ارز یابی و اولو یتب ندی عوا مل موثر بر
تجاریسااازی محصااو ن نانوفناوری در
صااا نا یع غذا یی با رو ی کرد ا ن ت قال
فناوری(مطالعه موردی :شاار ت

اات و

صنعت گلستان)
■ عباس خمسه



استادیار گروه مدیریت صنعتی ،واحد رج ،دان گاه آزاد
اسالمی ،رج ،ایران
■ زهرا رستمی

1

ارشااناساای ارشاااد مدیر یت تکنولوژی ،واحد علوم و
تحقيقان ،دان گاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 6931/0/02 :و تاریخ پذیرش6931/1/02 :

چكيده
هدف این پژوهش ،ارزیابی عوامل موثر بر تجاری سازی مح صوالت نانوفناوری در شرکت ک شت و صنعت گل ستان است تا بتواند
راهگ شای طراحی الگوی تجاریسازی محصوالت نانوفناوری در صنایع غذایی گردد .لذا پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی است
و از نظر روش ،از نوع تو صیفی پیمای شی ا ست .در این پژوهش ،از مدلی با  1عامل و  84شاخص که برازش آن با  Smart Plsمورد
تایید قرار گرفته ،استفاده شده است.
همچنین برای اولویتبندی عوامل موثر بر تجاری سازی ،از فرایند تحلیل شبکهای( )ANPو نرمافزار  Super Desisionبهره برده
شددده اسددت و براسددان نتایج  ،ANPعامل فناورانه ،در اولویت اول و عوامل محیطی ،منابع انسددانی ،مالی ،سدداختار و سددازماندهی و
مدیریتی بهترتیب در اولویتهای بعدی از نظر خبرگان قرار دارند.
واژگان كليدي :تجاریسازی ،نانوفناوری ،صنایع غذایی ،فرایند تحلیل شبکهای.

 عهده دار مکاتبات
 آدرن پست الکترونیکیkhamseh49@gmail.com :
آدرن پست الکترونیکیzrostami.gh@gmail.com :
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ارزیابي و اولویتبندي عوامل موثر بر تجاريسازي ...

 -1مقدمه
با توجه به اینکه تجاری سازی فناوری ،بخشی از نوآوری است
و اگر نوآوری از پرداختن به ایده تا ورود به بازار درنظرگرفته شود،
بدون تجاریسدددازی ،نوآوری و در نتی جه فناوری وجود نخواهد
داشدددت[ .]8یکی از مهمترین زمی نه های تاثیر گذار نانوفناوری،
صنایع غذایی ا ست که به دلیل احتیاج روزمره و دائمی ان سانها
به غذا هرگونه تغییر و تحولی در آن نقش مهمی در تغییر کیفیت
ز ندگی آن ها دارد .لذا در سددددال های اخیر نانوف ناوری بهطور
فزایندهای در صنایع غذایی بهویژه افزایش امنیت غذایی ا ستفاده
شده است[.]1
همچنین با توجه به رشدددد روزافزون جمع یت دن یا و کاهش
منابع غذایی ،فناوری نانو میتواند کمک بسدددیار بزرگی در تأمین
بخ شی از نیازهای غذایی افراد ب شر به شمار آید؛ البته این فناوری
به موازات داشدددتن ویژگی های مف ید میتواند باعث ای جاد برخی
مشدددکنت نیز باشدددد .اگر هه هیچ مدرکی مبنی بر اثبات اثرات
نامطلوب نانو محصددوالت در دسددترن نیسددت؛ کاربردهای بالقوه
فناوری نانو در صنایع غذایی ،میتواند به دالیل محیطی و سنمت
باعث نگرانی شدددود .ازاینرو ،الزم اسدددت تدابیر الزم برای کاهش
نگرانیها و تعیین استانداردهای مورد نیاز اتخاذ شود[.]66
لیکن برای پیشدددبرد نانوفناوری در صدددنایع مختلف(از جمله
صدددنایع غذایی) در ایران به دل یل گران بودن هزینه تحقیقات،
کمبود نیروی ان سانی متخ صص نانو ،تجهیزات ن سبتا گران ،اقدام
ا سا سی در سطح ملی صورت نپذیرفته ا ست .در ع صر حا ضر
مصددرفکنندگان بهطور روزافزون برای مسددایلی همچون کیفیت،
بهدا شت و ایمنی مواد غذایی که میخورند یا میآ شامند ،اهمیت
بیشتری قایل میشود.
در شرکت کشت و صنعت گلستان ،استفاده از فناوری نانو در
فرآیند تصدددف یه روغن ،به بهبود فرآیند تولید ،کمک قابل توجهی
خواهد کرد .ضددمن اینکه فناوری خنثیسددازی براسددان نانو برای
اولین بار در انحصار شرکت دسمت بلژیک بوده که انتقال فناوری
آن ،بهصددورت خرید لیسددان به همراه تجهیزات اروپایی مرتب
امکان پذیر اسدددت .این روش جدید قابلیت اضدددافه شددددن به
سدیسدتمهای قدیمی را نیز داراسدت .ضدمن اینکه عنوه بر ایجاد
مزیت رقابتی ،کاهش هزینههای تولید و ت سریع بازگ شت سرمایه
را به دنبال خواهد داشت.
بهطورکلی مزایای اسدددتفاده از نانوفناوری در فرآیند تصدددفیه
روغن عبارتند از :کاهش اتنف روغن ،بهبود کیفیت محصدددول به
دلیل تفکیک بهتر ،کاهش مصدددرف مواد شدددیمیایی در فرآیند،
کاهش اسید به میزان  ،%32کاهش سود سوزآور به میزان .%92
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لذا با ان جام این پژوهش و شددد ناسددددایی عوا مل موثر بر
تجاری سازی محصوالت نانوفناوری ،میتوان به سیاستهایی برای
تجاریسازی این محصوالت دست یافت بهگونهای که ارائه الگو در
تصددمیمگیری مدیران و اسددتفاده بهتر از منابع ،تاثیر قابل توجهی
داشددته باشددد .همچنین از آنجا که این پژوهش با هدف ارزیابی و
اولویتبندی عوامل موثر بر تجاریسددازی محصددوالت نانوفناوری
برای نخسدددتین بار در حوزه نانو در صدددنایع غذایی و بخصدددو
شرکت ک شت و صنعت گل ستان و با بهرهگیری از تکنیک ANP
انجام گردیده اسدددت ،لذا پژوهش از جنبه های ذکر شدددده دارای
نوآوری است.

 -2مرور ادبيات و پيشينه پژوهش
تجارى سازى فناوری عبارت ست از فرآیندی که در آن صنعت
و حرفهای ،راهی را برای اسددتفاده از پیشددرفتهای مهندسددی و
علمی سددادهتر فناوری مییابد تا به تقاضددای بازار نزدیک شددود.
بهعبارت دیگر ،تجاری سازی فناوری یعنی نقل مکان دادن طرح و
ایده تا بازار به صورت سریع و بهینه در محی تجاری امروزی .این
فرآیند با مراحل طرح ایده ،طراحی ،توسدددعه ،باال بردن تولید،
بازاریابی و کوشدددشهای بعدی برای پیشدددرفت محصدددول ادامه
مییابد[ .]02تجاریسازی ،فرایندی است که از تمام پتانسیلهای
ممکن اسدددت فاده میک ند تا کسددددانی که در نوآوری ف ناوری
سرمایهگذاری میکنند ،بتوانند فواید ایجاد شده بهو سیله نوآوری
را بدسدددت آورند[ .]9در تعریفی دیگر ،تجاریسدددازی فناوری،
عبارتست از فرآیند خلق محصوالت مناسب با قیمت مناسب برای
برآوردن تقاضدای یک بازار ،در تعریف دیگری که از تجاریسدازی
فناوری ارائه شده" ،فناوری" و "تجاری سازی" از یکدیگر تفکیک
شدده اسدت .در این تعریف "فناوری" دربردارنده محصدول بوده و
"تجاری سازی" بر ایجاد بازار ،نام و ن شان تجاری و بی شنه کردن
سدددود حاصدددل از این بازار تاکید دارد[ .]62تجاریسدددازی نتایج
تحقیق ،یکی از گام های مهم نظام نوآوری اسدددت که پایداری و
ا ستمرار امر پژوهش را ت ضمین میکند و متنا سب با آن ،عنوهبر
فراهم آوردن ارزشهای اقتصادی قابل توجه برای سازمانها ،رشد
اقت صادی دانشمحور جامعه را نیز ت سریع مینماید[ .]0ردی متن
نیز تجاریسدددازی را تبد یل دانش به محصدددوالت و خدمات با
کاربردهای عملی و استفاده ارزشمند از آن تعریف میکند[.]01
از سدددوی دیگر ،تعاریف مختلفی در خصدددو نانوفناوری به
شرح ذیل ارائه گردیده است:
نانو فناوری ،فناوریای اسددت که از کنشها و واکنشهایی که در
سطح اتم اتفاق میافتد من شاء گرفته و فناوری جدیدی ست که
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ت مام علوم را درخوا هد نورد ید؛ به تعبیر دقیقتر " نانوف ناوری
انقنبی جدید برای همه علوم در آینده است" .این فناوری قادر به
بهبود روش های ارزیابی ،مدیریت و کاهش خطرات برای محی
زی ست بوده و فر صتهایی را برای تولید مح صوالت جدید فراهم
خواهد سدداخت .نانوفناوری در واقع مهندسددی در سددطح اتم و یا
گروهی از اتمهاست .از همین تعریف ساده برمیآید که نانوفناوری
ر شته جدیدی نبوده ،بلکه رویکرد جدیدی در تمام ر شته ها ست.
بنددابراین علم نددانوفندداور ی ،توانمندددی تولیددد مواد ،ابزارهددا و
سیستمهای جدید برای دردست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی
و اتمی ،با ا ستفاده از خوا صی که در آن سطوح ظاهر می شود را
دارد[.]60
نانوفناوری در فرایند تصددفیه روغن اسددتفاده از نانو رآکتوری
است که فاقد هرگونه قطعه متحرک بوده و زمانیکه جریان روغن
توس پمپ فشار قوی به این رآکتور وارد میشود ،منجر به ایجاد
ذرات در سایز نانومتر میگردد[.]61
این رآکتور با ایجاد برش شدددید سددیاالتی و سددرعت مافوق
صددوت باعث شددکسددت پیوندهای ضددعیف کلسددیم و منیزیم در
فسفاتیدهای غیرآبگریز در کسری از ثانیه میگردد.
این رآ کتور با توجه به طراحی هندسدددی آن ،دارای مراحل
مختلف کاهش فشار است که روغن فشار باال در هر مرحله کاهش
فشدددار هشدددمگیری دارد که باعث تبخیر مولکولهای آب درون
روغن و میعان مجدد میگردد .این امر باعث ایجاد امواج مافوق
صوت شده که همین امر باعث شک ست پیوندهای ضعیف فلزی
در فسددفولیپیدهای آبگریز و تبدیل آنها به آبدوسددت میشددود.
این رآ کتور همچنین باعث اختنط کامل اسدددید و سدددود در فاز
روغن میشود[ 61و .]64
در ادامه به ارائه هند مورد از تحقیقات انجام شدددده در زمینه
تجاریسددازی ،توسدد محققین داخلی و خارجی پرداخته خواهد
شد:
کننتری و هم کاران( ،) 6938به م طال عه عوا مل سددداز مانی
تاثیرگذار بر راهبرد تجاری سازی تحقیقات دان شگاهی درخ صو
نانوفناوری پرداخته اسدددت؛ لذا عوامل بهترتیب اولویت عبارتنداز:
زیرساختهای دان شگاه ،مدیریت دانش ،راهبرد دان شگاه و کیفیت
دانشکده ،ماهیت پژوهش و جهتیابی تجاری ،شبکههای دانشگاه،
مدیریت دان شگاه ،منابع ان سانی دان شگاه ،ساختار دان شگاه و منابع
مالی دانشددگاه .درنتیجه تاثیر عوامل سددازمانی در بیشددتر موارد بر
انتخاب راهبرد ایجاد شدددرکت های انشدددعابی بیشدددتر از سدددایر
راهبردهاسددت[ .]4امامی( )6938با ارزیابی فرایند تجاریسددازی
د ستاوردهای تحقیقوتو سعه در صنایع بیوتکنولوژی دارویی مدل

مفهومی نهایی متشکل از سه الیه ارائه داد؛ الیه اول ،شاخصهای
اصددلی تجاریسددازی شددامل منابع انسددانی ،منابع مالی ،عوامل
مدیریتی ،زیرساخت قانونی ،زیرساخت فنی و اجرایی و زیرساخت
ارتباطی است .الیه دوم ،عوامل داخلی صنعت و الیه سوم ،عوامل
خارجی اسدددت که در دو سدددطح ملی و بینالمللی طبقهبندی
میشود[.]6
مجید محمدی( )6939اقدام به شنا سایی و رتبهبندی عوامل
محیطی تاثیرگذار در تجاریسدازی فناوری نانو در صدنعت غذایی
ایران نمود؛ لذا عامل ثبات اقتصدددادی را بهعنوان مهمترین عامل
محیطی معرفی کرده اسدددت[ .]3شددداهوردی و همکاران()6943
هالشهای تجاری سازی در نانوفناوری را مورد برر سی قرار دادند
که عبارتنداز :هالشها در ف ضای عمومی ک سبوکار و هالشهای
اختصدداصددی که هالش مربوط به فضددای عمومی کسددبوکار از
مهمترین هالش هاسدددت که هیرگی بر آنها ن یازمند عزمی ملی
است[.]1
محمدی یزدی( )6930نتایج حاصددل از بررسددی کاربردهای
نانوفناوری در کشاورزی و صنایع غذایی را به شرح ذیل ارائه نمود:
نانوفناوری قابلیت متحول ساختن صنایع غذایی و ک شاورزی را با
ابزارهای جدید برای درمان مولکولی بیماریها ،شنا سایی سریع
امراض ،افزایش توا نایی گ یا هان در جذب مواد م غذی و موارد
دیگری از این دسدددت دارد .همچنین اسدددتفاده از فناوری نانو در
صددنایع غذایی در آینده کاربردهایی همچون شددناسددایی عوامل
سددرطانزا و تولید حسددگرهای زیسددتی را شددامل خواهد شددد که
میتواند امکان تول ید محصدددوالت غذایی و کشددداورزی عاری از
آلودگی را فراهم آورد[.]62
مو سوی و همکاران( )6944به برر سی کاربردهای نانوفناوری
در صنایع غذایی ،بازار نانومح صوالت غذایی ،بازار نانومح صوالت
غذایی ،مح صوالت و شرکتهای نانوغذا پرداخته ا ست .همچنین
در پایان هالشها و محرکهای رشددد و توسددعه نانوغذاها ،ارزیابی
خطرات و هارهوبهای تنظیمشدددده برای کاربردهای نانوفناوری
در صنایع غذایی ،قوانین موردنیاز برای تو سعه نانوغذاها ،فرآوری
و جنبه های ایمنی را نیز مورد بررسی قرار داده است[.]66
جکسدددون و هم کاران( )0262با درنظرگرفتن متغیر هایی از
قب یل ،نقش دو لت در ت جاریسددددازی ،نقش پژوهش علمی در
تجاریسددازی محصددوالت نانو ،انتقال فناوری در محصددوالت نانو،
نقش حفظ اثر و مددالکیددت و نقش کددارآفرینی شدددرکددتهددا و
آزمایشددگاههای ملی در تجاریسددازی به تاثیر عوامل موثر بر روی
روند انتقال فناوری در تجاریسددازی محصددوالت فناورانه اشدداره
دارند[.]09
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ارزیابي و اولویتبندي عوامل موثر بر تجاريسازي ...

نورلیزاواتی و همکاران( )0262به بررسدددی تجاریسدددازی در
حددال ظهور و بررسدددی نقش کددارآفرینی پرداختنددد .لددذا اثر
زیر ساختها برای انتقال فناوری از دان شگاه به سمت کارآفرینی
نقش مهمی دارد .همچنین ویژگیهددای کددارآفر ینی مدداننددد
ریسکپذیری ،شجاعت ،دانش ،ارزش و اعتماد به نف کارآفرینان
عامل مهمی در تجاریسازی فناوری است[.]08
نوریان( )0262به برر سی هارهوبی برای تجاری سازی موفق
توسعه محصول در دانشگاههای مالزی پرداخته است و عناصری از
قب یل دانش ،م هارت ،ویژگی های شدددخصدددی ،ای جاد ا یده برای
محصول ،توسعه ،بستهبندی و ارتقای محصول ،مسیرهای تجاری،
ساختار مزیت رقابتی بازار ،شریک تجاری منا سب و ایجاد ارتباط
سددالم با شددرکای تجاری و امکانات و پشددتیبانی شددناسددایی کرده
اسدددت[ .]02میونگ و همکاران( )0262به طبقهبندی عوامل و
اولویتبندی موفقیت و شدددکسدددت عوامل تجاریسدددازی فناوری
عمومی در تحقیقوتوسعه پرداختهاند که در آن قابلیت بازاریابی و
همکاری همراه با تحقیقوتو سعه مهمترین عوامل حیاتی موفقیت
و عوامل تجاریسددازی اسددت .همچنین ،کمبود بودجه ،نامناسددب
شدن شرای بازار و نارسایی قابلیت بازاریابی بهعنوان موانع کسب
فناوری شناخته شده است[ .]00ایندو پالکومار و همکاران()0268
با درنظرگرفتن متغیرهایی از قبیل هارهوب قانونی ناکافی ،عدم
حمایت و پذیرش توس د عموم مردم ،تمرین پزشددک ،و صددنعت،
منحظات تو سعه مانند مقیانپذیری ،تکرارپذیری ،خ صو صیات،
کنترل کیفیت و منا سب ترجمه ،م سائل سم شنا سی و پروفیل
ایمنی ،فقدان برنامههای هندرشتهای در دسترن و ضعف حمایت

از مالکیت معنوی اقدام به بررسددی عوامل و مشددکنت در توسددعه
محصول نانوفناوری و تجاریسازی آن نمودند[.]01
هئو و لی( )0269اقدام به بررسدددی تجاریسدددازی اختراعات
دان شگاه با توجه به عوامل فردی و سازمانی موثر بر صدور مجوز
ثبت اختراع دانشددگاهها نمودند[ .]68همچنین در پژوهشددی دیگر
بهمنظور توسعه مدل ارزیابی محصوالت فناورانه جدید و تشخیص
فرصتهای تجاری سازی ،به عواملی همچون قابلیت ورود به بازار،
امکانپذیری کسددبوکار ،رقابت فناورانه و قابلیت تحقیقوتوسددعه
اشددداره نمودند و در نهایت نتیجهگیری کردند که قابلیت ورود به
بازار بعد مهمی در تجاریسدددازی محصدددوالت فناورانه اسدددت.
همچنین شداخصدههای مربوط به آن از جمله پتانسدیل بازار ،نیاز
مشددتریان ،سددودآوری و مزیت بازار در تجاریسددازی محصددوالت
بسیار بااهمیت است[.]69
لو و همکدداران( ) 0260در مورد عملکرد تجدداریسددددازی
محصدددوالت نانو دریافتند نه تنها تحقیقوتوسدددعه بلکه ویژگی
محصول و نیاز مصرفکنندگان نیز جزء عواملی محسوب می شود
که بر روی تجاریسازی این محصوالت اثرگذار است[.]06
حسددینی و اسددماعیلی( ) 0262بهمنظور تعیین هالشها در
تجاریسددازی نانوفناوری در بخش کشدداورزی ایران به شددناخت
وضعیت موجود و تنش برای رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق
آموزش ،ایجاد کسدددبوکار ،مدیریت کاربردی و همکاری گروهی
پرداختند[.]63
با توجه به مرور ادبیات انجامشددده داخلی و خارجی و نیز نظر
خبرگان ،مدل مفهومی مطابق شکل شماره  6حاصل گردید:

شكل  :1مدل مفهومی تجاريسازي محصوالت نانوفناوري در شركت كشت و صنعت گلستان[]5

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره سي و چهار ،زمستان 7931

8

عباس خمسه و زهرا رستمي

موضدددوع پژوهش ،از روش

 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از حیث هدف کاربردی اسدددت و از نظر روش ،از
نوع توصددیفی پیمایشددی و از نوع مطالعه موردی اسددت .در این
پژوهش ،از روش کتابخانهای برای گردآوری مرور ادبیات پژوهش
در زمینه تجاریسدددازی اسدددتفاده شدددده اسدددت .برای این امر از
پایاننامهها ،سددایتهای معتبر اینترنتی و مقاالت و مجنت معتبر
استفاده شده است .ابزار اندازهگیری در این پژوهش روش میدانی
و از طریق پرسشنامه است .روش انجام کار به شرح ذیل است:
ابتدا با مرور ادبیات و مراجعه به پی شینه پژوهش و با مقای سه
 13پژوهش انجام شده ،پر س شنامهای با  38سوال طراحی و پ
از نظرسنجی از خبرگان به  12سوال تقلیل یافت و پ از برازش
مدل پژوهش با نرمافزار  Smart PLSتعداد  84شددداخص در 1
عامل مورد تایید قرار گرفت که مدل مفهومی پژوهش در شدددکل
شماره  6و مدل معادالت ساختاری برازش شده تو س نرمافزار
 Smart PLSدر شکل شماره  0ارائه گردیده است[.]2
الف) سواالت پژوهش
 )6و ضعیت هر یک از عوامل و شاخصهای موثر بر تجاری سازی
در شرکت کشت و صنعت گلستان هگونه است؟
 )0اولویت بندی وضدددع مطلوب عوامل موثر بر تجاری سدددازی
مح صوالت نانوتکنولوژی در شرکت ک شت و صنعت گل ستان،
با توجه به نظر خبرگان به هه ترتیب می باشد؟
ب) فرضيه پژوهش
هر یک از عوامل شددناسدداییشددده تجاریسددازی محصددوالت
نانوفناوری در شرکت کشت و صنعت گلستان در سطح معناداری
است.
جامعه آماری پژوهش مدیران و کار شنا سان شرکت ک شت و
صنعت گل ستان و شامل  94نفر کار شنان و کار شنا سی ار شد
است .کارکنان با تحصینت کارشناسی  %1931و کارشناسی ارشد
 %0139جامعه آماری را تشدددک یل میدهند و با تو جه به محدود

بودن خبرگان شدددرکت درخصدددو
کلشماری استفاده شده است.
برای سنجش روایی پر س شنامهها از ق ضاوت خبرگان و برای
سنجش پایایی پرس شنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده  2/39است که مورد
تائید قرار گرفته است.

GOF= 85.0

R2 = 8/437

Q2= 0.220

شكل  -2مدل ساختاري در حالت معناداري ضرايب مسير[]5

 -4تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش
سوال اول پژوهش :وضعیت هر یک از عوامل موثر بر تجاری
سازی در شرکت کشت و صنعت گلستان  ،هگونه می باشد؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون آمار توصیفی و نمودار رادار
ا ستفاده شده ا ست .جدول  6و ضعیت قابلیت هر یک از شاخص
های تجاری سازی محصوالت نانوفناوری را نشان می دهد .جدول
 0و نمودار  6و ضعیت فعلی هر یک از عوامل را در شرکت ک شت
و صنعت گلستان نشان می دهد .در این پژوهش وضع هشدار از
میانگین میانگین ها و وضددع مطلوب براسددان بیشددترین امتیاز
میانگین شاخص ها تعیین شده است.

جدول  : 1توانمندي وضعيت موجود عوامل تجاريسازي محصوالت نانوفناوري
عوامل

محیطی

كد

قابليت موجود(درصد)

شاخصها

AQ1

موسسات حمایتکننده دولتی

8831

AQ2

حمایت و تامین معنوی پژوهشگران

1634

AQ3

توجه دولت به مقوله تجاریسازی و تدوین خ مشیهایی در این راستا

1031

AQ4

میزان توجه دولت به خصوصیسازی

1430

AQ8

اهمیت معرفی سریع محصول به بازار

1131

AQ9

ساختار مزیت رقابتی بازار

4239

AQ10

ارزیابی بازار

4239

AQ11

برنامه استراتژیک بازار

4239

AQ12

سهولت فروش محصوالت در بازار با قیمت مناسب

1832

AQ13

وجود محی رقابتی در باال بردن کیفیت و کمیت محصوالت

1031
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مالی

تکنولوژیک

ساختار و
سازماندهی

مدیریتی

منابع
انسانی

AQ14

وجود استانداردها و الگوهای مطلوب تجاریسازی

1636

AQ15

حرکت جامع به سمت تولید محصوالت ارگانیک

4038

AQ16

کاهش آلودگیهای پسآب

4930
1431

AQ17

امکان بدستآوری بازارهای جدید در خصو

BQ2

حمایت و تامین مادی پژوهشگران

2931

فروش پتنت

BQ3

سرمایهگذاری بخش خصوصی(فرشتگان کسبوکار)

1138

BQ4

اعتماد بخش خصوصی به محققین

1830

BQ5

وجود سرمایهگذار خطرپذیر

2131

BQ6

حمایت از سوی صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر

2239

BQ7

ارزیابی اقتصادی

1038

CQ3

پیچیدگی سطح تکنولوژی

1139

CQ5

ارزیابی ویژگیهای زیست محیطی و ایمنی نانو مواد

4232

DQ1

کیفیت فرایند مستندسازی تکنولوژی

4634

DQ2

کیفیت تولید و پرورش و خلق ایدههای جدید از طرق انتقال موثر تکنولوژی

1234

DQ4

اخذ مجوزهای وزارت بهداشت جهت تجاریسازی محصوالت نانو

4136

DQ5

اخذ مجوز الزم از سازمان ملی استاندارد ایران

4938

DQ6

کاهش میزان افت تولید

1136

DQ8

کاهش میزان صمغ موجود در روغن حاصل از نانوتکنولوژی

1430

DQ9

بازگشت سریع سرمایه با توجه به فرآیندهای تولید

1036

DQ10

قابل پتنت کردن نوآوریهای حاصل از نانو در شرکت

1033

DQ11

ارزیابی فرایند تجاریسازی

1931

DQ13

تعامل و همکاری بین دانشگاه و صنعت

1131

DQ14

آگاهی سازمان از خطرات و فواید نانو تکنولوژی

1438

EQ1

ایجاد فرهنگ کارتیمی در بین محققان

1038

EQ2

ترویج فرهنگ کارآفرینی در سازمان

1631

EQ3

ترویج فرهنگ اشتغالزایی در بخش کشت و صنعت با استفاده از تجاریسازی نانوتکنولوژی

1234

EQ4

استفاده بهموقع و اثربخش از تکنولوژی نانو

1331

EQ5

پذیرش ریسک حاصل از شکست تجاریسازی

1933

EQ6

تدوین هشمانداز توسعه نانوتکنولوژی در شرکت

1134

FQ1

افزایش انگیزه محققان

1634

FQ3

خبرگی و تعهد تیم کارشناسی و اجرایی داخل سازمان

1232
1832

کارافرینان

FQ4

ارزش و اعتماد به نف

FQ5

نهادینه کردن فرهنگ عمومی جامعه در پذیرش تجاریسازی نانو تکنولوژی

1239

FQ6

آگاهی مدیران و تصمیمگیران سازمان از نتایج تجاریسازی نانو تکنولوژی

4039

FQ7

آموزشهای تخصصی در زمینه انتقال و توسعه نانو تکنولوژی

1139

FQ8

توسعه منابع انسانی در زمینه آشنایی با تجاریسازی نانوتکنولوژی

1433

FQ9

جذب نخبگان از موسساتی که در زمینه نانو فعالیت میکنند

1636

FQ10

استفاده از محققان سایر کشورها

1232

جدول  :2وضعيت فعلی سطح مطلوب و سطح هشدار
رديف

عوامل

قابليت موجود%

1

محيطی

10319

2

مالی

12339

3

فناورانه

42312

4

ساختار و سازماندهی

11322

5

مديريتی

12311

6

منابع انسانی

10330
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10394
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نمودار : 1وضعيت فعلی عوامل در شركت كشت و صنعت گلستان

سوال دوم پژوهش :اولویتبندی عوامل موثر بر تجاریسازی
مح صوالت نانوفناوری در شرکت ک شت و صنعت گل ستان ،به هه
ترتیب است؟
بهمنظور اولویتبندی عوامل ،از فرایند تحلیل شبکهای()ANP
و نرمافزار  Super Decisionبهترتیب ذیل استفاده شده است:
الف) فرايند تحليل شبكهاي) (ANPو مراحل آن
بهمنظور تحلیل مدل و اولویتبندی منظرها و شددداخص های
موردمطالعه پژوهش از نرمافزار  Super Decisionاسددتفاده شددده
اسددت .این نرمافزار توس د گروه  ANPشدداغل در سددازمان خنق

آمریکا نوشددته شددده و مراحل سدده گانه فرایند تحلیل شددبکه و
تحلیل مدل را بهصورت نرم افزاری انجام میدهد:
مرحله  -6تعریف ساختار مدل و تشکیل شبکه تحلیل
در این مرحله با استفاده از مدل مفهومی تحقیق و اهداف آن،
خوشدددههای اصدددلی مدل را تشدددکیل داده و درون هر خوشددده
مجموعهای از شددداخص ها قرار دارد که بهعنوان گره دارای رابطه
ا ست و همچنین با گرههای درون سایر خو شهها نیز دارای رابطه
ا ست .شکل شماره  9ساختار شبکهای  ANPو نوع رابطه میان
مولفهها را در درون نرمافزار  Super Decisionنمایش میدهد.

شكل  :3شبكه  ANPجهت اولويتبندي عوامل تجاريسازي محصوالت نانوفناوري

مرحله  -0انجام مقایسددات زوجی ،وزندهی به شدداخصهای
مدل :ANP
سددلسددله مراتب کنترل  ،ANPمجموعه معیارهایی اسددت که
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برای مقایسدده تعاملهایی اسددتفاده میشددود که ممکن اسددت در
شبکه وجود دا شته با شد .تعیین وزن ن سبی در  ANPشبیه به
 AHPاسددت .بهعبارتی از طریق مقایسددات زوجی میتوان میزان
نسدددبی معیارها و زیرمعیارها را مشدددخص کرد .در این پژوهش،
وزندهی به معیارها و شددداخصهای مدل  ANPبراسدددان نتایج
پرسدددشددد نا مه خبره ان جام گرف ته که در تحل یل شدددب کهای و
تصمیمگیری هندمعیاره استفاده می شود.
روش وزندهی به مع یار ها در مدل  ANPبراسدددان دام نه
عددی  6تا  3ا ست .در این روش شبکه را به شاخههای کوهکتر
تق سیم کرده و تک تک عنا صر هر شاخه مانند  iرا ن سبت به یک
عنصر در شاخه jام و بهصورت مقایسه زوجی تشکیل میدهیم.
مرحله  -9ساخت سوپرماتری

وزنی براسان دادهها

براسدددان مقایسددده زوجی که در مرحله قبل انجام شدددد،
سددوپرماتری وزنی تشددکیل میشددود و وزن هر معیار و شدداخص
براسان سیستم برداری تعریف شده و مشخص میگردد .در واقع
هر سددتون سددوپرماتری از هند بردار ویژه تشددکیل میگردد که
جمع بردارها وزن نسبی معیارها و شاخصها را مشخص مینماید.
ب) اولويت و اهميت معيارها نسبت به مولفه ها
در این مدل هر گروه نتایج خا خود را داراسددت .از آنجا که
ارائه کل نتایج حجم گسددتردهای را داراسددت ،بدین ترتیب در این
ق سمت برخی از و ضعیتهای برج سته و عمده حا صل از اجرای
 ANPاشدداره میشددود .در جدول شددماره  9نتایج مربوط به وزن
شددداخصها که در نرمافزار  Super Decisionبدسدددت آمده ،ارائه
شده است.

جدول  -3اولويتبندي شاخصهاي موثر بر تجاريسازي محصوالت نانوفناوري به روش ANP
وزن محاسبه شده

وزن نرمال شده

عوامل يا مولفه

رديف
3

فناورانه

23669842

23882426

4

ساختار و سازماندهی

23222049

23202122

1

مالی

23206099

23249869

2

محيطی

23242213

23998630

5

مديريتی

23226632

23228111

6

منابع انسانی

23204031

23666619

براسدددان خروجی واصدددل از  ،Super Decisionاولویتبندی
عوامل موثر بر تجاریسدددازی محصدددوالت نانوفناوری با تحلیل

شبکهای  ،ANPمطابق شکل شماره  8حاصل گردید.

شكل  -4اولويتبندي عوامل موثر بر تجاريسازي محصوالت نانوفناوري

 -5نتايج حاصل از فرضيه پژوهش
هر یک از عوامل تجاریسدددازی محصدددوالت نانوفناوری در
شرکت کشت و صنعت گلستان در سطح معناداری است.
با توجه به دادههای پرسددشددنامهها و با اسددتفاده از خروجی
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حا صل از ضریب معناداری نرمافزار  ،PLSمطابق جدول شماره 8
مشداهده میشدود که تمامی ضدرایب معناداری بین عوامل از قدر
مطلق  6331بزرگتر بوده که نشاندهنده این است که کلیه عوامل
موثر بر تجاریسدازی محصدوالت نانوفناوری در شدرکت کشدت و
صنعت گلستان با سطح معناداری  %32مورد تایید قرار گرفتهاند.
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جدول -4ضرايب معناداري عوامل موثر بر تجاري سازي
نشان

معناداري

نتيجه آزمون

عوامل

C-------E

13182

تایید

ساختار و سازماندهی

C-----TSO

13991

تایید

منابع انسانی

C-----HR

23236

تایید

مدیریتی

C------M

23989

تایید

مالی

C-------F

93246

تایید

فناورانه

C-------T

03219

تایید

محیطی

 -6نتيجهگيري
پ از ان جام م قایسدددات زوجی با تکن یک  ANPو نرمافزار
 ،Super Desisionاولو یتب ندی عوا مل موثر بر ت جاریسددددازی
مح صوالت نانوفناوری صورت پذیرفت که به ترتیب شامل :عوامل
فناورانه ،محیطی ،منابع انسددانی ،مالی ،سدداختار و سددازماندهی و
مدیریتی اسدددت؛ لذا با توجه به درجه اهمیت هر یک از عوامل،
پیشنهادهایی ارائه میگردد:
از بین عوامل ،عامل فناورانه از نظر خبرگان شرکت در اولویت
اول قرار دارد؛ لذا درخ صو شاخص ارزیابی ویژگیهای زی ست
محیطی و ایمنی نانومواد پیشدددنهاد میگردد کلیه مسدددئولین و
مدیران محیطهای کاری نانو ،پ از انجام ارزیابیهای الزم ،جهت
کنترل ریسددکهای بهداشددتی و ایمنی نانو مواد ،اقدامات الزم را
بعمل آورند.
عامل محیطی ،در اولویت دوم قرار دارد و با توجه به اهمیت
باالی شدداخص برنامه راهبردی بازار پیشددنهاد میگردد :شددرکت
ن سبت به م شترییابی در داخل و خارج از ک شور اقدام قاطعتری
نماید که این کار م ستلزم شناخت فرهنگ و تطبیق نیاز م شتری
با محصوالت شرکت است.
عامل منابع ان سانی در اولویت سوم قرار دارد؛ لذا جهت توجه
بیشتر به شاخص آموزشهای تخصصی در زمینه انتقال و توسعه
نانوفناوری نیز پیشنهاد میگردد که شرکت نسبت به فراهم کردن
شددرای مناسددب برای جلبنظر محققان خارجی بهمنظور انتقال
دانش و فناوری بهصدددورت صدددحیح به داخل سد دازمان ،اقدامات
جدیتر بعمل آورد.
در عامل مالی ،با اولویت ههارم شددداخص حمایت از سدددوی
صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر اهمیت باالتری دارد؛ لذا
پیشددنهاد میگردد ،شددرکت اقدام به حضددور در نمایشددگاههای
خارجی و داخلی و ارائه توجیهات اقتصددادی و زیسددت محیطی و

سدددن مت ج هت ج لبنظر سدددر ما یه گذاران و در یا فت وام از
صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر نماید و تضمین بازگشت
اقساط بهموقع وام با توجه به بازگشت سریع سرمایه با بهکارگیری
نانو فناوری را نماید .ا ستفاده از قابلیتها و بخ شنامههای حمایتی
مربوط به شرکتهای دانش بنیان صورت پذیرد .همچنین اجرای
طرحهای با سدرمایهگذاری اولیه کمتر در تولید محصدوالت نانو از
جمله فعالیتهایی است که پیشنهاد میگردد.
برای عامل سددداختار و سدددازماندهی نیز با اولویت پنجم برای
شددداخص تعامل و همکاری بین دانشدددگاه و صدددنعت ،پیشدددنهاد
میگردد پروژههای مشترک از سوی شرکت بین دانشگاه و صنایع
غذایی در حوزه نانو تعریف گردد که این حرکت باعث ارتقاء سطح
دانش افرادی میشددود که در صددنعت مشددغول به کار هسددتند.
همچنین باعث افزایش تجربه دان شگاهیان و تاثیرگذاری مثبت بر
صنایع موجود می شود .در ضمن شرکت میتواند بهمنظور ارتقاء
سطح دانش صنعت و دانشگاه اقدام به بورن دانشجویان در زمینه
نانو نماید.
درنهایت ،درخصدددو عامل مدیریتی ،با اولویت شدددشدددم
شددداخص هایی همچون ترویج فرهنگ کارآفرینی در سدددازمان و
ایجاد فرهنگ کار تیمی در بین محققان ،دارای اهمیت باالتری
ا ست لذا پی شنهاد میگردد شرکت برای ایجاد فرهنگ کار تیمی
در تیم تحقی قاتی ،نسددد بت به باالبردن ح اعت ماد ،تع هد،
مسدددئول یت پذیری و تو جه به ا هداف ،ا قدام موثرتری نموده،
همچنین بهمنظور ارت قاء فره نگ کارآفرینی از طریق تشدددویق
محققان و ترغیب آنها باعث شود که آنها در جهت افزایش سود،
نوآوری کنند و سپ به این افراد آزادی عمل داده شود تا بتوانند
بدون درگیری با قوانین و مقررات د ست و پاگیر طرحهای خود را
به اجرا درآورند.
از آنجا که این پژوهش با موضددوع شددناسددایی و اولویتبندی
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تجاریسددازی محصددوالت نانوفناوری با اسددتفاده از تکنیک
انجام گردیده است و نتایج بدست آمده میتواند راهگشای مدیران
ANP

سددایر شددرکتهای صددنایع غذایی باشددد ،لذا از این حیث دارای
نوآوری است.
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