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چكيده

با نگاهي به عملكرد پژوهش��گاههاي دولتي ايران در س��الهاي گذش��ته ميتوان دريافت كه برخالف
توانمنديهاي فراوان در توسعه فناوري،بسياري از آنها در امر تجاريسازي فناوري ناموفق عمل کردهاند.
از اين رو هدف اصلي اين تحقيق ،ارايه الگويي جهت تبيين تجاريس��ازي فناوري در پژوهش��گاههاي
دولتي و ارايه توصيهها و مالحظاتي به مديران و سياست گذاران فعال در عرصه توسعه علم و فناوري
كش��ور جهت افزايش موفقيت تجاريسازي فناوري در پژوهش��گاههاي كشور است .در اين تحقيق با
اس��تفاده از روش تحقیق مطالعه موردی ،با انجام بيس��ت و چهار مطالعه موردي در ش��ش پژوهشگاه
دولتي ايران ،الگويي براي تجاريس��ازي فناوري در پژوهشگاههاي دولتي ارايه شده است.نتايج حاصل
از اين مطالعه نش��ان داد كه الگوي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاههاي دولتي داراي چهار عنصر:
مراحل و فعاليتهاي تجاري سازي ،ذي نفعان درون سازماني و برون سازماني و نيز عوامل نقش آفرين
درون س��ازماني و برون سازماني اثر گذار بر فرايند تجاري سازي فناوري هستند .فرايند تجاري سازي
نيز ش��امل پنج مرحله اصلي و چهارده مرحله فرعي يا گام تجاري س��ازي است كه اين گامها در درون
مراحل اصلي قرار داش��ته و به ترتيب طي میش��وند .عالوه براين ،طي هر گام تجاري س��ازي ،هشت
فعاليت امكان دارد كه انجام شود كه در اين بين ،فعاليتهاي توسعه و مستند سازي فناوري ،مذاكره و
چانه زنی با ذي نفعان و نيز هماهنگي و اتخاذ تصميم از اهميت بسيار بيشتري نسبت به ساير فعاليتها
برخوردار میباشند.
كلمات كليدي

الگوي فرايندي ،پژوهشگاه دولتي ،تجاري سازي فناوري ،تحقيق و توسعه و نوآوري.

 - 1دكتراي مديريت فناوری دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي
* نويسنده عهدهدار مكاتباتmehdigdrz@gmail.com :
 - 2عضو هيات علمي دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي
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مقدمه
توسعه نظامهاي ارزيابي در کنار رشد ديدگاههاي رهبران سازمانهاي تحقيقاتي بزرگ ،منجر به آن شده
كه نگرش س��نتي به دانش��گاهها و مراكز تحقيقاتي به عنوان توليد كننده و اشاعه دهنده علم و دانش
مورد تجديد نظر قرار گيرد و نگرش جديدي نسبت به آنها شكل گيرد .در اين نگرش جديد اين مراكز
داراي مسئوليت بيشتري در تبديل دستاوردهاي تحقيقاتي خود به عوامل فراهم كننده رشد اقتصادي،
رفاه عمومي و ثروت جامعه میباشند(بندريان .)1388،در سالهاي اخير با توجه به ركود جهاني حاكم
بر بازار كاال و خدمات ،موسس��ات تحقيقاتي در سراس��ر جهان با چالشهاي متعدد راهبردي از قبيل:
تنگناهاي تامين مالي ،رقابت شديدتر در عرصه جهاني و تقاضاهاي روزافزون مشتريان و حاميان مالي
روبرو هستند .براي موفقيت در برخورد با اين چالشها ،اين موسسات بايد با بازنگري در نقش و راهبرد
خود ،تمركز عميق بر فعاليتهاي پژوهشي و ايجاد تغييرات واقعي در سازماندهي ،فرايندهاي عملياتي
و نظامهاي تشويقي و تجاري سازي فناوري را فراهم نمايند.
موسسات پژوهش و فناوري كه به اختصار  1 RTIناميده ميشوند ،سازمانهايي هستند كه مسئوليت
انجام پژوهش و توسعه و ارائه خدمات مرتبط با فناوري و نوآوري براي دولت ،صنايع و يا ساير مشتريان
را بر عهده دارند .امروزه این موسس��ات بس��ته به ميزان تاكيدش��ان بر پژوهش ،خدماتفني و توسعه و
بكارگيري فناوري ،ش��كلهاي گوناگوني به خود گرفته اند .موسس��ات پژوهش و فناوري در نظام ملي

نوآوري كشورها نقشي كليدي ايفا ميكنند .اين سازمانها اگرچه نوعاً برروي پژوهش كاربردي متمركز
هس��تند ،معموالً در كنار آن طيف وس��يعي از خدمات تكميلي در حوزه علم ،فناوري و نوآوري ش��امل
مشاوره فني ،تجاري سازي و توسعه عملي را نيز ارائه ميكنند .در اروپا سازمانهاي پژوهش و فناوري
بيش از  40درصد بودجههاي دولتي پژوهش و توسعه را جذب ميكنند(.)Arthur D. Little, 2010
تقريباً تمام موسسات پژوهش و فناوري براي ايفاي نقش ملي ،ميزان قابل توجهي از بودجه اصلي
خ��ود را از دول��ت دريافت ميكنند ،اما از آنه��ا توقع ميرود كه روز به روز ب��ر درآمدزايي خود افزوده
و ي��ا ب��راي دريافت بودجههاي رقابتي دولتي در مناقصهها ش��ركت نمايند .به همين دليل اس��ت كه
در كش��ورهاي توسعه يافته ،ماموريت اصلي س��ازمانهاي پژوهش و فناوري اغلب در راستاي برآورده
ساختن نيازهاي پژوهش و توسعه صنعت تعريف و جهتگيري شده است .در مقابل در كشورهاي در
حال توسعه ،اين سازمانها معموالً بعنوان جايگزيني براي كمبود سرمايهگذاري بخش خصوصي برروي
1 - Research & Technology Institute
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پژوهش و توس��عه عمل نموده و بيشتر به دنبال توسعه اقتصادي كشور از طريق ارائه خدمات علمي و
فني و نوآوري و يا كاربردی كردن دانش از طريق تجاري سازي فناوري هستند.
اکنون بسياري از موسسات پژوهش و فناوري كشور ما با چالشهاي راهبردي روبرو هستند و ركود
اقتصادي ،تحريمهاي بين المللي و کاهش درآمدهاي كش��ور نيز نقش اين سازمانها را هر چه بيشتر
دستخوش تغيير كرده است .از اين رو تجاري سازي فناوري براي دستيابي به منابع مالي بيشتر در كنار
امكان كاهش بودجههاي دولتي با توجه مش��كالت مالي كه اين روزها دولت با آن دس��ت و پنجه نرم
میكند ،به موضوعي كليدي براي اين نوع پژوهشگاهها بيش از پيش بدل شده است.

در کنار تنوع تعاريف و الگوهاي تجاري س��ازي ،نكته باريكي نيز در اين بين وجود دارد كه اساس��اً

فرآيندها و الگوهاي تجاري س��ازي محصوالت و فناوريهاي نوين در كشورهاي پيشرفته جهان توسعه

يافتهاند و الزاماً استفاده از آنها در كشورهاي كمتر توسعه يافته منجر به تجاري سازي فناوري نمیشود
چراكه عوامل و چالش��هاي متعددي در كشورهاي در حال توس��عه بر سر راه تجاري سازي فناوري قرار
دارد كه بسياري از آنها در كشورهاي توسعه يافته وجود ندارد .به همين سبب الگوهاي توسعه يافته در
كش��ورهاي غربي متناسب با زمينه محيطي آن كشورها میباش��د و براي حل چالشهاي تجاري سازي
فناوري در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران ،كه اغلب به دليل واردات بیرويه فناوري ،بخش خصوصي
از سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و توسعه طفره رفته و انجام اين مهم را بر عهده موسسات تحقيقاتي
دولتي قرار داده است ،بايد با شناخت اجزاي تشكيل دهنده الگوي تجاري سازي فناوري ،الگوي مناسب
با زمينههاي نهادي و بومي كشورمان براي تجاري سازي تکنولوژي ،طراحي و پيشنهاد شود .
در اين راس��تا ،مقاله حاضر در پي يافتن پاس��خ مناس��ب به اين س��وال کليدي است كه با توجه
به ويژگيهاي خاص کش��ورمان به عنوان کش��وري در حال توس��عه ،الگويي جامع ک��ه بتواند فرايند
تجاريسازي فناوري در پژوهشکدهها و پژوهشگاههاي دولتي ايران را تبيين کند ،چگونه است؟ از اين
رو هدف اصلي از انجام اين تحقيق ،ارايه الگويي جامع جهت تبيين تجاري سازي فناوري در موسسات
تحقيقاتي دولتي است .بنابراين با هدف ارايه چنين الگويي و پر كردن فاصله موجود در ادبيات موضوع،
سوال اصلي اين تحقيق يعني "الگوي جامع تجاريسازي فناوري در موسسات تحقيقاتي دولتي ايران
چگونه است؟" شكل گرفت .در همين راستا سواالت فرعي كه براي پاسخگويي به سوال اصلي فوقالذكر
مطرح ميشوند به قرار ذيل میباشند:
•اجزاي اصلي تش��كيل دهنده الگوي تجاري سازي فناوري در موسسات تحقيقاتي دولتي ايران

40

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /شماره  /1تابستان 1392

شامل چه مواردي است؟
•اهميت كداميك از اجزاي تشكيل دهنده الگوي تجاري سازي فناوري در موسسات تحقيقاتي
دولتي ايران بيشتر است؟
•تركيب و توالي اجزاي تش��كيل دهنده الگوي تجاري س��ازي فناوري در موسس��ات تحقيقاتي
دولتي ايران چگونه است؟
مباني نظري تحقيق
-تعريف تجاري سازي فناوري

لغتنامه کمبريج ادونس لرنرز 1واژه "تجاري کردن "2را به معناي "سازماندهي چيزي براي کسب سود"
و واژه "تکنولوژي" را" مطالعه و دانش عملي در استفاده از اکتشافات علمي خصوصا در حوزه صنعت"
تعريف کرده است .اما در اين مقاله تجاري سازي تکنولوژي ،فرآيندي است که طي آن يک تکنولوژي
در قالب محصول ،خدمت ،يا فرايندي جديد به بازار عرضه میشود و اين فرايند شامل کليه فعاليتهايي
چون خلق ايده تا طراحي نمونه اوليه و آزمايش آن ،توليد ،بازاريابي و فروش محصول نهايي است.3
موسايي( )1387سه رويكرد عمده به تجاري سازي فناوري در موسسات پژوهشي را مطرح نموده
اس��ت كه بستگي بس��ياري به تعريف ارايه شده از تجاري س��ازي و به طور اخص اينكه تجاري سازي
فناوري را تنها مرحلهای از فرايند توسعه فناوري و يا فرايند نوآوري فناوري بدانيم يا اينكه آن را مترادف
و همسنگ خود فرايند نوآوري فناوري قلمداد كنيم ،دارد:
•رويكرد تجاري سازي واكنشي :در اين رويكرد پس از انجام يك پروژه تحقيقاتي و دستيابي به
نتايج آن ،مالحظات مربوط به تجاري س��ازي آغاز میشود .اين شيوه بيشتر براي فناوريهايي
كارب��رد دارد كه به عنوان يك نتيجه فرعي در حين اجراي پروژههاي عظيم تحقيقاتي حاصل
میشوند.
•رويكرد تضمين تجاري سازي (تحقيق قراردادي يا سفارشي) :در اين رويكرد قبل از آغاز پروژه
تحقيقاتي فعاليتهاي تجاري س��ازي صورت میگيرد و پس از اطمينان از تجاري س��ازي(عقد
قرارداد با شركاي تجاري) ،آن پروژه تحقيقاتي آغاز میشود .اين شيوه بيشتر براي فناوريهايي
1 - Cambridge Advance Learners
2 - Commercialize
3 - http://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/8564/1/paper%20EURAM04%20
(final%20version).pdf
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كاربرد دارد كه قبل از توسعه آنها ،سفارش دهنده فناوري بر ماهيت فناوري و عملكرد آن تسلط
داش��ته باش��د و يا اينكه سازمان ارايه دهنده فناوري بتواند تعريف شفافي از محصول مبتني بر
فناوري به مشتري ارايه دهد.
•رويك�رد تج�اري س�ازي همزمان :در اي��ن رويكرد قبل از آغ��از پروژه تحقيقات��ي ،فعاليتهاي
تجاريس��ازي آغاز و همزمان با انجام پروژه ،مالحظات تجاري س��ازي بطور موازي و مرحله به
مرحله تكامل میيابند(موسايي.)1387،
بطور كلي واژه تجاريسازي توسط شركتها در دو وضعيت متفاوت بكارگرفته میشود:
الف -تجاريس��ازي در يك ش��ركت نوپا :اين حالت زماني اس��ت كه يك ش��ركت جديد به منظور
تجاريسازي يك محصول يا خدمت جديد تاسيس شده است.
ب -تجاري سازي به عنوان قسمتي از فعاليتهاي يك كسب و كار:در اين حالت فرايند تجاريسازي

به عنوان بخش��ي از فعاليتهاي يك كس��ب و كار صورت میپذيرد و شركتها معموالً پايهای از

مشتريان تثبيت شده در يك بخش از بازار خاصي را دارا هستند(.)Rorke and Lux ,1999
در بررس��ي کتب و منابع علمي مختلف استفاده از واژه تجاري سازي فناوري در مواردي که طرف
توليد کننده (بازيگري که فناوري را توسعه داده و آن را تجاري میکند) بيشتر مرسوم است .به عنوان
مثال واژه تجاري سازي فناوري در منابعي نظير استون و ديگران ،)2005(1بنيامين ،)2006( 2الرج و
ديگران)2000(3و براون )1997( 4که توليد كننده فناوري موسسه تحقيقاتي دولتي ،آزمايشگاه دولتي
يا سازماني دولتي بوده اند ،از واژه تجاري سازي فناوري استفاده كرده اند.

از سوي ديگر ،در ادبيات موضوع تجاري سازي ،معموالً به الگوي تجاري سازي يا فرايند تجاريسازي

اشاره شده اس��ت .الگوی(چارچوب) تجاريس��ازي ،توصيف کننده تصميمات همزمان و فعاليتهايي
هستند که به همراه فرايند توسعه فناوري ،کليه تصميمات فني و تجاري مورد نياز براي معرفي موفق
يک فناوري به بازار را بهينه ميسازند .طبق نظر مارکام )2004( 5يک فناوري پايهاي است که توانايي
اين را دارد که در کاربردهاي مختلف مورد اس��تفاده قرار گيرد و دسترسي به بازارهاي متنوع را فراهم
1 - Stone and et al.
2 - Benjamin
3 - Larg and et al.
4 - Brown
5 - Markhan and Kingon
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آورد و آنها آن را تحت عنوان ارتباط بين فناوري ،محصول و بازار نام مينهند .در دنياي کنوني که به
معناي واقعي کلمه همه چيز جهاني ش��ده اس��ت ،شرکتها براي افزايش رقابت پذيري خود راهي جز
توس��عه محصوالت جديد خود ندارند .شايد توسعه محصول جديد يکي از فعاليتهاي مهم هر شرکتي
باش��د و يکي از پر خطرترين تصميمگيريها در ش��رکت را شامل میشود و براي به نتيجه رسيدن آن
سالها و ميليونها دالر صرف شود تا محصولي توسعه يابد که بطور متوسط احتمال شکست آن اغلب
از دستيابي به موفقيت بيشتر باشد(. )Bandarian,2007اهميت توسعه محصول جديد در تشخيص
و درک فرايندهايي اس��ت که بس��تگي به مديريت و کنترل عواملي چون هزينه ،زمان و اطالعات دارد.
فرايند توس��عه محصول جديد حداقل داراي شش مرحله است .يکي از مشهورترين فرايندهاي توسعه
محصول جديد ،فرايند مرحله دروازه است که در واقع نقشه راه عملياتي براي هدايت پروژههاي توسعه
محصول جديد از ايده تا بازار میباشد ( .)Cooper,2006بر اساس تحقيقاتي که اخيرا صورت پذيرفته
است نزديک به  %60شرکتها در صنايع مختلف از فرايند مرحله دروازه به عنواني راهنماي فعاليتهاي
توسعهاي خود استفاده میکنند(.)Hogan, 2006

الزم به ذكر اس��ت كه تجاري س��ازي در كتب بازاريابي،معموالً به عن��وان آخرين بخش از فرايند

توسعه محصول به تصوير كشيده شده است و براساس نظر كاتلر( )1994فرايند تجاري سازي پس از
مرحله آزمايش بازار محصول صورت میپذيرد .آزمايش بازار به منظور ارزيابي محصول در شرايط بازار
واقعي صورت میگيرد .در ابتداي فرايند تجاري سازي محصول ،مديريت شركت بايد تصميم بگيرد كه:
 -1چه زماني  -2كجا  -3به چه كسي و  -4چگونه محصول را تجاري سازي كند(.)Kotler, 1994با
اين وجود در نظر گرفتن تجاري سازي به عنوان آخرين مرحله از فرايند توسعه محصول جديد ،نشانگر
داش��تن ديدگاه محدود نسبت به موضوع تجاري سازي است .چنين شيوه تفکري به اين معناست که

اساساً تجاري سازي را به عنوان گسترش طبيعي فرايند تحقيق و توسعه در نظر گرفته ايم و هميشه در
مرحله ورود به بازار تجاري سازي به حد اعلي خود ميرسد .مشکل چنين ديدگاهي در حقيقت عدم
وجود جامعنگري است(.)Lemmetyinen, 2001
جمع بندي الگوهاي تجاري سازي فناوري عنوان شده در ادبيات موضوع
با توجه به محدوديت تعداد صفحات مقاله ،در اين بخش تنها به جمع بندي بررسيهاي صورت گرفته
بر روي برخي از الگوهاي تجاري س��ازي كه خالصه آنها در جدول  1آمده اس��ت ،اش��اره میشود و از
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توضيح تك تك الگوهاي نام برده شده در اين مقاله ،خودداري میشود .بهطور کلي در يک تقسيمبندي
کلي الگوهاي تجاري سازي را میتوان به دو دسته الگوهاي د و بعدي و يا الگوهاي چندبعدي طبقهبندي
نمود .در الگوهاي دو بعدي تجاري سازي ،فرايند تجاريسازي شامل دو بخش است .بخش اول ،مرحله
ايجاد فناوري و بخش دوم ،ارايه فناوری در غالب محصول به بازار میباش��د.اين مراحل همگي پش��ت
سرهم انجام میشوند که در برخي از الگوها ،چرخههاي تکرارپذير و بازخورد به مراحل قبلي نيز وجود
دارد .در اين الگوها ترتيب زماني انجام هر مرحله داراي اهميت است و براي گذر از يک مرحله به مرحله
بعدي معموال يک فعاليت تصميمگيري از سوي مديريت سازمان بايد انجام شود که در صورت تصميم
بر ادامه فرايند ،مرحله بعدي فرايند تجاري سازي پيگيري میشود و در غير اين صورت ،تجاري سازي
فناوري خاتمه میيابد.
در الگوهاي دو بعدي ،عالوه بر مشخص بودن مراحل تجاري سازي فناوري (که معموال محور افقي
يا عمودي ماتريس چند در چند را به خود اختصاص میدهد) ،فعاليتهاي وظيفهاي گوناگوني که در
سازمان براي تجاري سازي فناوري توسط واحدهاي مختلف سازمان يا تيم توسعه دهنده فناوري بايد
صورت گيرد نيز به تصوير کشيده میشوند .اما در الگوهاي چند بعدي ،عالوه بر مراحل تجاري سازي
فن��اوري و فعاليتهايي كه در اي��ن مراحل صورت میگيرد ،ذي نفعان كليدي و يا عوامل نقش آفرين
در فرايند تجاري س��ازي(و حتي بس��ته به س��ليقه محقق موارد ديگري) نيز به الگو اضافه شده است.
معموالً در محور اصلي فرايند ،مراحل تجاري سازي قرار دارد و در هر مرحله ،فعاليتهاي صورت گرفته،

ذينفعان كليدي و عوامل موثر نيز در آن مرحله مشخص شده است.
جدول  -1فراواني اجزاي تشكيل دهنده الگوهاي تجاري سازي از ديدگاه نويسندگان مختلف
عنوان الگو /نام نويسنده

فعاليت

ذينفعان

مراحل(فازهاي)
تجاري سازي

عوامل موثر

فرايند مديريت نوآوريهاي فناوري

ü

ü

ü

-

فرايند نوآوري محصول رويرک

ü

-

ü

-

ü

-

ü

-

()Varjonen, 2006
(.)Rorke and Lux ,1999
تجاريسازي تکنولوژي گلد اسميث
()Goldsmith, 2003
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عنوان الگو /نام نويسنده

فعاليت

ذينفعان

مراحل(فازهاي)
تجاري سازي

عوامل موثر

تجاريسازي كوپر (الگو مرحله  -دروازه)

ü

-

ü

-

تجاري سازي راثول و زگفلد

ü

-

ü

ü

پيشرفت تجاريسازي مؤسسه تجاريسازي

ü

-

ü

-

فرايند توسعه تکنولوژي جديد()Jolly,1997

ü

-

ü

-

تجاري سازي الگو دانشگاه كوئيزلند(Ferguson,

ü

-

ü

-

فرايند تجاريسازي()Varjonen, 2006

ü

-

ü

-

الگوي مفهومي تجاري سازي فناوري

ü

-

ü

-

تجاري سازي فناوري در مراکز تحقيق و

ü

-

ü

-

فرايند تجاريسازي كاركردي از ديدگاه پانل

ü

-

ü

-

تجاري سازي فناوري در صنعت ساخت واحدهاي

ü

-

ü

-

الگوي نوآوري و انتقال دانش در موسسات تحقيقاتي

ü

ü

ü

-

()Cooper, 1990
()Rothwell and Zegveld,1985
استراليا()Ferguson, 2008

)2008

()Golish,2007
توسعه(موسايي)1387،
مختصصان كانادايي()Ferguson, 2008
مسکوني()McCoy ,2008

دولتي اتحاديه اروپا()MacDonald et al, 2004

الزم ب��ه ذکر اس��ت که گودرزي و هم��کاران ( )1390در مقاله خود به فرايندتجاري س��ازي در
پژوهش��گاههاي دولتي اشاره کردهاند که مقاله حاضر در ادامه و به منظور تکميل پژوهش مذکور ،به
بررس��ي جامع ابعاد مختلف تجاري سازي فناوري در اين گونه از سازمانها میپردازد تا الگويي جامع
از تجاري سازي فناوري در پژوهشگاههاي دولتي فراهم نمايد.
روش شناسي تحقيق
ب��ه ط��ور کلی،براي انجام تحقيقات دو نگرش كمي و كيفي وجود دارد .نگرش كيفي براي اجراي اين
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پژوهش بسيار مناسبتر است چرا كه مسئله اصلي اين تحقيق چند بعدي و موضوع مطالعه ،ماهيتي
پوي��ا دارد( .)Denzin and Lincoln ,2000از آنج��ا که هدف اصلي پژوهش��گر از انجام اين تحقيق،
عميق شدن در ساختار فرايند تجاري سازي در موسسات تحقيقاتي دولتي و مشاهده منظم و نظاممند
اين فرايند بدون دس��تکاري در طول زمان بوده اس��ت ،لذا بهتري��ن روش اجراي اين تحقيق ،مطالعه
موردي اس��ت .ين 1بيان ميكند كه مطالعه موردي خصوصا زماني مناس��ب است كه پديده و محتوا را
نميتوان از هم جدا س��اخت(ين .)1381،براي تبيين الگوي تجاريس��ازي در پژوهشگاههاي دولتي از
روش مطالعه چند موردي 2اس��تفاده ش��ده چرا كه با انتخاب چندين مطالعه موردي از چند موسس��ه
تحقيقاتي كه همگي در امر پژوهش و توسعه فناوري فعاليت داشتند ،پايداري و سازگاري الگو استخراج
ش��ده افزايش مييابد .در واقع انتخاب چندين مورد به جاي يك مورد ،اجازه مقايس��ه بين فرايندهاي
مختلفي كه از ابتدا تا انتهاي تجاريس��ازي فناوري توس��ط چندين پژوهشگاه به كار گرفته شده است
را با هم فراهم میس��ازد و اين امر به كس��ب نتايج بهتر كمك ميكند .الزم به ذکر است که محقق در
چارچوب مطالعات ميداني خود از ابزارهاي مش��اهده مس��تقيم ،مصاحبه عميق نيمه ساختمند و نيز
مطالعات اسنادي استفاده كرده است.
اجراي مطالعات موردي
معرفي

از بين پژوهش��کدهها و پژوهشگاههاي دولتي موجود 6 ،واحد پژوهشي داراي موافقت قطعي از وزارت
علوم،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي جهت انجام مطالعه موردي براساس
معيارهاي ذيل انتخاب شدند:
•داش��تن رتبه  Aو يا  Bوزارت علوم و بهترين ميزان عملكرد در حوزه پژوهشي و تجاري سازي
فناوري در سالهاي اخير
•شهرت موسسه تحقيقاتي به در اختيار داشتن اعضاي هيات علمي مجرب ،و نيز مشهور بودن در
بين وزارتخانههاي علوم و بهداشت به عنوان موسسهای موفق در امر تجاريسازي
•موسسه تحقيقاتي دولتي در نظر گرفته میشود كه رياست آن موسسه توسط حاكميت (نهادهاي
دولتي نظير وزارت علوم ،وزارت بهداش��ت يا شوراي عالي انقالب فرهنگي) تعيين شده و تمام
1 - Yin
2 - Multiple case study
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يا بخشي از بودجه اين موسسه توسط حاكميت تامين شود و به نوعي از امكانات دولتي جهت
اجراي تحقيقات خود استفاده نمايد.
•فعاليت پژوهشي تخصصي در يکي از حوزههاي پزشكي ،علوم انساني ،علوم پايه ،فني و مهندسي
و يا كشاورزي و منابع طبيعي
•براساس معيارهاي مذكور ،پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ،موسسه
تحقيقات گياه پزش��کي ،مركز تحقيقات علوم و فناوري پزشكي ،انستيتو پاستور ايران و جهاد
دانش��گاهي انتخاب ش��دند كه جدول  2اسامي موسسات و پژوهش��گاههاي منتخب ،فهرست

پروژههاي تجاري شده(و بعضاً تجاري نشده) و رتبه اين پژوهشگاههارا نشان میدهد.

الزم به ذکر است که از ديدگاه ماکسول 1شناسايي و تحليل موارد منفي 2يكي از بخشهاي كليدي
در آزمون اعتبار نتايج و الگوهاي بدس��ت آمده در روش تحقيق كيفي و مطالعه موردي میباشد .اصل
پايهاي در بررسي موارد منفي در مطالعات موردي بر اين اساس استوار است كه چه مسايلي باعث بروز
تمايز بين يك مورد مثبت از يك مورد منفي ش��ده اند( .)Maxwell, 2004به همين س��بب در اين
پژوهش نيز چند مطالعه موردي كه فرايند تجاري سازي فناوري در آنها با موفقيت همراه نشده است،3
مورد بررسي قرار گرفت تا مشخص شود علل عدم موفقيت و تفاوتهاي ايجاد شده بين موارد موفق و
ناموفق چه بوده است.
جمع آوري اطالعات از طريق مش��اهدات مستقيم،بررس��ي اسناد و مدارك و مصاحبههاي صورت
گرفته به ش��يوه نيمه ساختار يافته ،بر اس��اس دستور العمل تحقيق انجام شد .در نهايت پس از انجام
ي ش��د و گزارش مطالعه موردي تهيه ش��د .ش��يوه تحليل
مصاحبهها ،مصاحبهها برگردان و جمعبند 
بكار گرفته در اين مقاله ،مقايس��ه با الگوها و مقايس��ه با نظرات محققان ديگر در ادبيات موضوع بوده
اس��ت .ساختار گزارش مطالعات موردي بر اساس شيوه خطي -تحليلي سازماندهي شد .از سوي ديگر
پس از نگارش گزارش مطالعات موردي ،گزارش مطالعه موردي و فرايند طي ش��ده براي تجاريسازي
فناوري که در هر مطالعه موردي بر اساس مصاحبه ،شواهد و مدارك تدوين شده بود ،مجددا در اختيار
1 - Maxwell
2 - Negative Cases
 - 3منظور از موارد ناموفق در اين تحقيق ،مواردي هستند كه فناوري توسعه يافته توسط پژوهشگاهها يا توسط مشتري نهايي
در بازار خريداري نش��ده اس��ت و يا تنها يكبار يك يا چند مشتري آن را خريداري كرده و در دفعات بعدي مشتري حاضر به
پرداخت پول براي خريد آن فناوري نشده است.
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مصاحبه شونده قرار میگرفت تا وي اصالحات الزم را انجام داده و آن را تاييد کند .به اين ترتيب اين
پژوهش از نظر ساختاري قابل اعتماد ميباشد.قابل اعتماد بودن طرح از نظر عوامل خارجي به قابليت
تعميمپذيري نتايج اشاره دارد .معموال در يك تحقيق كه براي ساخت نظريه صورت ميگيرد از چندين
مطالعه موردي و روشهاي جمعآوري اطالعات كيفي استفاده ميشود.در اين تحقيق نيز با بررسي 18
مورد موفق در زمينه تجاري فناوري و  6مورد ناموفق ،با اس��تفاده از منطق تكرارپذيري ،قابل اعتماد
بودن الگو از نظر عوامل خارجي تاييد شد.
طبق نظر ين( ،)1381قابل اعتبار بودن طرح تحقيق به اين اشاره دارد كه هر فردي بتواند به نتايج
مشابه از طريق روش جمعآوري اطالعات و تحليل آن دست يابد .دستورالعمل مطالعه موردي و پايگاه
دادهها و مطالعه موردي ابزارهاي مستندسازي هستند كه قابليت اعتبار طرح تحقيق را فراهم میسازند.
الزم به ذکر اس��ت که از روشهاي جداول تطابقي دو بعدي ،روايت گري ،1تحليل محتوا ،2تحليلهاي
درون موردي 3و ميان موردي 4و استفاده از گروه كانوني 5،براي تحليل اطالعات در اين پژوهش استفاده
شده است.
جدول  -2اسامي پژوهشگاههاي منتخب وفهرست پروژههاي تجاري شده
موفق و ناموفق بررسي در مطالعات موردي

مواردتجاري
شده
نام پژوهشگاه

موفق

تاسيس
شركت

فروش
محصول يا
خدمت

ناموفق (ويا تجاري نشده)

اعطاي
امتياز

پروژه
سفارشي

فروش
تاسيس
محصول يا
شركت
خدمت

رتبه

اعطاي پروژه سال سال
امتياز سفارشي 88 87

پژوهشگاه
صنعت نفت

الف-فناوري 1الف-فناوري4
(نرم افزار)
(روغن)
فناوري2
(كاتاليست) ب -فناوري ب -فناوري
(3روغن) (5حفاري)

پژوهشکده
بيوتکنولوژي
کشاورزي

فناوري 7
(گياه)

B

موسسه
تحقيقات گياه
پزشکي

الف -فناوري
8
ب -فناوري9
(آفت کش)

B

فناوري 6
(نرم افزار)

B A

B

B

1 - Narration
2 - Content Analysis
3 - Within Case Analysis
4 - Cross Case Analysis
5 - Focus Group
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فناوري11
(وسيله
جراحي)

مركز تحقيقات

فناوري 10
علوم و فناوري
(ميكروسكوپ)
پزشكي

الف-فناوري
فناوري
(12واکسن) فناوري
( 15ماده
ب -فناوري (14کيت
(13روش تشخيصي) آزمايشکاهي)
درماني)

انستيتوپاستور
ايران

جهاد دانشگاهي

فناوري
( 18سلول
بنيادي)

الف -فناوري
( 19ماده
شيميايي)
ب -فناوري
( 20علوم
انساني)

الف -فناوري
( 21علوم
انساني)
ب -فناوري
(22علوم
انساني)

*

فناوري فناوري 17
(كيت
(16ماده
آزمايشکاهي) تشخيصي)

*

الف-فناوري
(23واکسن)
ب -فناوري
( 24نرم
افزار)

B

1

*

*

B

1در اينج��ا به عنوان مثال به فرايند تجاري س��ازي يكي از مطالعات م��وردي صورت گرفته كه به
منظور حفظ اس��رار پروژه يك نام فرضي براي آن اختيار ش��ده اس��ت ،اشاره میشود .ترانسفورماتورها
دستگاههايي هستند كه به منظور کم يا زياد کردن ولتاژ جريان برق متناوب بکار میروند .اين وسايل
به طور کلي از دو س��يم پيچ تش��کيل میشوند که توسط مواد عايق الکتريسيته از يکديگر کامال مجزا
میش��وند .در دو عمل کم يا زياد کردن ولتاژ برق ،مقدار انرژي در داخل س��يم پيچهاي ترانسفورماتور
تلف میش��ود که به صورت حرارت در آنها ظاهر و بايس��تي خارج ش��ود .در ترانسهاي کوچک مقدار
حرارت توليدي کم بوده و توسط جريان هوا از بدنه خارجي ترانسفورماتور به اتمسفر منتقل میشود.
اما در ترانسهاي بزرگ اين حرارت قابل توجه اس��ت بطوريکه دما گاهي از  150درجه س��انتيگراد نيز
تجاوز میکند و در اين موارد روغن ترانس عالوه بر ايجاد محيط عايق الکتريکي بايستي توانايي انتقال
حرارت را به محيط خارج ترانس را دارا باشد .ميزان نياز داخلي کشور به روغن ترانس ايکس در حدود
 20000تن در سال برآورد ميشود و اين نياز رو به افزايش است .در ايران به علت نبود نفت خام پايه
نفتنيک براي روغنهاي ترانس ايکس الزاما بايس��تي از فناوريهاي مناس��ب و حتي االمکان سازگار با
مواد اوليه داخلي اس��تفاده شود .با توجه به آنچه كه بدان اشاره شد ،در سال  1382پژوهشگاه صنعت
نفت طرح دس��تيابي به تکنولوژي توليد روغن ايکس را در دس��تور کار خود قرارداد و در نهايت امتياز
اين تکنولوژي در قالب قراردادي به صورت انحصاري در سال  1386به بخش خصوصي واگذار گرديد.
 -1نحوه ارزيابي و رتبه بندي مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي با وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
متفاوت است لذا در اين ستون گريد اين موسسات آورده نشده است.
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با اين مقدمه ،نمودار يك ،فرايند طي شده براي تجاري سازي فناوري 1را در پژوهشگاه نشان ميدهد.
ػذم تاميه مالي پزيصٌ

خيز

باساري بزاي

ريغه ايکظ در

خاتمٍ پزيصٌ تًعؼٍ

ايزان يجًد دارد؟

تکىًلًصي ريغه
ايکظ

ارجاع مًضًع باسار ريغه

اػالم بٍ مذيزيت

پضيَؾگاٌ جُت اختقاؿ
مىابغ مالي

يك پزيصٌ تحقيقاتي

ريي ايذٌ

اعتفادٌ اس مىابغ مالي اخذ

Bench

تحقيقاتي

تجاري آن در جزيان اجزاي

مىابغ مالي جُت ادامٍ كار بز

ادامٍ فؼاليتَاي تحقيقاتي بٍ

پزيصٌ) در يك پزيصٌ

ريغىي ي كاربزدَاي خاؿ

تًعط محقق بزاي دريافت

دعتيابي بٍ محقًل ي

ؽذٌ

مًجًد در يك تزكيب

ايکظ بٍ ياحذ تحقيقات باسار

بلٍ

مىظًر تًعؼٍ فىايري با

حذط محقق بٍ پتاوغيل

فؼاليت محقق (مذيز

دريافت گًاَي كيفيت تًليذ

ثبت اختزاع فزايىذ تًليذ

ريغه ي َماَىگي با عايز

فزايىذ تًليذ آن در مقياط

ريغه ايکظ در ادارٌ

بخؼَاي پضيَؾگاٌ جُت

مالکيت فىؼتي

ادامٍ فزايىذ تجاري عاسي

خيز

جغتجًي

مؾتزيان ديگز
بلٍ
اوقؼاد قزارداد با ؽزكت
دريافت كىىذٌ فىايري

آيا خزيذار تًاومىذي فىي ي مالي

السم را بزاي تًليذ محقًل دارد؟

بزگشاري جلغٍ ي اثبات

عطح كيفيت فىايري با
آخزيه اعتاوذاردَا بٍ
مؾتزيان

جغتجً بزاي يافته

مؾتزي بالقًٌ جُت
ياگذاري فىايري

اوجام مًارد متؼُذ ؽذٌ در

دريافت پيؼ پزداخت
قزارداد

قزارداد اس قبيل تُيٍ ليغت
تجُيشات ،فزايىذَاي السم
بزاي تًليذ ريغه ي رفغ

وًاقـ فزايىذ بٍ َىگام

وظارت بز ػمليات عاخت
وقب ي راٌاوذاسي
تجُيشات

تًليذ ريغه در كارخاوٍ در
آباوماٌ 1388

دريافت مبلغ بخؼ وُايي

قزارداد ي ارايٍ مؾايرٌ عپظ
فزيػ بز حغب مًرد

وقب ي اجزا

نمودار  -1فرايند طي شده براي تجاريسازي روغن ايکس(فناوري )1

تحليل درون موردي فناوري ( 1روغن ايکس)
بررس��ي دقيق فرايند طي ش��ده براي تجاري س��ازي روغن ايکس از منظر مراحل تجاري س��ازي و
فعاليتهاي صورت گرفته در طي اين فرايند ،حاكي از آن است كه دو مرحله اصلي تصميمگيري يكي
به منظور تصويب انجام پژوهش و ديگري اعطاي امتياز فناوري توس��عه يافته ،در پژوهش��گاه به يك
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ش��ركت خصوصي قابل تمايز از يكديگر اس��ت .در طي اين دو مرحله از فرايند تجاري س��ازي كه اين
تصميمگيريها صورت گرفته است،گامهايي براي اينكه فناوري طي آن توسعه يافته و در نهايت توسط
مشتري نهايي امتيازش خريداري شود ،طي شده است.در ابتدا ايده اوليه توسط محقق شناسايي شده،
مطالعات اوليه در اين خصوص صورت پذيرفته و در نهايت ارزيابي و تصميمگيري براي ادامه پروژه در
قالب يك فعاليت تحقيقاتي انجام شده است .پس از تاييد مقامات مسئول در پژوهشگاه و تامين منابع
مالي الزم،گامي در جهت اجراي تحقيق و س��اخت روغن در مقياس آزمايشگاهي صورت گرفته است.
س��پس براي تاييد كيفيت و ميزان كارايي اين روغن ،ارزيابي با اس��تانداردهاي موجود انجام شده و در
گام بع��دي پس از تاييد كيفيت روغن توليدي و اطمينان از كارايي آن ،با انجام مذاكره و البي گري با
مشتريان بالقوه و ارزيابي توانمندي آنها ،فناوري به آنها واگذار شده است .در نهايت خدماتي در حين
توليد و فروش محصول نيز به مش��تري نهايي ارايه ش��ده است .نكته قابل توجه توالي انجام هر مرحله
است به اين معنا كه شناسايي و شكل گيري ايده ابتدا صورت گرفته و پس از ارزيابي و تاييد تحقيق
توسط مقامات مسئول ،تحقيق به اجرا در آمده و در نهايت به مشتري واگذار شده است .از سوي ديگر،
همانگونه كه از مطالعه موردي مذكور مش��خص است در طي هريك از اين گامها ،يكسري فعاليت در
داخل و خارج پژوهشگاه توسط ذي نفعان مختلف انجام شده است.به طور كلي در اين پروژه میتوان
فعاليتهايي چون توس��عه فناوري ،تحقيقات بازار ،تامين منابع الزم نظير نيروي انساني و مالي ،تدوين
وثب��ت اختراع ،تدوين و ثبت قرارداد ،بازاريابي ،مذاكره و چانه زنی(البي گري) با مش��تري و يا س��اير
ذينفعان را مشاهده نمود .با توجه به مصاحبههاي انجام شده و اسناد مورد بررسي در فرايند اين مورد
كاوي،ذي نفعان اصلي كه در مراحل مختلف تجاري سازي اين مورد اثر گذار بودهاند به قرار ذيلاند:
•اعضاي تيم تحقيق
•مسئول تيم تحقيق(محقق اصلي)
•معاونين بازرگاني و فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه
•واحد مالكيت فكري و امورحقوقي و قراردادهاي پژوهشگاه
•رييس مرکز تحقيقات روغن پژوهشگاه
•شركت ارزياب استاندارد (آزمايشگاه ارزيابي و تاييد كننده استاندارد)
•وزارت نيرو(تدوين كننده استاندارد)
•اداره مالكيت صنعتي
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•شركت خصوصي خريدار امتياز فناوري
•شركتهاي وارد كننده روغن به كشور(رقباي تجاري)
از س��وي ديگر،عوامل درون سازماني و بيرون سازماني اصلي پيشران و يا بازدارنده نقش آفرين در
فرايند تجاري سازي در اين مورد به قرار ذيل بودند:
الف -عوامل پيشران درون سازماني:

•وجود روحيه خطر پذيري در مديران و كاركنان سازمان
•حس كنجكاوي و انگيزه فراوان محقق و مسئول تيم توسعه فناوري براي نشان دادن قابليتهاي
فني خود
•دانش و توانمنديهاي فني مسئول تيم توسعه فناوري
•مسئوليت پذيري مسئول و اعضاي تيم توسعه دهنده فناوري
•حمايت مديران ارشد پژوهشگاه از توسعه و تجاري سازي فناوري
•شناسايي وجود بازار مناسب براي فناوري پيش از اقدام به توسعه فناوري توسط پژوهشگر اصلي
•در دسترس بودن تجهيزات و امكانات الزم براي توسعه فناوري
ب -عوامل بازدارنده درون سازماني:

•نبود قوانين شفاف براي تسهيم منافع حاصل از تجاري سازي فناوري بين اعضاي تيم پژوهش
•عدم وجود يك استراتژي مشخص براي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاه
• كمبود تامين منابع مالي الزم از سوي پژوهشگاه براي توسعه فناوري و تجاري سازي آن
•كمبود وجود فرهنگ و تفكر تجاري سازي حاكم بر كل سازمان كه هم در استراتژي سازمان
و هم در فرهنگ مديران و كاركنان نهادينه شده باشد.
ج -عوامل پيشران برون سازماني:

•وجود بازار مناسب براي فناوري
•تخصيص منابع مالي مناسب از سوي شركت ملي نفت براي توسعه فناوري
•قيمت رقابتي و پايين فناوري توسعه يافته شده توسط پژوهشگاه در مقايسه با فناوريهاي رقيب
د -عوامل بازدارنده برون سازماني:

•مشخص نبودن صالحيت و بیطرفي آزمايشگاههاي مرجع براي تعيين و ارزيابي استانداردهاي
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فناوريهاي داخلي توسعه يافته
•واردات بیرويه روغن و عدم الزام به خريد محصوالت داخلي توس��ط وزارت نيرو و سازمانهاي
زيرمجموعه آن
•وجود رقابت نابرابر بين پژوهشگاه و واردكنندگان محصوالت مشابه به كشور
•در دسترس نبودن آمار و اطالعات الزم جهت انجام تحقيقات بازار
تحليل ميان موردي اوليه
بررس��ي دقيق تحليلهاي درون موردي اوليهای كه بر روي  24فرايند تجاري س��ازي طي ش��ده نشان
میدهد كه در تمامي اين مطالعات ،فرايند تجاري سازي شامل چند مرحله اصلي است كه اين مراحل،
خود ش��امل يكس��ري زير مرحله (گام اجرايي) وج��ود دارد.جدول 3به مقايس��ه مراحل و فعاليتهاي
تجاريسازي صورت گرفته در موارد مطالعه شده اختصاص دارد .الزم به ذکر است که به دليل محدوديت
تعداد صفحات مقاله فقط به  2مورد از تحليلهاي اوليه صورت گرفته به عنوان نمونه اشاره شده است.
جدول  -3مراحل و فعاليتهاي تجاري سازي موفق در مطالعات موردي انجام شده
اطالعات
تحليلي تعداد
مراحل

عنوان
مطالعه موردي

فناوري ( 1در
حوزه روغن)

فناوري2
(درحوزه

كاتاليست)

اصلي

تعداد مراحل تصميمگيري

تعداد مراحل فرعي(نام

تعداد فعاليتهاي صورت

(نام مرحله)

هر مرحله)

گرفته(نام هر فعاليت)

3

(6توسعه فناوري ،تحقيقات
(7شناسايي ايده ،ارزيابي
( 2مرحله اول تصويب
بازار،تامين منابع الزم نظير نيروي
ايده،مفهوم سازي در
انساني و مالي،تدوين وثبت اختراع،
انجام تحقيق و مرحله دوم قالب پروپوزال ،اجراي
تصميمگيري در خصوص تحقيق،ساخت نمونه اوليه ،تدوين و ثبت قرارداد ،بازاريابي،
ارزيابي نمونه اوليه،افزايش هماهنگي سازي و اتخاذ تصميم،
اعطاي امتياز فناوري)
مذاكره و چانه زنی با مشتري)
مقياس توليد)

4

(8توسعه فناوري و مستند سازي،
(10شناسايي ايده ،ارزيابي
تحقيقات بازار،تامين منابع الزم
ايده،مفهوم سازي در
( 2مرحله اول تصويب
نظير نيروي انساني و مالي،تدوين
قالب پروپوزال ،اجراي
انتقال فناوري و انجام
وثبت اختراع ،تدوين و ثبت
تحقيق براي كسب دانش تحقيق،ساخت نمونه اوليه،
قرارداد ،بازاريابي ،هماهنگي سازي
و مرحله دوم تصميمگيري ارزيابي نمونه اوليه،افزايش
و اتخاذ تصميم،ارزيابي فني و
مقياس توليد ،بازنگري در
در خصوص فروش
اقتصادي،برون سپاري بخشي از
توليد محصول ،توليد انبوه
فناوري)
توسعه فناوري ،مذاكره و چانه زنی
و فروش)
با ذي نفعان)
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با مقايس��ه اطالعات طبقه بندي شده در اين جدول براي  24مطالعه موردي صورت گرفته ،نتايج
بسيار جالبي به شرح ذيل بدست آمد:
•باالترين ميزان تکرار در مراحل اصلي تجاريس��ازي عدد  4بود كه نشاندهنده  4مرحله اصلي
در كل فرايند تجاريسازي است .در برخي از مطالعات موردي ،بسته به موضوع و مورد ،حداقل
دو مرحله اصلي براي تجاريس��ازي الزم بوده است .در مواردي كه فقط يك مرحله طي شده،
تجاريسازي موفقيتي را در بر نداشته است.
•با توجه به بررس��ي فرايندهاي تجاري س��ازي ترسيم شده به نظر ميرسد ترتيب مراحل اصلي
با نظم خاصي همراه اس��ت به طوري كه قريب به اتفاق موارد ،مراحل از يك تا چهار به ترتيب
طي شده است.
•در كل فراين��د تجاري س��ازي در بين مراحل اصلي چهارگانه ،به نظر میرس��د دو گونه اتخاذ
تصميم وجود دارد .تصميمگيري اول پس از مش��خص ش��دن ابع��اد مختلف تحقيق در جهت
دستيابي به فناوري خاصي كه در قالب يك پروپوزال به مديريت پژوهشگاه ارايه میشود ،اتخاذ
میگردد و تصميمگيري دوم زماني صورت میگیرد كه نتيجه تحقيق به شكل فناوري محصول
و يا فرايند(دانش فني) پس از ارزيابيهاي مختلف كارايي آن اثبات شده و آماده تصميمگيري
از سوي مديريت سازمان در خصوص اين است كه با چه استراتژي تجاري شود.
•در كل فرايند چهار گانه اصلي تجاري س��ازي فناوري 14 ،مرحله فرعي يا گام تجاري س��ازي
وجود دارد.
•ممکن اس��ت  8فعاليت در مراحل مختلف تجاري سازي صورت گيرد ،كه بسته به مورد ممكن
است تعداد كمتري از اين فعاليتها در عمل انجام شده باشد.
•از نظر فعاليتها و مراحل طي شده در طول فرايند تجاري سازي بين پروژههاي موفق و ناموفق
تفاوت چندانی وجود ندارد به غير از اينكه در برخي از پروژههايي كه به تجاري سازي نرسيدهاند،
دو مرحله تصميمگيري طي نش��ده اس��ت و يا برخي از فعاليتهاي الزم براي تجاري سازي مد
نظر مدير پروژه قرار نگرفته اس��ت و به همين س��بب كه برخي از اين فعاليتها انجام نشده اند،
تجاريسازي پروژه به شكست انجاميده است!
با مقايس��ه مطالعات موردي با ادبيات موضوع میتوان مراحل طي ش��ده در فرايند تجاري س��ازي
پژوهشگاههاي دولتي را به شيوه ذيل تحليل نمود:
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الف -مراحل اصلي و فرعي تجاري سازي:

•مرحله اول :شامل گامهاي اجرايي شناسايي ايده ،ارزيابي ايده ،مفهوم سازي ايده يا فناوري در
قالب طرح پيشنهادي(پروپوزال) تحقيق و تصميمگيري مديريت يا مقامات مسئول رده باالي
سازمان در خصوص پذيرش پيشنهاد تحقيق براي اجراي آن در پژوهشگاه
•مرحله دوم  :شامل گامهاي اجراي تحقيق،ساخت نمونه اوليه و ارزيابي نمونه اوليه
•مرحله سوم :تصميمگيري مديريت سازمان در خصوص اتخاذ استراتژي تجاري سازي فناوري
•مرحله چهارم  :شامل گامهاي اجرايي افزايش مقياس توليد ،بازنگري توليد محصول و توليد انبوه
•مرحله پنجم  :شامل فروش و بهبود مستمر محصول و ارايه خدمات به مشتري
ب -فعاليتهاي تجاري سازي:

بررسي مطالعات موردي نشان داد که  8فعاليت عمده میتواند در مراحل مختلف تجاريسازي
ص��ورت پذي��رد كه اين فعاليتها عبارت بودند از :انجام تحقيق و توس��عه ،مستندس��ازي دانش
توس��عهيافته ،فعاليتهايي هماهنگي و تصميمگيري درونس��ازماني بين بخش��هاي س��ازمان و
ذينفعان مختلف جهت ارايه خدمت جديد ،تحقيقات بازار ،ارزيابي فني و اقتصادي،برون سپاري
توس��عه فناوري ،تامين منابع الزم نظير نيروي انس��اني و مالي،تدوين و ثب��ت قرارداد و انجام
بررسيهاي حقوقي ،و مذاكره و چانه زنی با ذي نفعان دروني و بيروني.
اين فعاليتها با فعاليتهاي بررس��ي ش��ده در جدول يک تطابق داشته و از اين فعاليتها میتوان در
راستاي تدوين الگوي پيشنهادي براي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاههاي دولتي استفاده نمود .تا
اينجا دو بعد از الگوي تجاري سازي فناوري يعني مراحل و فعاليتها با مقايسه اوليه با ادبيات تحقيق،
مشخص شد .جدول  4نمايانگر چارچوب تحليلي است كه حاصل تحليل اوليه مطالعات موردي صورت
گرفته و مقايسه آن با ادبيات تحقيق میباشد .به منظور تدوين الگوي تجاري سازي ،اطالعات مربوط
ب��ه كلي��ه مطالعات موردي صورت گرفته در داخل اين چارچوب ب��ه ترتيب رخ دادن هر فعاليت قرار
داده میشود.
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جدول  -4چارچوب نهايي براي تحليل فرايند تجاري سازي مطالعات موردي

( )14بهبود مستمر محصول و ارايه خدمات پس از فروش

( )13فروش

( )12توليد انبوه

( )11بازنگري توليد محصول

( )10افزايش مقياس توليد محصول

( )9تاسيس شركت

( )8اعطاي امتياز يا فروش فناوري

( )7ارزيابي نمونه اوليه و يا پايلوت

( )6ساخت نمونه اوليه و يا پايلوت

( )5اجراي تحقيق

( )4تصويب پيشنهاد تحقيق

( )3مفهوم سازي فناوري در قالب يك پروژه تحقيقاتي

( )2ارزيابي و انتخاب ايده

تصميمگيري

( )1شكل گيري ايده (شناخت محركها و نيازها)

ورود به
بازار و
فروش

توسعه محصول
(خدمت)جديد

تحقيق

تصميمگيري

نوآوري از خط
مقدم

مراحل
تجاري سازي
فناوري (فازها)

فعاليتها
الف -توسعه فناوري
و مستند سازي
دانش فني
ب -ارزيابي فني و
اقتصادي
ج -بازاريابي و انجام
تحقيقات بازار
د -هماهنگ سازي
و اتخاذ تصميم
ه -تامين و تخصيص
منابع
و -حفاظت از
داراييهاي فكري و
انجام امور حقوقي
ز -مذاكره و
البيگري
ح -برون سپاري
بخشي از توسعه
فناوري
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تحليل ميان موردي ثانويه
در اين بخش با استفاده از جدول شماره  4اطالعات مربوط به كليه مطالعات موردي صورت گرفته در

داخل اين چارچوب به ترتيب رخ دادن هر فعاليت قرار داده شد و مجددا ً مورد تحليل قرار گرفت .بر
اين اس��اس مجموع تکرار فعاليتهاي صورت گرفته در فرايند تجاري س��ازي پروژههايي كه با موفقيت
تجاريس��ازي ش��ده اند ،در هر خانه از جدول تحليلي فوق الذكر با يكديگر جمع شده و در نهايت در
جدول ش��ماره  5به تصوير كش��يده شده اس��ت .همانطور كه در جدول  5نيز مشخص است باالترين
فراواني فعاليتهاي صورت گرفته در فرايند تجاري س��ازي فناوري به ترتيب اهميت :توسعه فناوري و
مستند سازي؛ مذاكره و البي گري با ذي نفعان مختلف و هماهنگ سازي و اتخاذ تصميم است .عالوه
براين ،باالترين فراواني و تكرار در مراحل تجاري سازي پروژههايي كه با موفقيت تجاريسازي شدهاند،
به ترتيب مربوط به مفهوم سازي فناوري در قالب يك پروژه تحقيقاتي؛ ارزيابي نمونه اوليه و يا پايلوت
و در نهايت اعطاي امتياز يا فروش فناوري است.از سوي ديگر به منظور مشخص كردن توالي مراحل
تجاري س��ازي در الگوي نهايي،اطالعات مربوط به هر يك از مطالعات صورت گرفته بر حس��ب توالي
ترتيب و وقوع اين فعاليتها در جدول ش��ماره  6آورده ش��ده است.همانطور كه مشخص است مراحل
تجاري سازي در تمامي مطالعات موردي صورت گرفته از يك نظم خاصي تبعيت نموده و مراحل  1تا
 14به ترتيب پشت سرهم واقع شده اند .الزم به ذكر است كه برحسب اينكه استراتژي تجاريسازي
فناوري در مرحله دوم تصميمگيري اصلي چه چيزي اتخاذ ش��ده باش��د (تاسيس شركت،فروش كلي
فناوري و يا اعطاي امتياز) برخي از مراحل صورت گرفته بعد از اين مرحله حسب نوع استراتژي تغيير
میكند.
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جدول  -5مجموع تکرار مراحل و فعاليتهاي صورت گرفته در فرايند تجاري سازي مطالعات
موردي صورت گرفته موفق

12
-

( )13فروش

( )9تاسيس شركت

جمع فراواني فعاليتها

92

1

1

4

4

3

6

4

2

3

4

1

2

2

2

18

1

22

6

9

الف -توسعه فناوري
و مستند سازي
دانش فني

1

1

2

2

ب -ارزيابي فني و
اقتصادي

6

ج -بازاريابي و انجام
تحقيقات بازار

8

4

د -هماهنگ سازي
و اتخاذ تصميم

3

2

ه -تامين و تخصيص
منابع

19

10

3

1

2

2

1

11

7

2

3

5

1

3

1

5

2

1

22 17

3

7

8

6

3

1

3

1

58 28 55 50

35

1
8

( )8اعطاي امتياز يا فروش فناوري

( )12توليد انبوه

38

( )7ارزيابي نمونه اوليه و يا پايلوت

( )11بازنگري توليد محصول

35

1

( )6ساخت نمونه اوليه و يا پايلوت

( )10افزايش مقياس توليد محصول

1

( )5اجراي تحقيق

( )14بهبود مستمر محصول و ارايه خدمات پس از فروش

20
69

4

2

1

1

4

2

( )4تصويب پيشنهاد تحقيق

11

4

( )3مفهوم سازي فناوري در قالب يك پروژه تحقيقاتي

1

24 18 16

( )2ارزيابي و انتخاب ايده

7 144

10

5

9

11

6

تحقيق

25 22 10 21

7

فناوري (فازها)

( )1شكل گيري ايده (شناخت محركها و نيازها)

ورود به
بازار و
فروش

توسعه محصول
(خدمت)
تصميمگيري
جديد

نوآوري از خط
تصميمگيري
مقدم

مراحل
تجاريسازي

کارکردها
(فعاليتها)

و -حفاظت از
داراييهاي فكري و
انجام امور حقوقي

2

 14ز -مذاكره و البيگري

3
21 40

ح -برون سپاري
بخشي از توسعه
فناوري

 40جمع فراواني مراحل

قس��مت هاشور خورده :بيشترين ميزان تكرار در هر مرحله كه نشان دهنده فعاليت كليدي در هر
مرحله اصلي است.
قسمت خاكستري :بيشترين ميزان تكرار فعاليتها و مراحل تجاريسازي كه نشان دهنده اهميت
فعاليتها و مراحل تجاريسازي است.
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جدول  -6توالي مراحل تجاري سازي مطالعات موردي موفق صورت گرفته

1
8
1
1
1

7

6

5

4

3

6

5

4
11
3
4
4

3
10

( )13فروش

7

6

5

4

3

( )12توليد انبوه

8

6

5

4

( )11بازنگري توليد محصول

9
11
7

8

7
6
5
8
14

6
5
4
6
13

11

11

10

12

11
10

10
9

8

7
6

9

7
11

10

9

10
14

13

12

9

15

16

14

13

( )9تاسيس شركت

12

11

10

9

10
12

9
9

10

8

5

8

6

7
12

( )5اجراي تحقيق

( )14بهبود مستمر محصول و ارايه خدمات پس از فروش

( )10افزايش مقياس توليد محصول

1

فناوري 18

( )8اعطاي امتياز يا فروش فناوري

1

فناوري 13

( )7ارزيابي نمونه اوليه و يا پايلوت

7

1

( )6ساخت نمونه اوليه و يا پايلوت

11

3
10

8
8
8
8
8
8

7
7
7
7
7
7

6
6
6
6
6
6

7

8

( )4تصويب پيشنهاد تحقيق

12

( )3مفهوم سازي فناوري در قالب يك پروژه تحقيقاتي

9
12
9

4
4
4
4
4
4
4
7
4
3

3
3
3
3
3
3
3
6
3
2

( )2ارزيابي و انتخاب ايده

11

تحقيق

( )1شكلگيري ايده (شناخت محركها و نيازها)

ورود به بازار
و فروش

توسعه محصول
(خدمت) جديد

تصميمگيري

تصميمگيري نوآوري از خط مقدم

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

فناوري 7

2

1

فناوري 8

2

1
1
1

فناوري 9

فناوري 14

فناوري 10

1

فناوري 15
فناوري 12

5
5
5
5
5
5
5
8
5
4
3
5
12

4
11
3

2
2
2
2
9
2
2
2

4
5
5

مراحل
تجاري سازي
فناوري (فازها)

3
3

2
2
9

عنوان مطالعه
موردي

فناوري 1

فناوري 2

فناوري 5
فناوري 4

فناوري 3

فناوري 19
فناوري 20
فناوري 21

فناوري 22
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ع�لاوه بر موارد فوق ،اطالعات حاصل از مطالعات موردي نش��ان میدهد ک��ه حتي اگر مراحل و
فعاليتهاي تجاري س��ازي نيز بدرس��تي انجام ش��وند اما عوامل نقش آفرين ديگري وجود دارند كه در
ص��ورت عدم توجه به آنها در فرايند تجاري س��ازي ،احتمال به شكس��ت انجاميدن پ��روژه را افزايش
میدهند .اين عوامل همان عوامل پيش��ران و بازدارنده درون و يا برون س��ازماني هستند كه در فرايند
تجاري س��ازي و نيز در تعامل با ذي نفعان مختلف نقش بس��زايي دارند و مصاحبه شوندگان مختلف
نيز در كليه مطالعات موردي صورت گرفته به نقش آفريني اين عوامل در فرايند تجاري س��ازي اشاره
كرده اند .به همين منظور در جدولي اين عوامل از ديدگاه مصاحبه شوندگان گوناگون كه در مطالعات
موردي به عوامل نقش آفرين در هر مطالعه اشاره كرده بودند جمع بندي و دسته بندي شدند .سپس با
استفاده از قانون پارتو حدود بيست درصد عواملي كه توسط حدود هشتاد درصد مصاحبه شوندگان در
فرايند تجاري سازي مهم قلمداد شده بودند و بر اهميت آنها اتفاق نظر وجود داشت ،به عنوان عوامل
اصلي نقش آفرين در الگوي تجاري س��ازي تكنولوژي در پژوهشگاههاي دولتي كشور در الگوي نهايي
(نمودار  )2ارايه میشود.
الگوي اوليه براي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاههاي دولتي
با جمع بندي نتايج حاصل از جداول  5و  ،6اجزا ،ترتيب و نحوه چيدمان الگوي تجاري سازي فناوري
در پژوهشگاههاي دولتي كشور مشخص میشود .از آنجا كه در خصوص فعاليتهاي صورت گرفته در هر
مرحله ترتيب و توالي خاصي در هرمرحله يافت نشد ،فعاليتها به صورت يك شكل  7ضلعي كه در مركز
آن فعاليت تصميم سازي و هماهنگي به عنوان يكي از اقدامات كليدي که توسط مسئوالن پروژههاي
تجاري س��ازي در پژوهشگاههاي دولتي به آن اشاره شده بود ،قرار گرفته است.شكل دوار اين فعاليتها
نيز به خاطر تاكيد بر پويايي و نيز عدم مشخص بودن شروع فعاليت در هر مرحله از تجاري سازي در
نظر گرفته شده است.
نتايج حاصل از بررسي الگو پيشنهادي در گروه كانوني
به منظور تکميل الگوي پيشنهادي ،گروهي از متخصصان و خبرگان كشور در حوزه تجاري سازي
فناوري در يك جلسه  3ساعته به همراه توزيع يك پرسشنامه كه تك تك اجزاي تشكيل دهنده اين
الگو از ديدگاه آنها مورد پرس��ش واقع ش��ده بود ،اين الگو را بررسي كردند.اين گروه كانوني متشكل از
دو دس��ته افراد خبره:الف 5 -نفر از مديران و مسئولين تيم تجاري سازي فناوري كه مطالعات موردي
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براساس نظريات آنان شكل گرفته بود و ب 10 -نفر از متخصصان و خبرگان تجاريسازي كه حداقل
 5سال سابقه اجرايي در امر تجاري سازي فناوري در دستگاههاي اجرايي كشور داشتند و در حداقل 1
پروژه تجاريسازي فناوري مشاركت داشته و يا داراي مقاالت و پژوهشهاي علمي در حوزه تجاريسازي
فناوري بوده و در مديريت فرايندهاي تجاري سازي در صنايع و بخش دانشگاهي و پژوهشي در  5سال
اخير مشاركت جدي داشته اند؛ تعيين شدند.
با بيان چگونگي روند تحقيق انجام ش��ده و ارايه الگوي پيش��نهادي حاصل از مطالعات موردي ،از
خبرگان درخواست شد تا پرسشنامههايي كه براي دريافت نظر آنها تهيه شده بود را تكميل كنند .پس
از تكميل و دريافت  14پرسشنامه از  15پرسشنامه توزيع شده ،اطالعات حاصل از اين  14پرسشنامه
مالك عمل براي تجزيه و تحليل قرار گرفت .در نهايت الگوي مذكور با تغييرات اندكي تكميل تر گرديد.
اين تغييرات عبارتند از :اضافه شدن واحد انتقال فناوري (واحد تجاري سازي) به عنوان يكي از ذينفعان
كليدي درون سازماني در الگوي پيشنهادي و در مركز هفت ضلعي قرار گرفتن فعاليت بازاريابي و انجام
تحقيقات بازار به جاي فعاليت هماهنگي س��ازي و اتخاذ تصميم به منظور تاكيد بيش��تر بر اهميت اين
فعاليت در فرايند تجاري سازي در پژوهشگاههاي دولتي.
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نتيجه گيري و ارايه پيشنهادات
در اين مقاله تالش ش��د تا با بررسي عميق فرايند تجاريسازي فناوري با انجام بيست و چهار مطالعه
موردي در ش��ش پژوهش��گاه دولتي ايران ،الگويي براي تجاريس��ازي فناوري در اين گونه از سازمانها
ارايه ش��ود .در ادبيات موضوع تجاريس��ازي فناوري کمتر الگويي ميت��وان يافت که به طور جامع به
تجاريس��ازي در پژوهشگاههاي دولتي پرداخته باشد .تحقيق حاضر نشان داد كه الگوي تجاريسازي
فناوري در اين گونه از س��ازمانها از  4جز :مراحل ،فعاليتها ،ذي نفعان و عوامل نقش آفرين در فرايند
تجاريس��ازي تشكيل شده است .بررسي چالشهاي اشاره شده توسط مديران پژوهشگاهها و مسئولين
پروژههاي تجاريس��ازي نش��ان داد که بخش اول فرايند تجاريسازي در پژوهشگاههاي دولتي ،يعني
اي��ده پردازي ،به خوبي صورت نمیگيرد .در اين بين ،اولين مرحله از فرايند تجاريس��ازي فناوري از
اهميت فراواني به نسبت ساير مراحل برخوردار است چراكه اساس مراحل ديگر بر پايه اين مرحله شكل
میگيرد .متاسفانه در بسياري از پژوهشگاههاي دولتي به سبب آنكه اساساً سازوكاري براي تجاريسازي

فناوري از دير باز در نظر گرفته نش��ده اس��ت و عمده مشكالت به همين مرحله اول باز ميگردد چراكه
بحث ايده پردازي و شناسايي ايدههاي فناورانه كه مورد نياز صنعت و جامعه باشد چندان جدي گرفته
نمیشود و به همين سبب بنيان پروژههاي تجاريسازي به خوبي پايهريزي نميشود.
نتايج حاصل از تحليل مطالعات موردي از منظر سرمايهگذاران /خريداران ،استراتژيهاي اتخاذ شده
براي تجاريسازي تكنولوژي و نيز عوامل محرك تجاريسازي نشان میدهد که سرمايهگذار و خريدار
اوليه و اصلي در اغلب پروژههايي كه با موفقيت تجاريس��ازي ش��دهاند ،بخش دولتي بوده است و تنها
در  5مورد بخش خصوصي به عنوان مشتري نهايي حاضر به خريد امتياز يا محصول نهايي تكنولوژي
توسعه داده شده توسط موسسات تحقيقاتي دولتي بوده است .اين امر حاكي از آن است كه بازار سازي
اوليه از س��وي بخش��هاي دولتي نيازمند تكنولوژي تا چه اندازه در موفقيت فرايند تجاريس��ازي مهم
اس��ت .عالوه براين در پروژههايي كه كش��ش بازار و يا براساس فشار تكنولوژي و كشش بازار پايهريزي
شدهاند ،در عمل با موفقيت بيشتري همراه بودهاند و اغلب پروژههايي كه با شكست مواجه شدهاند ،به
دليل عدم توجه اوليه به نيازهاي بازار و تمركز بيش از حد به توس��عه تكنولوژي از ابتداي شكلگيري
پروژه بوده كه در نهايت باعث عدم موفقيت فرايند تجاريسازي در دنياي واقعي شده است .به منظور
اجراي هرچه بهتر الگوي ارايه ش��ده در اين تحقيق ،پيش��نهادات ذيل به منظور اتخاذ تصميمات موثر
براي بهبود تجاريسازي فناوريهاي توسعه يافته توسط موسسات تحقيقاتي دولتي به محققان ،مديران
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پژوهشگاههاي دولتي و نيز سياستگذاران عرصه علم و فناوري كشور ارايه میشود:
•ضرورت تسلط مسئولين و مجريان طرحهاي توسعه فناوري با فعاليتهاي چون چانه زني و فنون
مذاكره با ذي نفعان و نيز اتخاذ تصميم به هنگام از سوي آنان در فرايند تجاريسازي فناوري
و لزوم پيش بيني دورههاي آموزشي مديريتي براي اين افراد در پژوهشگاهها
•آگاهي بخش��ي به پژوهش��گران در زمينه حقوق مالکيت فکري از طريق آموزش فرايند ثبت
اختراع و نحوه حفاظت از داراييهاي فکري
•ضرورت مش��ارکت تمامي ذي نفعان درون سازماني در فرايند تدوين و تصويب آيين نامههاي
تجاريسازي در پژوهشگاههاي دولتي
•ضرورت استقرار نظام مديريت دانش در پژوهشگاهها به منظور مديريت توسعه نسلهاي بعدي
فناوري
•ضرورت بازي خواني ذي نفعان كليدي متاثر از تجاريسازي فناوري در مراحل مختلف فرايند
تجاريسازي و تنظيم استراتژيهاي تجاريسازي با رفتارهاي ذي نفعان كليدي
•لزوم اصالح قوانين دست و پاگير اداري براي تسهيل فرايند تجاريسازي فناوري در دستگاههاي
دولتي
در نهايت پيش��نهاد میشود که پژوهشگران عالقمند در اين زمينه به تحقيقاتي با موضوع بررسي
تغييرات مورد نياز در قوانين و مقررات دستگاههاي دولتي براي افزايش مشاركت و عالقمندي موسسات
تحقيقاتي دولتي در فرايند تجاريس��ازي و نيز شناس��ايي و ارزيابي مهمترين عوامل اثرگذار بر فرايند
تجاريسازي تكنولوژي در پژوهشگاههاي دولتي به پردازند تا بر دانش سياستگذاران علم و فناوري کشور
در اين حوزه افزوده شود.
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