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ــت. در دنیای کنونی،  ــود اقتصادی آن اس امروزه اهمیت تحقیقات به خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری نیز به دلیل س
ــوم کلمه را از دست داده و به عاملی اقتصادی تبديل شده است. تجاری  تحقیقات، خصلت فرهنگی به معنای مرس
سازی، بخش مهمی از فرآيند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی شود. ايجاد 
بسترهايی برای عرضه دانش و فناوری، عالوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها، منجر 

به رشد اقتصادی و فناوری جامعه می شود.
تجربه چندساله انجام فعالیت های تحقیقاتی نشان می دهد که انجام تحقیقات محض، به تنهايی مفید نبوده و انگیزه ای 
ــتفاده از نتايج تحقیقات در صنعت  ــعه ای ايجاد نمی کند. همچنین عدم اس را برای انجام تحقیقات کاربردی و توس

موجب به هدررفتن انرژی و سرمايه ملی که به اين منظور صرف شده، می گردد.
ــازی فناوری و فرآيند آن، به بررسی اهمیت تجاری سازی  ــود تا ضمن معرفی تجاری س ــعی می ش در اين مقاله س
ــود. همچنین در ادامه عوامل مهم تاثیرگذار در تجاری  ــعه فناوری های جديد پرداخته ش فناوری و نقش آن در توس
سازی فناوری و موفقیت آن و نیز طبقه بندی ريسک های تجاری سازی فناوری مورد بررسی قرار می گیرد. عالوه 
ــی در توسعه اقتصاد ملی به اهمیت سرمايه گذاری در تحقیقات  ــات پژوهش بر اين، ضمن پرداختن به نقش موسس
برای کسب محصول موفق در صنعت )که از فرآيند ايده و فکر تا محصول صنعتی بدست می آيد(، اشاره خواهد شد.

کلمات کليدی: تحقیق، بنگاه دانش بنیان، تجاری سازی نتايج تحقیقات، نوآوری، پارك های فناوری

چکيده: حامد سلطانی گردفرامرزی

 تجاری سازی؛ 
 عاملي موثر در رشد بنگاه های 

دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملي 
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مقدمه
ــی، ديگر فرصت تحقیقات بنیادی و پايه ای را از  امروزه رقابت روزافزون جهان
ــیاری از صنايع گرفته است. به همین دلیل بیشتر شرکت ها مجبورند فقط به  بس
تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. به عبارت ديگر، اهمیت تحقیقات به 

خاطر نوآوری و اهمیت نوآوری به دلیل سود اقتصادی آن است. 
ــت، مراحل گذر  در دنیای کنونی تحقیقات به عاملی اقتصادی تبديل گرديده اس
ــده است و نهادهای علمی- تحقیقاتی بايد بطور آشکار در  از »علم ناب« طی ش
خدمت اقتصاد و تجارت قرار گیرند. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بايد از »هدف 
ــوند و به وسیله ای برای توسعه اقتصادی تبديل گردند. در عصر  بودن« خارج ش
ــاز و کارهايی باشیم که روش تبديل »ايده« به »محصول«  حاضر بايد به دنبال س
ــرعت بخشد. تجاری سازی  را به ما ياد بدهد و روند تبديل علم به ثروت را س
ــیار موثر برای  فناوری، فرآيند تغییر دانش به محصوالت و خدمات و روش بس

انتقال عقايد از ذهن يا آزمايشگاه به دنیايی گسترده تر است.

تجاری سازی فناوری، تعاريف و مفاهيم
ــازی فناوری، خلق محصول، خدمت يا فرآيند جديدی مبتنی بر رفع  تجاری س
ــتمر در راه تبديل نتايج به  ــتلزم تالش مس ــت و رفع آن مس تقاضای جديد اس

محصوالت و خدمات جديد و بازاريابی موفق آنهاست.
ــت. به عبارت ديگر فرآيند  ــیار نزديک اس ــازی به انتقال فناوری بس تجاری س
تجاری سازی، همان فرآيند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز 
ــب و کارهای جديد  ــد و پارك های علم و فناوری به صنايع موجود يا کس رش
است. در واقع تجاری کردن فرآيندی است که از طرح کردن و پروردن يک ايده 
آغاز می شود و به سمت تولید )کاال و  خدمات( و در نهايت فروش آن به مشتری 

)صنعت يا استفاده کننده نهايی( می انجامد.

اهميت تجاری سازی فناوری
ــترهايی برای دانش، عالوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی برای  ايجاد بس
ــود. از آنجا که به بازار  ــد اقتصادی و فنی جامعه می ش ــازمان ها، منجر به رش س
ــانیدن يک محصول می تواند تضمین کننده موفقیت و بقای سازمان ها باشد،  رس
ــت. در سازمان های  ــده اس ــازی به عنوان يک عامل حیاتی مطرح ش تجاری س
ــول معنايی ندارد. در  ــازی يک محص ــی نیز تحقیقات، بدون تجاری س تحقیقات
همین راستا نیز تا فناوری منتقل شده، توسعه نیابد، نمی توان گفت فرآيند انتقال 
ــازی R&D و فناوری به حدی  ــت. اهمیت تجاری س ــده اس فناوری تکمیل ش
است که در حال حاضر بسیاری از موسسات تحقیقاتی با بهره گیری از خدمات 
ــاوره ای و انجام پروژه های تحقیقاتی به صورت همکاری مشترك به تجاری  مش
سازی فناوری خود رسمیت داده اند و تعداد اين گونه مراکز خدمات مشاوره ای 
ــت. در خصوص ايران نیز،  ــورهای پیشرفته صنعتی در حال افزايش اس در کش
طي سال هاي اخیر، مراکز عرضه کننده خدمات فناوری تحت نظر مراکز رشد و 
ــاوره ای به فعاالن حوزه فناوری و  پارك های علم و فناوری به ارائه خدمات مش
شرکت های دانش بنیان می پردازند که البته، نیاز به تقويت هرچه بیشتر اين مراکز 
 Joint Venture ــت. همچنین می توان به ــان اس  امری حیاتی در انجام وظايفش
و سرمايه گذاری خطرپذير نیز به عنوان نمونه هايی از انجام پروژه های تحقیقاتی 

بصورت همکاری مشترك اشاره نمود.
ــور به میزان زيادی به توان رقابتی  ــايان ذکر است که رشد اقتصادی يک کش ش
ــت و توان رقابتی بنگاه ها نیز به تالشهای زيادی،  ــور متکی اس بنگاههای آن کش
ــت. از سال 1980 تا 2001 سهم  ــته اس از جمله توانمندی هاي فناوری آنها وابس

اياالت متحده از تجارت جهانی فناوری های پیشرفته از 31 درصد به 17 درصد 
ــورهای چین، کره جنوبی و بقیه  ــهم کش ــت. در همین زمان س کاهش يافته اس
ــت که دلیل آن،  ــیايی از 7 درصد به 25 درصد افزايش يافته اس ــورهای آس کش
صادرات اين کشورها مبتی بر فناوری های پیشرفته بوده است.2 )جدول 1( ]8[

جدول 1 : سهم صادرات محصوالت دانش بنیان به تفکیک کشورها

سهم صادرات )درصد(کشور

17/1چین

17اياالت متحده

15/2اتحاديه اروپا

8/1ژاپن

0/2هند

متوسط افزايش جهاني از صادرات دانش بنیان : %5

ــازي نتايج تحقیقات و يا تولید صنعتي نمونه هاي تحقیقاتي عالوه بر  تجاري س
ــت آورد هاي تازه اي به همراه دارد  صرفه جويي ارزي و ايجاد انگیزه تحقیق، دس

که از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 توسعه اقتصادي

 ارتقاي سطح تکنولوژيکي کشور و تولید مواد نو با استفاده از فناوري هاي پیشرفته
 باال بردن سطح طراحي و ساخت داخل

 اشتغال زايي و ايجاد زمینه هاي جديد فعالیت براي نیروي کارا و متخصص
 حمايت از صنعت و باالبردن توان مهندسي براي صدور خدمات به خارج 

 زمینه سازي گسترش صنايع وابسته، باالدستي و پايین دستي
 باال بردن قدرت رقابتي در جهت صدور کاالي ساخت داخل و بدست آوردن 

سهم باالتر در تجارت جهاني
 ايجاد اعتماد نسبت به تحقیقات کاربردي و توسعه اي 

برای سال های طوالنی، کاربرد و اجرای نتايج بدست آمده از واحدهای تحقیق و 
توسعه عامل مهمی جهت رشد اقتصادی و تغییرات فناورانه در کشورهای توسعه 
ــعه مانند کره جنوبی( بوده و هست. در اين کشورها  يافته )و بعضاً در حال توس
ــد اقتصادی و افزايش سطح رفاه مردم و سرمايه گذاری  رابطه مستقیمی بین رش

اصولی در بخش تحقیق و توسعه ديده می شود. ]3[
ــان دادن اهمیت فعالیت های تحقیقاتی و تجاری سازی آنها در  در ادامه برای نش
رشد و توسعه اقتصادی، به میزان هزينه کرد برخی از کشورها، روی فعالیت های 

R&D نسبت تولید ناخالص داخلی آنها )GDP( می پردازيم . )جدول 2(

ــود در اکثر کشورهای توسعه يافته سهم  همانطورکه در جدول 2 مالحظه می ش
هزينه کرد روی R&D از GDP بیش از 2 درصد می باشد. اين عدد در خصوص 
ــعه اقتصادی است، بیش از 3  ــاخص های توس فنالند که دارای رتبه بااليی در ش
درصد است. همچنین اين شاخص در خصوص کشورهای دانمارك، ژاپن و کره 

جنوبی نیز قابل مالحظه می باشد. 

نقش تحقيق، توسعه و نوآوری در توسعه و تجاری سازی فناوری
تحقیق به تنهايی سبب توسعه نمی شود، بلکه از طريق تولید محصوالت صنعتی، 
بهبود روش ها و ارائه خدمات به واحدها و بخش های مختلف جامعه و صنعت 
اسباب توسعه فراهم می آيد. امروزه تفاوت بین کشورهای توسعه يافته و درحال 
ــی از تفکر فناورانه و تاثیر آن در توسعه و رشد اقتصادی می باشد.  ــعه، ناش توس

تجاری سازی؛ عاملي موثر در رشد بنگاه های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملي 
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ــعه فناوری های جديد نیز نیازمند انسان افزارها، نرم افزارها، سخت افزارها  توس
و سازمان افزارهای متناسب است که بدون آنها تولید ثروت امکان پذير نخواهد 
ــامل مراحل مختلفی نظیر کشف  ــتگی چرخه تبديل علم به ثروت، ش بود. پیوس
ــاهدات علمی يا  ــکل گیری ايده های کاربردی بر مش قانون بندی های طبیعی، ش
نیازهای طبیعی، ارتقاي سطح ايده به مرحله فناوری، توسعه ايده ها و تبديل آنها 
ــرانجام ورود به چرخه  به فرآيند يا محصول، تولید رقابت پذير و اقتصادی و س

مالی و اقتصادی است.
ــود و جهان و  ــد، ديده بانی از روند فناوری خ ــعه فناوری های جدي ــرای توس ب
ويژگی های موفق ها و ناموفق ها، مهم و اساسی است و کشورها به شدت محتاج 
ــتند. کشورهای موفق  ــناخت عمیق و صحیح جغرافیای لحظه ای فناوری هس ش
جهان مانند ژاپن، افراد متعهدی را بکارگرفته اند تا بتوانند دائماً شکاف فناوری4 
خود را با ديگر کشورها تشخیص دهند و بر اساس آن اولويت های خويش را بروز 
دهند و سیاست ها و برنامه های خود را جهت دهی نمايند. الزمه ناوبری صحیح 
فناوری، شناخت صحیح جغرافیای لحظه ای فناوری، شناخت و تحلیل به روز از 
ــعه از قبیل افزايش درآمد سرانه، توزيع عادالنه درآمد،  همه عوامل موثر در توس
ارتقاي کمی و کیفی اشتغال و به کار بستن آنها در عرصه جهانی است. جغرافیای 
لحظه ای فناوری نشان دهنده مختصات ديگران و در نتیجه کمک کننده به تعیین 
جايگاه کشورها از نظر مزيتها )نسبی و مطلق(، فرصتها و تهديدهای پیش روست.
نمونه ای از سازمان افزارهايی که در فرآيند ايجاد، توسعه و تجاری سازی فناوری 
نقش مهمی دارند، پارك های فناوری می باشند. اين پارك ها پلی میان دانشگاه ها، 
ــد و توسعه فناوری  ــند و بهترين مکان برای رش ــد و صنعت می باش مراکز رش
می باشند. نمونه بسیار موفق آن در جهان دره سیلیکون در اياالت متحده می باشد 
که با حمايت های دولتی آغاز به کار نمود و در نهايت تبديل به مرکز فناوری های 

پیشرفته دنیا شد. 5
ــد. لزومًا  ــه قابل توجه تمايز بین تحقیقات کاربردی و تحقیقات پايه می باش نکت
تمامی تحقیقات پايه به يک محصول تجاری منجر نمی شود. از سوی ديگر تولید 

ثروت با استفاده از فناوری، ديگر نه يک انتخاب، بلکه شرط بقا و ماندگاری در 
بازار جهانی است. 

شکل 1 : ارتباط توسعه / نوآوری با تحقیق 

 توسعه / نوآوری

تحقيق

پ�ول
دان�ش

شکل 1 ارتباط توسعه – نوآوری با تحقیق و چرخه تبديل دانش پول و يا پول 
ــان می دهد. همانطور که شکل نشان می دهد، پول صرف تحقیق  به دانش را نش
ــعه و نوآوری از دانش تولید شده  ــود تا دانش تولید شود، درحالیکه توس می ش

پول می آفرينند.

توسعه و نوآوريتحقيق 

ايجاد موقعیت سرمايه گذاري در 
آينده نامعلوم

ايجاد طراحي محصول و نمونه اولیه 
محصول

تأکید بر کارآيي مبتني بر هزينهتأکید بر اکتشاف مفاهیم جدي

ارزيابي با میزان ثروت تولید شدهارزيابي با میزان علم تولید شده

استفاده از دانش ايجاد دانش

 جدول 3: تفاوت تحقیق با توسعه و نوآوری

کشور 2003 2004 2005  2006 2007 2008  2009 2010
اطريش 2/26 26/2 2/45 2/46 2/52 2/67 2/75 2/75
بلژيک 1/88 1/86 1/83 1/86 1/9 1/96 1/96 -
کانادا 2/04 2/07 2/05 1/97 1/91 1/84 1/95 -
فنالند 3/44 3/45 3/48 3/48 3/47 3/72 3/96 3/88

دانمارك 2/58 2/48 2/46 2/48 2/58 2/87 3/02 -
ترکیه ./48 ./52 ./59 ./58 ./72 ./73 ./85 -
فرانسه 2/17 2/15 1/2 1/2 2/07 2/11 2/21 -

اياالت متحده 2/61 2/54 2/57 2/61 2/67 2/79 - -
آلمان 2/52 2/49 2/49 2/53 2/53 2/68 2/82 -
ايتالیا 1/11 1/1 1/09 1/13 1/18 1/23 1/27 -
ژاپن 2/3 3/17 3/32 3/4 3/44 3/44 - -

کره جنوبی 49/2 2/68 2/79 3/01 3/21 3/36 - -
هلند 1/92 1/93 1/9 1/88 1/81 1/73 1/84 -
بريتانیا 1/75 1/68 1/73 1/75 1/78 1/77 1/87 1/81

OECD متوسط کشورهای عضو 2/21 2/18 2/21 2/24 2/28 2/34 - -
متوسط اتحاديه اروپا )27 کشور( 1/86 1/83 1/82 1/85 1/85 1/92 2/01 -

 GDP نسبت به R&D جدول 2- درصد هزينه کرد روی فعالیت های 

  هزينه کرد روی R&D از کل GDP که بیش از 3% است     هزينه کرد روی R&D از کل GDP که کمتر از 1% است
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همانطور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، خمیرمايه تحقیق بیشتر متمايل 
ــدون در نظرگرفتن  ــت که محقق ب ــگاهی اس به فضای علمی، آکادمیک و دانش
محدوديت های مادی، زمانی، مديريتی و با هدف تولید علم )اعم از کاربردی و 
غیرکاربردی( در يک فضای انتزاعی و بريده از جامعه مشغول تحقیق و پژوهش 
است و موضوع مهم برای او، تولید مقاله است. در مقابل تحقیق، مفهوم توسعه و 
نوآوری مطرح است. در توسعه و نوآوری حرف اساسی را تولید ثروت می زند، 
ــايل،  ــتفاده بهینه از دانش و فناوری به منظور تولید مواد، وس به عبارت ديگر اس
ــت فعلی می گردد.  ــبب بهبود وضعی ــت که س محصوالت و خدمات جديد اس
ــعه و نوآوری می پردازد، نه تنها جداي از جامعه  بنابراين متخصصی که به توس
ــت و حسگرهای او بیش از هر کس ديگر، هر  ــت، بلکه در قلب جامعه اس نیس
حرکت هرچند کوچک ولی مرتبط با حوزه فعالیت خود را هم در بعد داخلي و 
هم در بعد بین المللی شناسايی کرده، تحلیل می کند و خود را برای بهره برداری 

از آن آماده می کند.

عوامل موثر در موفقيت تجاری سازی
ــاختی،  ــاوری، فرآيندی پیچیده و متأثر از عوامل متعدد زيرس ــازی فن تجاری س
فناوری، کسب و کار، اجتماعی، سیاسی، تاريخی و ...است. عواملی که هر کدام 
می تواند از يک سو عامل موفقیت تجاری سازی و از سوی ديگر مانع موفقیت 
ــد. بخش زيادی از عوامل رشد و موفقیت تجاری سازی فناوری در اليه  آن باش
سیاست گذاری و اليه زيرساختی است. هرچند اين دو اليه تمامی عوامل رشد 
و موفقیت تجاری سازی فناوری را در بر نمی گیرد، اما تصحیح اين دو اليه کمک 
بسیاری به ترمیم بقیه عوامل می کند. تجربه نشان داده است که تغییر سیاست های 
ــورهای مختلف، يک جهش ناگهانی را در توسعه فناوری  علم و فناوری در کش
ــورها به دنبال داشته است. جدول 4 تقسیم بندی عوامل رشد و موفقیت  آن کش

تجاری سازی فناوری و توسعه را نشان می دهد.
بازار به عنوان مهمترين عامل در به نتیجه رسیدن فرآيند تجاری سازی فناوری، 
ــت کل زنجیره تجاری سازی فناوری  می تواند به تنهايی باعث موفقیت يا شکس

شود. همچنین برخی از فاکتورهای موثر بر سرعت تجاری سازی عبارتند از:
 انگیزهای حقوقی و مالی برای مخترعان، موسسان و کارمندان حوزه پژوهش؛ 
ــای حقوقی می توان به قوانین ثبت مالکیت معنوی برای مخترعین  از انگیزه ه

اشاره نمود.
 در دسترس بودن مهارت های علمی با کیفیت باال و مهارت های کسب وکار؛ در 
اين راستا، يکی از مزايای حضور شرکت های دانش بنیان در پارك های علم و 
فناوری، استفاده از هم افزايی موجود در راستای مهارت هاي کسب و کار است.

 اعطای سرمايه مطابق با نیاز شرکت های جديد در مرحله از رشد آنها.6 
 توانايی پیش بینی های درازمدت منظم به عنوان پايه ای برای تصمیمات مطمئن 

سرمايه گذاری.
از سوی ديگر می توان برخی از موارد موفقیت تجاری سازی فناوری شرکت های 

موفق را به شرح ذيل بیان نمود:
 آنهايی که با انواع فروش و بازاريابی پیش می روند، نه با گروههای تکنیکی.

ــگاه يا يک آزمايشگاه R&D در ارتباط باشند يا عضو   آنهايی که با يک دانش
يک پارك فناوری موفق هستند.

 آنهايی که قادر به بکارگیری استعدادهای مورد نیاز برای جذب سرمايه باشند.
 آنهايی که جزئی از يک مرکز بزرگ سرمايه گذاری خطر پذير هستند.

ــهرك های صنعتی و قطب های  ــت آنهايی که نزديک به مناطق و ش  و در نهاي
حمل و نقل مهم مانند فرودگاههای بین المللی هستند.

ارزيابی مقدماتی پتانسیل تجاری يک پروژه تحقیقاتی دربردارنده مزايای متعددی 
است که از جمله آنها می توان به تصمیم گیری در خصوص صرف هزينه و زمان 
برای تداوم توسعه آن اشاره نمود. 80% خطرات تجاری سازی در همان 5 سال 

اول فعالیت رخ می دهد. 

تجاری سازی؛ عامل خلق ارزش و ثروت
منظور از خلق ارزش، تولید ثروت و تبديل دانش به درآمد و پول است. تجاری 
سازی فناوری راهکار خلق ارزش از فناوری است که برای تحقق آن الزم است 
تمام حلقه های زنجیره ای به نام زنجیره ارزش که شامل توسعه محصول، تولید، 
فروش، تحويل و خدمات پس از فروش است، از قوت الزم برخوردار باشد. در 
زنجیره ارزش )که در شکل 2 نشان داده شده است(، محل قرارگیری هريک از 
فرآيندها از تحقیق تا بازار تعیین گرديده است. زنجیره ارزش از ايجاد مفهوم که نتیجه 
تحقیق است، شروع شده و با توسعه و نوآوری به فروش و خدمات پس از فروش 
محصول ختم می گردد. برای ايجاد ثروت طی تمامی مراحل زنجیره الزم است. 

فرآيند تجاری سازی R&D و فناوری
برای اينکه يک فناوری وارد بازار تجارت شود، الزم است مراحل زير را طی نمايد:
 سرمايه گذاری در تحقیق و توسعه که به دو دسته قبل از سرمايه گذاری و حین 

اجرای پروژه قابل تقسیم است.
 پژوهش در بازار 

ــی فرآيند، مهندسی محصول، مهندسی  ــی که شامل مهندس  طراحی و مهندس
صنايع و توسعه منابع انسانی می گردد.

جدول 4 : تقسیم بندی عوامل رشد و موفقیت تجاری سازی فناوری و توسعه

خروجي بازيگران زمان الزم تغییر اليه

چشم اندازها، اهداف، رفتارها و ... عناصر تأثیرگذار مانند : استادان، معلمان، رهبران، رسانه ها و ... درازمدت بینش ها

قوانین، مقررات، آئین نامه ها و ... اجراي مختلف حکومت میان مدت و کوتاه مدت سیاست ها

خدمات مورد نیاز تجاري سازي فناوري مسئوالن سازمان ها، مراکز و بازيگران فناوري، بازار و صنعت کوتاه مدت زيرساخت ها و خدمات

تعريف محصولطراحی محصولتولید محصولفروش محصولخدمات پس از فروش ايجاد مفهوم

شکل 2: زنجیره ارزش

تجاری سازی؛ عاملي موثر در رشد بنگاه های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملي 
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کشفتوسعهمعرفی به بازار تجاری سازی

انتقال ايده تحقیق در بازار
» ارزيابی هزينه«

ساخت نمونه تمرکز بر بازار 
استراتژی و ساختار فعالیت تجاری

نهايی کردن محصول نمايش 
فعالیت تجاری

تولید انبوه 
فعالیت عملیات روزمره

شکل 3 : فرآيند تجاری سازی فناوری

 تولید آزمايشی
 آزمايش و اصالح

 آماده ساختن بازار برای پذيرش فناوری که می تواند به بازاريابی در داخلی و 
خارجی قابل تقسیم باشد.

در شکل 3، چهار مرحله از تجاری سازی فناوری نشان داده شده است.
ــردن آن در بازار همراه  ــعه با موفقیت تجاری ک در واقع موفقیت تحقیق و توس
ــعه، نکته مهم ارتباط میان  ــت. در مقوله تجاری کردن نتايج تحقیقات و توس اس
فعالیت های تحقیق و توسعه با نیازهای حال و آينده مشتريان )صنعت و مصرف 

کنندگان( است.  
تالش های تحقیقاتی بايد با شناخت کامل نسبت به روند توسعه علوم و فناوری 
ــد، درغیر اينصورت حاصل کار به  و اطالعات کافی از بازار مصرف همراه باش

ارزش افزوده تبديل نخواهد شد.
دو رکن اساسی در فرآيند تجاری سازی تحقیقات عبارتند از: 

1. سازمان های تحقیقاتی مانند دانشگاه ها، پژوهشکده ها و پارك های علم و فناوری
ــذاران خطرپذير، دولت،  ــرمايه گ ــدگان نتايج تحقیقات مانند صنايع، س 2. گیرن

موسسات غیرانتفاعی و ...
ــات، نیازمند  ــازی موفق نتايج تحقیق ــه بازاريابی و تجاری س ــن صورت ک بدي
شناخت کامل شیوه های رفتاری دو طرف درگیر در فرآيند تجاری سازی است. 
ــازمان های تحقیقاتی به دنبال تجاری سازی يافته های  ــتا، همواره س در اين راس
ــوی ديگر، گیرندگان نتايج تحقیقات در جستجوی  تحقیقاتی خود بوده و از س

دستیابی به فناوری نوين هستند. 7
در شکل 4، فرآيند تجاری سازی تحقیق و توسعه نمايش داده شده است. 

ــازی R&D به عواملی نظیر قابلیت سرمايه گذاری خارجی،  موفقیت تجاری س
ــتهاي دولتها  ــج R&D، مهارت های کارآفرينی و برنامه ها و سیاس ــت نتاي مالکی
ــال 1996 تا 2002، ده هزينه کننده برتر R&D تجاري، 90  ــتگي دارد. از س بس
ــتند، درحالي  ــاي R&D تجاري جهان را در اختیار داش ــد از کل هزينه ه درص
ــورهاي درحال توسعه، اروپاي شرقي و CIS )حوزه آسیاي میانه(  که سهم کش
پايین تر از میانگین جهاني بوده است که نشان مي دهد اين کشورها هنوز به مقدار 

ــت که يکي از مهمترين  ــند. اين درحالیس زيادي به R&D دولتي متکي مي باش
شاخص هاي ارزيابي توسعه کشورها، سرمايه گذاري و تخصیص منابع در حوزه 
ــد. در سال 2004 هزينه هاي تحقیق و توسعه در سطح دنیا حدود  R&D مي باش

000ر729 میلیارد دالر بوده است که از اين میزان مبلغ 000ر652 میلیارد دالر در 
ــورهاي عضو »سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي، )OECD(«8 هزينه  کش
شده است و کشورهاي G-7 )کانادا، فرانسه، آلمان، ايتالیا، ژاپن، بريتانیا و اياالت 
ــعه کشورهاي OECD در  متحده( حدود 83 درصد از هزينه هاي تحقیق و توس

سال 2002 را به خود اختصاص داده اند. 

ريسك ها و عوامل موثر در تجاري سازي فناوري
 جدول 5 تصمیم گیري در خصوص ريسک هاي تجاري سازي فناوري را نشان 
ــرکت هاي  ــازي فناوري، مخصوصاً براي ش مي دهد و عوامل موثر در تجاري س

دانش بنیان بخش خصوصي در جدول 6 آمده است. 
از منظر ديگر، عواملي مانند بازاريابي، تحقیقات، آموزش و مشاوره، منابع انساني 
)با اهمیت بیشتر(، شبکه سازي )به خصوص براي تجاري سازي فناوري در سطح 
بین المللي(، عوامل مالي و فروش به داليلي که ذکر خواهد شد، در تجاري سازي 

فناوري موثرند. )شکل 5( 
ــرکت هاي دانش بنیان شانس  ــب، ش بازاريابي: از طريق يک طرح تجاري مناس

خوبي براي نمايش خود به مشتريان بالقوه، شرکا و سرمايه گذاران دارند.
ــرکت هاي دانش بنیان کوچک و متوسط منابع الزم  ــت ش تحقيقات: ممکن اس
ــند. طبیعتاً اين عدم توانايي منجر  ــته باش براي انجام تحقیقات مورد نیاز را نداش
به ايجاد مانع براي معرفي محصول جديد توسط شرکت مي شود و توان رقابتي 
ــکل، گرنت هاي تحقیقاتي  بنگاه را محدود مي کند. راهکار برون رفت از اين مش

ويژه مي باشد.
ــتر کارآفرينان دانش بنیان، دانشمنداني هستند که فاقد  مش��اوره و آموزش: بیش
ــند. لذا بهره گیري از مراکز خدمات تخصصي  ــب و کار مي باش مهارت هاي کس
ــب و کار، مالي، بازاريابي و ... راه حل اين  ــب آموزش و مشاوره هاي کس و کس

مشکل است.

کشف
تست/ آزمايش

تجسم بخشی به ايده

در آمدعرضه محصول به بازارنمونه سازیمنبع تأمین مالی اثبات مفهومی محصول

طرح کسب و کار 
توليد در توسعه محصولتأمين مالكيت فكری

مقياس باالتر

ساخت 
بازاريابی 

توزيع

شکل 4 – فرآيند تجاری سازی تحقیق و توسعه
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منابع انساني: در کشور اطريش براي تقويت بخش دانش بنیان، برنامه ملي جذب 
متخصصان از سرتاسر دنیا و تشويق اطريشي هاي مقیم خارج، براي برگشت به 

کشور وجود دارد.
ــود تا  ــبب مي ش ــده و س ش��بكه س��ازي: موجب هم افزايي بین کارآفرينان ش

شرکت هاي نوپا نیز پا به عرصه بازار بگذارند.
عوامل مالي: همسو سازي سیاست هاي مالي شرکت هاي نوپا با ايده هاي کسب 
وکار سبب مي شود ذهن هاي خألق، ايده هاي کسب و کار خود را تجاري نمايند.

ــرکت ها در اولین فروش  ــراي حمايت از ش ــد برنامه هاي معیني ب ف��روش : باي
ــگاهها، همايش ها و ...  محصول جديد خود مانند حمايت جهت حضور نمايش

ايجاد شود.

طبقه بندي تجاري سازي فناوري
جدول 7 طبقه بندي انواع تجاري سازي فناوري را نشان مي دهد.

مهمترين مشكالت تجاري سازي فناوري:
عمده ترين مشکالت در مسیر تجاري سازي عبارتند از: •
کمرنگ بودن مشارکت محققان در ايجاد ارتباط »بازار« و محیط »تولید«  •
ــعه و انتظار براي دريافت پول است و اين  • تجاري سازي فناوري نیازمند توس

فرآيند، دشوار و در عین حال طوالني است.
ــتلزم صرف وقت و زمان است و به همین علت هم بیشتر  • ــازي مس تجاري س

نوآوران شرکت ها و کارآفرينان، تحقیقات کافي در بازار را انجام نمي دهند. از 
اين رو، تنها يک ايده از 3000 ايده منجر به موفقیت مي شود. 

قیف توسعه نشان دهنده آن است که اکثر ايده ها و نوآوري ها، به محصول منتج 
نشده و به بازار نمي رسند.

ــعه اين است که غالباً مديران  ــه توس در واقع يکي از عوامل ناکامی قیف پروس
فراموش می کنند که پروسه، نیازمند حمايت و تنظیمات ديگر بخش های سازمان 
ــت که توجه مديران رده باال غالباً در بدترين زمان  ــد. مورد ديگر اين اس می باش

R&D کسب و کارهاي بزرگکسب و کارهاي کوچکنوآوران، آزمايشگاه هاي

طراحي سازمان، هدف گذاري، تعیین 
ورودي ها جهت برآورده سازي اهداف

تاسیس و ثبت شرکت و هزينه هاي آنسرمايه گذاري خطرپذير
خودتان انجام دهید

مشورت دادن
دادن مجوز

اتحاد راهبردي
سرمايه گذاري مشترك

دادن مجوز
اتحاد راهبردي

سرمايه گذاري مشترك
ادغام شرکت ها/مالکیت
ساخت تجهیزات اصلي

تشکیل بخش هاي مستقل
اتحاد راهبردي

سرمايه گذاري مشترك
ادغام شرکت ها

با شرکا انجام دهید

جدول 5 – تصمیم گیري در خصوص ريسک هاي تجاري سازي فناوري

متغیر/ ويزگي هاعوامل

1- چشم انداز مدير، راهبرد، پشتیباني، شبکه مديريتمديريت ارشد
2- فرهنگ سازماني، نوآور داخلي، پاداش براي نوآوري، درخواست/ ارزيابي ايده، انگیزه زياد

خصوصیات سازماني و عملیاتي

3 - ترکیب تیم هاي وظیفه اي و تیم خطرپذير در سازماندهي محصوالت جديد
4 – وظیفه مديريت و پشتیباني در سازماندهي توسعه محصوالت جديد

5 – راهنماي راهبرد/ کارکرد، پشتیباني از تقاضاها، تخصیص منابع بر اساس اولويت ها
6 – سطح درك عمومي در ارتباط با فرآيند توسعه محصول جديد

استخراج مفاهیم محصول جديد
7 – تجربه بخصوص، مهارت و شناخت انگیزه

8 – کاربرد فناوري/بازار

شکل گیري تیم خطرپذير
9 – سطح مهارت فردي، توانايي انجام وظیفه، مهارت و میزان توانايي، سطح شناخت در موارد مرتبط با محصوالت 

جديد، سطوح پرداخت پاداش، تنوع اعضاي گروه
10 – انتظاري که از نقش ها مي رود.

مديريت پروژه

11 – توسعه تاکتیک ها براي تکمیل اهداف پروژه
12 – توسعه اهداف، مقاصد و ارزيابي ها

13 – تمرکز بر عوامل خارجي )حمايت خارجي، مشتريان(
14 – فناوري خارجي/متخصصان بازار

15 – ارتباط مديريت
16- فعالیت هاي ارزيابي مجدد )انعطاف پذيري(

جدول 6 – عوامل موثر در تجاري سازي فناوري

تجاری سازی؛ عاملي موثر در رشد بنگاه های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملي 
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ــی در زمان رو به پايان بودن پروژه؛ زمانی که اکثر  ــه پروژه جلب می گردد، يعن ب
ــر و وقت گیر  ــیار هزينه ب ــده اند و تغییرات، بس ــخص و ثابت ش پارامترها مش
ــت که در خیلي از  ــازي اين اس ــند. از ديگر موانع پیش روي تجاري س می باش
مواقع، طرح هاي ايجاد شده توسط محقق در يک حوزه از فناوري به آساني قابل 
ــت؛ همچنین مصرف کننده قادر به  ــريح براي مصرف کننده آن فناوري نیس تش
درك نکات دقیق و ريزه کاري هاي موجود در فرآيندهاي دانش بنیان نیست و در 
نتیجه خروجي مورد نظر از انطباق آن فناوري تحويل مصرف کننده نمي شود.]7[ 

 شکل 6 نشان دهنده قیف توسعه ايده تا محصول جديد می باشد.
ــتفاده  ــت که از تمام فرصت های ممکن اس ــازی تحقیق، فرآيندی اس تجاری س
می کند تا کسانی که در نوآوری های فناورانه سرمايه گذاری می کنند، بتوانند فوايد 
ــت آورند. در اين تعريف تجاری سازی،  ــده توسط نوآوريشان را بدس ايجاد ش

چند نکته قابل توجه وجود دارد:
ــازی يک فرآيند يا فراگرد است. به عبارتی تجاری سازی،   اوالً عمل تجاری س
ــت که مسیری را برای رسیدن به يک خروجی طی  دارای يک ورودی معین اس

نموده و طی اين مسیر در هر ايستگاه، ارزش افزوده ای بر آن بار می شود.
 دوماً در اين فرآيند از تمامی پتانسیل های ممکن استفاده می شود. به عبارتی ديگر 
ــاختار سازمانی، قوانین و مقررات فناوری و هرآنچه که به عنوان  نیروی کار، س
پتانسیل های مطرح است، به نوعی درگیر در موضوع تجاری سازی خواهد بود.                                                 
سوماً، تجاري سازي فناوري بخشي از نوآوري فناورانه است و اگر نوآوري را از 
پرداختن به ايده تا ورود به بازار در نظر بگیريم، بدون تجاري سازي قطعاً چیزي 

به نام نوآوري و فناوري وجود نخواهد داشت. 
ــذاران نوآوري  ــرمايه گ ــاني به س ــاً، هدف از اجراي اين فرآيند سودرس چهارم
فناورانه و نیز کل جامعه )از طريق اثرات جانبي( است. در ادامه برخي از داليل 

مشکل بودن تجاري سازي فناوري هاي جديد آمده است:
سیاست هاي مالکیت فکري پیچیده و متناقض •
ــتند و به ندرت نیازها و خواسته هاي خود  • ــخص هس بازارها که به ندرت مش

را مي شناسند.
فناوري که متغیر بوده و در دسترس نیست •
میزان تعامل کم بین محققان و مجريان •

شکل 5 – راه هايي که مي توانند به تجاري سازي کمک کنند.

ويژگي هانوع تجاري سازي

تجاري سازي فناوري در بخش 
عمومي و خصوصی

ــه در بخش تحقیقات  ــط دولتي ک ــت که فناوري توس ــش عمومي بدين معناس ــاوري در بخ ــازي فن تجاري س
ــط بخش خصوصي تجاري مي شود. اين  ــپس انتقال مي يابد و توس ــود، س ــرمايه گذاري مي کند، ايجاد مي ش س
ــرکت خصوصي انجام شود، اما ايجاد آن  ــازي شامل فناوري هايی مي شود که نمي تواند توسط يک ش تجاري س
ــاختاري، فناوري برتر، فناوري سیاست ملي در مقیاس  ــت. اين فناوري  ها دربرگیرنده فناوري زيرس ضروري اس

بزرگ و... مي شود.

توسعه داخلي تجاري سازي و 
تجاري سازي فناوري پیاده سازي 

)انتقال داده( شده

بطورکلي، توسعه فناوري مورد نیاز براي پشتیباني محصوالت و سرويس هاي جديد و فرآيندها، همگي توسط 
بخش R&D اداره مي شود. توسعه فناوري جديد در اکثر شرکت ها جزء مزيت هاي رقابتي مي باشد و به خارج 

از شرکت نبايد برون سپاري شود.

تجاري سازي فناوري بومي و 
تجاري سازي فناوري غیربومي

ــتقیماً فروش،  ــود که مجري فناوري مس ــازي فناوري بومي طبقه بندي ش اين مورد مي تواند بصورت تجاري س
ــتن از مراحل ويژه اي  ــازي غیربومي فناوري که در آن نتايج با گذش بازاريابي و... را هدايت مي کند و تجاري س

ايجاد مي شوند و با ارائه مجوز تجاري مي شوند.

جدول 7 – طبقه بندي انواع تجاري سازي فناوري



Te c h n o l o g y  P a r k13

فقدان انگیزه براي محققان •
شرکت هاي R&D که به ندرت مديريت تجاري دارند •

از سوي ديگر طبق قانون )Kerr-Martin( اعضاي علمي در ارتباط با مشکالت 
خود اغلب محافظه کارترين افراد هستند، اما در ارتباط با مشکالت ديگران، آنها 

روشنفکرترين افراد مي باشند.

نتيجه گيري: 
ــده تا نوآوري  ــانیدن يک اي ــازي را مي توان به بازار رس ــوع تجاري س در مجم
ــت که بايد با مطالعه دقیق بازار و استخراج نیازهاي بازار، انجام تحقیقات  دانس
ــعه محصول و  ــازي فرآيند توس ــه نمونه، استانداردس ــاي الزم، تهی و آزمايش ه

هماهنگي هاي مديريتي براي عرضه آن به متقاضي يا بازار توأم باشد.
ــتفاده موثر و مناسب از آن  ــت؛ بلکه اس فناوري به تنهايي عامل خلق ثروت نیس
ــود. ارزش افزوده ناشي از استفاده فناوري در  ــت که باعث خلق ثروت مي ش اس
عرضه محصوالت و خدمات مورد نیاز، موجب افزايش ثروت مي شود. فناوري 

ــد، اما به  ــوالت، تولید، خدمات يا حتي بازاريابي باش ــد در قالب محص مي توان
هرحال استفاده از فناوري يا تجاري سازي فناوري در خلق ثروت و رشد اقتصاد 

مهم است.
تجاري سازي فناوري براي تبديل فناوري به کاال يا خدمات قابل استفاده و ارائه 
و انتشار آن در سطح جامعه نیازمند تحقیق و توسعه، خألقیت و نوآوري، منابع 
ــت. زنجیره  ــر و زنجیره اي از فعالیت ها و اقدامات متعدد و مختلف اس خطرپذي
اقدامات تجاري سازي فناوري از اعتبارسنجي اولیه و امکان سنجي فني شروع و 
ــرمايه اولیه مورد نیاز، مديريت و شناسايي  با مطالعه بازار، تأمین منابع مالي و س
ــد و  ــا و ... ادامه مي يابد. طي کردن اين زنجیره پیچیده و طوالني مي باش خطره
ــد؛ اما اين زنجیره  ــالیان دراز طول بکش عرضه يک نوآوري به بازار مي تواند س
سبب مي گردد تا يک دالر سرمايه گذاري در تحقیقات، منجر به کسب هزار دالر 
در کارخانه شود. البته فقط تعداد کمي از نوآوري ها قادر به طي کردن کل زنجیره 
ــتر آنها در میانه راه و گردنه هاي مسیر  ــتند و بیش ــیدن به بازار هس ارزش و رس

جامانده و به سرانجام نمي رسند.  
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موفقيت تجاری يک ايده
)محصول جديد(

تبديل 2 ايده به 
طرح صنعتی

300 ايده ثبت شده125 پروژه های کوچکتوسعه 4 پروژه مهم

پيش تحقيق بازار تحقيقات بازار طرح تجاری 
تزريق بودجه 

انتخاب

3000 ايده خام
)ايده اوليه(

شکل 6 – قیف توسعه ايده تا محصول جديد
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