنگ مصرف
 8,59 35,95 سطح آگاهی نسبت به مزایاي فناوري

 8,57 35,01 آموزش
 8,60 35,42 تقاضاي بازار

 8,28 33,37 رقبا
 8,57 35,27 ریسک ورود به بازار

 8,44 35,64 هاي اقتصادي تحریم

  8,03 28,12  تامین مواد اولیه

 8,32 32,87 تمایل مشتریان
 8,83 33,60 ثبات اقتصادي

 8,57 33,73 توجه به بازارهاي خارجی
 7,93 31,52 تجهیزات آزمایشگاهی

 8,69 35,61 گذاران خطر پذیر سرمایه
 8,45 34,67 مندي از تجربه سایر کشورها بهره

 8,69 36,04 هاي کالن اقتصادي تاثیر بر شاخص
  

و  719/0اي محیطـی برابـر بـا     داري درون مولفـه  سطح معنی
مـدیران و  بنـدي آنهـا از نظـر     شده است، لذا رتبه 01/0بزرگتر از 

متخصصان و کارشناسان صـنعت غـذایی در حـوزه نـانو فنـاوري      
  .نیستداري  داراي تفاوت معنی
نشان داده شده است، عامـل   7در جدول شماره  همانگونه که

ثبات اقتصادي داراي بیشترین رتبه در بین عوامل محیطی است. 
گـردد کـه    هاي داخلـی کشـور باعـث مـی     نوسانات نرخ ارز و تورم

سـازي   شده جهت تجـاري  هاي از پیش تعیین ریزي و برنامه برنامه
هـا   هاي تامین مواد اولیـه و سـایر هزینـه    فناوري با افزایش هزینه

مواجه گردد که به تبع آن قیمت محصول افزایش خواهد یافـت و  
  دنبال خواهد داشت. ه کاهش بازار و ریسک ورود به بازار را ب

  
  گیري و پیشنهادات نتیجه-7

سـازي فنـاوري نـانو     هـاي تجـاري   تـرین چـالش   عمدهیکی از 
کننـدگان از مزایـا و    عدم شناخت مصـرف  ،بخصوص در بخش غذا

که وجود  استهاي فناوري نانو و فرهنگ مصرف در کشور  قابلیت
هاي مناسب ارتباطی جهت آگاهی سطح عموم جامعـه   زیرساخت

اي تواند راهکـار مناسـبی باشـد.یکی از راهکارهـ     از مزایاي آن می

توانـد از   که می استایجاد آگاهی در سطح جامعه تبلیغات دولت 
هـا و بـا برگـزاري     طریق رسانه ملی و از طریق مدارس و دانشـگاه 

هاي ملی صورت گیرد. نتـایج تحقیـق نشـان     سمینارها و همایش
ــوي و مســتقیمی در    مــی ــاثیر نســبتا ق ــت ت دهــد تبلیغــات دول
هـاي علمـی و فنـاوري     سازي فناوري نانو غذا دارد.سیاست تجاري

هـاي   دولت یکی از عوامل تاثیرگـذار در هدفمنـد کـردن فعالیـت    
اسـت. جهـت و   سازي فناوري در کشور  محققین و جریان تجاري

کـارگیري فنـاوري    ههاي کلی دولت در حمایت و ب سمت سیاست
سازي  نانو در کشور و همچنین توجه ویژه دولت به مسئله تجاري

سـازي   مل مهمـی در موفقیـت تجـاري   دستاوردهاي تحقیقاتی عا
وکـار و ارزش   فناوري نانو در کشور خواهد بود. انتخاب مدل کسب

شود کـه مشـتریان آنچـه را کـه شـرکت       آن تنها زمانی تایید می
بخشـد و   وکار اعتبار مـی  فروشد را بخرند. فروش به مدل کسب می

خواهنـد یـا    کند که آیا مشتریان محصول شرکت را مـی  تایید می
وکار مناسب ارتباط بـین شـرکت و    خواهند. وجود مدل کسب نمی

کند. یکی از مشکالت فناوران در حوزه نانو  مشتریان را تقویت می
. نتـایج تحقیـق نشـان    اسـت وکار مناسب  غذا نداشتن مدل کسب

سـازي   وکار و تجاري دهد که ارتباط معناداري بین مدل کسب می

865/0 
 سازيتجاري عوامل محیطی
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پــذیر در زمینــه گـذاري خطر  فنـاوري وجــود دارد.سـطح ســرمایه  
هـاي خصوصـی در کشـور بسـیار کمتـر       فناوري نانو توسط بخش

دهنده وجود مشکل از جانب بخش تقاضـا،   که این امر نشان است
د بــراي نــمنــد و توانم هــاي بــزرگ عالقــه ماننــد فقــدان شــرکت

ــانو   ســرمایه ــاوري ن ــذاري در فن ــرکتاستگ ــاي کوچــک و  .ش ه
کــه  درحــالی هســتند؛مختــرعین داراي منــابع مــالی محــدودي 

باشـند کـه    هاي بزرگ از منابع مالی خـوبی برخـوردار مـی    شرکت
احتمال  ،هاي کوچک و بزرگ قوي باشد هرچه ارتباط بین شرکت

هـاي   اي که شـرکت  گونه به ؛یابد سازي افزایش می موفقیت تجاري
نـوان  ع بزرگ به هاي دهنده فناوري و شرکت عنوان ارائه کوچک به
ید.فرایند تولید محصوالت غذایی مبتنـی  نما گذار عمل می سرمایه

کـه هزینـه    اسـت هاي تخصصی  بر فناوري نانو نیازمند آزمایشگاه
هـاي کوچـک و    هـا بـاال بـوده و شـرکت     اندازي این آزمایشـگاه  راه

هاي دولتـی   متوسط توانایی مالی آن را ندارند. از طرفی آزمایشگاه
 ،و آزمـایش یـک نمونـه    اسـت و خصوصی خارج سازمانی محدود 

.نانو فناوري به تولید محصـوالت نوظهـور   انجامد به طول میها  ماه

دهـد.   شود و یا محصوالت موجود را تحت تاثیر قرار مـی  منجر می
 اسـت. براي محصوالت نوظهور فرایند بازارسازي مهـم و اساسـی   

کننــد  ی کــه در حــوزه نــانو غــذا فعالیــت مــییهــا اکثــر شــرکت
هـاي   دانشـگاهی هسـتند کـه فاقـد مهـارت     هـاي زایشـی    شرکت

هـا و   لـذا ورود شـرکت   هستند؛بازاریابی، تبلیغات، فروش و توزیع 
توانـد ایـن مشـکل را     هاي بازاریابی نوآوري می موسسات و واسطه

حل نماید. به دلیـل اینکـه محـیط دور شـامل ثبـات اقتصـادي،       
هاي اقتصادي و حـل مسـئله تـامین مـواد اولیـه و روابـط        تحریم

المللی جهت تامین و صدور فنـاوري کـامال خـارج از کنتـرل      ینب
و همچنین توجه و کنترل محیط عملیاتی شـامل   استها  شرکت

لـذا جهـت همـوار     است؛بازار، رقبا و فرهنگ مصرف کار مشکلی 
هـاي   نمودن مشکالت و موانع محیطیاز طریـق دولـت و حمایـت   

گزینـه در   توانـد تنهـا   یمـ  سازي دولـت  دولت، تبلیغات و فرهنگ
سـازي نـانو فنـاوري بخصـوص در بخـش       موفقیت فرایند تجـاري 

  غذایی گردد.
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