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Abstract
In the prevailing competitive environment among software companies, these companies'
success in achieving competitive advantage seems unlikely without investing on new ideas
and technologies. The process of capturing new ideas, technology development, transforming
ideas into products using technology, and offering them to the market, is called technology
commercialization. Technology commercialization may not lead to competitive edge without
considering customer as the heart of firm attention that indicates the concept of market
orientation. Therefore, this research investigates whether technology commercialization
competence has effect on competitive advantage with the moderating role of market
orientation in five software companies. For this purpose, a descriptive method was used and
130 questionnaires were distributed among the managers and employees of these five
software companies using simple random sampling method. Furthermore, data were analyzed
using structural equation modeling and partial least squares via Smart PLS3 software. The
results showed that technology commercialization competence has a positive and significant
effect on differentiation and cost advantages with 0.526 and 0.679 path coefficient values,
respectively. Also the results showed that market orientation has a moderating role in the
relationship between technology commercialization competence and differentiation
advantage with 0.491 path coefficient value.
Keywords: Technology commercialization competence, Market orientation,
advantage, Cost advantage, Differentiation advantage.
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چکیده
در فضای رقابتی موجود در میان شرکتهای نرمافزاری ،موفقیّت این شرکتها در دستتیابی بته مزیّتت رقتابتی ،بتدون
سرمایهگذاری در بخش ایدهها و فناوریهای جدید ،دور از ذهن به نظر میرسد .تجاریسازی فنتاوری کته همتان فراینتد
کسب ایدة جدید ،توسعة فناوری ،تبدیل ایده به محصول با استفاده از فناوری و ارائه آن بته بتازار متیباشتد ،بتدون محتور
قراردادن مشتری در اولویتهای شرکت که همان مفهوم بازارگرایی را نشان میدهد ،نمیتواند باعث مزیّت رقابتی شتود.
از اینرو ،پژوهش حاضر میزان تأثیر شایستگی تجاریسازی فناوری از طریق نقش تعدیلگر بازارگرایی ،بر مزیّت رقتابتی
را بررسی کرده است .با این هدف ،از روش توصتیفی -پیمایشتی استتفاده شتده استت .پرسشتنامة پتژوهش را  931نفتر از
کارکنان و مدیران پنج شرکت نرمافزاری که با روش نمونهگیری تصادفی ستاده انتختاش شتدهانتد ،پاستخ دادهانتد .بترای
تجزیه و تحلیل دادهها ،از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرمافزار Smart PLS

 3استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شایستگی تجاریسازی فناوری بتر هتر دو مزیّتت هزینته و تمتایز ،بته
ترتیب با ضریب مسیر  1/546و  1/641تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج همچنین نشان میدهتد کته بتازارگرایی ،تنهتا در
رابطة شایستگی تجاریسازی فناوری و مزیّت تمایز ،با ضریب مسیر  1/219نقش تعدیلگر دارد.
کلید واژهها :شایستگی تجاریسازی فناوری ،بازارگرایی ،مزیّت رقابتی ،مزیّت هزینه ،مزیّت تمایز.
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امروزه محیط کسب و کتار بترای صتاحبان مشتا ل،

( )4195و کشوالتی و لی ( )4196تنها دو مزیّت تمتایز

آشتتفتهتتتر و رقتتابتیتتتر از پتتیش شتتده استتت (زیمتترر و

و هزینتته را در جایگتتاه استتتراتژیهتتای کلتتی رقتتابتی،

استتتتکاربروف ،4116 ،9ص .)66در چنتتتتین محیطتتتتی،

سنجیدهاند.

برخورداری از مزیّت رقتابتی ،بترای توستعه و بقتای هتر

صنعت نرمافزار ،یک صنعت جهتانی ،از دهتة 9111

کستتتتب و کتتتتاری در بتتتتازار ،الزم استتتتت (آئتتتتواه و

میالدی تتاکنون رشتد ستریعی داشتته استت (باردهتان و

گبرکیدان .)4116 ،4مزیّت رقابتی ،ارزشهایی با قابلیّتت

کرول .)4116 ،6صنعت نرمافزار ایران نیتز در ستالهتای

عرضة یک کسب و کار برای مشتریان است ،به طوری-

اخیر ،از یکستو بتا افتزایش رقابتت میتان شترکتهتای

کته ایتتن ارزشهتا از هزینتتههتتایی کته مشتتتری بتترای آن

داخلتتی مواجتته بتتوده استتت و از ستتوی دیگتتر ،پ ت

از

صرف میکند ،باالتر باشد (پتورتر .)9111 ،3بته عبتارت

بحران های اقتصادی جها ،برخی شرکتهای نرمافتزاری

دیگر ،مزیّت رقابتی ،شامل عتواملی استت کته در کنتار

ختتارجی ،کوشتتیدهانتتد کتته اهتتداف جدیتتدی در میتتان

یکدیگر ،یک شرکت را نسبت به رقبا متمایز میکنتد و

کشورهای در حال گتذار همچتون ایتران ،بترای توستعة

به آن ،یتک جایگتاه منحصتربهفترد در بتازار متیبخشتد

بتتازار ختتود بیابنتتد (نیکولستتن و ستتاهای .)4113 ،1ایتتن

(زیمرر و اسکاربروف .)61 :4116 ،پورتر ( )9161متی-

شواهد ،نشاندهنتدة افتزایش فضتای رقتابتی در صتنعت

گوید که در مواجهه بتا نیروهتای رقتابتی ،سته رویکترد

نرمافزار ایران و ضرورت بهبود مزیّت رقتابتی و استتفاده

عمومی راهبردی برای عملکرد بهتر نسبت به رقبا وجتود

از رویکردهای مختلف برای توسعة آن است.

دارد :تمایز ،رهبری هزینه و تمرکز .میلر )9166( 2گفتته

برخی پژوهشگران معتقدند در محیط متذیر امروزی،

است که راهکتار تمتایز ،بته دنبتال ایجتاد یتک کتاال یتا

شرکتهایی که میخواهند رقابت پذیر باقی بمانند ،باید

خدمت است که از منظر مشتریان ،خاص باشد .راهکتار

نوآور نیز باشند (آفتواه ،)4111 ،91زیراکته بتزر تترین

رهبری هزینه ،نیازمند این است که شترکت ،بته یکتی از

تذییری که امروزه صاحبان مشا ل با آن روبهرو هستتند،

کمهزینته تترین تولیدکننتدگان در صتنعت ختود تبتدیل

تذییر اقتصاد جهانی از اقتصاد بر مبنتای سترمایة متالی بته

شود .در نهایت ،راهکار تمرکتز ،تتأمین و تذذیتة بختش

سوی اقتصاد بر مبنای سرمایة فکتری متیباشتد .سترمایة

مشخص و محدودی از یک بازار را دنبال میکند (میلر،

فکری یک شترکت ،منبت ایجتاد مزیتت رقتابتی آن در

 .)9166راهکار تمرکز ،ممکن استت دربرگیرنتدة یتک

بازار میباشد .کلید این کار ،تشویق کارکنتان بته تولیتد

موازنتته بتتین راهکتتر تمتتایز و هزینتته ،ترکیبتتی از ایتتن دو

حجم زیادی از ایدههاست ،با توجه به اینکه در نهایت،

مزیّتت ،و یتا متمایتل بته یکتی از ایتن دو باشتد (پتتورتر،

تنها ایده های اندکی (بهترینها) برای اجرا باقی خواهنتد

 .)9161از اینرو ،پژوهشگران بسیاری همچتون مولینتا-

مانتتد (زیمتترر و استتکاربروف ،4116 ،ص .)66فراینتتد

آزوریتتن 5و همکتتاران ( ،)4195لئونیتتدو 6و همکتتاران

جذش ایدهها ،توسعة ایدهها ،توسعة فناوری بایسته بترای

1 Zimmerer & Scarborough
2 Awuah & Gebrekidan
3 Porter
4 Miller
5 Molina-Azorín

6 Leonidou
7 Cacciolatti & Lee
8 Bardhan & Kroll
9 Nicholson & Sahay
10 Afuah
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عملیاتی کردن آنها ،ساخت نمونة اولیه با استفاده از ایتن

وسعت فناوری است (چن .)4111 ،عوامل مختلفی مانند

فناوری ،تدوین فراینتدهای جدیتد یتا بهبتود فراینتدهای

فراینتدهای فنتی ،تجتاری و متالی ،متیتواننتد موفقیّتت

کنونی برای آن ،ارائه محصول بته بتازار ،فتراهمستاختن

تجاریسازی در توسعة مزیّت رقتابتی را متتأثر ستازد .از

امکتتان فتتروش و مهیّتتاکردن زیرستتاختهتتای جدیتتد،

جملة ایتن فراینتدها ،ارزیتابی بتازار (ریمتر و همکتاران،

تجتتاریستتازی فنتتاوری نتتام دارد (ریمتتر 9و همکتتاران،

 )4113و به دستتآوردن پتذیرش بتازار (دفتتر ارزیتابی

 .)4113بتته بیتتان ستتاده ،تجتتاریستتازی ،فراینتتد انتقتتال و

تکنولوژی )9115 ،4هستند .بته عبتارت دیگتر ،متیتتوان

تبدیل این دانش فکری و نظتری بته ستط عملیتاتی آن

گفت که تجاری سازی ،بدون توجه به بازار و قتراردادن

است (ثرین .)4114 ،4در سط شرکتها ،تجاریستازی

نیازهای مشتری در اولویتهای سازمان ،نمیتواند باعث

موفقیتآمیتز اهمیتت بستیار زیتادی بترای شترکتهتای

توسعة مزیّت رقابتی شود .قراردادن نیازهتای مشتتری در

نتتوآور دارد (عاریکتتا -استتتنروس 3و همکتتاران.)4192 ،

هستة اصلی تمرکز ستازمان ،همتان مفهتوم بتازارگرایی

6

افزون براین ،شرکتها با تواناییشان در ایجاد و توستعة

استتت (گرونتتروس9161 ،1؛ نتتارور و استتلتر.)9111 ،91

مجموعهای از شایستتگیهتای محتوری ،2متیتواننتد بته

یکتتی از مفهتتومستتازیهتتای اصتتلی ،تأثیرگتتذار و قتتوی

مشتریان هدف خود بهتر از رقبا ختدمترستانی کننتد و

بتتازارگرایی را کهلتتی و یاوورستتکی )9111( 99مطتتر

بتتته مزیّتتتت رقتتتابتی پایتتتدار دستتتت یابنتتتد (زیمتتترر و

کردهاند (متسونو و منتزر .)4195 ،94آنتان گفتتهانتد کته

اسکاربروف ،4116 ،ص .)61تجاریسازی فناوری نیتز،

بازارگرایی ،به معنای پیاده سازی مفهوم بازاریتابی استت

مانند سایر مناب و قابلیتهای شرکت ،یکی از مهمتترین

و دارای سه بعد تولید هوش (اطالعات) از بتازار ،انتشتار

انواع شایستتگیهتای ستازمانی استت (چتن .)4111 ،5از

هوش و پاسخگویی به هوش بازار میباشد (یاوورستکی

اینرو ،این مسئله کته آیتا در شترکتهتای نترمافتزاری،

و کهلی .)9113 ،93از اینرو ،مسئلة اصلی پتژوهش ایتن

شایستگی تجاری سازی فناوری بتر مزیّتت رقتابتی تتأثیر

است که تأثیر شایستگی تجاریسازی فنتاوری از طریتق

دارد یا خیر و این تأثیر چه میزان میباشتد ،بایتد بررستی

نقش تعدیلگر بازارگرایی ،بر مزیّت رقابتی به چه میتزان

شود.

میباشد؟ با تأمّل در پیشینة پژوهش ،میتوان دریافت که

شایستگی تجتاری ستازی فنتاوری 6عبتارت استت از

تاکنون ،پژوهشی با این موضوع در قلمروی شرکتهای

شایستگی شرکتها در استتفاده از فنتاوریهتا در تولیتد

نتترمافتتزاری انجتتام نشتتده استتت کتته ایتتن امتتر ،بتته نتتوعی

محصتوالت در ستتطحی وستی تتتری از بازارهتا ،ترکیتتب

ضرورت پژوهش را نشان میدهد.

گونههای گسترده تری از فناوریها در تولید محصوالت
و ارائه سری تر آنهتا بته بتازار .شایستتگی تجتاریستازی
فناوری شامل سه بُعد سرعت تجاریسازی ،دامنة بازار و

1 Reamer
2 Thérin
3 Stenroos
4 Core Competencies
5 Chen
6 Technology Commercialization Competence

)7 Office of Technology Assessment (OTA
8 Market Orientation
9 Grönroos
10 Narver & Slater
11 Kohli & Jaworski
12 Matsuno & Mentzer
13 Jaworski & Kohli

 / 64تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )42بهار 9316

مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری

فناوری ،میتواند بهتنهایی باعث موفقیّت یا شکست کلّ

شایستگی تجاریسازی فناوری

زنجیرة تجاریسازی فناوری شود.

در دنیای کنونی کته همتهچیتز جهتانی شتده استت،

شایستتتگی تجتتاریستتازی فنتتاوری ،شتتامل قابلیّتتت

شرکت ها برای افزایش رقابت پتذیری ختود ،راهتی جتز

شتترکت در معرفتتی محصتتوالت یتتا فراینتتدهای بیشتتتر،

توستتعه و تجتتاریستتازی محصتتوالت جدیتتد ندارنتتد

عرضة سری تر آنها به بازار ،ترکیب گسترة وسی تتری از

(بنتتتدریان .)4114 ،9صتتتنعت ملتتتی و رقابتتتتپتتتذیری

فنتتاوری و استتتفاده از ایتتن فنتتاوریهتتا در محصتتوالت

شتترکتهتتا ،عمتتدتا در ورودیهتتای تحقیتتق و توستتعه،

میباشد که دامنة وسیعی از بازار را هدف ختود ستاخته-

تحول علمی و دستاوردهای فناوری و در یک کالم ،در

اند .بنابراین ،شایستگی تجاریسازی فنتاوری دارای سته

میزان موفقیتت تجتاریستازی فنتاوری و صتنعتیستازی

بعد سرعت تجاری سازی فناوری ،دامنة بتازار و وستعت

خودش را نشان میدهد (لوچنگ 4و همکتاران.)4191 ،

فناوری میباشد (نتونز .)9111 ،1سترعت تجتاریستازی

در یک تعریف ساده ،تجاری ستازی فنتاوری بته معنتای

فناوری ،نشتان دهنتدة توانتایی یتک شترکت در معرفتی

حرکت ایدهها از آزمایشگاههای تحقیقاتی تا بازار است

محصوالت جدید با سترعتی بتیش از رقباستت (زهترا و

(ثور .)4194 ،3به عبارت دیگتر ،تجتاریستازی فنتاوری

نیلسن .)4114 ،91ورود سری تر به بتازار باعتث متیشتود

شامل مجموعهای ناهمگون از فعالیتها همچون کشتف

که امکان قیمت گذاری باالتر برای محصوالت شترکت

و ابداع ،توستعه و ستاخت نمونتة اولیته ،تجتاریستازی،

به دلیل ایجتاد شترایط عمتال انحصتاری ،فتراهم شتود و

تولیتتد (انبتتوه) و بازاریتتابی استتت (لیبتترز 2و همکتتاران،

بنابراین ،شرکت به سهم بازار بتزر

.)4196

باالتر دست یابد .در مورد بُعتد دامنتة بتازار ،بایتد گفتت

با تأمّل در مدلهای تجاریسازی همچون مدل گلتد
استتتمیت ،)9115( 5لتتتی و گتتتارتنر ،)9112( 6کتتتوپر و

تتر و حاشتیة ستود

همتتانگونتته کتته هزینتتة فنتتاوریهتتای در حتتال توستتعه
باالست ،شرکتها نیتاز دارنتد کته ایتن هزینتههتا را هتر

کلتتتیناشتتتمیت )9166( 4و راثتتتول و زگولتتتد)9165( 6

چقتتدر متتیتواننتتد بتتا حجتتم تولیتتد بتتاال بتترای بازارهتتای

میتوان گفت که شرکتها در مراحتل مختلتف فراینتد

جذرافیایی گسترده ،پخش و سرشکن کننتد تتا تتوازن و

تجاریستازی ،البتا بترای ارزیتابی صتحی از شترایط

تعتتادل قیمتتت را حفتت .کننتتد .شایستتتگی توستتعهدادن

بازار ،برنامهریزی طر ها و پروژهها و تعیین ویژگیهای

محدودة بازار ،مزیّتهای رقابتی جدیدی را فراهم می-

محصتتول یتتا ویژگتتیهتتای ستتازمانی ،بتته نتتوآوران و

کند و باعث حاشیة سود باالتر میشود .افزون بتراین ،در

کارآفرینان نیاز دارنتد تتا احتمتال موفقیّتت یتا شکستت

بستتیاری از بازارهتتا ،محصتتوالت ،تعتتداد فزاینتتدهای از

تجاری سازی را پیش بینتی کننتد .از ستوی دیگتر ،بتازار

فناوری هتا را در ختود جتای متیدهنتد تتا کارکردهتای

مهم ترین عامل به سرانجامرسیدن فراینتد تجتاریستازی

بیشتری را برای رف نیاز مشتریان ،فراهم کنند .بر استاس

1 Bandarian
2 Lucheng
3 Thore
4 Libaers
5 Goldsmith
6 Lee & Gaertner
7 Cooper & Kleinschmidt
8 Rothwell & Zegveld

این ،شرکتها باید فناوریهای مختلف را کسب کترده
آنها را یکپارچه کنند تا بتوانند در بازارهای هدف خود،

9 Nevens
10 Zahra & Nielsen
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رقابتپذیر بمانند؛ این قابلیّت ،همان بعد سوم شایستتگی

اساس مزیّت رقابتی پایدار محسوش میشتود و عملکترد

تجاریسازی فناوری یعنی وستعت فنتاوری را توصتیف

کسب و کار را ارتقا میدهد (اسلتر و نارور  .)9112 ،بته

میکند (چن.)4111 ،

عبارت دیگر ،میتزان رقابتت پتذیری شترکت در محتیط
متذیر و متالطم ،بته توستعة بتازارگرایی آن بستتگی دارد

بازارگرایی

(لیائو و همکاران .)4199 ،مهتمتترین پژوهشتگرانی کته

بازاریابی با یک رویکرد بتازارگرا ،عبتارت استت از

بازارگرایی را تعریف و مفهومسازی کردهانتد ،کهلتی و

استتتقرار ،توستتعه و تجتتاریستتازی روابتتط بلندمتتدت بتتا

یاوورسکی ( )9111و نارور و اسلتر ( )9111بودهاند .در

مشتری تا بدین وسیله ،اهداف سازمان تتأمین شتود .ایتن

جدول  ،9این دو مفهومسازی تشری شدهاند.

امر ،از طریق یک تبادل دوطرفته و عمتل بته تعهتدات و
وعده ها انجام میشود (گرونروس .)9161 ،بازارگرایی،
جدول  :1دو مفهومسازی مهم از بازارگرایی (متسونو و منتزر)2112 ،

محقق
تعریف

کهلی و یاوورسکی ()1991؛
یاوورسکی و کهلی ()1991
پیادهسازی مفهوم بازاریابی
 -تولید هوش (اطالعات)

ابعاد سازه

 انتشار هوش (اطالعات) پاسخگویی به هوش بازار صرفهجویی و مدیریت مناب  :تمرکز برفعالیتهای کلیدی (مرتبط با هوش به دست

خصیصهها

آمده)
 راهنمای عملگرا برای رفتارهای مدیریتی رؤیتپذیر کردن ( قابلیّت سنجش)رفتارها

نارور و اسلتر ()1991
فرهنگ سازمانی که رفتارهای ضروری را برای خلق ارزش
برتر مشتری و عمکرد کسب و کار ایجاد میکند.
 مشتریگرایی رقیبگرایی هماهنگی میانوظیفهای تمرکز بر مناف بلندمدت فرهنگی (پیشینه) که به شکل رفتار ،عملیاتی شده است؛منطق دایرهای.
 ابهام بالقوه در پیشینهها و پیامدها (ابعاد یرواض ) تمرکز ،تنها بر دو بازیگر کلیدی در بازار :مشتریان ورقبا.

همانگونه که در جتدول  9دیتده متیشتود ،بته نظتر

مفهتوم مستتمر و یتک طیتف متیبیننتد .افتزون بتراین،

متیرستد دو تعریتف کهلتی و یاوورستکی ( )9111و

معیارهای هر دو دیدگاه مشابه است ،به صورتی که هر

همچنتین نتارور و استلتر ( )9111بستیار شتبیه و مکمّتل

دو بر جم آوری اطالعات مربوط به رقبتا و مشتتریان و

یکدیگر هستتند .هتر دو دیتدگاه ،بتازارگرایی را یتک

توزی آن در کلّ سازمان برای دستیابی به مزیت رقابتی
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پایتدار تأکیتد دارنتد .بنتابراین ،بتا توجته بته شتباهت دو

حتتوزة استتتراتژی استتت کتته ابتتتدا بتتا عنتتوان «استتتراتژی

مفهتتومستتازی و عملگرابتتودن مفهتتومستتازی کهلتتی و

رقابتی» (پورتر )9161 ،و سپ

با عنوان «مزیّت رقتابتی»

یاوورستتتکی ( ،)9111در پتتتژوهش حاضتتتر ،از ایتتتن

(پورتر )9165 ،به آن پرداخته شده است.

مفهوم سازی استفاده شده استت .براستاس مفهتومستازی

از یک دیدگاه راهبردی ،کلید موفقیّت یک کستب

کهلتی و یاوورستکی ( ،)9111نقطتة آ تاز بتتازارگرایی،

و کار ،ایجاد یک مزیّت رقابتی منحصربهفترد استت کته

تولید هوش بازار است .هتوش بتازار ،شتامل شناستایی و

برای مشتریان ،ارزش ایجاد کند و کپیبترداری و تقلیتد

تحلیل نیازها و اولویتهای مشتتریان و همچنتین عوامتل

از آن بتترای رقبتتا دشتتوار باشتتد .شتترکتهتتا بتتا توستتعة

بیرونی مؤثر بتر ایتن نیازهتا و اولویتتهتا (ماننتد قتوانین

شایستگی هتای محتوری ختود بته مزیّتت رقتابتی دستت

دولتی ،فناوری ،رقبا و سایر عوامتل محیطتی) متیباشتد.

متتییابنتتد .شایستتتگیهتتای محتتوری ،مجموعتتهای از

یک هوش بازار مؤثر ،نهتنها نیازها و اولویتهتای فعلتی

قابلیّتهای منحصربهفترد هستتند کته یتک شترکت ،در

مشتریان ،بلکه نیازهای آینده آنها را نیز شامل متیشتود.

زمینتتههتتای کلیتتدی ،بتترای ختتود ایجتتاد متتیکنتتد .ایتتن

از تولیتد اطالعتات بتازار ،پاستخ متؤثر بته نیازهتای

زمینتتههتتای کلیتتدی شتتامل کیفیّ تت برتتتر ،ختتدمات بتته

بازار ،نیازمند مشارکت همة بخشهتای ستازمان (بختش

مشتتتتری ،نتتتوآوری ،تتتتیمستتتازی ،انعطتتتافپتتتذیری،

تحقیتتق و توستتعه ،طراحتتی محصتتول ،تولیتتد و ستتاخت،

پاسخگویی به مشتریان و یره هستند که به هستته اصتلی

خرید متواد اولیّته ،متالی و یتره استت .بتر استاس ایتن،

مزیّت رقابتی یک شترکت تبتدیل متیشتوند (زیمترر و

اطالعات بتازار بته دستتآمتده در مرحلتة اول ،بایتد بته

اسکاربروف .)61 :4116 ،شترکتهتای رقابتتپتذیر ،از

اشتراکگذاشته شود که این کار ،نیازمنتد ارتبتاط متؤثر

طریق یک سیستم ایدهپردازی ،کشف و آزمون ایدههتا،

مدیران بازاریابی با مدیران دیگر بخشهاست .در نهایت

اعتبارسنجی ایتده از منظتر بتازار و نهایتتا تجتاریستازی

نیتتز ،ستتازمان بتته اطالعتتات تولیتتد و منتشرشتتده ،پاستتخ

آنهتتا ،بتته پیکربنتتدی مجتتدد کستتب و کتتار ختتود اقتتدام

مناستتبی متتیدهتتد .ایتتن پاستتخ ،البتتا بتته شتتکل انتختتاش

میکنند (مکگراث.)911 :4193 ،4

پ

بازارهای هدف ،طراحی و پیشتنهاد کاالهتا یتا ختدمات

همتتانگونتته کتته اشتتاره شتتد ،پتتورتر ( )9161ستته

جدید کته نیازهتای فعلتی و پتیشبینتیشتدة مشتتریان را

سازوکار عمومی را بترای کستب مزیّتت رقتابتی مطتر

تأمین کند و تولید ،توزی و ترفی محصوالت ،به شکلی

کرده است :تمتایز ،رهبتری هزینته و تمرکتز .بتر مبنتای

است که هدف نهتایی یعنتی پاستخ مناستب بته نیازهتای

راهکار تمایز ،شرکت ،شایستگی متفاوت خاص خود را

مشتری را تأمین کند.

برای متمایزساختن محصوالت شرکت توسعه متیدهتد.
این تمایز میتوانتد بتا طراحتی ،تصتویر برنتد ،فنتاوری،
شبکة فروش و یا خدمات مشتری مرتبط باشد (وست 3و

مزیّت رقابتی
هتدف نهتایی ا لتتب ستازمانهتا ،دستتتیابی موفّتق بتته
مزیّت رقابتی منحصربهفترد و حفت .آن استت (رایتت،9

همکاران ،4195 ،ص .)949تمایز ،موان رقابتی را بترای
ورود دیگران به بازار فراهم کرده ،حاشیه ستود بتاالتری

 .)4193مفهوم مزیّتت رقتابتی ،یکتی از مفتاهیم مهتم در
1 Wright

2 McGrath
3 West
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ایجاد میکند و قتدرت چانتهزنتی خریتداران را کتاهش

فناوری ،تأثیرات شایستگی تجاریسازی فناوری مراکتز

می دهد ،زیراکه با فقدان کاالهتا یتا ختدمات جتایگزین

رشتتد و ستترمایهگتتذاری خطتتر پتتذیر را بتتر عملکتترد

پسندیده مواجته هستتند (میلتر .)9166 ،راهکتار رهبتری

سرمایه گذاری جدید بررسی کرده است .نتتایج حاصتل

هزینه ،یک راهکار رقابتی کمهزینه استت کته بتر بتازار

از پتتژوهش وی ،بتتر اهمیّ تت شایستتتگی تجتتاریستتازی

انبوه و گسترده ،حداقلستازی هزینتههتا در بختشهتایی

فنتتاوری ،متصتتلکننتتدة منتتاب ستتازمان و قابلیّتتتهتتای

همچون تحقیق و توستعه ،ختدمات ،نیروهتای فتروش و

نوآورانتته بتته عملکتترد ستترمایهگتتذاری جدیتتد ،داللتتت

تبلیذات و داشتن امکانات تولیتدی وستی بترای افتزایش

داشتهاند .شریف )9114( 4گفته است که فنتاوری ،یتک

کتتارایی متکتتی متتیباشتتد (وستتت و همکتتاران،4195 ،

منب کلیدی با اهمیّت برای سودآوری پایتدار شترکت و

ص .)941شرکتهایی که استراتژی مزیّتت هزینته را در

مزیّت رقابتی آن است .وی یک چارچوش برای راهکار

پیش میگیرند ،بته دنبتال مشتتریانی هستتند کته بتیش از

یکپارچه رقابتی مبتنتی بتر فنتاوری بترای کشتورهای در

تصتویر ذهنتتی و تتازگی محصتتول ،بته قیمتتت آن توجتته

حال توسعه تدوین کرده است ،با این فرض که ترکیبتی

می کنند (میلر .)9166 ،در نهایت مزیّت تمرکز ،بتر ایتن

از مزیّت فناورانه و مزیّتت هزینته ،باعتث مزیّتت رقتابتی

فرض استوار استت کته شترکت بتوانتد بته بتازار هتدف

واقعی میشود .زهرا و همکاران ( )9111دریافتهانتد کته

استراتژیک محدود خود ،به شکلی کاراتر و اثربخشتتر

فناوری و راهکارهای رقابتی ،در یتک چرختة پیوستته،

از رقبایی که در یتک بتازار وستی تتر رقابتت متیکننتد،

بر یکدیگر اثر می گذارند و پویایی موجود میان این دو،

خدمترسانی کند .در نتیجه ،شرکت ،یا از طریق پاستخ

بر اهمیّتت یتادگیری ستازمانی و بهترهبترداری از دانتش

بهتر به یک بازار خاص ،در مزیّت تمایز موفقتتر استت،

ایجادشده در این چرخه تأکید میکند.

یا با هزینههای کمتری به این بازار هدف ختدمترستانی

بر اساس این  ،فرضة اول و دوم تحقیق عبارتند از:

میکند و یا هر دو را در کنار هم انجام میدهد (پتورتر،

 -9شایستگی تجاریسازی فناوری بتر مزیّتت تمتایز
اثر مثبت و معناداری دارد.

.)9161

 -4شایستگی تجاریسازی فناوری بتر مزیّتت هزینته
پیشینه و فرضیههای پژوهش

اثر مثبت و معناداری دارد.

مائو 9و همکتاران ( )4196تتأثیر متدیریت دانتش بتر

کشتتتتوالتی و لتتتتی ( )4196بتتتتا در نظتتتتر گتتتترفتن

مزیّت رقتابتی را بررستی کتردهانتد .آنهتا بته ایتن نتیجته

بتتازارگرایی ،استتتراتژیهتتای تمتتایز و رهبتتری هزینتته ،و

رسیدها نتد کته سته منبت فنتاوری اینترنتت (زیرستاختی،

قتتدرت ستتازمانی در نقتتش متذیتتر تعتتدیلگر ،رابط تة بتتین

انسانی و ارتبتاطی) وجتود دارد کته بته شتکل مثبتتی بتر

قابلیتتتهتتای بازاریتتابی و عملکتترد شتترکت را بررستتی

قابلیّت مدیریت دانش تأثیر میگذارد و متعاقبا متدیریت

کردهاند .نتایج ،رابطة متقابل معنیداری بتین بازاریتابی و

دانش نیز بر مزیّت رقابتی تأثیر میگتذارد .چتن ()4111

نوآوری را نشان

میدهد .آنها همچنین نشتان دادهانتد

با در نظرگرفتن مناب سازمانی و قابلیّتهای نوآورانته در

که نوآوری در ارتباط بتا بتازارگرایی احتمتال عملکترد

نقتتش عوامتتل تقویتتتکننتتده شایستتتگی تجتتاریستتازی
1 Mao

2 Sharif
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بهتر را افزایش میدهد .پارک و ریو )4195( 9بتا هتدف

مزیّت رقابتی پایدار ،با مشکل مواجه میشود .لی و سیه

بررسی تأثیرات قابلیّتت تحقیتق و توستعة شترکتهتا بتر

( )4191میگویند که اگرچه قابلیّتت بازاریتابی مستتقیما

تجتتاریستتازی فنتتاوری بتتا تمرکتتز بتتر اثتتر تعتتدیلگر

بر مزیّت رقابتی پایدار تأثیر نمیگذارد اما بته طتور یتر

پویتتاییهتتای محیطتتی بتته ایتتن نتیجتته رستتیدهانتتد کتته

مستقیم و از طریتق قابلیتت نتوآوری ،بتر مزیّتت رقتابتی

تجاریسازی فناوری ،از طریتق پویتاییهتای مشتتریان و

پایدار تأثیرگذار است .آنان همچنین دریافتند که قابلیت

رقبا ،بر عملکرد شرکت تتأثیر دارد .زهترا 4و همکتاران

نوآوری (که بر اساس پتژوهش چتن ( )4111از عوامتل

( )9115دریافتتتتهانتتتتد کتتتته پیشتتتتتازی در فنتتتتاوری و

محرک تجاریسازی فناوری است) مستتقیما بتر مزیّتت

تجاریسازی موفق فنتاوری ،بته شترطی متیتوانتد یتک

رقابتی پایدار تأثیر میگذارد .براساس این ،فرضتیة ستوم

شرکت را به سمت جایگاه رهبری بازار و مزیّت رقتابتی

و چهارم پژوهش عبارتند از:

سوق دهد که با دقت ،برنامهریزی شده و قدرتمندانته بتا

 -3بازارگرایی نقش تعدیلکنندهای بر رابطة مستقیم

یک ساختار مناسب و یتک برنامتة بازاریتابی اثتربخش،

میتان شایستتتگی تجتتاریستازی فنتتاوری و مزیّتتت تمتتایز

حمایتتت شتتود .ژو 3و همکتتاران ( )4111بتته ایتتن نتیجتته

دارد.

رستتیدهانتتد کتته بتتازارگرایی بتتر مزیّتتت رقتتابتی تتتأثیر

 -2بازارگرایی نقش تعدیلکنندهای بر رابطة مستقیم

میگذارد .همچنین ،هرچه مشتریگرایی شترکت بیشتتر

میان شایستتگی تجتاریستازی فنتاوری و مزیّتت هزینته

باشتتد ،شتترکت بهتتتر متتیتوانتتد یتتک مزیّتتت رقتتابتی را

دارد.

براستتاس نتتوآوری و تمتتایز ،توستتعه دهتتد .در مقابتتل،

در این پژوهش ،با استفاده از ابعاد سهگانة شایستتگی

رقیب گرایی ،تأثیر منفی بر مزیّت تمتایز شترکت دارد و

تجتتاریستتازی فنتتاوری (نتتونز9111 ،؛ چتتن .)4111 ،دو

در صورتی مناسب است که مشتریان بته قیمتت حستاس

مزیّت رقابتی کلّی تمایز و هزینه (پورتر9161 ،؛ مولینتا-

باشند و مزیّت هزینة اولویّت داشته باشتد .رائتو)4115( 2

آزورین و همکاران )4195 ،و ابعاد سهگانتة بتازارگرایی

میگوید که کسب سود و موفقیّت شرکتهای مبتنی بر

(کهلتتی و یاوورستتکی9111 ،؛ یاوورستتکی و کهلتتی،

فناوری پیشترفته ،عتالوه بتر سترمایه گتذاری بتر سترمایة

 )9113تأثیر شایستگی تجاریستازی فنتاوری بتر مزیّتت

فکری ،به سرمایهگذاری بر سرمایههتای نامشتهود دیگتر

رقابتی بتا نقتش تعتدیلگر بتازارگرایی ،در پتنج شترکت

همچتتون ستترمایة بازاریتتابی نیتتز بستتتگی دارد .وی گفتتته

ایرانی فعّتال در صتنعت نترمافتزار ،بررستی شتده استت.

است که نقش محتوری و مکمتل سترمایه بازاریتابی ،بته

بنابراین ،چهتارچوش مفهتومی پتژوهش مطتابق شتکل 9

اندازة اهمیت سرمایة فکری ،قابلیّتت تحقیتق و توستعه و

میباشد.

سرمایة انسانی ،در فرایند نوآوری ،درک نشتده استت و
بتته همتتین دلیتتل ،برختتی مواق ت  ،بهتترهبتترداری از ثمتترة
تالش های نوآورانه در تبدیل شایستگیهای فناورانته بته

1 Park & Ryu
2 Zahra
3 Zhou
4 Rao

5 Lee & Hsieh
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شکل  :1چهارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پتژوهش حاضتر ،از نظتر هتدف ،کتاربردی استت،

هستند ،متیتتوان گفتت کته همگتن و متجتان

بتوده و

زیراکتته دانتتش کتتاربردی را در متتورد کیفیّ تت رابطتته و

بنابراین ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد.

تأثیرپذیری سه متذیر شایستتگی تجتاریستازی فنتاوری،

با توجه به محدود بودن حجم جامعته ،جهتت تعیتین

مزیّت رقابتی و بازارگرایی از یکدیگر توسعه میدهتد.

حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .همانطور کته

همچنین ،از نظر روش ،این پژوهش ،توصیفی -پیمایشی

در فرمول  9مالحظه میشود ،تعداد حجم نمونه برابتر بتا

میباشد ،زیرا متذیرهتا را در نمونتة آمتاری مطالعتهشتده

 931نفر به دست آمد.

توصیف میکند .جامعة آماری پژوهش ،تمتام کارکنتان
پتتنج شتترکت نتترمافتتزاری استتت کتته براستتاس اعتتالم
شرکتها ،تعداد آنان  915نفر بوده است.
با توجه به اینکه جامعه آماری از گستتردگی بتاالیی
برخوردار نبوده و اعضای آن دارای ویژگیهای یکستان

2
NZ pq

2
2
( N  1) d  Z pq

n

2
195  (1.96)  0.5  0.5
 129.568
2
2
194  (0.05)  (1.96)  0.5  0.5
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برای ارزیابی روابتط بتین متذیرهتای متدل مفهتومی،

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از مدلسازی معتادالت

دادههتتا بتتا استتتفاده از روش کمّتتی و ابتتزار پرسشتتنامه

ساختاری با رویکرد حتداقل مربعتات جزئتی بته کمتک

گتتردآوری شتتدهانتتد .پرسشتتنامة پتتژوهش در بختتش

نترمافتزار  Smart PLS 3استتفاده شتده استت .بررستی

شایستگی تجاریسازی فناوری ،به کمک ابزار ستنجش

پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

چن ( ،)4111در بخش مزیّتت رقتابتی ،بته کمتک ابتزار

و ضتتریب پای تایی ترکیب تی و بررس تی روایتتی همگتترا بتتا

ستتنجش مولینتتا-آزوریتتن و همکتتاران ( )4195و بیتتل

استفاده از شاخص میانگین واریتان

مستتخر ()AVE

( )4111و در بخش بازارگرایی ،به کمک ابزار ستنجش

انجام شتده استت .مقتدار آلفتای برابتر یتا بتاالتر از 1/4

یاوورستتتکی و کهلتتتی ( )9113طراحتتتی شتتتده استتتت.

(کرونباخ )9159 ،و مقدار پایایی ترکیبی برابر یتا بتاالتر

دادههای مربوط به متذیرها ،دارای مقیاس رتبتهای بتوده-

از ( 1/4نتتانلی )9146 ،نشتتاندهنتتدة پایتتایی پتتذیرفنی و

اند و در طیف پنجگزینهای لیکرت اندازهگیری شدهاند.

مناسب ابزار و مقدار  AVEبرابر یا باالتر از ( 1/5فورنتل

مجمتتوع ستتؤاالت پرسشتتنامه بتترای ستتنجش ستتازههتتای

و الرکر )9169 ،نشتاندهنتدة روایتی همگترای مناستب

پتژوهش 51 ،عتتدد استتت کته بتترای ستتنجش شایستتتگی

ابزار پتژوهش استت .مقتادیر ایتن ضترایب در جتدول 4

تجاری سازی فناوری 99 ،ستؤال ،بترای ستنجش مزیّتت

نشان میدهد که ابزار پژوهش ،پایایی و روایی همگرای

رقابتی 4 ،سؤال و برای ستنجش بتازارگرایی 34 ،ستؤال

مناسبی دارد.

پرسیده شده است.
جدول  :2پایایی و روایی همگرای ابزار اندازهگیری پژوهش

1/811

1/694

1/619

1/456

1/921

1/424

1/664

1/419

1/652

1/421

1/423

1/291

-

-

-

-

1/443

1/543

1/212

-

-

-

فناوری
آلفای
کرونباخ
پایایی
ترکیبی
AVE

شایستگی تجاریسازی

سرعت تجاریسازی

دامنه بازار

وسعت فناوری

مزیّت رقابتی

مزیّت تمایز

مزیّت هزینه

بازارگرایی

تولید هوش

انتشار هوش

پاسخگویی به هوش

1/497

1/444

1/465

1/492

1/882

1/413

1/694

1/418

1/699

1/493

1/419

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را خُبرگتان امتر

(به همراه ضرایب  )Tو ماتری

فورنل و الرکر ()9169

(استادان دانشگاه و کارشناسان نرمافزار) تأیید کردهانتد.

استفاده شده است .مقادیر ضرایب بار عتاملی بتهدستت-

بتترای ارزیتتابی روایتتی عتتاملی و روایتتی واگتترای ابتتزار

آمده برای تمام گویه های پرسشنامه باالتر از  1/5بتوده-

پژوهش نیز ،به ترتیب ،از معیارهای ضترایب بتار عتاملی

اند و قدر مطلق ضرایب معناداری  Tنیز برای کلیته آنهتا
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بیش از  9/16شتده استت .بنتابراین ،متدل انتدازهگیتری

واگرای سازههتای پتژوهش در جتدول  3آمتده استت،

پتتژوهش از روایتتی عتتاملی مناستتبی برختتوردار استتت.

روایتتی واگتترای مناستتب و بتترازش ختتوش متتدلهتتای

فورنل و الرکر ( )9169که برای بررسی روایتی

ماتری

اندازهگیری را نشان میدهد.

جدول  :1بررسی روایی واگرای سازههای پژوهش با ماتریس فورنل و الرکر ()1981
مزیّت تمایز

بازارگرایی

سازهها

مزیّت هزینه

مزیّت هزینه

1/643

مزیّت تمایز

1/511

1/654

بازارگرایی

1/295

1/636

1/446

شایستگی تجاریسازی فناوری

1/646

1/546

1/211

شایستگی تجاریسازی فناوری

1/641

یافتههای پژوهش
از میان نمونههتای پتژوهش 62/4 ،درصتد ،مترد و 35/6

کارشناسی 34/4 ،درصد دارای کارشناسی ارشتد و 3/6

درصتتد ،زن بتتودهانتتد .همچنتتین 25/3 ،درصتتد از آنهتتا،

درصد ،دارای تحصیالت دکتری بودهاند.

مجتترد و  52/4درصتتد ،متأهتتل بتتودهانتتد 4/1 .درصتتد از

برای ارزیابی بخش ستاختاری متدل پتژوهش و آزمتون

نمونه هتا در گتروه ستنی زیتر  45ستال 23/2 ،درصتد از

فرضتتیههتتای پتتژوهش ،از ضتترایب مستتیر و ضتترایب

نمونهها در گروه سنی  45تتا  31ستال 36/6 ،درصتد در

معناداری  Tاستفاده شده است .ضرایب  Tباالتر از 9/16

گروه سنی  31تا  21سال 4/5 ،درصد در گروه  21تا 51

نشتتاندهنتتدة تأییتد فرض تیههتتای پتتژوهش بتتوده استتت و

سال 2/4 ،درصد در گروه  51تا  61و  2/4نیز در گتروه

ضرایب مستیر بتیش از ( 1/5ریتوارد و هتاف )9166 ،یتا

سنی باالی  61سال قرار داشتهانتد .از منظتر تحصتیالت،

بیش از ( 1/2هالند ،)9111 ،نشان از تأیید قوی فرضیههتا

 56/5درصتتتد از پاستتتخدهنتتتدگان ،دارای تحصتتتیالت

دارد .نتتتایج آزمتتون فرضتیههتتای پتتژوهش در جتتدول 2
آمده است.

جدول  :7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

روابط مدل

ضریب
مسیر

T

رد/
تأیید

9

تأثیر شایستگی تجاریسازی فناوری بر تمایز

1/641

91/165

تأیید

4

تأثیر شایستگی تجاریسازی فناوری بر مزیّت هزینه

1/546

4/165

تأیید

3

تأثیر شایستگی تجاریسازی فناوری بر تمایز با تعدیلگری بازارگرایی

1/219

6/666

تأیید

2

تأثیر شایستگی تجاریسازی فناوری بر مزیّت هزینه با تعدیلگری بازارگرایی

1/146

1/246

رد

برای ارزیابی شدت تتأثیر شایستتگی تجتاری ستازی

قدرت پتیش بینتی متدل ،از معیارهتای  R2و  Q2استتفاده

فناوری بر مزیّت رقابتی و هریک از ابعاد آن و همچنتین

شده است که مقادیر آنها در جدول  5مشاهده میشوند.
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برای معیتار  R2سته مقتدار  1/33 ،1/91و  ،1/64متالک

تمایز با متذیر تعدیلگر بازارگرایی دارد .همچنین ،مقتدار

برای مقادیر ضعیف ،متوسّط و قوی  R2بیان شتده استت

 1/969در متتورد مزیّتتت هزینتته ،نشتتان از تتتأثیر ضتتعیف

(چین .)9116 ،همچنتین اگتر مقتدار  Q2در متورد یتک

شایستگی تجاری سازی فناوری بر مزیّت هزینه بتا متذیتر

ستتازة درونزا در محتتدوده نزدیتتک بتته  1/95 ،1/14یتتا

تعدیلگر بازارگرایی دارد .افزون بر این ،چونکته مقتدار

 1/35باشد ،به ترتیب ،مدل ،قدرت پتیش بینتی ضتعیف،

 Q2برای مزیّت تمایز برابر با  1/41شتده استت ،نشتان از

متوسّ تط و قتتوی در قبتتال شتتاخصهتتای آن ستتازه دارد

قدرت پیشبینی نسبتا قوی مدل در خصوص این مزیّتت

(هنسلر و همکاران .)4111 ،همانگونه کته در جتدول 5

دارد .همچنین ،مقدار  Q2بترای مزیّتت هزینته 1/15 ،بته

هست ،مقدار  1/544در مورد مزیّت تمایز ،نشان از تأثیر

دست آمده است که نشان از قدرت پتیشبینتی ضتعیف

نسبتا قوی شایستتگی تجتاری ستازی فنتاوری بتر مزیّتت

مدل در خصوص این مزیّت دارد.

جدول  :2مقادیر  R2و  Q2برای مزیّت تمایز و هزینه
مزیّت تمایز

مزیّت هزینه

R2

1/544

1/969

Q2

1/41

1/15

در رویکرد حداقل مربعات جزئتی ،از شتاخصهتای

پژوهش میباشتد .مقتدار  GOFبرابتر بتا جتذر حاصتل-

ریشتتة میتتانگین مربعتتات بتتاقیمانتتده استتتاندارد شتتده

ضرش میانگین مقادیر اشتراکی و میتانگین  R2متیباشتد

است ( )SRMRو شاخص بنتلر-بونت ( )NFIنیتز بترای

(وتزلتتز 4و همکتتاران .)4111 ،بتته ایتتن دلیتتل کتته مقتتدار

بررسی بترازش متدل استتفاده متی شتود .بترای شتاخص

 GOFبرابر با  1/249به دست آمتد و ایتن بتیش از 1/36

 ،SRMRمقتتتادیر کمتتتتر از ( 1/16چتتتین و همکتتتاران،

متتیباشتتد ،بنتتابراین ،بتترازش بستتیار مناستتب متتدل کلّ تی

 )4192و برای شاخص  NFIمقادیر باالی  1/1پتذیرفتنی

پژوهش تأیید میشود.

9

استتت (بنتلتتر و بونتتت  .)9161 ،مقتتدار  SRMRو NFI

برای مدل پژوهش حاضتر ،بته ترتیتب برابتر بتا  16166و
 16139بتته دستتت آمتتد کتته نشتتان از بتترازش مناستتب و

نتیجهگیری و پیشنهادها
پتتژوهش حاضتتر بتتا هتتدف بررستتی تتتأثیر شایستتتگی
تجاریسازی فناوری بر مزیّت رقابتی بتا نقتش تعتدیلگر

پذیرفتنی مدل پژوهش دارد.
در نهایت ،برای بررسی متدل کلّتی ،از معیتار GOF

بتتتازارگرایی ،در  5شتتترکت ایرانتتتی فعّتتال در صتتتنعت

استفاده شده است که به آن شاخص مطلوبیّت کلّ متدل

نرمافزار انجام گرفته است .نتایج تحقیتق نشتان متیدهتد

نیز گفتته متیشتود .اگتر مقتدار ایتن معیتار در محتدودة

که به طور کلّی ،شایستتگی تجتاریستازی فنتاوری ،بتر

نزدیک به  1/45 ،1/19یا  1/36باشد ،بته ترتیتب نشتان-

مزیّت تمایز و هزینه در شرکتهتای مطالعتهشتده ،تتأثیر

دهنتتدة بتترازش ضتتعیف ،متوسّتتط و قتتوی متتدل کلّتتی

مثبت و معناداری دارد .این نتیجته ،بتا دیتدگاه مبتنتی بتر

1 Bentler & Bonett

2 Wetzels
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مناب  ،تطابق دارد .براساس دیدگاه مبتنی بر منتاب  ،منتاب

گرفته باشد )2 .افزایش بودجته و منتاب اختصتاصداده-

ستتازمان از عوامتتل مهتتم ایجتتاد مزیّتتت رقتتابتی هستتتند

شده به بخش تحقیق و توسعة شترکتهتای نترمافتزاری

(کشوالتی و لی .)4196 ،از طرف دیگر ،فناوری ،یکتی

بتترای تستتهیل آزمتتایش و تجتتاریستتازی محصتتوالت و

از مناب مهم سازمانی تلقی میشود .همچنین این نتیجه با

فناوریهای جدید  )5تالش برای کستب و حفت .منتاب

دیتتدگاه شتتریف ( )9114و زهتترا و همکتتاران ()9111

انستتانی توانمنتتد و دانشتتی بتترای دستتتیابی بتته دانتتش و

همخوانی دارد.

فناوریهای جدید  )6بهرهگیری از یادگیری ستازمانی و

نتایج پژوهش ،همچنین نشان میدهد کته شایستتگی

متتدیریت دانتتش در فراینتتدهای ستتازمانی شتترکتهتتای

تجتتتاریستتتازی فنتتتاوری ،در صتتتورت تعتتتدیلگری

نرمافزاری برای توسعة نوآوری و تجاریسازی  )4اتخاذ

بازارگرایی ،تنها بر مزیّت تمایز ،تأثیر مثبت و معنتاداری

رویکرد بازارگرایی برای شترکتهتای نترمافتزاری کته

دارد .وستتت و همکتتاران ( ،4195ص )944نیتتز در بیتتان

سازوکار تمایز را دنبال میکنند.

نیازمندیهای الزم برای استتراتژیهتای تمتایز ،هزینته و

افزون بتر پیشتنهادهای کتاربردی ،پیشتنهادهای زیتر

تمرکز ،هماهنگی قتوی میتانوظیفتهای بتین بختشهتای

برای پژوهشهای بعتدی بته دستت داد متیشتود )9 :بتا

تحقیتتق و توستتعه ،توستتعة محصتتول و بازاریتتابی کتته بتته

توجتته بتته نتیج تة پتتژوهش حاضتتر و نتتتایج مطالع تة ژو و

نتتوعی ،تتتداعیکننتتدة فراینتتد تجتتاریستتازی فنتتاوری

همکاران ( ،)4111این موضوع میتواند با در نظرگرفتن

متیباشتتند و همچنتتین قابلیّتتهتتای بازاریتتابی قتتوی را از

مدل بازارگرایی نتارور و استلتر ( )9111دوبتاره بررستی

نیازمنتتدیهتتای استتتراتژی تمتتایز و نرتته رهبتتری هزینتته،

شود تا نقش تعدیلگری مشتریگرایی و رقیبگرایی نیز

برشمردهاند .نتیجة پژوهش حاضر ،همچنین با دیدگاههتا

آزمتتون شتتود )4 .بتته ایتتن دلیتتل کتته نقتتش تعتتدیلگری

و مطالعتتات پژوهشتتگرانی همچتتون زهتترا و همکتتاران

بازارگرایی در رابطة شایستگی تجاری ستازی فنتاوری و

( ،)9115رائتتو ( ،)4115ژو و همکتتاران ( )4111و لتتی و

مزیّت تمایز تأیید شده است ،بررستی نقتش تعتدیلگری

سیه ( )4191که دیدگاه آنان در بخش پیشینه مرور شتد،

بازاریتتابی کارآفرینانتته بتته جتتای بتتازارگرایی در رابط تة

همخوانی و سازگاری دارد .

مذکور ،شایان بررسی استت؛ زیراکته بته نظتر متیرستد

با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیتر

بازاریابی کارآفرینانه با تکیه بر نوآوری ،ریسکپتذیری

به شرکتهای بررستیشتده ،ارائته متیشتود )9 :اجترای

حستتاششتتده ،گتترایش بتته پیشتتگامی ،مشتتتریمحتتوری،

دورههای آموزشی برای کارکنان با هدف ارتقای دانش

اهرمبنتدی منتاب و خلتق ارزش (متوری  9و همکتاران،

بتتهروز در زمین تة نتتوآوری و تجتتاریستتازی فنتتاوری در

 ،)4114بتوانتتتد تعتتتدیلگر قتتتوی در رابطت تة شایستتتتگی

صتتنعت نتترمافتتزار  )4توجتته بتته خالقیتتتهتتای کارکنتتان

تجاریسازی فناوری و مزیّت رقابتی باشد.

شرکتهای نرم افزاری در زمینة فنتاوری و تتالش بترای
پرورش آن با برگزاری جلسههای ایدهپردازی و طوفتان
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