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شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری
با استفاده از روش فراترکیب

هانیه حسینیان پویا

*1

سید سروش قاضی نوری

2

مهدی گودرزی

3

چکیده
این روزها ،دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی و بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورها رو به توسعه و
تجاریسازی دستاوردهای پژوهش��ی آوردهاند .اما تمامی این سازمانها در این فرایند ،با کاستیهایی
مواجه هس��تند که از جمله آنها میتوان به عدم توجه ب��ه عوامل مؤثر بر استراتژی تجاریسازی جهت
یافتن مناسبترین استراتژی و در نتیجه تجاریسازی موفق دستاوردهای جدیدش��ان اشاره کرد .مقاله
حاض��ر جهت کم��ک به یافتن راهحلهای��ی برای رفع نقطهضع��ف مذکور ،به ش��ناسایی عوامل مؤثر بر
استراتژی تجاریسازی فناوری و ارتباط بین عامل و استراتژی با رویکردی نظاممند متمرکز شدهاست .به
این منظور با استفاده از روش مرور نظاممند و ترکیب جامع مطالعات صورت گرفته در این حوزه با استفاده
از روش فراترکیب ،به بررسی دقیقتر ادبیات موضوع و ایجاد چارچوبی جهت تسهیل تجاریسازی و رفع
برخی از مشکالت موجود در این امر پرداخت ه شد .عواملی چون چرخه عمر ،رژیم تملکپذیری ،اندازه
واحد بهرهبردار ،داراییهای مکمل ،ماهیت واحد بهرهبردار ،عدم اطمینان ،توانمندیهای علمی ،فنی
و مدیریت��ی ،عوامل محیطی ،منابع مالی ،نوع فناوری و جایگاه رقابتی واحد بهرهبردار بهعنوان عوامل
تاثیرگذار اصلی شناسایی شد و در نهایت اثر این عوامل بر استراتژیهای تجاریسازی مستقل ،تأسیس
شرکت زایش��ی (یا انش��عابی) ،سرمایهگذاری مش��ترک ،اتحاد استراتژیک ،خرید/اکتساب داراییهای
مکمل موردنیاز یا واحد صاحب آن داراییها ،اعطای امتیاز و ادغام و فروش بررسی گردید.
کلمات كلیدی:
تجاریسازی فناوری ،استراتژی تجاریسازی ،مرور نظاممند ،فراترکیب.
 . 1دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
*  .نویسنده عهدهدار مکاتباتh.hosseiniyan@yahoo.com :
 . 2عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 3عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
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 .1مقدمه
یک��ی از چالشه��ای اصلی ن��وآوران در فرایند توس��عه فناوری ،چگونگ��ی تبدیل فناوریه��ای نوین به
محصوالت و خدماتیاست که بازده اقتصادی مناسب برای مؤسسان و سرمایهگذارانشان به ارمغان آورد.
به عبارت دیگر ،مشكل اصلی در این فرایند ،انجام اختراع نیست بلكه تجاریسازی آن است .ازاینرو،
انتخاب اس��تراتژی تجاریس��ازی در قلب فرآیند نوآوری و تجاریس��ازی قرار دارد و به انتخاب مس��یری
كه یك س��ازمان بوس��یله آن قصد دارد از یك نوآوری و محصوالت حاصل از آن درآمد و س��ود کسب کند،
اش��اره دارد .به تعبیر دیگر ،فناوری یك منبع استراتژیك و حیاتیس��ت و مادامی که تجاریسازی نشود،
برای شركت ارزشی به همراه نخواهد داشت .بنابراین انتخاب شیوۀ مناسب بهرهبرداری از نتایج تحقیق
و فناوری خلقش��ده در فرایند تجاریس��ازی که از آن در این تحقیق بهعنوان اس��تراتژی تجاریس��ازی
(راهبرد تجاریس��ازی) یاد میشود ،انتخابی استراتژیك تلقیش��ده و از اهمیت ویژهای برخوردار است
(فارس��ی و كالتهایی .)1389 ،پرواضح اس��ت که شناسایی عوامل مؤثر بر این انتخاب سهم عظیمی در
ً
موفقیت تجاریس��ازی فناوری خواهد داشت و چون اوال اکثر مطالعات گذشته پیرامون تجاریسازی با
ً
تأکید بر حوزه بنگاه انجامش��ده و ثانیا هر یک از این مطالعات به بررس��ی اثر عاملی خاص بر انتخاب دو
نوع کلی از استراتژیها (همکارانه یا رقابتی) پرداختهاند ،در دامنه مطالعاتی این پژوهش مطالعهای که
بهصورت جامع در برگیرنده تمامی عوامل شناساییشده همراه با اثر آنها بر هر یک از انواع استراتژیها
باشد یافت نشد .عالوهبراین در ایران نیز اکثر قریب به اتفاق پژوهشها و پایاننامههای صورتگرفته در
زمینه تجاریسازی ،به شناسایی یا اولویتبندی عوامل مؤثر بر استراتژی و فرایند تجاریسازی فناوری
و دس��تاوردهای پژوهش��ی در حوزهای خاص پرداخته و تا کنون الگویی که به شناسایی و ارائه چارچوبی
عام از عوامل اصلی مؤثر بر استراتژی تجاریسازی بپردازد ارایه نشدهاست ،با توجه به اهمیت موضوع
بوکارهای صنایع مختلف داش��ته باش��د ،در
و نقش مهمی كه پرداختن به آن میتواند در موفقیت کس�� 
این مقاله تالش ش��ده تا با بررس��ی ادبیات موضوع به دو س��ؤال«عوامل مؤثر بر استراتژی تجاریسازی
فناوری کدامند؟» و «ارتباط بین عوامل و اس��تراتژی تجاریس��ازی فناوری چگونه میباش��د؟» با هدف
ایجاد تحقیقی جامع از نتایج مطالعات پیش��ین پاس��خ داده شود که با اس��تفاده از آن میتوان موجبات
تسهیل و تسریع تجاریسازی را فراهم آورد.
بهمنظ��ور پاس��خگویی به این س��ؤاالت ،ابتدا به مروری گ��ذرا بر مبانی نظری و پیش��ینه مطالعات
پیرام��ون اس��تراتژی تجاریس��ازی و توصیف این مفه��وم از دیدگاههای مختلف پرداخته شدهاس��ت.

شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از...

65

س��پس بهمنظور ترکیب و انسجام بخش��یدن به یافتههای مطالعات پیشین و رسیدن به فهمی مشترک
از تمام��ی مطالع��ات ص��ورت گرفته با اس��تفاده از فرآیند م��رور نظاممن��د و روش فراترکیب در موضوع
استراتژی تجاریسازی فناوری ،عوامل مؤثر بر استراتژی تجاریسازی فناوری شناسایی و ارتباط بین
عوامل و استراتژیها استخراجشده و در نهایت دستاوردهای این پژوهش جهت تسهیل تجاریسازی
فناوری ارائه و تحلیل میگردد.
 .2مروری بر مبانی نظری و برخی از مطالعات پیشین
بهطورکلی جهت درآمدزایی ،دستیابی به حداکثر سود و ارزش افزوده از طریق پیادهسازی فناوری پس
استراتژی تجاریسازی
از طی سایر مراحل تجاریشدن ،مسیرهای مختلفی وجود دارد که به هر مسیر
ِ

س��ازی مستقل 2در
فناوری ( 1)TCSاطالق میش��ود .هیوس��لر در مطالعات خود به اس��تراتژی تجاری
ِ
مقابل اس��تراتژی های همکارانه و مش��ارکتی با دیگران ،به عنوان دو نوع عمده استراتژی تجاری سازی

اشاره کرده است (هیوسلر .)1986 ،3برخی دیگر از محققین از استرتژی های مشارکتی اعطای امتیاز،
اتحاد استراتژیک ،سرمایه گذاری مشترک یا فروش ،به عنوان انواع مختلف استراتژی های همکارانه نام
برده اند .به طور کلی انتخاب اس��تراتژی مناسب با هدف تجاریسازی موفق فناوری از عوامل مختلفی
تأثیرمیپذیرد.
در ادبیات ،تأمین س��رمایه خطرپذی��ر ،4دارایی مکمل 5و رژیم تملکپذی��ری 6حول نوآوری بهعنوان
س��ه عامل پیشران اس��تراتژی تجاریسازی در شرکتهای نوپا توصیف ش��دهاند (سجاد .)2004 ،رژیم
تملکپذی��ری در معن��ای عام خود عبارت اس��ت از حفاظت از آثار ناش��ی از فعالیت ذهن��ی و فكری در
زمینههای مختلف صنعتی ،علمی ،ادبی و هنری .پژوهشگران و شرکتها با بهرهگیری از این نظام ،قادر
خواهند بود تا چتر محافظتی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا تجاریسازی فناوری خود فراهم آورند.
چنین حفاظتی میتواند از طرق مختلف اعمال شود که از جمله آنها ،پیادهسازی سیستم حفاظت از
حقوق مالکیت فکری اس��ت .برای اولین بار تیس در مقالهی خود با عنوان «بهرهمندی از نوآوری »7که
1 . Technology Commercialization Strategy
2 . In-house Commercialization
3 . Carolin Haeussler
4 . Venture capital (VC) financing
5 . Complementary Asset
6 . The appropriability regime
7 . Profiting from innovation
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بعدها توس��ط گانز و استرن 1بسط داده ش��د ،چارچوبی برای انتخاب حالت بهینه تجاریسازی معرفی
میکن��د (فارس��ی و كالتهایی .)1391 ،وی تصمیم اس��تراتژیک ش��رکت نوآور را بهص��ورت یک انتخاب
بین عقد قرارداد با یک ش��رکت تأسیسشده (مثل اعطای امتیاز) یا یکپارچهشدن با داراییهای مکمل
برای انجام تجاریس��ازی بهطور مستقل معرفی کردهاس��ت (تیس1986 ،؛ گانز و استرن2003 ،؛ ارورا
و س��کاگنولی .)2006 ،2همچنین ب��ه نقش رژیم تملکپذیری حول ن��وآوری ،طراحی غالب و موقعیت
شرکت نوآور نسبت به داراییهای مکمل در انتخاب حالت بهینهی تجاریسازی تأکید کردهاست .تیس
اینچنین بحث میکند که اگر ش��رکت نوآور رژیم تملکپذیر حول نوآوری داش��ته باشد (بهعنوان مثال با
حفاظت قانونی خطر س��لب مالکیت کم اس��ت) اما ش��رکتهای محصول در موقعیت بهتری نس��بت به
داراییهای مکمل قرار داشته باشند (بهعنوان مثال دسترسی شرکت نوآور به کانالهای توزیع نامناسب
اس��ت) ،در نتیجه استراتژی بهینه برای ش��رکت نوآور ،عقد قرارداد با شرکت تثبیت شده در بازار 3جهت
تجاریسازی نوآوری است (تیس .)1986 ،از جمله دالیل توجیهی تیس برای این انتخاب ،هزینه باالی
تجاریسازی و بیتجربگی شرکت نوپا و در نتیجه افزایش زمان و ریسک شکست شرکت در تجاریسازی
فناوری اس��ت .اما مش��کل بزرگ چارچوب تیس این اس��ت که اگر ش��رکت بهطور مس��تمر نوآوریهای
پیدرپی داشته باشد ،با این استراتژی قراردادی همیشه در موقعیت نامساعد خود بین پذیرفتن ریسک
شکست و به اشتراکگذاری بازده باقی مانده و نمیتواند به سود باالتر با تجاریسازی درونی فناوری در
س��ازمان خود در بلندمدت دست پیدا کند (واکمن 4سال  2008در مقالهی خود به این مسئله پرداخته
و بهعنوان راهحل ،مدلی ترکیبی ارائه کرده که پایینتر به آن اش��اره شده) .از سویی دیگر ،با اینکه تیس
اشاره کرده که شرکت ممکن است از «مدل ترکیبی» در مراحل گذار استفاده کند اما وی اشاره نکرده که
چطور یک ش��رکت میتواند از آرایش ترکیبی 5استفاده کند و بدین ترتیب موقعیتی را برای دستیابی به
مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند(واکمن.)2008 ،
تمرک��ز اولیه بر اینکه «چگونه رژی��م تملکپذیری،
تحقیقات بعدی براس��اس چارچ��وب تیس و با
ِ

انتخاب اس��تراتژی تجاریسازی را تحتتأثیر قرار میدهد؟» انجام شدهاند .تریپسو 6در پژوهش خود
1 . Gans & Stern
2 . Arora & Ceccagnoli
3 . Incumbent
4 . Wakeman
5 . Hybrid arrangement
6 . Tripsas
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توانایی پیادهس��ازی ن��وآوری فناورانه از طریق
مط��رح میکند که عالوه بر عام��ل رژیم تملکپذیری،
ِ
داراییهای مکمل تخصصی نیز عاملی تعیینکننده اس��ت که نقش مهمی در رقابت بین شرکتهای

جدیدالورود یا تثبیتش��ده برای تجاریس��ازی موفق نوآوری فناورانه ایفا میکند (تریپس��و.)1997 ،
ب��ه بی��ان واضحت��ر ،تحقیقات تریپس��و نش��ان داد که گرچه هن��گام پیدای��ش فناوری نوظهور توس��ط
ش��رکتهای جدیدالورود ،این ش��رکتها میتوانند با تجاریس��ازی فناوری خلقش��ده از شرکتهای
سازی آن فناوری
تثبیتش��ده پیش��ی بگیرند اما زمانیکه داراییهای مکمل تخصصی موردنیاز پیاده ِ
تحت مالکیت ش��رکتهای تثبیتشده باش��د ،این ش��رکتها میتوانند در امر تجاریسازی جانشین

شرکتهای جدیدالورود شوند و بدین ترتیب در رقابت با آنها پیشی گیرند .درواقع داراییهای مکمل
غیرقابلدس��ترس جدیدالورودها موجب حفظ موقعیت بازاری شرکتهای تثبیتشده در نسل جدید
فن��اوری خواهد ش��د و آنها را در حفظ س��طح باالیی از عملکرد برخالف معایب فناورانهش��ان تقویت
خواهد کرد (تریپسو.)1997 ،
گانز و استرن با ثابت فرضکردن موقعیت نسبی شرکت در ارتباط با داراییهای مکمل و تأکید بر
عامل رژیم تملکپذیری این چنین عنوان میکنند درجاییکه مالکیت فکری تحت حمایت قوی قرار
دارد و داراییهای مکمل تخصصی و مهم تحت تس��لط شرکتهای تثبیت شدهاست ،اگر شرکتهای
نوپا گزینههای همکاری با ش��رکتهای تثبیتش��ده را در مقابل رقابت مس��تقیم در ب��ازار دنبال کنند
درآمد نوآورانه بیش��تری کسب خواهند کرد .در مقابل ،هنگامیکه مالکیت فکری با حمایت ضعیف و
موانع محدود برای ورود به بازار وجود دارد اس��تراتژیهای تجاریسازی رقابتی موفقتر هستند (گانز
و استرن.)2003 ،
نوآوری وارد شده
س��ناریوی طرحریزیش��ده توس��ط ارورا و س��کاگنولی بیان میکند که در جاییکه
ِ

تحت تملک نوآور قرار دارد اما نیازمند داراییهای مکمل تخصصی برای تجاریسازی است ،استراتژی
غالب ،اس��تراتژی همکاری با شرکت تثبیتش��ده در بازار (بهعنوان مثال از طریق اعطای امتیاز و صدور
مج��وز) خواهد ب��ود چراکه نوآور تمایل��ی به پرداخت س��رمایهگذاریهای گزاف و نامناس��بی که ممکن
ً
اس��ت نیازمند سرمایههای مالی و انسانی باشد نخواهد داش��ت .ضمنا ،همکاری از دیدگاه تخصصی،
س��رمایهگذاریهای تکراری را کاهش داده و دس��تیابی به منافع حاصل از تجارت را تسهیل خواهد کرد
(ارورا و سکاگنولی.)2006 ،
واکمن پیشنهاد میکند در محیطی که شرکت نوآور انتظار میرود در آینده نوآوریهایی را خلق کند،
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بهخصوص در محیطی که ش��رکت از پیش تأسیسش��ده در آن کنترلی قوی بر داراییهای مکمل دارد،
شرکت میتواند با انتخاب استراتژی میانی یا ترکیبی 1که در آن شرکت فناورانه وارد یک اتحاد استراتژیک

2

شرکت تثبیتشده مشارکت
با شرکت تثبیت شده میشود و بدین ترتیب در فرایند تجاریسازی در کنار
ِ

میکند به سود بلندمدت دست پیدا کند .دلیل توجیهی واکمن این است که با اتحاد استراتژیک شرکت
فناورانه با بدستآوردن دانش و تجربه الزم برای تجاریسازی در آینده ،قادر به تجاریسازی نوآوریهای
بعدی به تنهایی خواهد شد ،درعینحال کنترل شرکت تأسیسشده بر روی دارایی مکمل الزم را تضعیف
خواهد کرد و ش��رکت فناورانه را قادر به آوردن نوآوری حاضر خود به بازار در زمان و هزینهی مؤثر خواهد
کرد (واکمن.)2008 ،
در کن��ار دو عام��ل دارایی مکمل و رژی��م تملکپذیری ،هلمن و پوری 3به نقش س��رمایه خطرپذیر
تأکید کردند و بیان میکنند که سرمایه خطرپذیر موجب کاهش معنیداری در زمان رساندن فناوری
ً
به بازار مخصوصا برای نوآوران خواهد ش��د زیرا ش��رکتهای نوآور دانش تخصصی از موقعیت صنعت
دارن��د که س��رمایه خطرپذیر به آنها در رس��اندن محص��ول به صنعت در زمان مناس��ب کمک میکند
(هلمن و پوری.)2000 ،
 .3روش تحقیق و یافتهها
تحقیقات دانشگاه علوم بهداشتی ایلینویز شیکاگو 4انواع مطالعات در ادبیات پژوهش را ﺑﻪ سه دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽکند .مطالعات اولیه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ بررسی و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ بهﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ مثل
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ،ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،بررس��ی و ﭘﺎﻳﺶﻫﺎ و . ...ﻣطالع��ات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ و بهمنظور ترکیب و تحلیل اطالعات مطالعات اولیه ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ مثل خالصهسازی،
بررسی متون و  ...که شامل اطالعات جدیدی نمیباشند و درنهایت مطالعات ثالثه مثل کتاب راهنما
و روزنام��ه ک��ه هدف آنها ارائه یک نمای کل��ی از یافتههای کلیدی حاصل از مطالع��ات اولیه یا ثانویه
است (کبیری .)1388 ،در انواع مطالعات ثانویه به بررسی متون 5اشاره کردیم که شامل مرور مقاالت
1 . Hybrid
2 . Alliance
3 . Hellmann & Puri
4 . Information Services Department of the Library of the Health Sciences-Chicago,
University of Illinois at Chicago
5 . Traditional reviews
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دانش��گاهی ،کتابها و دیگر منابع (رسالهها ،پایاننامهها ،ش��رح کنفرانسها و همایشها) مرتبط با
بامیستر
بحثی خاص است که به ش��رح ،خالصه و ارزیابی منتقدانه کلیه کارها میپردازد .مطابق نظر ِ
و ِلری 1بررسی متون روش��ی مفید جهت ایجاد و توسعه تئوریهای جدید و موجود ،ش��ناسایی مسائل
ً
و مش��کالت و نهایتا فراهم آوردن فرصت برای نمایش مس��یر تاریخی و پژوهشی حول موضوعی خاص
است .بنابراین روش��ی مناسب برای این تحقیق به نظر میرسد .بس��یاری از پژوهشهای علمی اخیر
(بامیستر و ِلری.)1997 ،
ماهیت مرور متون را به دو
کلی نقلی و سیستماتیک در نظرگرفتهاند ِ
ِ
صورت ِ
در مرور نقلی 2نویس��نده با قضاوت ذهنی خودش ،مطالعاتی را که بیشتر موافق نظرش باشد انتخاب

میکن��د ،بنابراین ای��ن فرایند تحتتأثیر تعصب و خطای قضاوت ذهنی و ش��خصی 3باالیی قرار دارد.
در مقابل مرور نقلی،مرور نظاممند  4قرار دارد که درواقع همان مراحل مرور نقلی را براساس پروتكلی
ً
كامال دقیق و از قبل تنظیمش��ده برای شناسایی دقیق و برنامهریزیشده تمام مطالعات مربوط انجام
ً
میدهد (عزیزی و همکارش .)1389 ،مخصوصا روشهای تحلیل کمی و کیفی که در مرور نظاممند
بهکار میرود ،به برآوردی واحد و مش��خص در پاسخ به س��ؤال مربوطه کمک میکند و بنابراین موجب
افزایش اعتبار نتایج و تصمیمات تحقیق میش��ود .درواقع امروزه فراتحلیل 5بهعنوان یکی از چندین
روش تحلی��ل و ترکی��ب یافتهه��ای کمی و فراترکی��ب 6از جمله روشه��ای تحلیل و ترکی��ب یافتههای
کیفی در فرایند مرور نظاممند بهش��مار میرود که در مطالعه کیفی حاضر مورد استفاده قرار میگیرد
(ساینی و شلونس��کی .)2012 ،7ازآنجاکه انتخاب استراتژی مناسب برای تجاریسازی ،نقش مهمی
در تجاریسازی موفق فناوری دارد ،استفاده از یک روند منظم و سیس��تماتیک برای ش��ناسایی تمام
ً
عوام��ل مؤثر بر این انتخاب در مطالعات گذش��ته که اوال ش��ناخت کافی از ای��ن عوامل در حال حاضر
ً
وج��ود ندارد و ثانیا موض��وع جدیدی با مطالعات پراکنده است مناسب به نظ��ر میرسد .در این مقاله
بهمنظور نیل به هدف یادشده ،فرآیند قاعدهمند مرور نظاممند با اقتباس از روش ساینی و شلونسکی
بهکارگرفته شدهاست که در ادامه به آن پرداخته میشود (ساینی و شلونسکی.)2012 ،
1 . Baumeister & Leary
2 . Narrative Review
3 . Subjective judgment
4 . Systematic Review
5 . Meta analysis
6 . Qualitative research synthesis, Qualitative meta-synthesis
7 . Saini & Shlonsky
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 .1.3تعریف سؤال تحقیق
در پژوه��ش حاضر ،س��وال اصلی«عوامل مؤث��ر بر استراتژی تجاریس��ازی فناوری کدامن��د؟» و سوال
فرعی«ارتباط بین عوامل و استراتژی تجاریسازی فناوری چگونه است؟» مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2.3شناسایی و بازیابی مطالعات
در ای��ن پژوهش ،دو پایگاه داده غیر ایرانی  Scopus، Proquestو سه پایگاه داده ایرانی CIVILICA،

 magiranو  SIDبراساس مش��ورت با خبرگان با توجه به ش��اخص دسترسی و به دلیل پوش��ش تمامی
مطالعات اغلب غیرتکراری ،به منظور شناسایی و گردآوری مطالعات مختلف مورد جستجو قرار گرفت که
ِ
در نتیجه این جستجو و با واردکردن معیارهای ورود حدود  208مطالعه جهت بررسی اولیه یافت شد .الزم

جستجوی اولیۀ موضوع مورد بحث در سامانه پیشینه پژوهش پژوهشگاه علو موفناوری
به ذکر است که با
ِ
ً
اطالع��ات ایران(ای��رانداک) ،پایاننام��ه ای با این موضوع کلی یافت نش��د .همانطورک��ه قبال نیز بیان
ً
ش��د تقریبا تمام پژوهشهای صورتگرفته در ایران درخصوص استراتژی تجاریسازی به ش��ناسایی یا
اولویتبندی عوامل مؤثر بر استراتژی و فرایند تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی در حوزه و
سطحی خاص پرداختهاند ،بنابراین این پایگاه داده از مجموع پایگاههای ایرانی جهت جس��تجو حذف
شد .واژههای کلیدی جستجو شده در این پژوهش بهصورت جدول 1است:
جدول  :1واژه های کلیدی جستجو شده
فارسی

انگلیسی

استراتژی/راهبرد تجاریسازی

commercialization strategy

استراتژی/راهبرد انتقال فناوری

Technology transfer strategy

 .3.3تعیین معیارهای ورود و خروج مطالعه (تعیین منابع ،اندازه نمونه)
ب��رای انتخ��اب منابع مناس��ب در این تحقیق ابت��دا کلیدواژه تجاریس��ازی در هری��ک از پایگاهها مورد
جس��تجو ق��رار گرفت اما ب��ا توجه به اینک��ه ای��ن واژه ،واژهای کل��ی و اغلب منابع یافتش��ده طبق نظر
موضوع موردنظر این تحقیق بودن��د ،بنابراین این واژه به واژه
خب��رگان حوزه ش��امل مباحثی نامرتبط با
ِ
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«استراتژیتجاریسازی» محدود شد.
جدول  :2نحوه جستجو و معیارهای ورود و خروج مطالعات
پایگاه
داده

جستجو

معیارهای ورود به مطالعه

Scopus
Proquest

فیلتر مرحله اول

فیلتر مرحله دوم

“commercializa”tion strategy

Article title, Abstract,
Keywords /1980 to
present

English language

“Technology
”transfer strategy

Article title, Abstract,
Keywords /1980 to
present

“commercializa”tion strategy

Abstract /1980 to present

تعداد
یافته
اولیه

تعداد
معیار
خروج از یافته
مطالعه نهایی

CIVILICA
Magiran
SID

نامرتبط از
133 Article, conference paper,
نظر محتوا

44

Article, conference paper,
Book chapter

57

نامرتبط از
نظر محتوا

7

Book, conference papers,
Dissertation & thesis

9

نامرتبط از
نظر محتوا

5

“Technology
”transfer strategy

Abstract /1980 to present

Book, conference papers,
Dissertation & thesis

2

نامرتبط از
نظر محتوا

0

استراتژی تجاری
سازی

عنوان ،کلمه کلیدی ،خالصه
مقاله 1360/تا امسال

مقاالت کنفرانسی ،مقاالت
ژورنالی ،کتابهای الکترونیکی

1

راهبرد تجاری سازی

عنوان ،کلمه کلیدی ،خالصه
مقاله 1360/تا امسال

مقاالت کنفرانسی ،مقاالت
ژورنالی ،کتابهای الکترونیکی

0

استراتژی/راهبرد
انتقال فناوری

عنوان ،کلمه کلیدی ،خالصه
مقاله 1360/تا امسال

مقاالت کنفرانسی ،مقاالت
ژورنالی ،کتابهای الکترونیکی

0

استراتژی.تجاری.
سازی

عنوان ،نام نویسنده ،چکیده و
کلید واژگان

مطالب همه مجالت عضو

1

راهبرد.تجاری.
سازی

عنوان ،نام نویسنده ،چکیده و
کلید واژگان

مطالب همه مجالت عضو

4

راهبرد.انتقال.
فناوری

عنوان ،نام نویسنده ،چکیده و
کلید واژگان

مطالب همه مجالت عضو

1

استراتژی/راهبرد
تجاری سازی

عنوان ،چکیده و کلید
واژگان 1360/تا امسال

مقاالت شامل و فاقد
جستجو در
ِ
متن کامل

0

استراتژی/راهبرد
انتقال فناوری

عنوان ،چکیده و کلید
واژگان 1360/تا امسال

مقاالت شامل و فاقد
جستجو در
ِ
متن کامل

0

Book chapter

English language

English language

English language

1
نامرتبط از
نظر محتوا

0
0
1

نامرتبط از
نظر محتوا

4
1
0

نامرتبط از
نظر محتوا

0

از س��وی دیگ��ر به دلی��ل آنکه برخی از مطالع��ات انجام گرفت��ه در این خصوص با عنوان مع��ادل انتقال
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فن��اوری ص��ورت پذیرفتهاند ،به هنگام جس��تجو در پایگاهه��ا واژۀ «استراتژیانتقالفناوری» نیز مدنظر
ق��رار گرفت .جهت جس��تجوی منابع در پایگاهه��ای داخلی عالوه ب��ر واژه استراتژیتجاریسازی ،واژه
«راهبردتجاریس��ازی» هم بهعنوان مترادف آن مورد کاوش ق��رار گرفت .الزم به ذکر است که تعداد کل
مقاالت یافت ش��ده با درنظرگرفتن معیارهای ورودی یعنی جس��تجوی واژه فقط در عنوان ،1چکیده 2و
مطالعات از سال  1980به بعد و در مرحله بعد با محدودکردن مطالعات به زبان
کلیدواژههای 3مجموعه
ِ

انگلیس��ی و مقاله ،کت��اب و پایاننامه حول موضوع208 ،مطالعه (فارسی و انگلیس��ی) است که پس از
ً
بررسی تمامی آنها و درنظرگرفتن معیار خروجی از منظر «محتوای نامرتبط» نهایتا نتایج استخراجشده
از  63مطالعه( 56پژوهش انگلیسی و  7پژوهش فارسی) مورد بازبررسی قرار گرفت .در جدول زیر مراحل
اعمال معیارهای ورود و خروج بحث شده بهمنظور یافتن مطالعات جامع مرتبط با موضوع پژوهش آورده
ِ
شدهاست.
 .4.3استخراج یافتهها و ارزیابی کیفیت هر یک از مطالعات
در مطالعات مروری نظاممند ،جستجوی منابع منجر به پیداکردن بسیاری از مطالعات مرتبط خواهند
ش��د ولی از آنجاییکه کلیه ای��ن مطالعات از کیفیت کافی برخوردار نیس��تند ،باید پس از مرور دوباره
مطالع��ات و استخ��راج نتای��ج هر یک از آنه��ا ،هر مطالعه پی��ش از ورود به ترکیب با اب��زار مناسب و از
نظ��ر معیارهای تعریفش��ده (از جمله تناسب ط��رح تحقیق با هدف تحقیق ،روش گ��ردآوری و نحوه
تجزی��ه تحلیل دادهه��ا ،توجیه مناسب نتیج��ه تحقیق و  )...ارزیابیش��ده و تنها م��واردی که کیفیت
مطل��وب دارند وارد تحلیل ش��ود .در این پژوهش از چک لیس��تی که ش��امل معیاره��ای مختلف برای
ارزیاب��ی کیفیت باال ،پایین و متوسط هر یک از مطالعات اولیه توسط دو صاحب نظر بهعنوان مرورگر

4

مس��تقل میباش��د ،استفاده ش��دهاست .هدف از امتیازدهی به هر مطالعه ،افزایش اعتبار مطالعه با
ابزار مناسب چک لیس��ت و خروج مطالعات با کیفیت پایین از فرایند ترکیب میباش��د .جهت سنجش
«میزان توافق» بین دو مرورگر یا رتبهدهنده از آزمـون كاپـا استفاده میشود .شاخص کاپا که به کاپای
کوه��ن مع��روف است ،قرارداد بین دو ارزیاب که هر یک موارد مختل��ف را در طبقات متعدد انحصاری
1 . Article title
2 . Abstract
3 . Keywords
4 . Reviewer
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مرت��ب کردهاند ،اندازهگی��ری میکند .کاپا توسط کوه��ن در سال  1960پیش��نهاد گردید که مطابق
معادله زیر محاسبه میگردد:
(درصد توافق مورد انتظار از پدیده شانس به طور صرف – /)100

(درصد توافق مورد انتظار از پدیده شانس به طور صرف -درصد توافق) = کاپا

مقدار کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد .هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیکتر باش��د نش��ان
میده��د که توافق بیش��تری بین مرورگ��ران وجود دارد .ام��ا زمانیکه مقدار کاپا به ع��دد صفر نزدیکتر
باش��د ،در آن صورت ،ش��اهد توافق کمتر بین دو مرورگر هس��تیم (حبیبپور و صفری .)1391 ،در این
پژوهش ،ش��اخص کاپا  0.71میباش��د که نش��اندهنده توافق باال بین دو مرورگر است .در این تحقیق
تمامی  63مطالعه استخراجش��دۀ فوق از نظر کیفیت توسط مرورگرها تأیید ش��ده و وارد مرحله بعد برای
بوتحلیل میشوند.
ترکی 
 .5.3انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافتههای مطالعات
تأکی��د این پژوهش بر روی روش فراترکیب و استفاده از آن بهمنظور ترکیب مطالعات مورد بررسی است.
چراکه در طی مطالعات جامع و بررسی نظاممندی که صورت میپذیرد ،دانش و بینش محقق نسبت به
حوزه مورد بررسی افزایش مییابد که با توجه به اندکبودن تعداد مطالعات جامع در حوزه تجاریسازی
بهنوبه خود بسیار کمککننده خواهد بود .گردآوری گروهی از مطالعات كیفی ،تجزیه یافتههای آنها،
بوتبدیل آنها به یك جایگزین كلیتر فراتركیب نامیده میش��ود.
كش��ف نكات اساسی در آنها و تركی 
بهعبارتدیگ��ر فراتركی��ب مطالعات كیفی ،یكی كردن گروهی از مطالعات كیفی بهمنظور كش��ف نكات
اساس��ی و ترجم��ه آنها به یك محصول نهای��ی واحد است .این محصول نهایی نتای��ج اولیه مطالعات را
بهصورت یك مفهوم جدید بیان میكند (رفائی و همکاران.)1389 ،
در ای��ن پژوهش ،فراین��د فراترکیب از سه گام  )1کدگ��ذاری و جدولبندی دادهه��ا (کدگذاری باز)،
)2تک��رار م��رور مطالعات بهمنظور ش��ناسایی درست مفاهی��م و ارتباط بین آنها (کدگ��ذاری محوری) و
 )3فرایند تحلیل مفاهیم (کدگذاری انتخابی) تشکیل شدهاست .بهاینترتیب که در گام اول برای تجزیه
یافتههای هر مطالعه و کشف عوامل اساسی با روش کدگذاری باز پیشنهاد شده توسط گلیزر ،1ابتدا تمام
عوامل کلیدی استخراج شده از مستندات بهعنوان کد درنظر گرفته شده سپس با درنظرگرفتن مفهوم
1 . Glaser
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ً
هر یک از کدها ،آنها با یکدیگر مقایس��ه ش��ده و نهایتا هر چند عامل با درنظرگرفتن وجه اشتراکشان
از نظ��ر محقق ،در یک گروه عامل مش��ابه جمع و دستهبندی ش��دهاند (گلی��زر .)1992 ،در مرحله بعد
پس از مرور چندبارۀ چکیده و مقدمه مطالعات و ش��ناسایی درست مفاهیم مطالعات و ارتباط بین آنها
بهمنظور ترکیب نتایج ،با استفاده از روش کدگذاری محوری و با برقراری پیوند بین عوامل و استراتژیها،
اطالعات به ش��یو ه جدیدی با یكدیگر ارتباط داده خواهند ش��د .در گام آخر پس از بررسی مطالعات از
جنبههای مختلف و تعیین ارتباط بین عوامل و استراتژیها ،مرحلۀ کدگذاری محوری به پایان رسیده تا
در گام نهایی تحلیل ،کدگذاری انتخابی و خلق مدل نهایی پیش��نهادی انجام ش��ود .بنا بر نظر کرسول

1

مدل نهایی میتواند در قالب نمودار ارائه شود (کرسول.)2005 ،
 .1.5.3کدگذاری باز و جدولبندی دادهها
الف) شناسایی نکات کلیدی و کدگذاری

برای شناسایی عوامل کلیدی در این پژوهش ،کلیه مطالعات شناساییشده وارد نرمافزار مدیریت مراجع
مندلی 2شد تا حین مرور هر مطالعه عوامل مهم آن نشانهگذاری ،کدگذاری و استخراج شود .دو نمونه از
این کدگذاری بهصورت زیر است:
«1.1یافتهه��ا نش��اندهنده آن اس��ت که خرید یک ش��رکت بذر میتوان��د جذابتر از اعط��ای امتیاز
خصیصههای اصالحش��ده ژنتیکی ،با هزینههای پایینتر عملیات ش��رکت بذر باشد{ ».هزینه
عملیات}
«2.2ما یافتیم که در ش��رکتهای کوچک و متوسط ،هزینه پایین جس��تجو و مذاکره همچون اهمیت
باالی داراییهای مکمل تمایل به همکاری را افزایش خواهد داد{ ».هزینه جستجو و مذاکره
و دارایی های مکمل}

1 . Creswell
2 . Mendeley Reference Manager
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جدول  :3نمونه ای از جدولبندی کدهای شناساییشده مرتبط با استراتژیها و
عوامل مؤثر در تعدادی از مطالعات

Scopus-19

()2012
M.Knockaert, E.Vandenbroucke & A.Huyghe

Scopus-20

()2013
M. Ceccagnoli & D. Hicks

ارائه یک دیدگاه متعادل که مفاهیم هزینههای مبادله ،قابلیتهای
شرکت و مطالعات سازمانهای صنعتی را یکپارچه میسازد و بهطور
چگونه استراتژی تجاریسازی شرکتهای مبتنی بر فناوری جدید،
خاص اثرات جبرانی ماهیت ،مالکیت و قدرت داراییهای مکمل
بر نیازشان به خدمات پشتیبان نوآوری اثرگذار است؟
را بر منفعت حاصل از تجارب و هزینههای مبادلهی حاصل از
استراتژیهای تجاریسازی فناوری گوناگون تحلیل میکند.

کمی /نمونهگیری ،جمعآوری و تجزیه تحلیل چندمتغیره و تعقیبی کمی/مدل الجیت چندگانه و آزمون فرض نیرومندی ()Robust

شرکتهای فناوریمحور آمریکایی از صنایع مختلف

	*رقابت در بازار محصول
	*اعطای امتیاز
	*سرمایهگذاریمشترک فناورانه()TJV
	*فروش شرکت
	*ادغام آن با صاحبان داراییهای مکمل
مطالعه موردی شرکتهای جدید فناوریمحور در فالندر واقع در
قوتوسعه باال و سرمایهگذاری
بخش شمالی بلژیک با شدت تحقی 
خطرپذیر باال در بازار در مراحل اولیه

	* -براساس مفاهیم برگرفته از پژوهش تیس-
	*رقابت(استراتژی بازار)
	*همکاری(استراتژیفناوری)

	*سرمایه
	*موقعیت در زنجیره ارزش

	* -براساس مفاهیم برگرفته از پژوهش تیس-
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ردیف
Scopus-22

()2012
E. Maine, S.Lubik, E.Garnsey

سرمایهگذاریهای خطرپذیر در مواد پیشرفته چه
استراتژیهایی را برای غلبه بر چالشهای دلهرهآور
سازی خود پیش میگیرند؟
تجاری ِ

کمی /تجزیه تحلیل خوشهای و سلسلهمراتبی دا دهها

بوکارهای دانشمحور انگلیس و آمریکا در صنعت مواد
کس 
پیشرفته (شامل سه زیرگروه نانو مواد ،سلولهای سوختی و مواد
عملکردی)

	*اعطای امتیاز بهطور گسترده خارج از بازارهای اصلی
	* تمرکز بر یک بازار محدود جهت بدستآوردن درصد باالیی از بازار
	*فروش
	*اعطای امتیاز فناوری مابین شرکتها
	*ادغام پایین دستی در زنجیره ارزش صنعت هر یک از
بازارهای هدف (اغام رو به جلو)

	*عدم اطمینان بازار
	* فناوری مؤثر بر انتخاب بازار

نویسنده

روش صنعت مورد
هدف/سوال تحقیق
مطالعه
تحقیق

استراتژیهای
تجاریسازی فناوری
شناسایی شده

عوامل موثر بر
استراتژیهای
تجاریسازی
شناسایی شده

ً
محققین هر یک
این روال برای تمام مطالعات صورت پذیرفت و نهایتا عوامل کلیدی برگرفته شده از
ِ

از مطالعات گذشته ،در جدولی قرار گرفتند که در ستون اول آن شماره مطالعه مستخرج شده همراه با
نام پایگاه داده مربوط به آن ،در دو ستون دوم نام محقق ،سالی که در آن پژوهش صورت گرفته و هدف
محق��ق از آن پژوه��ش آورده ش��دهاست .در دو ستون بعدی روش تحقیق پژوه��ش مذکور و صنعتی که
دادههای پژوهش از آن استخراج ش��ده یا پژوهش برای آن حوزه انجام گرفته ذکر ش��دهاست .دو ستون
نهایی نیز مربوط به استراتژیها و عوامل شناسایی مؤثر بر آن از نقطهنظر محقق میباشد که بیانکنندۀ
همان کدهای کلیدی استخراجشده و استراتژیها از مفاهیم اصلی میباشند .در جدول زیر چند نمونه
از جدولبندی کدهای شناساییشده آورده شدهاست.
ب) طبقهبندی عوامل بر اساس کدهای شناسایی شده

پس از استخراج و جدولبندی اطالعات تمام مطالعات مستخرج شده ،با درک ذهنی یکی از محققین
از مقایس��ه مفاهیمی که در مطالعات مختلف به یک موضوع اشاره داشتند و پس از انجام مقایسههای
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مداوم و در مفهومپردازی در سطح باالتری از انتزاع توسط سایر اعضای تیم تحقیق ،برچسب یکسانی
تخصیص یافت .بهعنوانمثال با مقایس��ه مفاهیم مختلف توسط یکی از محققین این نتیجه استخراج
ش��د که مفاهیم «هزینه عملیات» و «هزینه جس��تجو و مذاکره» مطرح شده در مطالعات مختلف اشاره
به یک موضوع دارند که پس از انجام مقایس��ههای مداوم و در مفهومپردازی در سطح باالتری از انتزاع
ب��ا دریافت نظ��ر سایر اعضای تیم تحقیق برچس��ب «منابع مالی» به آن تخصیص یاف��ت .با اعمال این
طبقهبندی عامل برای تمامی کدهای استخراجشده عوامل اصلی شناساییشده در این تحقیق عبارتند
از :چرخ��ه عمر فناوری ،رژیم تملکپذیری ،داراییهای مکمل ،اندازه واحد بهرهبردار ،طراحی غالب،
ماهی��ت واحد بهرهبردار ،عدم اطمینان ،توانمندیهای فن��ی ،علمی و مدیریتی ،محیط ،منابع مالی،
ی کدهایشناساییشدهارائه
جایگاه رقابتی واحد بهرهبردار در بازار ،نوع فناوری .در جدول 4عاملبند 
شدهاست.
 .2،5،3کدگذاری محوری و ترکیب مطالعات
هدف اصلی تحقیق «ش��ناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاریسازی فناوری» است که تا این مرحله
به آن پاسخ داده شد و عوامل مؤثر شناسایی و استخراج گردید .حال برای تحقیق بیشتر و بررسی نحوه
اثرگ��ذاری هر عامل بر انتخ��اب استراتژی مناسب ،در این مرحله با انجام بارها مطالعه و بررسی مجدد و
فرآیند رفت و برگش��ت بین استراتژیها و عوامل مؤثر در تمام مطالعات مستخرج شده و با درنظرگرفتن
مطالعات مختص به هر عامل ،نتایج مطالعات اصلی مربوط به آن در کنار هم قرارگرفته و با بررسی نقش
عوامل و اثر آنها بر استراتژی تجاریسازی فناوری ،ارتباط بین عوامل و استراتژی ها شناسایی و تحلیل
شد که در گام پایانی ارائه میشوند.
 .6.3روایی نتایج
هر مطالعهای كه انجام میگردد ،باید دارای اعتبار قابلقبول باشد؛ مطالعه کیفی و مـرور سیستماتیك
نیز از این امـرمستثنی نیست .همانطورکه پیش از این نیز اشاره شد ،در مطالعات مروری سیستماتیک،
ه��دف از گام ارزیاب��ی کیفی��ت هر یک از مطالع��ات ،افزایش اعتبار تحقیق از طریق خ��روج مطالعات با
کیفی��ت پایی��ن از فرایند ترکیب است .پس در این نوع از مطالعات کیف��ی ،روایی تحقیق پیش از ترکیب
ً
مطالع��ات صاحب روایی و با کیفیت
مطالع��ات صورت میپذیرد که نهایتا نتایج استنتاجش��ده از ترکیب
ِ
الزم ب��ه نوعی قاب��ل استناد میباش��د .الزم به ذکر است لیون��گ ()2015معتقد است چن��د روش برای

جدول  -4طبقه بندی عوامل بر اساس کدهای شناسایی شده
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ارزیابی اعتبار و روایی تحقیقات کیفی بهخصوص در زمینه روش فراترکیب وجود دارد که از آن جمله به
مثلثسازی نتایج از دیدگاه محققان ،منابع و نظریهها و نیز بررسی مستندسازی صحیح مقاالت انتخاب
و بررسیش��ده در تحقیق براساس یک فرایند نظاممند اشاره میکند .از سوی دیگر گلین( )2006چک
لیس��تی را برای ارزیابی دقت و اعتبار مقاالت مورد بررسی در روشهای کیفی ارایه دادهاست که اجزای
آن عبارتن��د از :جامع��ه آماری ،جم��عآوری دادهها  ،طرح تحقیق و نتایج .ازای��نرو این موارد در مقاالت
بررسیش��ده در این تحقیق به دقت مورد بررسی قرار گرفتهاند که تمامی مقاالت حاوی این اجزا باش��ند
درنهایت ،در این پژوهش همانطورکه در بخش  4.3نیز به آن اش��اره ش��د ،این فرایندها تحت نظارت دو
صاحب نظر بهعنوان مرورگر به صورت مستقل با استفاده از ابزار چک لیست و معیارهای تعریف شده (از
جمله تناسب طرح تحقیق با هدف تحقیق ،روش گردآوری و نحوه تجزیهوتحلیل دادهها ،توجیه مناسب
نتیجه تحقیق و  )...به بررسی هر یک از مطالعات پرداختند و طی بحث و تبادل به این توافق رسیدند که
مطالعات از کیفیت الزم برخوردارند.
 .7.3یافتههای پژوهش
بهمنظور ارائه تصویری روشن از یافتههای این پژوهش ،نویسندگان این مقاله شکل  1را که نشاندهنده
راهبردهای تجاریسازی پیش��نهادی با درنظرداش��تن عوامل مؤثر بر آنه��ا که از مرور نظاممند تحقیق
حاصل شدهاست ،ارایه کردهاند .درواقع شکل  ،1حاصل درک و استنباط نویسندگان در نتیجه بررسی
و م��رور چندب��اره مطالعات استخراجی درخص��وص چرخه عمر فناوری و استراتژیهای پیش��نهادی در
تقاط��ع ب��ا دو محور مراحل چرخ��ه عمر فناوری و عوامل مؤث��ر بر استراتژی تجاریس��ازی است .الزم به
ذک��ر است که از محاسبه نس��بت مطالعات انجامگرفته متمرکز بر هر عام��ل از سال  2010به بعد به کل
مطالع��ات انجامگرفت��ه ( 6مطالعه از  10مطالعه) این نتیجه حاصل ش��د که عامل چرخه عمر فناوری از
میزان اهمیت باالتری نسبت به سایر عوامل در سالهای اخیر برخوردار بودهاست .به همین دلیل عامل
چرخه عمر بهعنوان پایه در چارچوب پیشنهادی درنظر گرفته شد و سپس سایر عوامل و استراتژیهای
مربوطه به این چارچوب اضافه شد .در ادامه به مهمترین یافتههای این پژوهش اشاره میشود:
مورد توجه بس��یاری از محقق��ان در مطالعات این
•چرخ�ه عمر فناوری بهعن��وان عاملی مهمِ ،
ح��وزه مورد بررس��ی ق��رار گرفتهاست .استراتژیه��ای مطرحش��ده در این مطالع��ات بهترتیب:
قوتوسعه مشترک در دورۀ
استراتژیهای تجاریسازی مس��تقل ،تأسیس شرکت زایش��ی ،تحقی 
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جنینی ،استراتژیهای همکاری در سرمایهگذاری مشترک ،اتحاد استراتژیک و خرید/اکتساب
داراییه��ای مکمل موردنیاز ،در دورۀ رش��د و بلوغ و استراتژیهای ادغ��ام و فروش در دورۀ افول
چرخه عمر فناوری پیش��نهاد ش��دهاست .الزم به ذکر است که استراتژی اعطای امتیاز بهصورت
مشترک در هر دو دورۀ جنینی و رشد پیشنهاد میشود (شا 1و همکاران2003 ،؛ الو.)1993 ،2
• رژی�م تملکپذیری با تاثیرپذیری از عامل شناساییش��دۀ اندازه واحد بهرهب��ردار در مطالعات
مستخرجشده ،از عوامل مؤثر بر استراتژیهای تجاریسازی فناوری است .در واحدهای با اندازۀ
کوچک و متوسط و با حفاظت قوی از مالکیت فکری ،دو استراتژی سرمایهگذاری مشترک و اتحاد
استراتژیک جهت ورود به رقابت و در واحدهای با اندازۀ بزرگ و نیازمند به حفاظت قوی از مالکیت
فکری ،استراتژی همکاری در اعطای امتیاز بهعنوان استراتژیهای مناسب درنظر گرفته شدهاند.
همچنین صنایع نانوفناوری ،زیس��ت فناوری و زیس��تداروها ،کش��اورزی زیس��تی و سیستمهای
شناسایی جغرافیایی از جمله صنایعی هستند که مطالعات بیشتری در تحقیقات مرتبط با عامل
مالکی��ت فکری ب��رای تجاریسازی فن��اوری درخصوص آنها انجام ش��دهاست (گان��ز و استرن،3
2003؛ مارتاکس��ی2008 ،4؛ ک��ش و دولینگ2008 ،5؛ لی��ن 6و همکارانش2010 ،؛ سمیولت،7
َ
کانسیسو 8و همکارا نش 2012 ،؛ فیدلر و ولپ2010 ، 9؛ کنگ 10و همکارانش.)2011 ،
2014؛
•در م��ورد عامل داراییهای مکمل ،در واحدهایی که نیازمن��د به داراییهای مکمل تخصصی
(نظیر :تجهیزات ایجاد قابلیت طراحی ،تولید باکیفیت ،ایجاد یک نام تجاری قوی و شبکه توزیع
با ظرفیت مناسب) جهت تجاریسازی فناوری هستند ،استراتژی ادغام و فروش و در واحدهای
دارای داراییهای مکمل پایین دستی(قابلیت فروش و بازاریابی) یا نیازمند به آن ،دو استراتژی
سرمایهگذاری مش��ترک و اعط��ای امتیاز ،استراتژیه��ای مناسب جهت تجاریس��ازی فناوری
میباش��ند .همچنین ش��رکتهای فعال در دو صنعت نانوفناوری و زیس��ت فن��اوری بهعنوان دو
1 . Schuh
2 . Lowe
3 . Gans & Stern
4 . Martucci
5 . Kasch & Dowling
6 . Lin
7 . Samuelt
8 . Conceição
9 . Fiedler & Welpe
10 . Kang
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صنعت بیشتر مطالعهشده در تحقیقات مربوط به این عامل در امر تجاریسازی شناخته شدهاند
(فارسی و کالته ایی1391 ،؛ سکاگنولی و هیکس2013 ،1؛ هی 2و همکارانش.)2006 ،
•درخص��وص عامل ماهیت واح�د بهرهبردار با تأثیرپذیری از عام��ل دارایی مکمل ،استراتژی
مناسب برای ش��رکتهای زایش��ی پژوهشمحور پیش از ورود به مرحلۀ تجاری و بازار بدون اینکه
نیازی به داراییهای مکمل جهت تولید فناوری در این مرحله داش��ته باشند ،استراتژی اعطای
امتی��از خواهد ب��ود .از طرف دیگ��ر ،استراتژی مناسب برای ش��رکتهای زایش��ی پژوهشمحور
صاح��ب داراییهای مکمل موردنیاز در مرحله تجاری و بازار ،تجاریسازی مس��تقل و استراتژی
مناسب این نوع شرکتهایی که فاقد داراییهای مکمل موردنیاز در مرحله تجاری و بازار هستند،
استرات��ژی سرمایهگذاری مش��ترک و اتحاد استراتژیک است .در مورد دانش��گاهها نیز استراتژی
قوتوسعه
مناسب در مناطق درحالتوسعه ،تأسیس شرکت زایشی و در مناطق توسعهیافته ،تحقی 
َ
کانسیس��و و همکارانش،
مش��ترک است (گانز و استرن2003 ،؛ برنزیت 3و همکارانش2008 ،؛
.)2012
•دارای��ی مکم��ل بهعنوان عاملی مؤثر ب��ر تجاریسازی است که با عام�ل عدم اطمینان همراه
اس��ت ،به این ترتیب که استراتژی مناس��ب در صورت وجود عدم اطمینان باال در بازار و فناوری،
ادغام و فروش و نیز استراتژی مناسب در صورت وجود عدم اطمینان پایین بهویژه در واحدهای
فاق��د داراییهای مکم��ل موردنیاز ،استراتژی اعطای امتیاز خواهد بود .از جمله صنایع بیش��تر
مطالعهشده حول این عامل ،دو صنعت مواد پیشرفته و صنعت زیست فناوری میباشند (گنزالز،4
َ
کانسیس��و و همکارانش2012 ،؛
2005؛ کش و دولینگ2008 ،؛ کنگ و همکارانش2011 ،؛
ِمین 5و همکارانش.)2012 ،

قوتوسع��ه بهعنوان عاملی بس��یار مؤثر ب��ر عامل توانمندیه�ای علمی ،فنی
•قابلی��ت تحقی 
و مدیریت�ی از مطالع��ات صورتگرفت��ه استخ��رج ش��دهاست .بهطورکل��ی در واحده��ای ب��ا
توانمندیه��ای ب��االی علمی ،فنی و مدیریت��ی ،استراتژی مناسب ،تجاریسازی مس��تقل و در
1 . Ceccagnoli & Hicks
2 . He
3 . Breznitz
4 . Gonzalez
5 . Maine
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قوتوسعه پایین،
واحدهای با توانمندیهای پایین علمی ،فنی و مدیریتی و بهویژه قابلیت تحقی 
استرات��ژی مناسب ،خرید/اکتس��اب داراییهای مکمل موردنیاز ،و اتح��اد استراتژیک بهمنظور
ایجاد توانایی تطابق فناوری با نیازهای مش��تری است .از جمله صنایع بیش��تر مطالعهش��ده در
تحقیقات مربوط به این عامل ،صنعت وسایل نقلیه الکتریکی و صنعت زیست فناوری میباشند
1
لیکتنتالر 2و همکارانش2010 ،؛ لین 3و همکارانش2010 ،؛
(دهکردی و همکارانش2013 ،؛ ِ

کش و دولینگ2008 ،؛ گارسیا 4و همکارانش2008 ،؛ حسنلو 5و همکارانش.)2009 ،

•عامل محیطی سیاستهای دولت (شامل افزایش حمایتهای مالی و کاهش مالیات ،تأمین
قوتوسعه ،سیاستگذاری عل موفناوری ،ایجاد پارکهای عل موفناوری و ش��بکههای
مال��ی تحقی 
مال��ی واحد بهرهبردار بوده و در واحدهای با هزینۀ
دان��ش و نوآوری) ،عاملی مؤثر بر عامل منابع
ِ

ب��االی عملیات ،استراتژی خرید/اکتس��اب داراییهای مکمل موردنی��از و در واحدهای با هزینۀ
پایین مذاکره دو استراتژی اتحاد استراتژیک و اعطای امتیاز استراتژیهای مناسب هس��تند .در
بررسیها صنایع کش��اورزی مبتنی بر زیس��ت فناوری ،فناوری خورشیدی و نانوفناوری از جمله
صنایع بیش��تر مطالعهش��ده در تحقیقات مربوط به این عامل قرار دارن��د (فیدلر و ولپ2010 ،؛
وانگلیمپیارت2009 ،6؛ ویلسون
کنگ و همکارانش2011 ،؛ میقانی نژاد و طباطبائیان1392 ،؛
ِ

و هوسو.)2008 ،7

قوتوس�عه دو عامل مؤثر شناساییش��ده بر عامل نوع فناوری
•داراییهای مکمل و نرخ تحقی 
(ن��وآوری فناوران��ه تدریجی ی��ا رادی��کال ،فناوریمحوری ی��ا غیرمحوری) در مطالعات مس��تخرج
میباش��ند .در مطالع��ات اتحاد استراتژیک ،استرات��ژی مناسب جهت تجاریس��ازی نوآوریهای
فناورانه تدریجی و تجاریسازی مستقل ،استراتژی مناسب جهت تجاریسازی نوآوریهای رادیکال
ش��ناسایی ش��دهاند .از طرف دیگر عدم وجود فناوریمحوری موردنیاز منجر به استراتژی ادغام و
وجود فناوری مبتنی بر شایستگیمحوری منجر به تجاریسازی مستقل خواهد شد .در بررسیها
1 . Dehkordi
2 . Lichtenthaler
3 . Lin
4 . Garcia
5 . Hassanlou
6 . Wonglimpiyarat
7 . Wilson & Huso
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صنع��ت نانوفناوری ،صنایع تولی��دی و مکانیکی و الکتریکی و صنعت مخابرات از صنایع بیش��تر
مطالعهشده در تحقیقات مربوط این عامل ،شناخته شدهاند (کنگ و همکارانش2011 ،؛ پاول،1
مومیلن.)2008 ،4
2010؛ مارکس2009 ،2؛ مارتاکس��ی2008 ،؛ چانگ 3و همکارانش2006 ،؛
ِ

•جای�گاه رقابتی واحد بهرهبردار در بازار (بهعنوان ش��رکت تثبیتش��ده ی��ا جدیدالورود) از
جمل��ه عوامل مؤثر بر انتخاب ن��وع فناوری و در نهایت تجاریس��ازی از طریق اتحاد استراتژیک
یا تجاریسازی مس��تقل خواهد بود .از طرف دیگ��ر استراتژی اعطای امتیاز ،استراتژی مناسب
جه��ت تجاریسازی محصوالت محوری واحدهای دارای فعالیتهای بازاریابی و فروش بهعنوان
آخری��ن مرحله از زنجیره ارزش و محصوالت غیرمح��وری واحدهای فاقد فعالیتهای بازاریابی و
ف��روش در زنجیره ارزش خواهد بود .در میان صنایع مختلف از صنعت زیس��ت فناوری بهعنوان
بیش��ترین صنعتی که تحتتأثیر این عامل است نام برده ش��دهاست (کنستنش��و 5و همکارانش،
2009؛ کونکارت 6و همکارانش2010 ،؛ ولپ و کولمر.)2008 ،7
در شکل  1یافتههای فوق جمعبندی و ارائه شدهاست.
نتیجهگیری
تجاریس��ازی فن��اوری ،فرآیندی است که طی آن ی��ک فناوری در قالب محص��ول ،خدمت ،یا فرایندی
جدی��د به بازار عرضه میش��ود و این فرایند ش��امل کلیه فعالیتهایی چون خلق ای��ده تا طراحی نمونه
اولی��ه و آزمایش آن ،تولید ،بازاریابی و فروش محصول نهایی را دربرمیگیرد .بنابراین انتخاب استراتژی
تجاریسازی مناسب یکی از ارکان کلیدی و ضامن موفقیت فرآیند نوآوری در سازمانها محسوبش��ده
و به انتخاب مس��یری درست كه ش��رکت بوسیله آن قصد دارد از فناوری و محصوالت منتج از آن ،درآمد
و سود کس��ب کند ،وابس��ته است .از این دیدگاه در ش��رکتهایی که فناوری نقش کلیدی دارد ،فناوری
همانند عنصری راهبردیست و تا زمانیکه به درستی تجاری نش��ود ،برای ش��ركت ارزشی ایجاد نخواهد
کرد .بنابراین انتخاب روش مناسب بهرهبرداری از فناوری خلقشده در فرایند نوآوری واحد بهرهبردار که

1 . Powell
2 . Marx
3 . Chang
4 . McMillan
5 . Constantiou
6 . Knockaert
7 . Welpe& Kollme
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از آن در ای��ن پژوهش بهعنوان استراتژی تجاریسازی (راهبرد تجاریسازی) یادش��د ،انتخابی کلیدی
قلم��داد ش��ده و از اهمیت وی��ژهای برخوردار است .نتای��ج این پژوهش نش��اندهنده آن است که طیف
متنوعی از استراتژیهای تجاریسازی از تجاریسازی مستقل گرفته تا استراتژیهای همکارانه و ادغام
و ف��روش وجود دارد ک��ه بکارگیری هر یک با توجه به عوامل مؤثر و جای��گاه آنها در چرخه عمر فناوری
توجیهپذی��ر خواهد بود .با توجه به اینکه در این تحقیق ،از روش کیفی ،مرور نظاممند و روش فراترکیب
در می��ان روشه��ای مختلف بهمنظور ترکی��ب مطالعات و رسیدن به فهمی مش��ترک از تمامی مطالعات
صورتگرفته در خصوص ش��ناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر استراتژی تجاریسازی فناوری استفاده
شدهاست ،پژوهشی بدیع در نوع خود محسوب میشود.
عوامل شناساییشدۀ موثر بر یافتن استراتژی مناسب تجاریسازی فناوری در این پژوهش عبارتند
از)1 :چرخ�ه عمر فناوری)2 ،رژی�م تملکپذیری)3 ،اندازه واحد بهرهب�ردار)4 ،داراییهای
مکمل)5 ،ماهیت واحد بهرهبردار)6 ،عدم اطمینان)7 ،توانمندیهای علمی ،فنی و مدیریتی،
)8عوام�ل محیطی)9 ،منابع مال�ی)10 ،نوع فناوری و )11جایگاه رقابت�ی واحد بهرهبردار که
ش��کل 1جانمایی شدهاند .برخی از این عوامل بهصورت مستقیم و برخی دیگر بهصورت غیرمستقیم و
با تأثیرگذاری بر سایر عوامل منتج به انتخاب استراتژی تجاریسازی مشخصی خواهند شد که در ادامه
نحوه اثرگذاری هر یک از این عوامل بر انتخاب استراتژیها به تفکیک (با توجه به شکل  )1توضیح داده
میشود.
الف -زمان (محور افقی شکل:)1

ب��ا درنظرگرفت��ن عامل چرخه عمر فناوری بهعن��وان یکی از مهمترین عوامل براس��اس تمرکز مطالعات
انجامشده بر روی این عامل در سالهای اخیر ،در پژوهش حاضر این چرخه در محور افقی به  4مرحلۀ
 )1جنینی )2 ،مرحله رشد )3 ،بلوغ و  )4افول تقسیمبندی شدهاست .به این ترتیب شرکتها میتوانند
بهصورت عمومی استراتژیهای تجاریسازی فناوری براساس اینکه فناوری در هر یک از این مراحل قرار
داشته باشند اتخاذ نمایند .درواقع ،در مرحله جنینی که هنوز فناوری در شکل واقعی خود را نیافتهاست
ً
تحقیقاتی نوآور) در این مرحله غالبا از حداقل مالکیت سرمایه ،منابع و
و با توجه به اینکه شرکت (یا واحد
ِ
داراییهای موردنیاز بهرهمند میباشد ،استراتژیهای تجاریسازی مستقل ،تأسیس شرکتهای زایشی
قوتوسعه مشترک و اعطای امتیاز محتملترین استراتژیها برای تجاریسازی موفق
(یا انشعابی) ،تحقی 
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یافتههای پژوهشی خواهند بود .پس از این مرحله ،در حوزههایی که فناوری در مرحله رشد و بلوغ قرار
داش��ته باش��د ،با توجیه بازیگران موجود در ب��ازار در خصوص برتری فناوری جدید و در اختیار داش��تن
مالکیت نسبی منابع و داراییهای موردنیاز ،استراتژیهای اعطای امتیاز ،سرمایهگذاری مشترک ،اتحاد
استراتژیک و اکتس��اب از استراتژیهای توجیهپذیری میباش��ند که به صورت مشترک در این دو بخش
ً
در نمودار جانمایی شدهاند .نهایتا در مرحله افول که صنعت از مرحله بلوغ خارج شده و توسعهها رفته
رفته در حال حرکت به سمت فناوریهای کمتر پیش��رفته هس��تند ،ادغام یا ف��روش تنها استراتژیهای
پیشنهادی برای تجاریسازی فناوری است.
ب -عوامل مؤثر (محور عمودی شکل:)1
• با درنظرگرفتن عامل رژیم تملکپذیری و عامل اندازه واحد بهرهبردار بهعنوان عامل واسطه
مؤثر بر آن ،پیشنهاد میشود در شرکتهای کوچک و متوسط که بیشتر صاحب دانش فنی بوده
اما حداقل مالکیت بازاریابی ،سرمایه و خدمات پس از فروش را گزارش میدهند ،بهطور مشترک
استراتژیهای اتحاد استراتژیک و سرمایهگذاری مش��ترک بهمنظور دستیابی به سرمایه و منابع
مکم��ل جهت تجاریسازی فناوریهایش��ان استراتژیهای مناسب میباش��د .از طرف دیگر،
استراتژی مناسب ش��رکتهای بزرگ که بیشتر فاقد دانش فنی میباشند ،اعطای امتیاز خواهد
ب��ود .چراک��ه استراتژی مذکور در حین حفظ ق��درت حفاظت ،از هزینههای ب��االی ورود به بازار
محصول عبور کرده و احتمال کسب منافع بیشتر را به علت قدرت چانهزنی باالی این واحدها با
شرکای تجاری شناخته شدهشان افزایش میدهد.
های نیازمند
•نق��ش عامل دارایی مکمل در ش��رکتهای بهرهبردار برای تجاریس��ازی فناوری ِ
تخصصیش��دن ب��ا داراییهای مکمل باالدست��ی (یعنی تطبیق فن��اوری با عملی��ات تولید) با

بهرهب��رداری از استراتژیه��ای فروش یا ادغام با ش��رکتهای تثبیتش��ده در امر تجاریسازی
موفقتر خواهند بود .چراکه تخصصیسازی نیازمند هماهنگی و رابطه خاص بین شرکا میباشد
که این امر در اش��کال همکاری مانند سرمایهگذاری مش��ترک یا اعطای امتیاز بهمراتب پایینتر
اس��ت .از طرف دیگر فروش واحد فناور ،هزینهه��ای فرصتطلبی مربوط به تقلید از فناوری را
کاهش داده و منافع حاصل از این استراتژی نسبت به استراتژی رقابتی ،با اجتناب از هزینههای
تک��راری سنگین ناش��ی از بدس��تآوردن داراییهای مکمل مس��تلزم تخصصیس��ازی افزایش
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مییاب��د .درمقابل ،واحده��ای صاحب یا نیازمن��د قابلیتهای مکمل پایی��ن دستی قوی مثل
فروش و بازاریابی ،در ش��راکت با شرکتهای تثبیتش��ده از طریق بهرهبرداری از استرتژیهای
اعطای امتیاز یا سرمایهگذاری مش��ترک در مقایسه با فروش یا ادغام با شرکتهای تثبیت شده
در ام��ر تجاریس��ازی موفقتر هس��تند .درواقع زمانیکه واح��د بهرهبردار با دش��واریهایی در
ارتباط با ایجاد داخلی داراییهای مکمل پایین دستی با اهمیت روبهرو باشد ،احتمال موفقیت
تجاریسازی با انتخاب استراتژیهای همکارانۀ سرمایهگذاری مشترک یا اعطای امتیاز بیشتر
خواهد شد.
•عامل ماهی�ت واحد بهرهبردار با تأثیرپذیری از عامل داراییه��ای مکمل ،بهعنوان مقولهای
مؤث��ر ب��ر استرات��ژی تجاریس��ازی اس��ت .ازای��نرو ،استرات��ژی مناس��ب جه��ت تجاریسازی
فناوریهای نشأتگرفته از پژوهشهای پایهای و در مرحله جنینی که مستلزم توسعه قابلتوجه
پی��ش از کاربرد تجاری و ورود به بازار هس��تند ،استراتژی اعطای امتیاز بدون نیاز این ش��رکتها
به کس��ب داراییهای مکمل جهت تولید فناوری خواهد ب��ود .از طرف دیگر ،استراتژی مناسب
برای ش��رکتهایی که صاحب داراییهای موردنیاز یا دانش قبلی الزم در توسعه این داراییها در
مرحله تجاری هس��تند ،تجاریسازی مستقل میباشد .چراکه زمانیکه داراییهای موردنیاز در
دستیابی به ارزش حاصل از فناوری در مرحله تجاری تحت کنترل شرکتهای تثبیت شده باشد
و در چنین موقعیتی شرکتهای زایشی پژوهشی نیز صاحب یا دارای دانش قبلی الزم در ساخت
آن داراییها باش��ند ،انگیزه بیشتری برای کار انحصاری و تجاریسازی مستقل فناوری با هدف
رقابت با شرکتهای تثبیتشده در بازار خواهند داشت.
•عام�ل عدم اطمینان خود دربرگیرن��ده دو عامل عدم اطمینان فناوری و ع��دم اطمینان بازار
میباشد .به عبارتی عدم اطمینان فناوری تحتتأثیر عواملی چون ماهیت فناوری و کاربردهای
بالق��وه آن در بازارهای متعدد و عدم اطمینان بازار تحتتأثی��ر عوامل چون انتخاب بازار هدف،
موقعی��ت سرمایهگ��ذاران خطرپذیر ،نوآوریه��ای مکمل و توان آزمایش ن��وآوری است که غلبه
ب��ر این عدم اطمینانها مس��تلزم داراییهای مکمل و تأمین مال��ی قابلتوجهی است .بنابراین
پیش��نهاد میش��ود زمانیکه عدماطمینان در بازار و فن��اوری ،پایین و بهوی��ژه ارزش اختراعات
انتظ��ار حاصل از
ثبتش��ده ش��رکت و کس��ب داراییهای مکم��ل موردنیاز کمت��ر از فواید مورد
ِ
واگ��ذاری امتیاز باش��د ،ش��رکت باید از استرات��ژی اعطای امتی��از برای تجاریس��ازی استفاده
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کن��د .اما هنگامیکه عدم اطمینان بس��یار باال موجب دستیابی ب��ه ارزش باالتر در زمانی است
که ش��رکت ،فاقد داراییهای مکمل قابل اکتساب باش��د ،تأمین داراییهای مکمل میتواند از
طریق ادغام پاییندستی در زنجیره ارزش شرکتهای صاحب این داراییها ایجاد شود ،چراکه
ای��ن استرات��ژی دارای انعط��اف بیش��تری در تطابق با تغییرات میباش��ند .در غی��ر این صورت
چنانچه تجاریسازی فناوری ایجادش��ده مستلزم پرداخت هزینههای بسیار باالی دستیابی به
داراییهای مکمل موردنیاز باشد (بهعبارتی این داراییها قابل اکتساب نباشد) ،تنها استراتژی
فروش استراتژی مناسب خواهد بود.
قوتوسعه بهعنوان
•عامل توانمندیهای علمی ،فنی و مدیریتی ،در کنار نقش قابلیت تحقی 
عاملی بس��یار مؤث��ر بر سایر توانمندیها ،استراتژی مناسب در ش��رکتهای ب��ا توانمندی باالی
قوتوسعه در شناسایی داراییهای
علمی ،فنی و مدیریتی به همراه سطح باالیی از قابلیت تحقی 
مکم��ل جهت تولی��د و بازاریاب��ی ،استرات��ژی تجاریسازی مس��تقل خواهد ب��ود .در مقابل ،دو
استراتژی مناسب در واحدهای با توانمندی پایین علمی ،فنی و مدیریتی و بویژه قابلیت تحقیق
و توسع��ه پایی��ن ،استرات��ژی خرید/اکتس��اب داراییهای مکم��ل موردنیاز (یا واح��د صاحب آن
داراییها) و استراتژی اتحاد استراتژیک بهمنظور ایجاد توانایی تطابق فناوری با نیازهای مشتری
و در نتیجه تبدیل فناوری به محصول تجاری موردنیاز مشتری ،پیشنهاد میگردد.
•تجاریس��ازی فن��اوری تحتتأثی��ر عوامل محیطی سیاس��ی ،فرهنگی و اجتماع��ی به خصوص
سیاس�تهای دولت است .دولتها ب��ا بهبود سیاستهای موج��ود در خصوص تجاریسازی
فن��اوری مانن��د افزایش حمایتهای مال��ی و کاهش مالیات ،موجب افزایش ت��وان منابع مالی و
پول��ی واحد بهرهبردار جهت اجرای راهبرد تجاریسازی و تس��ریع فراین��د بهرهبرداری از فناوری
خواهند ش��د .اف��زون بر حمایتهای دول��ت ،سرمایه خطرپذیر نیز عالوه ب��ر نقش مهمی که در
توسع��ه اقتصادی ایفا میکند ،مادامیکه منابع مالی کافی جه��ت دنبالکردن تحقیقات وجود
ندارد ،فرصت مناسبی را جهت تجاریسازی فناوری ایجاد خواهد کرد .با درنظرداشتن این دو
عامل ،درصورتیکه شرکتها تحت حمایت مالی قوی دولت یا شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر
قرار داش��ته باش��د ،میتوانند از استراتژی اتحاد استراتژیک نماید .چراکه این نوع استراتژی در
حی��ن اینکه طیف وسیعی از ش��رایط مالی و غیر مالی را دربر میگی��رد ،موجب یادگیری فرایند
تجاریسازی برای بهرهبرداری مس��تقل ش��رکت از نوآوریهای آیندۀ خواهد شد .از طرف دیگر
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هزین��ه پایین مذاکره بوی��ژه در واحدهای کوچک و متوسط تمایل به هم��کاری از طریق اعطای
امتیاز یا اتحاد استراتژیک را افزایش میدهد .الزم به ذکر است چنانچه خرید یک ش��رکت دیگر
موجب هزینههای پایینتر عملیات شود ،استراتژی بهینه  ،استراتژی خرید خواهد بود.
•عام��ل جای��گاه رقابت��ی نه��اد بهرهب��ردار در ب��ازار (فعالیت بهعن��وان ش��رکت تازهوارد یا ش��رکت
قوتوسعۀ اثرگذار بهعن��وان عوامل واسطه
تثبیتش��ده) در کنار داراییهای مکم��ل و نرخ تحقی 
مؤثر بر انتخاب نوع فناوری (بهعنوان عاملی اساسی) هس��تند .به این ترتیب که شرکتهای با
موقعیت تثبیتشده در بازار به دلیل کسب درآمد از مشتریان بالفعل خود ،بهدنبال تجاریسازی
نوآوریهای تدریجی و پایدار بوسیله توسعه همکارانه فناوریهای الزم با انتخاب استراتژی اتحاد
استراتژیک جهت ایجاد آن نوآوریها هستند ،درحالیکه شرکتهای تازهواردی که اغلب مالک
داراییهای مکمل موردنیاز میباش��ند ،دنبالهروی تجاریسازی مستقل نوآوری مخرب خواهند
بود  .از طرف دیگر احتمال بهرهبرداری داخلی از فناوری زمانی بیشتر خواهد بود که آن فناوری
متکی به شایس��تگی محوری ش��رکت توسعهدهنده فناوری باشد و در نتیجه بدین ترتیب شرکت
میتواند با بهرهبرداری از استراتژی تجاریسازی مس��تقل فناوری به همافزایی دست یابد .البته
تجاریسازی مستقل فناوری محوری مستلزم وجود داراییهای موردنیاز جهت بهرهبرداری از آن
فناوری میباش��د .به بیانی دیگر ،اگر فناوری محوری نبوده یا امکان ایجاد داخلی فناوریهای
محوری در واحدهای عملیاتی شرکت مادر وجود نداشته باشد ،استراتژی مناسب ،ادغام شرکت
نوآور با شرکت صاحب فناوری محوری جهت تجاریسازی فناوری میباشد.
•جایگاه رقابتی واحد بهرهبردار در بازار (از منظر میزان فعالیتهای فروش و بازاریابی واحد
بهرهبردار در بازار) ،با بررسی و مقایسه شرکتهای صاحب فعالیتهای فروش و بازاریابی در زنجیره
ارزش خود و واحدهای فاقد آن ،تفاوتهایی در اعطای امتیاز آنها مشاهده میشود .درحالیکه
واحدهای فاقد فعالیتهای مذکور اعطای امتیاز را بهعنوان کانال اصلی تجاریسازی خود مورد
استف��اده قرار داده یا از اعطای امتیاز محصوالت محوری خود به دلیل عدممالکیت فعالیتهای
موردنی��از جهت ورود به بازار ،پیش از مرحله ف��روش و بازاریابی بهره میبرند ،واحدهای صاحب
فعالیتهای ذکرشده محصوالت غیرمحوری و نامتناجس با استراتژی کلی خود را قبل از مرحلۀ
فروش و بازاریابی به دلیل حذف هزینههای نامؤثر ،اعطای امتیاز خارجی خواهند کرد.
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ج -صنایع مورد بررسی:
با توجه به درحالتوسعهبودن صنایع نانوفناوری و زیس��تفناوری ،بیش��تر مطالعات پیش��ین حول این
دو صنعت انجام ش��ده بودند و در نتیج��ه نتایج این پژوهش برای بهرهب��رداری از نوآوری و تجاریسازی
نوپای این صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.
فناوریهای
ِ

از جمل��ه مهمتری��ن محدودیته��ای این تحقی��ق محدودیت دسترسی ب��ه برخی از کت��ب و فقدان

برخی مطالعات به دلیل تفاوت در تفس��یر و ترجمه بیش��مار عنوان پژوهش در زبانهای مختلف ،تعصب
و خط��ای قضاوت ذهنی در تفس��یر نتایج و عدم امکان تعمیم نتایج به عرص��ه واقعی به دلیل محدودیت
پژوهش به ترکیب مطالعات پیشین بدون انجام مطالعه موردی و تجربی میباشند و در مورد پیشنهادات
برای پژوهشهای آتی ،از آنجاکه اکثر پژوهشهای صورت گرفته در زمینه تجاریسازی در داخل کش��ور
بهطورمستقیم و ویژه و بهصورتکلی به شناسایی عوامل مؤثر بر مقوله تجاریسازی پرداختهاند و تاکنون
الگویی که به ش��ناسایی عوامل مؤثر بر استراتژیهای تجاریسازی بپردازد ،انجام نشدهاست ،پیشنهاد
میشود با توجه به قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی اختراعات ،پژوهشهای داخلی
برای یافتن استراتژی مناسب تجاریسازیفناوری برای هر یک از انواع شرکتهای دانشبنیان انجام شود
و سپس مقایس��های بین استراتژیهای تجاریسازی ش��رکتهای ایرانی و خارجی و مقایس��ه آن با نتایج
این تحقیق صورت گیرد .همچنین پیش��نهاد میش��ود با درنظرداشتن پژوهشهای انجامشده در خارج
ازکشور ،تعمیم و پیادهسازی این مدل برای سایر صنایعی است که پیش از این مورد مطالعه قرار نگرفتهاند،
توسط محققان عالقمند در ایران در دستور کار قرار گیرد .عالوه بر این ،بررسی و تفکیک استراتژیهای
تجاریسازی فناوری فرایند و محصول و دستهبندی این استراتژیها براساس صنایع با فناوری کوچک و
متوسط و پیشرفته از پیشنهادات محققان برای پژوهشهای آتی حول این موضوع میباشد.
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