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نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ هاي ایدهسازي تجاريبینی موفقیت پیش
استان یزدنوآوران مطالعه موردي مخترعان و 

3احمد جعفرنژاد،*2، زهرا صادقی آرانی1سید حبیب اله میرغفوري

دانشگاه یزدمدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداريدانشیار -1
دانشجوي دکتراي مدیریت صنعتی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه -2

دانشگاه تهران دانشکده مدیریت مدیریت صنعتی، استاد -3

چکیده
که یزمانتاهاافتهینیاما اکندیمفایاییسزاهنقش بیو اجتماعياقتصادتوسعهسعه سطح رفاه جامعه و و تویزندگتیفیکءدر ارتقايبشريهاافتهاگر چه ی

را جبران قیتحقيهانهیهزدنتواننبوده و نمیردارالزم برخوتیاز اهمرندیقرار نگانیدر دسترس متقاضایو به بازار عرضه نشوند نکردهدایپيجنبه کاربرد
، اما تنها درصد اندکی از آنها در زمینه اندهر چند تعداد کثیري از تحقیقات از نظر فنی موفق بودهمتعدد از سراسر دنیا حاکی از این است کهدشواه.کند

نیايسازيعوامل مؤثر بر تجارییشناسادر این راستا، . سازي استفرآیند تجاريدهنده پیچیدگیاند که این امر نشان سازي به موفقیت دست یافتهتجاري
عوامل مؤثر یاساس، پژوهش حاضر با هدف بررسنیبر ا. رساندياریيسازيجارنوآوران را در تمخترعین و تواندیها مآنتیاحتمال موفقینیبشیو پهادهیا

سازي اختراعات و در این راستا، ابتدا متغیرهاي مؤثر برتجاري. گرفته استانجام زدیاستانها در ت آنیموفقینیبشیاقدامات نوآورانه و پيسازيبر تجار
نتایج این تحقیق نشان داده . احتمال موفقیت این اختراعات ارائه گردیده استبینی عصبی مصنوعی براي پیشبهترین مدل شبکه ابتکارات شناسایی شده و سپس 

در میان همچنین . تأثیرگذارندسازي قانونی بر موفقیت تجاري- ، بازار، مالی و اداريفناورانه-شخصی، فنی-عوامل فرديختی، شنااست که متغیرهاي جمعیت
هاي پنهان و تابع الیه پنهان با تابع محرك سیگموئید در الیه2با ) EBP(همراه باالگوریتم پس انتشار خطا ) MLP(پرسپترون چندالیه هاي اجرا شده، مدل مدل

.محرك خطی در الیه خارجی هم در درصد جواب صحیح و هم در سایر معیارهاي کارایی از وضعیت بهتري برخوردار است

و مخترعین استان یزدنوآوران هاي عصبی مصنوعی، اقدامات تجاري نوآورانه، شبکه:هاکلیدواژه

1مقدمه-1
12

عنوان نیروي محرك رشد اقتصادي و عامـل  اگرچه از دانش به
شود اما این اهمیـت هنگـامی آشـکار    وري یاد میافزایش بهره

و در عرصـه  شـده گـردد کـه دانـش تولیـد شـده تجـاري       می
همین دلیل اسـت  به. ]1[کار گرفته شودتولیدات و خدمات به

سازي دانش به تنهـایی راضـی کننـده نبـوده،     که امروزه ذخیره

Sadeqi_z_a@yahoo.com: اتباتمکدارعهدهنویسنده* 

سازي بینی موفقیت تجاريپیش"این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که با عنوان- 1
مخترعان و مبتکران : مطالعه موردي(هاي نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ایده

.و با حمایت مالی دانشگاه یزد انجام گرفته است")استان یزد

اي کـه جامعـه بتوانـد از    گونـه بلکه اطمینان از کاربرد دانش به
عنـوان  برداري نمایـد بـه  گذاري در تحقیقات بهرهمنافع سرمایه

.]2[رسدحلقه نهایی مدیریت دانش الزامی به نظر می
هـاي  هـا و دسـتگاه  تی تحت فشار سازمانامروزه مراکز تحقیقا

سـازي تحقیقـات   انـد تـا از طریـق تجـاري    دولتی قرار گرفتـه 
ایجـاد  . ]3[هـاي مـالی خـود را تـأمین کننـد     ، هزینـه نوآورانه

هـاي تحقیقـاتی و عرضـه    سازي یافتـه بسترهایی براي تجاري
هـاي  دانش به بازار و جامعه، عـالوه بـر فـراهم آوردن ارزش   

هاي تحقیقاتی، منجر به رشد ل توجه براي سازماناقتصادي قاب

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390، پاییز 1سال چهارم، شماره 
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اهمیـت ایـن   . شـود فنی و اقتصادي و افزایش رفاه جامعه مـی 
هاي فراوانی در مطلب باعث شده است تا مطالعات و پژوهش

سـازي و بـه بازاررسـانی در مؤسسـات مختلـف      مورد تجاري
هاي تحقیقاتی این موضوع به ویژه در سازمان. ]4[انجام شود

چـرا کـه ایـن    ، اي برخـوردار اسـت  صی از اهمیت ویژهخصو
ها براي دستیابی به اسـتقالل اقتصـادي و تـأمین منـابع     سازمان

از ایـن رو  . مالی مورد نیاز خود نیازمند تحصیل درآمد هستند
توانـد منـابع   سازي محصول و عواید حاصل از آن مـی تجاري

. هم آوردهـا فـرا  مالی الزم را براي استمرار حیات این سازمان
سازي یک دستاورد هاي تحقیقاتی نیز بدون تجاريدر سازمان

زیـرا بـدون دسـتیابی بـه     . محصول، تحقیقـات معنـایی نـدارد   
مشتریان خاص یک محصول، تولید یا انجام آزمایش، در مورد 

اهمیت این موضوع موجب . ]5[فایده خواهد بودیک ایده بی
ر تنظـیم و تصـویب   گذاران در کشور نیز دتا سیاستبودشده 

سازي را مد نظر قرار دهند برنامه چهارم توسعه، مقوله تجاري
دولـت  ) توسعه مبتنی بر دانایی(و در برخی مواد فصل چهارم 

هاي گسترش نقش بخش خصوصی در را مکلف کنند تا زمینه
امـا  . ]6[این قلمرو از طریق سازوکارهاي الزم را فراهم کنـد 

سـازي از سـوي محققـان و    يرغم پذیرش موضوع تجـار علی
ســازي ایــن شــمار، در مرحلــه تجــاريثبــت اختراعــات بــی

هـاي دانشـمندان و محققـان بـا     اختراعات و ابتکارات، تـالش 
.]7[شودشکست مواجه می

بینی موفقیت اقدامات تجاري نوآورانه و ارزیـابی  امروزه، پیش
هـاي مهـم   سازي از دغدغـه پتانسیل این اقدامات براي تجاري

هاي فرآینـد  از طرفی، پیچیدگی. باشدمخترعین و مسئولین می
. سازدبینی احتمال موفقیت آن را مشکل میسازي، پیشتجاري

هـاي  در این میان، وجود مدلی که بتواند با توجه به پیچیـدگی 
را با کارایی مناسب انجام دهـد از اهمیـت   بینی آنفرآیند، پیش

هـاي  ن داده کـه شـبکه  تحقیقـات نشـا  . باالیی برخوردار است
هـاي  عصبی مصنوعی، تکنیکی است که با توجـه بـه ویژگـی   

توانـد در ایـن شـرایط عـدم     پیچیده انسانی ایجاد شـده و مـی  
بنـابراین،  . بینی را با کارایی مناسـب انجـام دهـد   اطمینان پیش

تحقیق حاضر با هدف بررسـی و شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر      
کـارات و اختراعـات و   سـازي ابت موفقیت نوآوران در تجـاري 

بینی موفقیت اقـدامات تجـاري نوآورانـه    ارائه مدلی براي پیش
هـاي  مخترعان و نوآوران استان یزد بر اسـاس تکنیـک شـبکه   

از این روش در برخـی از  . عصبی مصنوعی انجام گرفته است
تحقیقات پیشین به منظور بررسی عملکرد و نتایج و همچنـین  

در این . ]8-11[اده شده استبینی موفقیت نوآوري استفپیش
هـاي  و انجـام آزمـون  منـابع استخراج عوامل از ازراستا، پس

سـازي و  هـاي تجـاري  فـرض، عوامـل مـؤثر در قالـب مؤلفـه     
در نهایت نیز، بـا  . اندشناختی شناسایی شدهمتغیرهاي جمعیت

استفاده از تکنیک شـبکه عصـبی مصـنوعی مـدل مناسـب بـا       
ینـی موفقیـت اقـدامات تجـاري     ببیشترین کارایی بـراي پـیش  

.نوآورانه ارائه گردیده است

مبانی نظري تحقیق-2
سازي تجاري2-1

دانـــش، تعـــاریف متفـــاوتی از 1ســـازيتجـــاريمنـــابعدر 
سازي در فرهنگ لغـات  تجاري. سازي ارائه شده استتجاري
منظـور  هـاي کسـب و کـار بـه    معناي کـاربرد روش به2هریتچ

ــت  ــده اس ــودآوري آم ــالیچ . س ــاو پیک ــدگاه چیس ]12[3از دی

یند انتقال و تبدیل دانش تولید شده در مراکز آسازي فرتجاري
فرآینـد  . رودشمار مـی هاي تجاري بهتحقیقاتی به انواع فعالیت

تبدیل چیزي به فعالیت تجـاري و معرفـی یـک محصـول یـا      
ت در بازار براي کسب سود نیز از جمله تعاریف دیگري خدم

و 4ریمــر. ســازي ارائــه شــده اســتاســت کــه بــراي تجــاري
سـازي را فراینـد تبـدیل فنـاوري بـه      تجاري]13[همکارانش

سازي فرایندي کـه  تجاري. داندمحصوالت موفق اقتصادي می
دانش تولید شده را به محصوالت قابل عرضه در بازار تبـدیل  

سـازي را فراینـد تبـدیل و    تجـاري 5اسـپیلینگ . ]14[نـد کمی
هـاي  دگرگونی دانش نظري موجود در قالب برخی از فعالیـت 

.]15[اقتصادي تعریف کرده است
سـازي بـر   در یک تحقیق کیفی پیرامون تأثیر رویکـرد تجـاري  

]16[هاي سـنتی دانشـگاه توسـط عباسـی و همکـاران     ارزش

1- Commercialization
2- Heritech
3- Chiesa, & Piccaluga
4- Reamer
5- Spilling
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ــرا   ــنجی ب ــک نظرس ــه از ی ــورت گرفت ــف  ص ــافتن تعری ي ی
در این نظرسـنجی  . سازي در ایران بهره برده شده استتجاري

درصد از مصاحبه شـوندگان معتقـد بودنـد کـه منظـور از      50
سازي، انتقال دانش جدید ، اثبات یک مفهوم یا فناوري تجاري

بـه زعـم آنـان هـدف     . و کاربرد آن در محیط اقتصادي اسـت 
ــاري ــلی تج ــت اص ــش اس ــال دان ــازي انتق ــد از 30. س درص

سازي را انتقال دانش داراي پتانسیل شوندگان، تجاريمصاحبه
خرید و فـروش، بـه محـیط اقتصـادي بـا هـدف درآمـدزایی        

انـد کـه در   درصد معتقـد بـوده  20در مقابل . اندتعریف نموده
سازي، برخالف جامعه ایران بحث اصلی تنهـا  رویکرد تجاري

دانـش در یـک   درآمدزایی نیست؛ بلکه هدف اصـلی سـرریز   
.محیط کارآفرین است

سازي را انتقال دانش فناوري از یک فرد یا گروه برخی تجاري
کـارگیري آن در سیسـتم،   به فرد یا گروهی دیگر به منظور بـه 

انـد یند، محصول و یا یک روش انجام کار، تعریف نمـوده آفر
سازي فناوري خلق محصول، خدمت یا فرایندي تجاري. ]17[

بر رفع تقاضاي موجود یا ایجاد تقاضاي جدید جدید و مبتنی
ــه    ــایج ب ــدیل نت ــالش مســتمر در راه تب ــع آن مســتلزم ت و رف

.]18[محصوالت و خدمات جدید و بازاریابی موفق آنهاست
سازي تحقیق فراینـدي اسـت   تجاري]19[1کارل دیچرنظربه 

کند تـا بتوانـد فوایـد    هاي ممکن استفاده میکه از تمام فرصت
ر این تعریف د. دست آورندایجاد شده توسط نوآوریشان را به

نخسـت عمـل   . قابل توجه وجود داردسازي چند نکتهتجاري
سـازي  به عبارتی دیگر تجـاري . سازي یک فرایند استتجاري

ي معین است که مسیري را براي رسـیدن بـه   داراي یک ورود
ایستگاه، ارزش یک خروجی طی نموده و در این مسیر در هر

یند از تمامی آدوم، در این فر. شوداي براي آن ایجاد میافزوده
بـه عبـارتی نیـروي کـار،     . شودهاي ممکن استفاده میپتانسیل

ساختار سازمانی، قوانین ومقـررات، فنـاوري و هـر آنچـه کـه      
نـوعی درگیـر در موضـوع    شـود بـه  عنوان پتانسیل مطرح میهب

سازي فنـاوري بخشـی   سوم، تجاري. سازي خواهد بودتجاري
از نوآوري فناورانه است و اگر نوآوري را از پرداختن به ایـده  

سـازي قطعـاً   تا ورود به بازار در نظـر بگیـریم بـدون تجـاري    

1- Dicher

و چهارم چیزي به نام نوآوري و فناوري وجود نخواهد داشت
هدف از اجراي این فراینـد، سودرسـانی معنـوي و مـادي بـه      

.گذاران نوآوري فناورانه و نیز کل جامعه استسرمایه
فراینـدي پیچیـده و متـأثر از عوامـل     ،سـازي فنـاوري  تجاري

متعددزیرساختی، فنـاوري، کسـب وکـار، اجتمـاعی، سیاسـی،      
یـک سـو   توانـد از  عواملی که هر کدام مـی . است... تاریخی و

سـازي باشـد و از سـوي دیگـر مـانع      عامل موفقیـت تجـاري  
طور کلی، عوامل رشـد و موفقیـت   به. ]20[موفقیت آن شوند

هـا و زیـر   هـا، سیاسـت  بیـنش يسازي را در سه الیـه تجاري
بنـدي  توان تقسیمو خدمات می) عوامل فنی و بازار(ها ساخت

ــرد ــنش . ]18[ک ــوارد بی ــردم در بســیاري از م ــاي م مســیر ه
ســازي فنــاوري را تنــگ و باریــک کــرده و موانــع و  تجــاري

روي تولید ثروت به وجود آورده هاي متعددي را پیشچالش
هـاي علـم   تجربه نشـان داده اسـت کـه تغییـر سیاسـت     . است

وفناوري در کشورهاي مختلـف، یـک جهـش ناگهـانی را در     
. توســعه فنـــاوري آن کشــورها بـــه دنبــال داشـــته اســـت   

هـا نیـز   تر بینشتواند در تغییر سریعناسب میگذاري مسیاست
.]18[گشا باشدگره

تـرین عامـل در بـه نتیجـه رسـیدن فراینـد       عنوان مهـم بازار به
تواند بـه تنهـایی باعـث موفقیـت و     سازي فناوري، میتجاري

در صـورت  . سازي فنـاوري شـود  شکست کل زنجیره تجاري
ورود بـه آن،  هاي مختلف براي فتح ووجود بازار، بررسی راه

حیـاتی اسـت،   ،همچنین نحوه تعامل با بازیگران فعلـی بـازار  
بــازار بایــد خلــق شــود کــه آن هــم مســتلزم وجــود  وگرنــه

ــت     ــد اس ــاز جدی ــا و نی ــاد تقاض ــراي ایج ــازوکارهایی ب س
.]22و17،21[

تـرین مشـکالت   از منظر رولی و مارتین برخی دیگـر از مهـم  
.]20[اند ازسازي فناوري عبارتتجاري
رنگ بودن مشارکت محققان در ایجاد ارتباط بازار و کم

محیط تولید؛
کردن فنـاوري، نیازمنـد توسـعه و انتظـار بـراي      تجاري

دریافت پول است و این فرایند دشـوار در عـین حـال    
طوالنی است؛
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سازي مستلزم صرف وقت و زمـان اسـت و بـه    تجاري
ها و کارآفرینـان،  همین علت هم بیشتر نوآوران شرکت

دهنـد و بـه همـین    تحقیق کافی در بازار را انجام نمـی 
ایـده منجـر بـه موفقیـت     3000دلیل تنها یک ایـده از  

شود؛ می
برخــی از دالیــل مشــکل بــودن ]2[1همچنــین ســون و مــون

:دانندهاي جدید را موارد زیر میسازي فناوريتجاري
هاي مالکیت فکري پیچیده و متناقض؛سیاست
ها به ندرت مشخص هستند و به نـدرت نیازهـا و   بازار

شناسند؛هاي خود را میخواسته
فناوري متغیر بوده و در دسترس نیست؛
نیاز به تعامل بین محققان و مجریان؛
فقدان انگیزه براي محققان؛
دیگري نیز دارندمحققان، وظایف
هاي شرکتR&Dبه ندرت مدیریت تجاري دارند.

سـازي  همچنین تحقیقات نشان داده است که موفقیت تجـاري 
R&Dگذاري خارجی، مالکیت به عواملی نظیر قابلیت سرمایه
هـاي  ها و سیاستهاي کارآفرینی و برنامه، مهارتR&Dنتایج 
.]23و3[ها بستگی دارددولت

سـازي  مؤثر بر سرعت تجـاري عواملهمچنین برخی دیگر از 
:]24[فناوري عبارتند از

هاي حقوقی و مالی براي مخترعـان، مؤسسـان و   انگیزه
؛انکنکار
هـاي علمـی باکیفیـت بـاال و     در دسترس بودن مهارت

هاي کسب و کار؛مهارت
هاي جدیـد در  اعطاي سرمایه مطابق با نیازهاي شرکت

هر مرحله از رشد آنها؛ 
اي هاي درازمدت منظم به عنـوان پایـه  بینیتوانایی پیش

.گذاريبراي تصمیمات مطمئن سرمایه
عوامل مؤثر بر موفقیت اقدامات تجاري نوآورانه]25[2حسین

ن از جمله ایورا در صنایع کوچک بنگالدش بررسی کرده 
هاي تجاري، مشکالت هاي دولتی، سیاستعوامل، هزینه

. ذکر کرده استراهاي مالیاداري و قانونی و محدودیت

1- Sohn & moon
2- Hossain

نظام آموزشی و سیستم ]26[3هندرسون و رابرتسون
اي در بریتانیا را یک عامل مؤثر بر موفقیت اقدامات مشاوره

.اندتجاري برشمرده
لعه تحقیقی بر روي عمل آمده در یک مطابر اساس بررسی به

ها، منابع تخصیص یافته به انتقال ساختار، فرایندها، استراتژي
هاي سیاسی و فرهنگی مؤثر در انتقال فناوري ي و جنبهفناور

شش ،از مراکز تحقیقاتی بزرگ اروپا به مراکز تجاري این قاره
سازمانی، مدیریت داخلی و عامل تمرکز بر بازار، فرهنگ

سازي، کارآفرینی فکري، شبکهمالکیتحقوقسازمانی، مدیریت
و ایجاد کسب و کار جدید را عامل موفقیت این فرایند عنوان 

مشکالت دستیابی ]28[و همکاران 4شري. ]27[کرده است
به منابع مالی مورد نیاز را مهمترین عامل موفقیت اقدامات 

. تجاري جدید و کارآفرینانه معرفی کرده است
قوانین و مقررات دولتی و اداره و ]29[5انشمایکلی و همکار

در . اندمقررات مالیاتی را مانع اصلی کارآفرینی دانسته
اي که در دانشگاه متروپولیس انگلیستان صورت گرفت مطالعه

مهمترین عوامل اثرگذار بر موفقیت اقدامات تجاري را موانع 
هاي فکري، اي و سایر کمکاقتصادي، خدمات مشاوره-مالی

هارتی و مالی، ریسک باالي کارآفرینانه، اعتماد به م
هاي کارآفرینانه، داشتن یک ایده هاي خود، مهارتتوانایی

. کارآفرینانه مناسب و آگاهی کافی از بازار منطقه معرفی شدند
کارآفرینی در در پژوهشی که با هدف تحلیل موانع توسعه

نمونهوتهاي در ایران انجام گرفواحدهاي تولیدي گلخانه
نفر از کارآفرینان واحدهاي 142آماري این پژوهش 

ها نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده،انداي کشور بودهگلخانه
گذاري، اقتصادي، پشتیبانی، نشان داده است که عوامل سیاست

ي آموزشی، زیرساختی و فرهنگی مهمترین موانع توسعه
.]30[این واحدهاستدر سازي ایدهکارآفرینی و عدم تجاري

در پژوهش دیگري با عنوان مطالعات جامع کارآفرینی، به 
در این . کارآفرینی پرداخته شده استتوسعهبررسی تنگناهاي

تحقیق موانع بیرونی و درونی کارآفرینی بررسی شده که بر 
اساس نتایج این تحقیق مهمترین عوامل بیرونی اثرگذار بر 

3- Henderson, R. & Robertson
4- Shurry, Lomax & Vyakarnam
5- Michaelis, smith & Richard



1390، پاییز1، شماره چهارمسید حبیب اله میرغفوري، زهرا صادقی آرانی، احمد جعفرنژاد، فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال

67

کار، قانون تأمین اجتماعی، موفقیت اقدامات تجاري قانون
زیاد بودن نرخ بیمه، قانون مالیات و عوارض، قانون صادرات 
و واردات، قوانین پولی و بانکی، امنیت اقتصادي و 

ساالري دولتی و روابط خارجی ایران با گذاري، دیوانسرمایه
راهمچنین مهمترین عوامل درونی. سایر کشورها بوده است

هاي کافی به کارکنان ارائه فرصتوهاننیز تهدیدگرا بودن آ
براي پیگیري افکار جدید و آموزش الزم در زمینه کارآفرینی 

.]31[انددانسته

عصبی مصنوعیهاي شبکه2-2
شبکه عصبی مصنوعی، یک ابزار محاسباتی الهام گرفته از مغز 

هاي عصبی مصنوعی یا کار بر روي شبکه. انسان است
1943طور مشخص از سال به» عصبیهايشبکه«طورکلی به

از آنجا که هدف . ]32[توسط مک کلو و پیتز آغاز گردید
هاي مورد ها یا الگوریتمتوسعه پارادایم،هوش مصنوعی

هاي عصبی استفاده انسان جهت کاربرد در ماشین است، شبکه
هاي هوش مصنوعی به مصنوعی نیز به عنوان یکی از روش

ها داراي این شبکه. باشدمغز انسان میدنبال تقلید از عملکرد
ها را در برخی از کاربردها مانند باشند که آنهایی میویژگی

بینی، تشخیص الگو، کنترل، رباتیک و به تخمین توابع، پیش
طور کلی در هرجا که نیاز به یادگیري یک نگاشت خطی و یا 

آنها جزء شبکهاین . ]33[نمایدغیر خطی باشد، ممتاز می
هاي هاي پویا قرار دارند که با پردازش دادهدسته از سیستم

ها را به ساختار تجربی، دانش یا قانون نهفته در وراي داده
ها، هوشمند به همین خاطر به این سیستم. کنندشبکه منتقل می

هاي عددي یا گویند؛ چرا که بر اساس محاسبات روي دادهمی
هاي مبتنی بر این سیستم. گیرندمیها، قوانین کلی را فرامثال

1سیناپتیکی-سازي ساختار نروهوش محاسباتی سعی در مدل

.]34[مغز بشر دارند
هاي به هم اي از نرونیک شبکه عصبی مصنوعی، مجموعه

هاي مختلف است که اطالعاتی را براي یکدیگر متصل در الیه
رد، الیه ترین شکل شبکه فقط دو الیه داساده. ارسال می کنند

-شبکه، شبیه یک سیستم ورودي. 3و الیه خروجی2ورودي

1- Neuro-synaptic
2- Input layer
3- Output layer

هاي ورودي را براي کند و ارزش نرونخروجی عمل می
. دهدمحاسبه ارزش نرون خروجی مورد استفاده قرار می

نمایش نموداري استاندارد یک شبکه عصبی را نشان 1شکل 
ها با هر نرون به وسیله یک دایره و ارتباط میان نرون. دهدمی

X1ها و وروديyخروجی . یک فلش نشان داده شده است

،X2 وX3 1بردارهاي ×n هستند که در آنn تعداد مشاهدات
ها به خروجی در این مثال اطالعات منحصراً از ورودي. است

کنند، بنابراین، مدل مورد بحث به شبکه عصبی حرکت می
خروجی ارتباط میان یک ورودي و . معروف است4خورپیش

که بیانگر اهمیت نسبی ورودي مذکور aبه وسیله یک وزن 
به این . شوددر محاسبه ارزش خروجی است، مشخص می
ام، از رابطه tترتیب، ارزش نرون خروجی، ورودي مشاهده 

.آیدزیر به دست می





2

0
221100

i
ititttt xaxaxaxaNet

]32[شبکه عصبی مصنوعی نوعی با دو الیه ) 1شکل 

را با استفاده از یک سپس نرون خروجی، ارزش به دست آمده
شود، نشان داده میfکه با 5)محرك(سازي تابع تبدیل یا فعال

خور، ترین شکل شبکه عصبی پیشدر ساده. کندپردازش می
دست ارزش بهf(x)=xبراي مثال . سازي خطی استتابع فعال

سازي خطی، خروجی آمده از رابطه زیر و یک تابع فعال
.سازدرا به صورت زیر میtنهایی شبکه براي مشاهده 

tttttttt xaxaxaxaxaxaNetfy 221100221100 )( 

هاي پرسپترون هاي پنهان که به شبکههاي عصبی با الیهشبکه
هاي بیشتري نسبت اند داراي تواناییمعروف) MLP(چند الیه 
هاي بر الیهه وعالهاي عصبی دوالیه هستند که به شبکه
). 2شکل(باشند هاي پنهان نیز میو خروجی داراي الیهورودي

بر خالف واحدهاي ورودي و خروجی هیچ واحدهاي پنهان 

4- Feedforward Neural Network
5- Transfer or Activation Function

a0

a1

a2
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تفسیر یا معنی خاصی ندارند و نداده ومفهومی را نشان 
صرفاً یک نتیجه میانی در فرایند محاسبه ارزش خروجی 

حدهاي پنهان شبیه واحدهاي خروجی رفتار وا. هستند
براي نمونه، آنها مجموع موزونی از متغیرهاي ورودي . کنندمی

سازي که در را محاسبه و سپس با استفاده از یک تابع فعال
. کننداست، نتیجه را پردازش می1بیشتر مواقع لجستیک

خور با یک الیه هاي عصبی پیشتوان ثابت کرد که شبکهمی
سازي سازي لجستیک در الیه پنهان، تابع فعال، تابع فعالپنهان

کافی در الیه پنهان، هايخطی در نرون خروجی و تعداد نرون
.]32[قادرند هر تابعی را با دقت دلخواه تقریب بزنند

]32[الیه پنهان ساختار نوعی شبکه عصبی با یک )2شکل 

توان به قابلیت هاي عصبی میهاي شبکهاز جمله ویژگی
یادگیري، قابلیت تعمیم، پردازش موازي و مقاوم بودن، اشاره 

هاي هاي عصبی و الگوریتمشبکههاي تنوع مدل. نمود
یادگیري آنها، امکان کاربردهاي مختلفی را براي آنها فراهم 

به منظور موفقیت در انطباق با مسایل دنیاي . ]32[آورد می
واقعی، باید ابعاد زیادي از جمله مدل شبکه، اندازه شبکه، 

هاي آموزشی تابع فعالیت، پارامترهاي یادگیري و تعداد نمونه
هاي هاي عصبی بر خالف روششبکه. د نظر قرار دادرا م

بینی، هیچ پیش فرضی در مورد در پیشویژه هسنتی آماري، ب
آورند و از این ها به عمل نمیتوزیع و یا خواص آماري داده

ضمن آنکه . توانند در عمل کارآیی زیادي داشته باشندنظر می
ها تدوین مدلها، در زمره رویکردهاي غیر خطی در این شبکه

هایی که پیچیده قرار دارند و از این منظر نیز در مواجهه با داده
توانند آنها را در قالب و غیر خطی هستند، با دقت بیشتري می

.]35[یک مدل مشخص بیان کنند

1- logestic

در ینیبشیپيبرایمصنوعیعصبيهاروش شبکهاز
کار استفاده شده است که از جملهمختلف کسب ويهاحوزه
، ]36[گانانتخاب فروشند: اشاره کردریبه موارد زتوانیآن م

هیعملکرد سرماینیبشیپ،]37[یزمانيهايسرینیبشیپ
، ]40[متیقینیبشی، پ]39[صادراتینیبشی، پ]38[
ینیبشیپ، ]42[ارزنرخینیبشی، پ]41[یورشکستگینیبشیپ

.]44[و فروشندهداریخرنیرابطه بیو بررس]43[تقاضا

سؤاالت پژوهش -3
هاست به که این تحقیق در پی پاسخ به آنسؤاالت پژوهش

: شودصورت زیر مطرح می
 نوآورانه چه عواملی بر موفقیت اقدامات تجاري

؟مخترعان و مبتکران استان یزد اثرگذار است
موفقیت اقدامات بینی براي پیشدتوانچه مدلی می

مخترعان و نوآوران استان یزد با نوآورانه تجاري 
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مناسب باشد؟

شود که مطرح میفرضیه18در پاسخ به سؤال پژوهشی اول، 
5شناختی و در متغیرهاي جمعیت13فرضیه آن تأثیر 13در 

، بازار، فناورانه-شخصی، فنی-فرضیه دیگر تأثیر عوامل فردي
سازي مورد ر بر موفقیت تجاريقانونی و د-مالی و اداري

به منظور پاسخ به سؤال ). 1جدول (گیرد بررسی قرار می
عصبی مصنوعی با هاي مختلف شبکهوهشی دوم نیز مدلپژ

هاي موجود آموزش داده شده است تا مدل استفاده از داده
. مناسب با بیشترین صحت و کمترین خطا به دست آید

بینی ش براي پیشاز این روشد همانگونه که اشاره 
هاي انسانی و اجتماعی وهمچنین در برخی از رویداد

تحقیقات پیشین به منظور بررسی عملکرد و نتایج و همچنین 
در این . ]8-11[استفاده شده استنوآوري موفقیت بینی پیش
شناختی، متغیرهاي الزم به ذکر است متغیرهاي جمعیت،میان

نوآوران در راستاي ایجاد مخترعین و شناختی مربوط به جامعه
نو و اختراعاتشان بوده در حالی که عوامل فردي به هايایده

با توجه به توانایی و علم وي در هاي شخصیتی فرد ویژگی
.اشاره داردسازي دانششراستاي تجاري

............

....

.....

.....

.....

.

الیه خروجی

الیه پنهان

الیه ورودي
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سازي ابتکارات و اختراعاتعوامل مؤثر بر تجاري) 1جدول 
هامؤلفهعوامل

یت
جمع

ي 
رها

متغی
تی

ناخ
ش

جنسیتسازي شدههاي تجاريتعداد طرح
سنسازيمتوسط زمان تجاري

وضعیت تأهلهدف اصلی مخترع و مبتکر از ثبت ایده
شغلاستفاده از تسهیالت دولتی در مراحل ثبت ایده و ابتکار، قبل و بعد از آن

رشته تحصیلیگیردمیمکانی که اغلب کارهاي تحقیقاتی در آن انجام 
میزان تحصیالتاندمتوسط افرادي که در انجام طرح یا اختراع مشارکت داشته

وجود مخترع و نوآور دیگري در خانواده

دي
فر

آشنایی کامل مخترع و نوآور با فرایند کسب و کار و تجارت
سازي محصول توسط مخترع و مبتکر پذیرش ریسک حاصل از شکست تجاري

سازي محصوالتشاني تجاريوجود تجارب مستند دیگران در حوزه
سازي محصولي فردي الزم براي تجاريانگیزه

سازيگیري فرایند تجاريعدم وجود شغل دوم و داشتن فرصت کافی براي پی

نی
ف

...)ماهر، مانند نیروي انسانی(سازي محصول افزاري الزم براي تجاريهاي نرموجود امکانات و زیرساخت
ساخت، مواد اولیه فناوريمانند (سازي محصول افزاري الزم براي تجاريهاي سختوجود امکانات و زیرساخت

...)مورد نیاز و 
امکان تولید محصول از نظر علمی و فنی در کشور در مقیاس اقتصادي
شودمیطول عمر مناسب فناوري حاصل از اختراع که مانع از گسترش اختراع 

حمایت یک تیم تحقیقاتی قوي و ماهر براي رفع نواقص احتمالی فنی و علمی اختراع و ایده
سازي ایدهاي قوي و ماهر براي حمایت از تجاريحمایت یک تیم تحقیقاتی و مشاوره

سازيتعامل بین محققان و مخترعان و مجریان تجاري

زار
با

پایداروجود بازار تقاضاي مناسب و معین و 
هاي الزم براي بازاریابی مؤثر محصولآگاهی و شناخت ابزارهاي کلیدي و تکنیک

جذابیت محصول از نظر مشتریان و مصرف کنندگان براي خریداري
...)مانند حجم تقاضا، رقیبان و شرکاي احتمالی و (بررسی طرح قبل از ثبت ایده از نظر پتانسیل بازار 

محصول تولید شده در مقایسه با محصوالت مشابه در بازارمناسب  بودن قیمت 
قابلیت کاري و عدم پیچیدگی محصول در مقایسه با محصوالت مشابه در بازار

الی
م

سازي آنتوانایی مالی صاحب طرح براي تجاري
سازياز سوي دولت و بخش خصوصی براي تجاريفکريهاي مالی و گذاريحمایت و سرمایه

سازيها براي تجاريبخش خصوصی به مخترعین جهت خرید امتیاز ایده آناعتماد
گذاري مناسب از طرف بخش خصوصی جهت خرید امتیاز ایده مخترعینقیمت

ري
ادا

 -
ونی

قان

هاي تولیديسازي و تشکیل بنگاههاي گسترده و دست و پاگیر اداري جهت تجارينامهعدم وجود قوانین و آیین
...موانع سیاسی مانند تحریم مواد اولیه و فناوري و عدم وجود 

عدم ترس از افشاي ایده و عدم وجود قوانین معتبر حق مالکیت فکري در کشور
هاسازي طرحوجود قوانین جامع و کامل در رابطه با حمایت از مخترعین براي تجاري

سازي و طرح کسب و کار ها و جلسات آموزشی براي آشنایی با روند تجاريوجود کالس
هاي ثبت شده براي تشخیص نو بودن طرحرسانی جامع و سراسري اختراعات و ایدهوجود یک پایگاه اطالع

تحقیق و جامعه آماريروش-4
آوري براي جمع. استپیمایشی-نوع پژوهش توصیفی
چون اي همگیري از منابع کتابخانهاطالعات عالوه بر بهره

از ،هانامههاي علمی و پایانکتب، مجالت، و گزارش
هاي دیدگاهعنوان ابزاري جهت کسبنامه و مصاحبه بهپرسش
امه در ناین پرسش. ه استنیز استفاده شدنوآوران و نیمخترع

نامه به قسمت اول این پرسش. دو قسمت تهیه شده است
آماري مورد نظر شناختی جامعههاي جمعیتویژگیبررسی

اختراعات نیز سازيبررسی عوامل مؤثر بر تجاري. پردازدمی
.دهدمیرا تشکیلتحقیقنامهقسمت دوم پرسش

مخترعان و نوآوران استان یزد جامعه آماري این تحقیق شامل 
نفر شامل مخترعین داراي گواهی ثبت اختراع 400متشکل از 

و کارآفرینان معرفی شده توسط اداره کار و امور اجتماعی 
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تحقیقنامهمنظور تعیین حجم نمونه، پرسشبه. باشداستان می
نفري از جامعه آماري توزیع 130میان یک نمونه مقدماتیدر 

سپس، . بوده است322/0گردیده که انحراف معیار پاسخ آنان 
ست آمده از این نمونه و با دبا استفاده از انحراف معیار به

درصد و دقت 95توجه به فرمول زیر در سطح اطمینان 
نفر به دست آمده 117ي اصلیدرصد، تعداد نمونه10برآورد 

:باشندبیانگر تعیین تعداد حجم نمونه میزیر محاسبه . است
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برگشت عدماحتمالتحقیقات،اغلبدرکهآنبهتوجهبا
نمونه و تعداداینمنظور تأمینبهوداردوجودنامهپرسش

جامعه در اختیار تمامی نامهغناي هرچه بیشتر تحقیق، پرسش
ه ها برگشت داده شدآنمورد از120که گرفتقرار آماري 

شده از حجم نمونه محاسبه شده يآورعداد نمونه جمعکه ت
. به جامعه استمیقابل تعمجینتانیبنابر او بوده شتریب

هـا و  ، مؤلفـه آوري اطالعاتابزار جمعمنظور تضمین رواییبه
روش تحقیـق  از طریق اختراعات سازيعوامل مؤثر بر تجاري

نی نظري تحقیق و همچنین مبااستفاده از و بااکتشافی و کیفی 
ي مخترعـان و  بـا جامعـه  عمیـق  متعـدد و  هاي انجام مصاحبه

استان یزد تدوین گردیده کـه پـس از مصـاحبه بـا     کارآفرینان 
در پایان . تعدیل و اصالح شده استو خبرگان،نظرانصاحب

عنـوان ابـزار   شـده کـه بـه   مؤلفه تهیه 28اي در نامهنیز پرسش
. وري اطالعات تحقیق مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   آجمع

استفاده از مبـانی نظـري تحقیـق و همچنـین نظـر خبرگـان و       
.ي مـذکور اســت نامـه ضـامن روایـی پرسـش   نظـران  صـاحب 

که در بخش نتایج بـه  (هاي فرض انجام گرفتههمچنین آزمون
شناسـایی هـاي  تأثیرگزاري متغیرها و مؤلفه)شودآن اشاره می

ها در اسـتان یـزد را   وريآسازي اختراعات و نور تجاريبشده 
منظـور  عالوه بر این، از تحلیـل عـاملی نیـز بـه    . دهدنشان می

در . بهره بـرده شـده اسـت   هاي ناروا تشخیص و حذف مؤلفه
هـاي توزیـع شـده و    نامـه پرسشآورياین راستا، پس از جمع

1- Pilot

نتایج نشـان  SPSSافزار استفاده از نرمبا تحلیل عاملیمحاسبه
بـه دسـت   5/0ها بیش از داده که این مقدار براي تمامی مؤلفه
). 2جـدول  (هاسـت نامـه آمده که باز هم مؤید روایی پرسـش 

939/0آلفـاي کرونبـاخ   تحقیق با استفاده از نامهپایایی پرسش
بـوده؛ در  بیشـتر  ) 6/0(از حداقل قابل قبـول  که به دست آمده 

.گیردرد تائید قرار مینامه موپایایی پرسشنتیجه

هاي پرسشنامه مقدار تحلیل عاملی براي بررسی روایی مولفه) 2جدول 
تحقیق

مؤلفه
ضریب تحلیل 

عاملی
مؤلفه

ضریب تحلیل 
عاملی

150.850مؤلفه 10.833مؤلفه 
160.956مؤلفه 20.914مؤلفه 
170.807مؤلفه 30.767مؤلفه 
180.771مؤلفه 40.865مؤلفه 
190.879مؤلفه 50.752مؤلفه 
200.858مؤلفه 60.907مؤلفه 
210.905مؤلفه 70.838مؤلفه 
220.932مؤلفه 80.873مؤلفه 
230.966مؤلفه 90.866مؤلفه 
240.810مؤلفه 100.920مؤلفه 
250.914مؤلفه 110.827مؤلفه 
260.892مؤلفه 120.886مؤلفه 
270.879مؤلفه 130.793مؤلفه 
280.927مؤلفه 140.696مؤلفه 

نتایج تحقیق-5
آزمون فرضیات تحقیق5-1

رفتـه  گانجـام  قسـمت هاي تحقیق در دو تجزیه و تحلیل داده
عوامـل تأثیرگـذار بـر    فرضیات پژوهش و تعیین آزمون. است

سازي اختراعات قسـمت اول ایـن بخـش را بـه خـود      تجاري
هـاي  این قسمت بـه بررسـی تـأثیر مؤلفـه    . دهداختصاص می

، بازار، مالی و فناورانهعد فردي، فنی و ب5نامه در قالب پرسش
قــــانونی، همچنــــین بررســــی تــــأثیر متغیرهــــاي -اداري

بـوده  سـازي  مخترعین و نوآوران بـر تجـاري  شناختی جمعیت
، با اسـتفاده از  نیزها در قسمت دوم تجزیه و تحلیل داده. است
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بینـی  شبکه عصبی مصنوعی مدل مناسـبی بـراي پـیش   تکنیک 
.سازي اختراعات ارائه گردیده استاحتمال تجاري

منظـور  تـایی بـه  5از طیف لیکرت در این تحقیق جا کهاز آن
براي 5تا 1فرضیات ،استفاده شدهنامههاي پرسشتحلیل داده

کهبه این صورت استشناسایی شدهگانه5بررسی تأثیر ابعاد 
3≤μ3و صفر يیهعنوان فرضبه>μیـک يیهعنوان فرضرا به

و با توجـه بـه حجـم بـاالي     در این راستا. استتعریف شده
تعداد نمونه بـیش از  (يحد مرکزو قضیه) نمونه120(نمونه 

یـک  tپارامتریـک  بـوده و از آزمـون  توزیع نمونه نرمـال )30
ف است براي آزمـون  واستیودنت معرtکه به آزمون 1اينمونه

.)3جدول (استاستفاده شده5تا 1فرضیات 
نیانگیـ از آن اسـت کـه م  یحـاک 5تا 1فرضیات آزمون جینتا
، فناورانهفنی و یشخص-يعوامل فردریداده شده به تأثازیامت

اختراعـات و  يسـاز يبـر تجـار  قانونی –بازار، مالی و اداري 
بـوده  4بـیش از  زدیـ اسـتان  و نوآوران نیمخترعيهاينوآور
آزمون با فرض نیايبرایکه مقدار بحرانبا توجه به آن. است
اســت؛ 65/1برابــر 119يآزاددرصــد و درجــه95نــانیاطم

در تمـامی  دسـت آمـده  بـه ) t(از آمـاره آزمـون   مقدار مذکور
. شــودیصــفر رد مـ هیفرضـ جـه یکمتـر اســت در نت فرضـیات  

-يعوامـل فـرد  «گفت انتویم95نانیدر سطح اطمن،یبنابرا
ریتـأث قـانونی -، بـازار، مـالی و اداري  فناورانهی، فنی و شخص
و نیمختـرع هاياختراعات و نوآوريسازيبر تجاريمعنادار

.»دارندزدیاستان نوآوران 

5تا 1نتایج حاصل از آزمون فرضیات ) 3جدول 

درجه میانگینفرضیه
آزادي

آماره
)t(آزمون 

مقدار معناداري 
(sig-2tailed)

نتیجه 
آزمون

-عوامل فردي
تأیید08/411914/23000/0شخصی

فرضیه
- عوامل فنی

تأیید15/411938/33000/0انهفناور
فرضیه

تأیید10/411923/27000/0عوامل بازار
فرضیه

تأیید14/411958/28000/0عوامل مالی
فرضیه

-عوامل اداري
تأیید08/411919/27000/0قانونی

فرضیه

1- One Sample T Test

در قسمت دوم از آزمون فرضیات تحقیـق، بـه بررسـی تـأثیر     
بـــر نـــوآوران شـــناختی مختـــرعین و متغیرهـــاي جمعیـــت

در ایـن مرحلـه   . سازي اختراعات پرداخته شـده اسـت  تجاري
جنســیت، ســن، شــناختی اســتقالل بــین متغیرهــاي جمعیــت

وجود ، شغل، تحصیلیوضعیت تأهل، میزان تحصیالت، رشته
يتجـار يهـا تعـداد طـرح  مخترع یا نوآور دیگر در خـانواده،  

افـت یدر، ثبـت اختـراع  زهیانگ، طرحيسازيتجارزمان، شده
همکـاران  دتعـدا و طرحيسازيتجارمکانی، دولتالتیتسه

با توجـه بـه   . بررسی شده استسازيو متغیر تجاريدر طرح
صــورت کیفــی ارائــه شــده بــهســازيمتغیــر تجــاريکــه ایــن

شناختی و متغیرهاي جمعیت) شده و غیر تجاري شدهتجاري(
بـراي آزمـون   2باشد از آزمـون اسـتقالل کـاي دو   کیفی مینیز 

).4جدول (شود فرضیات استفاده می

سازي بر تجاريشناختی بررسی تأثیر متغیرهاي جمعیت) 4جدول 
استان یزدنوآوران هاي مخترعین و وريآاختراعات و نو
نتیجه آزمون2χsigنام متغیر
تأیید فرضیه89/4022/0جنسیت

تأیید فرضیه70/32000/0سن
تأیید فرضیه68/25000/0وضعیت تأهل

رد فرضیه19/4241/0میزان تحصیالت
تأیید فرضیه06/14015/0رشته تحصیلی

تأیید فرضیه71/26000/0شغل
دیگر در وجود مخترع 

خانواده
تأیید فرضیه04/6020/0

هاي تجاري تعداد طرح
شده

تأیید فرضیه42/91000/0

تأیید فرضیه23/7027/0طرحسازيزمان تجاري
تأیید فرضیه82/23000/0انگیزه ثبت اختراع

تأیید فرضیه13/6013/0دریافت تسهیالت دولتی
تأیید فرضیه08/25000/0طرحسازيمکان تجاري

تأیید فرضیه82/20000/0تعداد همکاران در طرح

95نتایج حاصل از آزمـون ایـن فرضـیات در سـطح اطمینـان      
این نتایج حاکی از آن است که . آمده است4درصد در جدول 

، بـین سـایر   )sig>0.05(به استثناي متغیـر میـزان تحصـیالت    
معنـادار وجـود   سازي رابطـه متغیرهاي مورد بررسی و تجاري

.دارد

2- Chi square
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بینـی  تدوین مدل مناسب شـبکه عصـبی بـراي پـیش    5-2
موفقیت اقدامات تجاري نوآورانه

ف، تلـ هـاي مخ ، از ترکیب مدلهاي عصبیبراي طراحی شبکه
توابع آموزش هاي هر الیه، ، تعداد نرونهاي مختلفتعداد الیه

و انتقال هر الیه، تعداد تکرارهـاي مختلـف، انـدازه مجموعـه     
آموزشــی و آزمایشــی، بــه صــورت آزمــون و خطــا آزمــایش 
گردیده تا توپولوژي مناسب با حداقل میانگین مجـذور خطـا،   

بینـی بـه دسـت    حداکثر ضریب تعیین و حداکثر صحت پـیش 
ترکیب با تغییر مـوارد فـوق   100براي این منظور بیش از . آید

مـورد از  120بـا  ،هاایجاد گردیده و هر یک از این توپولوژي
.هاي موجود، آموزش داده شد و مورد آزمون قرار گرفتداده

هـاي ورودي برابـر   بندي، تعـداد الیـه  از نوع دستهیدر مسائل
بین متغیرهاي پیشدتعدا. بین یا مستقل استتعداد متغیر پیش

عامل مـؤثر  5و شناختی متغیر جمعیت12در این مسأله شامل 
متغیـر  هـا بـر  تـأثیر آن قبـل  مرحلـه کـه در (سـازي  بر تجاري

بنـابراین، در ایـن پـژوهش    . باشـد می)تأیید شدسازيتجاري
بـا توجـه بـه اینکـه     . باشدمی17ورودي هاي الیهتعداد نرون

خروجـی نیـز یـک    شبکه یک خروجی دارد، تعداد نرون الیه
10درصـد بـراي آمـوزش،    65داده موجـود  120از . باشدمی

هـا بـراي آزمـون    درصـد از آن 25یی و درصد بـراي بازآزمـا  
. اندانتخاب شده

در طراحی مدل این پژوهش پس از بارهـا آزمـون و خطـا از    
، مدل با دو الیههاي فراوانطرق تغییر موارد مذکور و آموزش

مـدل از  5نتـایج حاصـل از   . پنهان داراي جواب بهتـري بـود  
بینـی  عصـبی مصـنوعی بـراي پـیش    شـبکه هـاي  مدلبهترین

آورده 5در جـدول  اقـدامات نوآورانـه  سازيموفقیت تجاري
این نتایج عالوه بر درصد صحت جواب حاصل از . شده است

مدل در مقایسه با نتایج موجود، کارایی مدل را نیز بـر اسـاس   
، مجـذور میـانگین تـوان دوم    )MSE(میانگین توان دوم خطـا  

و ضـریب  ) MAD(، میانگین قدر مطلـق خطـا   )RMSE(خطا 
هاي عصبی مورد، مدل شبکه5در میان این .است) R2(تعیین 

همراه باالگوریتم پس انتشار خطـا  ) MLP(پرسپترون چندالیه 
)EBP ( هـاي  با تابع محرك سیگموئید در الیـه پنهان الیه2با

خـارجی هـم در درصـد    الیـه پنهان و تابع محرك خطـی در  

یت جواب صحیح و هم در سـایر معیارهـاي کـارایی از وضـع    
در این ) صحت جواب(درصد کارایی . بهتري برخوردار است

ــوان دوم خطــا  90مــدل  ــانگین ت ، MSE (081/0(درصــد، می
، میانگین قدر RMSE (327/0(مجذور میانگین توان دوم خطا 

بـوده  R2 (84/0(و ضریب تعیـین  159/0) MAD(مطلق خطا 
الیـه شـامل یـک الیـه    4این شبکه هاي تعداد الیهپس. است

خروجی با یک نرون و دو الیـه نرون، یک الیه17با وديور
توپولوژي مـورد نظـر در در   . پنهان یا میانی طراحی شده است

.آورده شده است3شکل 

گیري و پیشنهاداتنتیجه-6
که در عرصه عمل استقرار یتا هنگامقاتیتحقجیو نتاهاافتهی
جامعه شـوند  يو ثروت برایمنشأ رفاه عمومتوانندینمابندین

هـر فنـاوري   . ابـد ییتحقـق مـ  يسازيموضوع با تجارنیکه ا
جدید براي تجاري شدن و رسیدن به بازار، نیازمند حرکـت و  

در . اسـت دهیچیپیشرفت در یک مسیر پر پیچ وخم، متغیر و پ
سـازي  این راستا، شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر فراینـد تجـاري      

مات تجـاري نوآورانـه   موفقیـت اقـدا  بینیپیشتواند مقدمهمی
اي که بسیاري از کارآفرینان و مخترعین بـه انجـام   مسأله. دارد

سازي اختراعـات  تجاريتحقیق در حوزه. مند هستندن عالقهآ
هـاي  و انتقال فناوري یکی از حوزههاي دانشگاهییا پژوهش

ایـن  .هـاي اخیـر بـوده اسـت    محققـین در سـال  مورد عالقـه 
ــا تأکیــد عوامــل مــؤثر بــرشناســاییبــر تحقیقــات، بیشــتر ب

انجـام گرفتـه   سـازي شناسایی موانع تجاريو یا سازيتجاري
هـاي  طـرح سازيتجاريبینی موفقیت پیشاما در حوزه. است

که محقق طوريبه. پژوهشی تحقیقات اندکی انجام گرفته است
در داخـل نیـز   خارجی مشاهده نکـرده و  در این حوزه مطالعه

گیـري بـا هـدف انـدازه   ]45[پژوهش بندریان توان به تنها می
فـازي  منطـق ازاستفادهباتحقیقاتیهايطرحتجاريپتانسیل

سـازي  تجـاري بینـی موفقیـت   بر این اساس، پـیش . اشاره کند
هـاي  اقدامات نوآورانـه ماننـد اختراعـات، ابتکـارات و طـرح     

هـاي عصـبی مصـنوعی    پژوهشی، با استفاده از تکنیـک شـبکه  
سازي که در فرایند تجاريید بودن موضوع، براي عالوه بر جد

. باشدگیرد کارا میشرایط پیچیده و غیر خطی صورت می
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اقدامات نوآورانهسازيبینی موفقیت تجاريعصبی مصنوعی براي پیششبکههاي نتایج حاصل از مدل) 5جدول 
کارایینتایج

درصد جواب خیربلهمدل
MSENMSEMAER2درست

TAN-TAN
11284.610.1140.4640.1790.758بله
31482.350.1160.4730.1830.762خیر

82.330.1150.4700.1810.760کارایی کل

TAN-TAN-
TAN

12192.300.0920.3750.1740.815بله
31482.350.0950.3880.1800.814خیر

86.660.0930.3810.1770.814کارایی کل

SIG-SIG
11284.620.0920.3740.1470.820بله
21588.240.0940.3840.1520.820خیر

86.660.0930.3790.1490.820کارایی کل

SIG-SIG-SIG
12192.310.1010.4110.1540.79بله
31482.350.1050.4260.1570.79خیر

86.660.1030.4180.1550.79کارایی کل

SIG-SIG-LIN
12192.310.0790.3220.1560.84بله
21588.240.0820.3330.1620.84خیر

90.000.0810.3270.1590.84کارایی کل
TAN: Hyperbolic Tangent; GIG: Sigmoid; LIN: Linear

ورانهآهاي نوایدهسازي موفقیت تجاريبینی مناسب شبکه عصبی براي پیشمدل ) 3شکل 

پیشنهادات ارائه شده که حاصل تحقیـق اسـت در دو قسـمت    
کارهـاي  راهقسمت اول این پیشنهادات به ارائـه :شودارائه می
اسـتفاده  با اختراعات و ابتکارت نوآورانه سازيتجاريتسهیل 

هـاي مختـرعین و   فرضـیات و همچنـین گفتـه   از نتایج آزمون
قسمت دوم این پیشـنهادات نیـز بـه مـدل     . پردازدنوآوران می

با اسـتفاده از متغیرهـاي   عصبی مصنوعی هاي مناسبی از شبکه

اشـاره دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر      سـازي مؤثر بـر تجـاري  
.هاي شبکه عصبی کاراتر استمدل

سـازي به تأثیر تمامی عوامل مورد بررسی بـر تجـاري  با توجه 
تأییــد (از دیــدگاه مختـرعین و نـوآوران   هـا و ابتکـارات   ایـده 

ــیه ــاي فرض ــا 1ه ــرایط    )5ت ــود ش ــراي بهب ــر ب ــوارد زی ، م
:شودارائه میسازي تجاري

I1

I2

I3

I17

O

.

.

.

.

.

شده یا تجاري(الیه خروجی 
)تجاري نشده

)میانیدو الیه(هاي پنهان الیه
شناختی متغیرهاي جمعیت(الیه ورودي 

)سازيو عوامل تجاري
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کامل ییآشناهاي آموزشی به منظور کالسبرگزاري
سازي يکسب و کار و تجارندیبا فراپردازان و مبتکرین ایده

، ارزیابیهاي تأمین مالی، فرایندهاي قانونیحوزهاختراعات در 
...وبازار تقاضا

 تجارب سازي مستندایجاد بانک اطالعاتی به منظور
يسازيتجارمخترعین و کارآفرینانی که موفق به پردازان، ایده

اندشدهمحصوالتشان 
 براي زان و مبتکرین پرداایدهيفردهايزهیانگافزایش

ها ابتکارات و اختراعاتشان از طریق آشنایی آنسازيتجاري
...سازي و مزایاي تجاريسایر کارآفرینان، و 

 يالزم برايافزارنرميهارساختیامکانات و زایجاد
...) ماهر، یانسانيرویمانند ن(محصول يسازيتجار
يالزم برايافزارسختيهارساختیامکانات و زایجاد

مورد هیساخت، مواد اولفناوريمانند (محصول يسازيتجار
...)و ازین
يو ماهر برايقوياو مشاورهیقاتیتحقمیتکیتیحما

اتاختراعیو علمیفنیرفع نواقص احتمال
يو ماهر برايقوياو مشاورهیقاتیتحقمیتکیتیحما

اختراعيسازياز تجارتیحما
 محققان و نیبتعاملایجاد مراکز بین سازمانی براي افزایش

يسازيتجارانیو مجرمبتکرین 
از نظر پتانسیل و ارائه ایده طرح قبل از ثبت اختراع یبررس

توسط ...)مانند حجم تقاضا، رقیبان و شرکاي احتمالی و (بازار 
خبرگان مربوط به بازار

و یدولتخش تدوین و اعمال قوانین و مقرراتی که ب
از مخترعین و نوآوران و تیحمای را ملزم به انجام خصوص
در راستاييو معنویماليهايگذارهیسرماهمچنین

ها نمایدو طرحهااختراعات، ایدهيسازيتجار
 يگذارمتیقمنظوربهیبخش خصوصدر اعتمادایجاد

هاآنيسازيتجارها و ات و ایدهاختراعازیامتدیخرو مناسب 
 يادارریگسترده و دست و پاگيهانامهنییو آنیقوانحذف

يدیتوليهابنگاهلیو تشکيسازيجهت تجار
 تیحق مالکو سختگیرانهمعتبر تدوین و اعمال قوانین

اختراع ياز افشابه منظور جلوگیري در کشوريفکر
و اختراعات يجامع و سراسریرساناطالعگاهیپاکیایجاد

نو بودن طرحصیتشخيثبت شده براهايایده
یاصنعتیتولیدي،واحدهايبهمالیاتیهايمعافیتاعطاي

.اندکردهتوسعه اقداموتحقیقبخشایجادبهکهتجاري

بینی موفقیت اقدامات تجاري همانگونه که اشاره گردید پیش
سازي از نوآورانه و ارزیابی پتانسیل این اقدامات براي تجاري

هاي مهم مخترعین و نوآوران و همچنین مسئولین دغدغه
بینی سازي، پیشهاي فرایند تجاريباشد که پیچیدگیمی

در این میان، وجود . سازداحتمال موفقیت آن را مشکل می
بینی آن را هاي فرایند، پیشمدلی که بتواند باتوجه به پیچیدگی

. خوردار استبا کارایی مناسب انجام دهد از اهمیت باالیی بر
هاي عصبی مصنوعی، تکنیکی است که با توجه به شبکه

تواند در این ي انسانی ایجاد شده و میهاي پیچیدهویژگی
از میان . بینی را با کارایی مناسب انجام دهدشرایط پیش

بینی هاي متفاوت شبکه عصبی مصنوعی براي پیشمدل
،اعاتابتکارات و اخترسازيموفقیت نوآوران در تجاري

درصد، شبکه 90کاراترین مدل از میان در این مورد با کارایی 
عصبی پرسپترون چندالیه با دو الیه مخفی است که تابع 

هاي مخفی تابع سیگموئید و تابع محرك الیه محرك الیه
.خروجی تابع خطی است
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