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Abstract

This paper provides a model for technology
commercialization in public research
organizations by conducting six case studies in
two public research institutions in Iran. The
results of these studies showed that the process of
technology commercialization in public research
organizations has six main phases with fourteen
ancillary steps. The commercializations were
accomplished by the steps within the main phases
and proceeded sequentially. During fulfillment of
each step, moreover, it is likely that the eight
activities are performed. In the model, technology
development and documentation, negotiating and
lobbying with stakeholders and coordination and
decision making are the most important activities
in comparison with other five activities.

Keywords: Process Model, Public Research
Institution, Technology Commercialization,
Research and Development.

 Corresponding Author: mehdigdrz@gmail.com

Volume 4, Number 2, Winter 2012
Journal of

Science & Technology Policy



41

ایرانموسسات تحقیقاتی دولتیدر فناوري سازي تجاريیند آفرالگوي

2، مقصود امیري2سید محمد اعرابی،2، جهانیار بامداد صوفی*1مهدي گودرزي

دانشجوي دکتراي مدیریت تکنولوژي دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی-1
هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطباییعضو-2

چکیده
افزایش سطح رفاه در جوامع مختلف بدیلی در توسعه نظام ملی نوآوري کشورها ونقش بی،یافته در موسسات تحقیقاتی دولتیهاي توسعهسازي فناوريتجاري

هایی که امروزه از آنها به راحتی یافته در مراکز تحقیقاتی مختلف جهان، شاید بسیاري از فناوريهاي توسعهکند چراکه در صورت تجاري نشدن فناوريبازي می
با نگاهی گذرا به عملکرد موسسات تحقیقاتی دولتی . گنجیدها نمینشود، در دسترس نبودند و حتی تصور استفاده از آنها در ذهدر زندگی روزمره استفاده می

رو، در این مقاله از این. نمایندسازي فناوري ناموفق عمل میهاي فراوان در توسعه فناوري، بسیاري از آنها در امر تجاريرغم توانمنديتوان دریافت که علیمی
سازي ارایه شده در حوزه مدیریت فناوري، با انجام شش مطالعه بندي برخی از الگوهاي تجاريو طبقهتحقیق پیشینهتالش شده تا پس از مروري گذرا بر 

دهد که نتایج حاصل از این مطالعه نشان می. سازي فناوري در موسسات تحقیقاتی دولتی ارایه شودموردي در دو پژوهشگاه دولتی کشور، الگویی براي تجاري
ها در درون باشد که این گامسازي میهاي دولتی داراي شش مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی یا گام تجارير پژوهشگاهسازي فناوري دفرآیند تجاري

هاي دارد که در این بین، فعالیتوجود هشت فعالیت انجام امکان سازي، عالوه براین، در طی هر گام تجاري. شوندمراحل اصلی قرار داشته و به ترتیب طی می
.هستندها برخوردار نفعان و نیز هماهنگی و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتري نسبت به سایر فعالیتگري با ذيو مستندسازي فناوري، مذاکره و البیتوسعه

سازي فناوري، تحقیق و توسعهالگوي فرایندي، موسسه تحقیقاتی دولتی، تجاري: هاکلیدواژه

'مقدمه-1

دانش نهفته در فناوري و تخصص نیروي انسانی، همیشه در 
هاي اخیر اهمیت ، ولی در دهههتوسعه اقتصادي تأثیرگذار بود

در واقع، . ]1[آن مورد توجه بیشتري قرار گرفته است
سازي فناوري و انتقال آن از موسسات تحقیقاتی به تجاري

هاي اقتصادي موضوعی است که طی سه دهه صنایع و بنگاه
گذشته توجه بسیاري از مدیران فعال در عرصه 

گذاري علم و فناوري را در کشورهاي مختلف به سیاست
خود جلب نموده است چراکه تاثیر دستیابی به فناوري و 

عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش استفاده موثر از آن، به
وري اقتصادي و صنعتی کشورها تولید ناخالص داخلی و بهره

mehdigdrz@gmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده* 

در این بین مشارکت موسسات . به اثبات رسیده است
تحقیقاتی دولتی که اغلب مسئولیت انجام تحقیق و توسعه و 

راي هاي مورد نیاز بارایه خدمات دانشی مرتبط با فناوري
دولت و جامعه را بر عهده دارند، نه تنها موجب رشد و 

د بلکه از سوي شوپذیري صنعتی کشورها میتوسعه رقابت
با کاربردي کردن استفاده از دانش در ها این سازماندیگر 

سطح ملی، روز به روز بر درآمدزایی خود افزوده و اتکاي 
ن ترتیب دهند و به ایهاي دولتی را کاهش میخود به بودجه

گذاري دولت در ارایه خدمات بیشتر به راه براي سرمایه
.گرددهاي دیگر، هموارتر میشهروندان در حوزه

موسسات تحقیقاتی دولتیدر بسیاري از کشورهاي پیشرو،
هاي افزایش مهارتدر جهت عنوان نهادهایی که صرفادیگر به

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390زمستان، 2، شماره چهارمسال 
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کنند،انسانی و انجام تحقیقات فعالیت میمنابعتحقیقاتی
تري در رود که نقش فعالشوند و از آنها انتظار میشناخته نمی

بررسی کارکردهاي . اي داشته باشنداقتصاد ملی و منطقهتوسعه
شناسان علم نیز تغییر از طرف جامعهاین موسساتاجتماعی 

سمت تأثیرگذاري بهدانشاین کارکردها را از توسعه نظري
یکی از در واقع. کندید میبیشتر در تولید ثروت ملی تأی

جدید از و فناوري انتقال دانش،هامهمترین این تأثیرگذاري
به صنعت در فرآیند و موسسات تحقیقاتیدانشگاه
هاي انتقال یافته دانش. انتقال فناوري استسازي و تجاري

توانند در تولید محصوالت و فرآیندهاي جدید به کار می
محصوالت و فرآیندهاي موجود مورد گرفته شده یا در بهبود 

ها و مؤسسات ها، دانشگاهاز دیدگاه دولت. استفاده قرار گیرند
هاي فکري و داراییمولدعنوان منابع مهمبهتحقیقاتی

و در فناوريو نانوفناوريهاي جدید مانند زیست فناوري
تأثیرگذار در واشتغال و نهایتاً نیروي مهم،منابع درآمد،نتیجه

با پذیرش اهمیت . ]2[شوندوسعه اقتصادي شناخته میت
آمد منطقی روزافزون علم و فناوري در توسعه اقتصادي، پی

العادة ایجاد ظرفیت تولید نوآوري مبتنی آن یعنی اهمیت فوق
این . ]3[سازدبر علم در جامعه نیز خود را نمایان می

الزامات گیري خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه نتیجه
هاي اجرایی و گذاري، برنامهلحاظ سیاستمهمی را به

. کندنهادسازي ایجاد می
ها و نهادهاي هاي دولتی نیز مانند سایر سازمانپژوهشگاهالبته 

هاي معین در اجتماعی که از سوي دولت براي رفع نیازمندي
در گرو شانشوند، حیات بالنده و موفقیتجامعه تأسیس می

که جامعه براي آنها اف و کارکردهایی استتحقق اهد
درك اما نکته حایز اهمیت در این بین،.استمشخص کرده

متناسب با ،تغییر نقش سنتی پژوهشگاه ها در هزاره سوم
. استدر جهان در حوزه علم و فناوري رخ دادهتغییرات 

با کمک هاي دولتیو پژوهشگاههااز دیدگاه سنتی، دانشگاه
هاي پژوهشی فعالیت،به سفارش صنعتو بعضاعمومیمنابع 

که در برخی از موارد نیز در راستاي منافع جامعه قرار ندارد،
از این دیدگاه استقالل عمل محقق در فرآیند . دهندانجام می

آید و محقق تمایل دارد پژوهش امري مقدس به شمار می

در اي تنها به کشف رازهاي علمی گونه دغدغهبدون هیچ
. مرزهاي دانش فارغ از دستاوردهاي آن براي جامعه بپردازد

در بسیاري از کشورهاي جهان خصوصااین موضوع بتدریج 
ن گذشته به اکشورهاي غربی مناقشات فراوانی را در سالی

ها و هاي تحقیقاتی دانشگاههمراه داشت چراکه بودجه فعالیت
شهروندان ت امراکز تحقیقاتی دولتی بطور مستقیم از مالی

بر بودن و نامشخص بودن شد و دو عامل زمانکشور تامین می
ثمردهی تحقیقات دانشگاهی موجب در تقابل قرار گرفتن 

آینده جامعه از منظر  دشواري اقناع آحاد با منافعمنافع حال 
هاي دولتی به جامعه به تخصیص بی حد و حصر بودجه

80از اوایل دهه از این رو. ها و مراکز پژوهشی گشتدانشگاه
ها ها و پژوهشگاهمیالدي شاهد ظهور نسل جدیدي از دانشگاه

اند در پیشبرد اهداف ایم که تالش داشتهدر جهان بوده
گوناگون جامعه منجمله توسعه اقتصادي و کارآفرینی نیز 

در پارادایم جدید، دانشگاه دیگر صرفا مکانی . شریک شوند
علمی و آکادمیک نیست هايبراي یادگیري یک سري آموزش

هاي و از سوي دیگر فقط قرار نیست که دانشگاه پروژه
اي خاص را انجام تحقیقاتی اقتصادي در راستاي منافع عده

دهد بلکه در مجموع یکی از اهداف اصلی دانشگاه، انجام 
هاي آموزشی، پژوهشی و توسعه فناوري به منظور فعالیت

هاي رقابتی در عرصۀ ارتقاي عملکرد جامعه در کسب مزیت
اي یا علمی و اقتصادي و کمک به رشد و توسعه پایدار منطقه

. باشدملی می
سازي فناوري،یند تجاريآالبته باید درنظر داشت که فر

که طوريهبر است بفرایندي بسیار پرخطر، زمانبر و هزینه
نشان داده که از هر 1997در سال 1تحقیقات استیونز و برلی

ایده خامی که در جایی نیز نوشته نشده، تنها یک ایده 3000
از سوي دیگر! شودسازي میصورت موفق در بازار تجاريهب

فناوري المللی مدیران انجمن بین2003گزارش سال 
واگذار شده نشان فناوري خصوص امتیاز در 2دانشگاهی

طور میانگین، هر افشاي رسمی اختراع حاصل هدهد که بمی
هاي تحقیقاتی دانشگاهی یلیون دالر هزینه فعالیتم2صرف 

میلیون دالر هزینه 5ز هر هاي ایاالت متحده بوده، ادر دانشگاه

1- Stevens and Burley
2- Association of University Technology Managers(AUTM)
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در اداره اختراع یک تقاضانامه ثبت اختراع تحقیقات،هدر حوز
برایش پرونده تشکیل شده و عالمت تجاري ایاالت متحده 

که به ي امتیاز و یا موافقتنامه اعطافناوري است و هر انتقال 
میلیون دالر هزینه در 5/8اجرا در آمده است حاصل صرف 

نگاهی گذرا به چنین ارقامی .]4[حوزه تحقیقات بوده است
خود حاکی از این است که در صورت عدم وجود یک نظام 
مدیریتی ویژه و در نظر نگرفتن الگوهاي خاص براي 

هاي هزینههاي و ریزي، کلیه برنامهوريسازي فناتجاري
صورت گرفته در این خصوص با شکست مواجه خواهد شد 

هاي این حوزه باال بوده و در صورت چراکه ریسک و هزینه
سازي، عدم حاکم بودن دیدگاه نظام مند به فرایندهاي تجاري

. با شکست مواجه خواهد شدههاي فناوري کموفقیت پروژه
وناگونگفناوري در موسساتسازي تجاريبحثاز آغاز 
نظر از اندازه و یا حوزه تخصصی فعالیت صرفتحقیقاتی

هاي کلیدي رویاروي مدیران و ، پیوسته برخی پرسشآنها
است هاي کشور قرار داشتهاعضاي هیات علمی پژوهشگاه

ی که تحقیقاتفراوان نتایج با توجه به دستاوردها ونظیر اینکه 
اما اغلب آنها اند،کشور بدست آوردههايپژوهشگاهمحققان 

این تحقیقات به سازي و رساندن نتایجدر امر تجاري
دلیل یا . اندکننده نهایی در بازار و یا جامعه موفق نبودهمصرف

ها و آیا زیرساختاست؟دالیل این عدم موفقیت چه بوده
هاي دولتی مناسب فرایندهاي صورت گرفته در پژوهشگاه

ترین و مناسبیاوباشند؟میسازي فناوريبراي تجاري
پژوهشکدهدر هر فناوري سازي تجاريالگويترین عملی

به وضعیت کنونی نظام ملی نوآوري کدامند؟ اما با توجه 
برداري تجاري از بسیاري از این دستاوردها کشور و عدم بهره

ها مشخص می شود که براي هیچ یک از این پرسشدر عمل،
ارایه سخ علمی و شفافی ویژه پرسش آخر تا به حال، پاو به

اقدامات و ها، مدیران این مجموعهتا متناسب با آن نشده است
.اتخاذ نمایندتمهیدات الزم را در زیر مجموعه خود 

سوال اصلی مباحثی که به آن اشاره شد،با توجه بهبنابراین 
الگوي کارآمد براي شود این است که که در اینجا مطرح می

دولتی ایران کدامموسسات تحقیقاتی در فناوريسازي تجاري
،گویی به این سوالاز آنجا که اولین قدم براي پاسخ؟است

و درك اجزاي تشکیل دهنده استشناخت اجزاي این الگو 
دهی به الگو الگو، یکی از مهمترین اقدامات براي شکل

عنوان سواالت فرعی منشعب از سوال باشد، در این مقاله بهمی
اجزاي الگوي "باید به سواالتی فرعی چوناصلی، 

سازي فناوري در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران تجاري
باشد؟ توالی این اجزا به چه ترتیب است؟ و شامل چه می

کدام جزء از اجزاي شناسایی شده داراي بیشترین اهمیت 
استراتژي تحقیق مورد استفاده در .باشد؟ پاسخ داده شودمی

و این نکته که الگوي تحقیقماهیتتوجه به این مطالعه با
سازي اختصاصی پیشتر توسط محققی در ارتباط با تجاري

هاي دولتی ارایه نشده است، روش فناوري در پژوهشگاه
در واقع تحقیق حاضر از نظر روش .باشدتحقیق کیفی می

آوري و تحلیل اطالعات یک پژوهش کیفی است که با جمع
ها دهی شده است و تحلیلورد کاوي ساماناستفاده از فنون م

اند چراکه محقق قصد داشته تا صورت توصیفی انجام شدههب
سازي فناوري در موسسات و با تشریح وضع موجود تجاري

عبارت هب.به الگویی فرایندي دست یابدهاي دولتی،پژوهشگاه
تحقیق دیگر این تحقیق بصورت کیفی و با استراتژي

شود تا با شناسایی اجزاي الگوي ا میاجر1چندموردي
که واقعیات (سازي فناوري حاصل از مطالعات مورديتجاري

و ) دهدها نشان میسازي را در بستر پژوهشگاهعملی تجاري
مقایسه و تحلیل این مطالعات موردي با یکدیگر و با ادبیات 

سازي تحقیق، در نهایت تالش شده تا الگویی براي تجاري
.2هاي تحقیقاتی دولتی ارایه شودسازمانفناوري در

مبانی نظري تحقیق-2
ي فناوري سازتجاريتعریف 1- 2

عنوان جایگزین بهفناوريسازي گاهی اوقات واژه تجاري
سازي تجاري"، "3سازي تحقیقتجاري"واژگان دیگري نظیر 

1- Multiple case study
الزم به ذکر است که مقاله حاضر به دنبال انتزاع و فرمول بندي الگوهاي موجود -2

سازي که قریب به اتفاق آن در حوزه کسب و کار و متناسب با شرایط بخش تجاري
اقدام به باشد بلکه تالش دارد راسااند نمیخصوصی در کشورهاي توسعه یافته ارایه شده

.هاي دولتی نمایدسازي فناوري در بستر پژوهشگاهياستخراج و ارایه الگوي جهت تجار
3- Research Commercialization
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سازي تجاري"یا "2سازي علمتجاري"، "1تحقیق و توسعه
همین منظور الزم است که به. شوداستفاده می"3نوآوري
حوزه منابعاي در خصوص کاربرد این واژگان در مقایسه

مقایسه . ها صورت پذیردبا سایر حوزهفناوريمدیریت 
ها نظیر تعاریف بکار رفته براي این واژگان در برخی از لغتنامه

، لغت نامه کمبریج ادونس 4نامه الکترونیک مریام وبسترلغت
دهد که نشان می6انکارتا.سی.اس.نامه امو لغت5لرنرز

نویسندگان با بکارگیري واژه علم بر جنبه دانش تاکید دارند و 
از . بر جنبه کاربردي تاکید دارندفناورياز بکارگیري واژه 

کارگیري واژه تحقیق بر جنبه مطالعاتی تاکید هسوي دیگر ب
ژوهش در حوزه کسب و دارد، واژه تحقیق و توسعه بر جنبه پ

کار و صنعت تاکید دارد و واژه نوآوري بر جنبه ایده یا روش 
نامه کمبریج ادونس لرنرز واژه لغت.جدید تاکید دارد

سازماندهی چیزي براي کسب "را به معناي "7کردنتجاري"
مطالعه و دانش عملی در استفاده "را"فناوري"و واژه "سود

.کندمیتعریف "علمی خصوصا در حوزه صنعتاز اکتشافات
سازي در از تعاریف ارایه شده براي تجاريصرفنظر

با نگاهی اجمالی به تعاریف ارایه شده هاي موجود،نامهلغت
کتب و متون تخصصی حوزه مدیریت فناوري، در مجالت،

:توان سه دیدگاه کامال متمایز را از یکدیگر تمیز دادمی
سازي فناوري را ست که تجاريار متخصصانیدیدگاه اول نظ

هم از خلق ایده تا فروش و صورت یک زنجیره متصل بههب
. گیرندتوسط مشتري نهایی در نظر میکارگیري فناوري هب

زي را در معناي وسیع ساعنوان مثال گلد اسمیث تجاريبه
یند توسعه یک کسب و کار از طریق مطالعه کلمه، به فرآ

ک ایده و کاربرد آن تا پذیرش آن در بازار در سنجی یامکان
سازي فرایندي از این دیدگاه، تجاري.]5[نظر گرفته است

. شودبه محصوالت اقتصادي موفق تبدیل میفناورياست که 
یند توسعه یک آسازي یک محصول، فرتجاريدر همین راستا،

محصول از ایده و مفهوم تا پذیرش آن در یک بازار خاص 

1- R&D Commercialization
2- Science Commercialization
3- Innovation Commercialization
4- Merriam- Webster Online
5- Cambridge Advanced Learner's
6- MSC Encarta Dictionary
7- Commercialize

گیري فنی سازي، هماهنگی فرایندهاي تصمیمتجاري. باشدمی
است که براي ) و نتایج منبعث از این تصمیمات(و تجاري

انتقال موفق یک محصول یا خدمت جدید از خلق ایده تا 
سازي چارچوب تجاري.گیردخرید در بازار صورت می

یند آناپذیر در فرآرایش اصلی کلیه مراحل جدایی8محصول
یند آسازي؛ فرتجاري. گیردعه یک محصول را در بر میتوس

انتقال فناوري یا یک مفهوم نوآورانه از مرحله ایده تا بازار 
عنوان سازي فناوري معموال بهعبارت دیگر، تجاريبه. است

یند ایجاد محصولی که مناسب براي بازاري خاص با قیمت آفر
فع سازد، تعریف تواند نیازهاي بازار را مرتقابل قبول که می

.]6[شودمی
را سازي فناوري، آنمتخصصان طرفدار دیدگاه دوم تجاري

عنوان مثال جین، به.اندقلمداد کردهمترادف با انتقال فناوري 
سازي فناوري را انتقال دانش و فناوري از یک فرد یا تجاري

گروه به فرد یا گروه دیگري به منظور استفاده از آن در نظام،
محصول یا یک روش انجام کار تعریف کرده استیند،آفر
از این دیدگاه تنها فناوري از مراکز تحقیقاتی به صنایع .]7[

.یابدموجود یا کسب و کارهاي جدید انتقال می
دیدگاه سوم به متخصصان حوزه بازاریابی و یا توسعه 

این متخصصان . ها اختصاص داردمحصول جدید در شرکت
را آخرین فعالیت چرخه توسعه وري سازي فناتجاري

از معروفترین افراد طرفدار . کنندمحصول جدید قلمداد می
از دیدگاه .اشاره نمود]8[توان به فلیپ کاتلرمیاین دیدگاه،

سازي فرایندي است که آخرین مرحله از مراحل تجاريوي،
از این .شودگانه فرایند توسعه محصول جدید را شامل می8

دیدگاه ایده تولید محصول جدید از مراحل مختلف عبور 
کند که این ایده باید طی این مراحل بررسی میشرکت کرده و 

اما .یند توسعه آن متوقف شودآبیشتر توسعه یابد یا اینکه فر
محصول براي ورود به بازار آماده سازي،در مرحله تجاري

ید تصمیم بگیرد که در این مرحله مدیریت شرکت با.گرددمی
.دکنبه چه کسی و چگونه محصول را معرفی کجا،چه زمانی،

8- Product Commercialization framework
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ها در دو وضعیت سازي توسط شرکتطورکلی واژه تجاريهب
:شودمتفاوت بکارگرفته می

این حالت زمانی : سازي در یک شرکت نوپاتجاري-الف
سازي یک است که یک شرکت جدید به منظور تجاري

اگر شرکت . تاسیس شده استالجدیدمحصول یا خدمت 
هاي هاي بزرگتر نباشد و در زمانعنوان بخشی از شرکتبه

بحرانی نتواند منابع مالی الزم را تهیه کند، موفقیت در 
.سازي بسیار حیاتی استتجاري

هاي یک کسب و عنوان قسمتی از فعالیتسازي بهتجاري-ب
وان بخشی از عنسازي بهدر این حالت فرآیند تجاري:کار

ها پذیرد و شرکتهاي یک کسب و کار صورت میفعالیت
اي از مشتریان تثبیت شده در یک بخش از بازار معموالً پایه

.خاصی را دارند

یکسري فناوريسازي از سوي دیگر، در خصوص تجاري
:قواعد کلی را باید به خاطر داشت

سازي فرایندي طوالنی و هزینه بر با نتایج تجاري
هاي طور متوسط هزینههب. یار نامشخص استبس

هاي تحقیق هزینهبربرا100تا 10سازي بین تجاري
.جدید استفناوريو توسعه و ارائه 

سازي بسیار پایین است درصد موفقیت تجاري
از ایده هاي جدید بطور موفق % 5که تنها طوريهب

.شوندسازي میتجاري
 سازي تجاريهاي موفق، فناوريحتی در خصوص

بطور متوسط . افتدسرعت اتفاق نمیه ب
سازي تحقیقات دانشگاهی نزدیک به شش تجاري

هاي فناوريانجامد و این زمان براي سال بطول می
.]9[تر استرادیکال بسیار طوالنی

در مجموع، بررسی مفهومی تعاریف ارایه شده از واژگان 
دهد که میاختراع و فناوري توسط خبرگان نشان نوآوري،

تواند جایگزین واژه میفناوريسازي واژه تجاري
دهنده این است این موضوع نشان. سازي نوآوري شودتجاري

اولین :حداقل شامل سه جنبه استفناوريسازي که تجاري
جنبه دوم بازار و . ي است که تجاري شده استفناورجنبه 

ري شده ي در آن بازار و براي آنها تجافناورمشتري است که 

را خلق فناورياست که فناوريجنبه سوم تولیدکننده .است
در بررسی کتب و منابع علمی .]9[کندسازي میو تجاري

فناوري در مواردي که سازي مختلف استفاده از واژه تجاري
را توسعه داده و آن را فناوريبازیگري که (کننده طرف تولید
عالوه براین باید در نظر . بیشتر مرسوم است) کندتجاري می

معموالً به الگوي سازي،موضوع تجاريمنابعداشت که در 
از این .سازي اشاره شده استیند تجاريآسازي یا فرتجاري
سازي، توصیف کننده تجاري) چارچوب(الگوي منظر،

یند آهایی هستند که به همراه فرتصمیمات همزمان و فعالیت
، کلیه تصمیمات فنی و تجاري مورد نیاز براي فناوريتوسعه

. سازندبه بازار را بهینه میفناوريمعرفی موفق یک 
عنوان شکلی از یک برنامه سازي بههاي تجاريچارچوب

اي حل مشکالت هایی را برحلکنند که راهاي عمل میتوسعه
.کنندآیند ارایه مییند توسعه پدید میو سواالتی که در فرآ

سازي فناوري بندي برخی از الگوهاي تجاريجمع2- 2
موضوعپیشینهعنوان شده در 

مقاله، در این بخش تنها به حجمبا توجه به محدودیت 
هاي صورت گرفته بر روي برخی از بندي بررسیجمع

آمده 1سازي که خالصه آنها در جدول الگوهاي تجاري
الگوهاي نام برده تک شود و از توضیح تکاست، اشاره می

.شودشده در این مقاله، خودداري می
توان به سازي را میبندي کلی الگوهاي تجاريدر یک تقسیم

و یا الگوهاي الگوهاي دوبعدي،دسته الگوهاي تک بعديسه
،بعديالگوهاي تکدر. 1بندي نمودطبقهچندبعدي

یند توسعه فناوري از خلق ایدهآشامل فر، تنهاسازيتجاري
که در شودم میتا ارایه محصول به صورت مراحل پشت سره

هاي تکرارپذیر و بازخورد به مراحل چرخه،برخی از الگوها
.شوددیده مینیزقبلی

سازي در همین جا ذکر این نکته الزامی است که اکثر قریب به اتفاق الگوهاي تجاري-1
طور مستقیم و ویژه هاند و الگویی که بهاي اقتصادي تدوین و ارایه شدهفناوري براي بنگاه

.  هاي دولتی ارایه نشده استسازي در پژوهشگاهبراي تجاري
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سازي از دیدگاه نویسندگان مختلفدهنده الگوهاي تجاريفراوانی اجزاي تشکیل)1جدول 
) فازهاي(مراحلنفعانذيفعالیتوان الگو عن

عوامل موثريسازتجاري

-√√√]11[هاي فناوري یند مدیریت نوآوريآفر
-√-√]12[یند نوآوري محصول رویركآفر

-√-√]5[گلد اسمیثفناوريسازي تجاري
-√-√]13[)دروازه-الگو مرحله (سازي کوپر تجاري
√√-√]14[ول و زگفلدسازي راثتجاري

-√-√]15[استرالیاسازي سازي مؤسسه تجاريپیشرفت تجاري
-√-√]16[جدید فناوريیند توسعه آفر

-√-√]15[سازي الگو دانشگاه کوئیزلندتجاري
-√-√]17[سازيیند تجاريآفر

-√-√]18[سازي فناوري الگوي مفهومی تجاري
-√-√]19[سازي فناوري در مراکز تحقیق و توسعهتجاري

-√-√]15[سازي کارکردي از دیدگاه پانل مختصصان کانادایییند تجاريآفر
-√-√]20[سازي فناوري در صنعت ساخت واحدهاي مسکونیتجاري

-√√-]21[سازي فناوري در یک موسسه تحقیقاتی یا دانشگاهیند انتقال و تجاريآفر
-√]22[یند نوآوري موفقآفر

-√√√]23[دانش در موسسات تحقیقاتی دولتی اتحادیه اروپاالگوي نوآوري و انتقال 

ترتیب زمانی انجام هر مرحله داراي اهمیت ،این الگوهادر 
معموال یک ،است و براي گذر از یک مرحله به مرحله بعدي

مدیریتگیري از سوي مدیریت سازمان یافعالیت تصمیم
سیستم توسعه محصول باید صورت پذیرد که در صورت 

از سوي مدیریت یندآفرادامهايبردادن چراغ سبز نشان
و شود سازي پیگیري مییند تجاريآبعدي فرهمرحلسازمان،

در .یابدسازي فناوري خاتمه میتجاري،در غیر این صورت
عالوه بر مشخص بودن ،سازيالگوهاي دوبعدي تجاري

که معموال محور افقی یا عمودي (وسعه فناوري مراحل ت
) دهدرا به خود اختصاص میيماتریس چند در چند

اي گوناگونی که در سازمان براي هاي وظیفهفعالیت
سازي فناوري توسط واحدهاي مختلف سازمان یا تیم تجاري
ه دیبه تصویر کشنیزدهنده فناوري باید صورت گیردتوسعه

میث سازي گلد اسال؛ در الگوي تجاريعنوان مثبه.شودمی
،یند توسعه محصول شامل شش مرحله تحقیقآفر

باشد که در معرفی و رشد و بلوغ می،توسعه،سنجیامکان
هاي اند و فعالیتمحور عمودي جدول قرار گرفته

بازاریابی و کسب و کار،سازي در سه دسته کلی فنیتجاري
در داخل ماتریس نیز وانددر محور افقی قرار گرفته) تجاري(

در .بیان شده است،جزئیاتاهاي خاص هر مرحله بفعالیت

مراحل توسعه نهایت در الگوهاي چند بعدي؛ عالوه بر 
گیرد،که در این مراحل صورت میی یهافعالیتوفناوري 

و (سازيیند تجاريآنفعان کلیدي و عوامل موثر در فرذي
نیز به الگو اضافه ) دیگريحتی بسته به سلیقه محقق موارد

سازي قرار دارد شده است که در محور اصلی، مراحل تجاري
نفعان کلیدي هاي صورت گرفته، ذيو در هر مرحله، فعالیت

.و عوامل موثر نیز در آن مرحله مشخص شده است
سازي مشخص شد که اولین تجاريمراجعبا مروري بر 
دارد چرا که اگر سازي فناوري اهمیت زیادي مراحل تجاري
یند به خوبی صورت پذیرد از مشکالت اصلی آمراحل اولیه فر

.دشوجلوگیري می،که ممکن است در مراحل بعد رخ دهد
ناپذیر هر جزء جداییرا یتعریف مفهومارایه ]24[1کاستو

که تقریبا در هر گویدمیپندارد وسازي میالگوي تجاري
پردازي یا تعریف مفهوم یا مرحله ایده،سازيالگوي تجاري

. سازي استایده اولیه محصول جزء الینفک هر فرآیند تجاري
نیز مشخص است، مهمترین اجزاي 1همانطور که از جدول

سازي سازي، مراحل تجاريتجاريشده در اکثر الگوهايمطرح
.استهاي صورت گرفته طی این مراحل و فعالیت

1- Casto
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مطالعات موردي-3
معرفی1- 3

ارایه یک الگوي فرایندي ،آنجا که هدف اصلی این تحقیقاز 
دولتیهاي تحقیقاتی سازي فناوري در سازمانبراي تجاري

موسسه 2هاي دولتی کشور، از بین پژوهشگاهباشد،کشور می
از کل موسسات داراي موافقت قطعی از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري جهت انجام مطالعه موردي انتخاب 

معیارهایی که در انتخاب این موسسات براي انجام .1شدند
مطالعات موردي در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت 

:عبارتند از
 داشتن گریدA و یاB وزارت علوم و بهترین میزان

سازي فناوري در عملکرد در حوزه پژوهشی و تجاري
از نظر ) 88تا 85هاي بین سال(هاي اخیرسال

حجم قراردادهاي پژوهشی منعقد هایی چون شاخص
ها، تعداد مقاالت علمی و پژوهشی شده با سایر بخش

چاپ شده، تعداد اختراعات داخلی و خارجی ثبت شده، 
هاي انشعابی تاسیس شده براساس تعداد شرکت

هاي تهیه شده توسط نهادهاي دولتی مرتبط نظیر گزارش
.وزارت علوم یا وزارت بهداشت

تی به در اختیار داشتن اعضاي شهرت موسسه تحقیقا
هیات علمی مجرب، جذب بهترین محققان و نیز مشهور 

به عنوان موسسه اي موفق در امر وزارت علومبودن در 
.سازيتجاري

شود که دولتی در نظر گرفته میايموسسه تحقیقاتی
نهادهاي دولتی نظیر (ریاست آن موسسه توسط حاکمیت

شوراي عالی انقالب وزارت بهداشت یاوزارت علوم،
تعیین شده و تمام یا بخشی از بودجه این )فرهنگی

نوعی از امکانات موسسه توسط حاکمیت تامین شود و به
. دولتی جهت اجراي تحقیقات خود استفاده نماید

براساس معیارهاي مذکور، پژوهشگاه صنعت نفت و
گاه رویان انتخاب شدند و در این موسسات، یک تا پژوهش
اند، با راهنمایی روسا فناوري  که با موفقیت تجاري شدهچند 

انتخاب و و یا معاونین پژوهش و فناوري این موسسات،
از سوي دیگر، پیش از اجراي . مورد بررسی دقیق قرار گرفتند

مطالعه موردي دیگر در 18پژوهشگاه دولتی و 6الزم به ذکر است که این پژوهش در-1
.باشددست اجرا می

آوري جمع.تحقیق موردي، دستورالعمل تحقیق تهیه شد
بررسی اسناد و مداركاطالعات از طریق مشاهدات مستقیم،

یافته، بر رت گرفته به شیوه نیمه ساختارهاي صوو مصاحبه
سازي فناوري اساس دستورالعمل تحقیق با مسئول تیم تجاري

سازي در یند تجاريآو یا افراد ستادي مطلع از فر
هاي کلیه مصاحبه. هاي مورد بررسی انجام شدپژوهشگاه

هاي صورت گرفته، صورت گرفته ضبط شده و از مشاهده
اي از موارد، عکسبرداري و فیلمبرداري اري و در پارهبردنت
ا، از روي صداي ضبط هدر نهایت پس از انجام مصاحبه. شد

مصاحبه برگردان شده و گزارش مطالعه موردي شده افراد، 
شیوه تحلیل بکار گرفته در این مقاله، مقایسه . تهیه گردید

ضوع مومنابعالگوها و مقایسه با نظرات محققان دیگر در 
ساختار گزارش مطالعات موردي بر اساس شیوه . بوده است

معرفی فناوري، تحلیلی شامل معرفی پژوهشگاه،-خطی
هاي حاصل از مطالعه سازي فناوري، یافتهیند تجاريآفر

از سوي دیگر پس از . دهی شدگیري سازمانموردي و نتیجه
نگارش گزارش مطالعات موردي، گزارش مطالعه موردي و 

سازي فناوري در هر مطالعه موردي بر ویی که از تجاريالگ
شواهد و مدارك تدوین شده بود، مجددا در اساس مصاحبه،

گرفت تا وي اصالحات الزم را اختیار مصاحبه شونده قرار می
به این ترتیب این تحقیق از نظر . را تایید کندانجام داده و آن

بودن طرح از نظر قابل اعتماد.باشدساختاري قابل اعتماد می
. پذیري نتایج اشاره داردعوامل خارجی به قابلیت تعمیم

گیرد معموال در یک تحقیق که براي ساخت نظریه صورت می
آوري اطالعات هاي جمعاز چندین مطالعه موردي و روش

مورد 6در این تحقیق نیز با بررسی .شودکیفی استفاده می
ستفاده از منطق با اموفق در زمینه تجاري فناوري،

پذیري قابل اعتماد بودن الگو از نظر عوامل خارجی تکرار
.تایید گردید
، قابل اعتبار بودن طرح تحقیق به این اشاره دارد 2طبق نظر ین

آوري که هر فردي بتواند به نتایج مشابه از طریق روش جمع
دستورالعمل مطالعه موردي . اطالعات و تحلیل آن دست یابد

ها مطالعه موردي ابزارهاي مستندسازي هستند ادهو پایگاه د

2- Yin
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در این .]25[سازندکه قابلیت اعتبار طرح تحقیق را فراهم می
یند آکه در بر دارنده نگاه کلی به فریتحقیق، دستورالعمل

آوري اطالعات، هاي جمعاجراي پروژه، منابع اطالعاتی، رویه
ها پایگاه دادهعالوه بر این، .و سواالت تحقیق بود، تهیه شد

هاي ضبط شده و تمامی مدارك که در بردارنده کلیه مصاحبه
در نهایت از . بدست آمده از تحقیقات بود، فراهم گردید

تمامی این موارد براي تجزیه و تحلیل و دستیابی به نتایج 
.تحقیق استفاده شد

سازي یکی از مطالعات یند تجاريآعنوان مثال به فردر اینجا به
صورت گرفته که به منظور حفظ اسرار پروژه یک نام موردي 

گیري شکل. 1شودفرضی براي آن اختیار شده است، اشاره می
کهگردد، زمانیبر می1381سالایده فناوري مذکور به

کهرسیدندنتیجهاینبهپژوهشگاه صنعت نفتمدیران
خدماتسريیکصرفارایهازبایدپژوهشگاههايفعالیت

نفتحوزهدرکشورهايدستگاهبهو آزمایشگاهیپژوهشی 
دستیابیوفنیدانشتوسعهبحثواردوشدهخارجشیمیو
. گرددنفتصنعتحوزهدرکشورنیازموردهايفناوريبه

امتیازکهصنعتیپلنتپروژه،اینشروعازپیشتابنابراین
پژوهشگاهدرباشد،داشتهتعلقپژوهشگاهخودبهآنفناوري
جهتدرپژوهشگاهحرکتطورکلیهب. استنداشتهوجود

ازمتاثرتوانمیراهافناوريگونهاینسازيتجاريودستیابی
بهرسیدننیزوکشورهايتحریمبامقابلهکلیرویکرددو

وتوسعهبهقادررامجموعهکهفناوريتوانمنديازسطحی
. کردقلمدادنمود،میفناوريازسطحایندربرداريبهره

ترینمهمکهیافتماموریتپژوهشگاهازفنیتیمیبنابراین
رانفتصنعتحوزهدرالوصولسهلوبردرهاي پرکافناوري

با این .دکنگزارشسازمانمدیریتبهرانتیجهوشناسایی
سازي فناوري الف را در یند تجاريآ، فر1شکلمقدمه،

.دهدپژوهشگاه نشان می

مطالعه موردي دیگر نیز طی شده است که 5یند براي کلیه آالزم به ذکر است که این فر-1
ط به یکی از مطالعات موردي به صورت جزیی دلیل محدودیت تعداد صفحات مقاله فقبه

.پرداخته شده است

تحلیل میان موردي اولیه2- 3
یند آاي که بر روي فرهاي اولیهمطالعه دقیق تحلیل

دهد که در سازي هر مورد صورت گرفته نشان میتجاري
سازي شامل چند مرحله یند تجاريآتمامی این مطالعات، فر

در درون این مراحل نیز ،آنهااصلی است که به منظور طی 
عالوه، در طی به. وجود دارد) گام اجرایی(یکسري زیر مرحله 

هاي کلیدي توسط مسئوالن گیريسري تصمیماین مراحل، یک
هاي همچنین فعالیت. ها گرفته شده استارشد پژوهشگاه

اجرایی مختلفی به صورت تکراري در این مطالعات موردي 
هرچه بیشتر این موضوع،براي روشن شدن. شوددیده می

سازي صورت هاي تجاريبه مقایسه مراحل و فعالیت2جدول
.گرفته در موارد مطالعه شده اختصاص دارد

بندي شده در این جداول نتایج با مقایسه آمار و اطالعات طبقه
:بسیار جالبی به شرح ذیل بدست آمد

4سازي عدد باالترین فراوانی در مراحل اصلی تجاري
یند آمرحله اصلی در کل فر4دهنده است که نشانبوده

در برخی از مطالعات موردي، .باشدسازي میتجاري
بسته به موضوع و مورد، حداقل دو مرحله اصلی براي 

.سازي الزم بوده استتجاري
 ترتیب مراحل اصلی با نظم خاصی همراه است

که در قریب به اتفاق موارد، مراحل از یک تا طوريبه
.ر به ترتیب طی شده استچها

سازي در بین مراحل اصلی آیند تجاريدر کل فر
گیري اصلی وجود دارد که معموال چهارگانه، دو تصمیم

ها اتخاذ به ترتیب از سوي عالی ترین مقامات پژوهشگاه
تصمیم اول در خصوص تصویب پیشنهاد .شودمی

باشد و تصمیم دوم در اجراي تحقیق در پژوهشگاه می
سازي اتخاذ استراتژي مناسب براي تجاريخصوص

فناوري توسعه داده شده و انتخاب از بین یکی از 
فروش فناوري یا هاي تاسیس شرکت،استراتژي

محصول، ادامه توسعه فناوري بدون تاسیس شرکت و 
.باشداعطاي امتیاز فناوري به متقاضیان مختلف می
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سازي فناوري الفالگوي تجاري) 1شکل 

گیري مدیران پژوهشگاه تصمیم
سوي توسعه ه جهت حرکت ب

هاي مورد نیاز صنعت نفت فناوري
هاي کشور و به منظور مقابله با تحریم
فناورانههاي افزایش سطح توانمندي
پژوهشگاه

تشکیل یک تیم فنی 
متخصص

هاي تهیه فهرستی از فناوري
الوصول پرکاربرد و سهل
پژوهشگاهجهت توسعه در 

SBUگیري در سطح تصمیم
پژوهشگاه در خصوص انتخاب 

:فناوري با دو معیار
چه نوع فناوري توسعه یابد؟- 1

به چه روشی توسعه یابد؟- 2 انتقال فناوري الف از طریق مشارکت با 
طرف خارجی صاحب فناوري به منظور 

تسلط بر دانش فنی

تعریف پروژه براي شناخت کلیه 
اطالعات مورد نیاز جهت دستیابی به 

دانش فنی فناوري الف

معرفی شرکت خارجی از سوي دفتر 
هاي فناوري ریاست همکاري

جمهوري به پژوهشگاه

هاي صاحب فناوري شناسایی شرکت
الف در جهان و بررسی 

هاي آنها جهت انتقال توانمندي
فناوري

هاي فنی شرکت بررسی توانمندي
توسط کارشناسان دفتر خارجی 
هاي فناوري ریاست همکاري

جمهوري و تیم تخصصی پژوهشگاه

بازدید از شرکت خارجی و، بازدید از 
هایی که با فناوري این پاالیشگاه

کردند و آزمایش شرکت کار می
هاي فناوري مذکور در آزمایشگاه

پژوهشگاه

تهیه گزارش فنی ارزیابی 
کت هاي فناوري شرتوانمندي

خارجی و ارائه آن به معاونت فناوري 
الملل پژوهشگاهامور بین تهیه متن قرارداد انتقال فناوري با اضافه 

شدن بخش حقوقی و امور مالی 
پژوهشگاه، چند متخصص که با 

هاي فرایندهاي فناوري در پاالیشگاه
ایران آشنا بودند و امور حقوقی 

شرکت ملی نفت ایران به تیم اصلی 
پروژه

گیري معاونت فناوري و تصمیم
الملل پژوهشگاه براي امور بین

عقد قرارداد انتقال فناوري با 
شرکت خارجی

امضا قرارداد و تقسیم پروژه انتقال 
:فناوري به دو فاز

ایجاد پایلوت فناوري در - 1
پژوهشگاه

سازي فناوريصنعتی- 2

یند فناوري آانتقال دانش طراحی فر
با نظارت PDPطراحی مفهومی متخصصان پژوهشگاهالف به 

شرکت خارجی از سوي متخصصان 
پژوهشگاه 

تایید مدارك فنی طراحی صورت 
گرفته توسط پژوهشگاه از سوي 

شرکت خارجی

واگذاري طراحی جزئیات فنی پروژه 
به یک شرکت مشاوره مهندسی 

بیرونی
تامین و خرید تجهیزات مورد نیاز 

ت ساخت پایلوتجه

آموزش کارکنان پژوهشگاه از سوي 
اندازي شرکت خارجی جهت راه

پایلوت
اندازي پایلوت با نصب و راه

کمک شرکت خارجی در 
پژوهشگاه

در DMDاختراع از فناوري 3ثبت 
اداره مالکیت صنعتی پس از آزمایش 

آمیز پایلوتموفقیت

حوزه کلیه مدیران فعال در دعوت از 
صنعت نفت ایران جهت بازدید از 
پایلوت و رایزنی براي بازاریابی و 

فروش فناوري

شرکت پژوهشگاه در مناقصه 
پتروشیمی پارس

عدم برنده شدن پژوهشگاه در مناقصه 
میلیون یورویی 22اما کاهش پیشنهاد 

13شرکت انگلیسی برنده مناقصه به 
میلیون یورو

هشگاه با مدیران چانه زنی مدیران پژو
صنعت نفت جهت واگذاري یک 

پروژه به پژوهشگاه جهت 
سازي فناوريصنعتی

انقعاد قرارداد پتروشیمی خارك براي 
یند طراحی، مهندسی آانجام کل فر

خرید تجهیزات، نصب و ساخت ص 
پتنت پروپان، بوتان و نفتان

مشارکت در مناقصه پروژه توسعه 
بیپارس جنو5و 4فازهاي 

سازي با طراحی فاز صنعتی
پژوهشگاهفناوري الف

از سوي PDPنظارت و تایید 
شرکت خارجی

اندازي پلنت خارك با مشارکت راه
کارشناسان پتروشیمی خارك، 

پژوهشگاه صنعت نفت و کارشناسان 
شرکت خارجی

بازاریابی شرکت خارجی براي ایجاد 
واحد صنعتی در ایران

بله

خیر

انعقاد قرارداد ساخت پلنت در فاز 
پارس جنوبی با فناوري 5و 4

الف
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سازي موفق در مطالعات موردي انجام شدههاي تجاريمراحل و فعالیت)2جدول 
اطالعات تحلیلی

عنوان مطالعه موردي

تعداد مراحل 
اصلی

گیريتعداد مراحل تصمیم
)نام مرحله(

تعداد مراحل فرعی
)نام هر مرحله(

هاي صورت گرفتهتعداد فعالیت
)نام هر فعالیت(

در حوزه (فناوري الف 
کاتالیست و فناوري 

)فرآیندهاي نفتی

مرحله اول تصویب انتقال (42
فناوري و انجام تحقیق براي 
کسب دانش و مرحله دوم 

خصوص گیري در تصمیم
)فروش فناوري

شناسایی ایده، ارزیابی ایده،(10
سازي در قالب پروپوزال،مفهوم

ساخت نمونه اولیه، اجراي تحقیق،
افزایش مقیاس ارزیابی نمونه اولیه،

تولید، بازنگري در تولید محصول، 
)تولید انبوه و فروش

توسعه فناوري و مستندسازي، (8
نظیر تامین منابع الزم تحقیقات بازار،

تدوین وثبت نیروي انسانی و مالی،
اختراع، تدوین و ثبت قرارداد، بازاریابی،

ارزیابی سازي و اتخاذ تصمیم،هماهنگ
سپاري بخشی از برونفنی و اقتصادي،

با توسعه فناوري، مذاکره و البی
)نفعانذي

در حوزه (فناوري ب
)روغن

مرحله اول تصویب انجام (32
م تحقیق و مرحله دو

گیري در خصوص تصمیم
)اعطاي امتیاز فناوري

شناسایی ایده، ارزیابی ایده،(7
سازي در قالب پروپوزال،مفهوم

ساخت نمونه اولیه، اجراي تحقیق،
افزایش مقیاس ارزیابی نمونه اولیه،
)تولید

تامین توسعه فناوري، تحقیقات بازار،(6
منابع الزم نظیر نیروي انسانی و مالی،

وثبت اختراع، تدوین و ثبت تدوین 
سازي و هماهنگقرارداد، بازاریابی،

)با مشترياتخاذ تصمیم، مذاکره و البی

در حوزه ( فناوري ج
)شیمیایی

مرحله اول تصویب انجام (22
تحقیق و مرحله دوم تصمیم 
گیري در خصوص فروش 

)فناوري

شناسایی ایده، ارزیابی ایده،مفهوم (6
پروپوزال،اجراي سازي در قالب 

تحقیق،ساخت نمونه اولیه، ارزیابی 
)نمونه اولیه

توسعه فناوري و مستندسازي، (8
تامین منابع الزم نظیر تحقیقات بازار،

تدوین وثبت نیروي انسانی و مالی،
اختراع، تدوین و ثبت قرارداد، بازاریابی،

ارزیابی سازي و اتخاذ تصمیم،هماهنگ
ري بخشی از سپابرونفنی و اقتصادي،

با توسعه فناوري، مذاکره و البی
)نفعانذي

در حوزه (دفناوري 
)روغن

مرحله اول تصویب انجام (42
تحقیق و مرحله دوم 

گیري در خصوص تصمیم
فروش و توسعه فناوري 

)جدید

شناسایی ایده، ارزیابی ایده،(10
سازي در قالب پروپوزال،مفهوم

اولیه، ساخت نمونه اجراي تحقیق،
افزایش مقیاس ارزیابی نمونه اولیه،

تولید، بازنگري در تولید محصول، 
تولید انبوه و بهبود مستمر محصول و 

)ارایه خدمت پس از فروش

توسعه فناوري و مستندسازي، (6
تامین منابع الزم نظیر تحقیقات بازار،

تدوین وثبت نیروي انسانی و مالی،
بازاریابی،اختراع، تدوین و ثبت قرارداد، 

سازي و اتخاذ تصمیم، مذاکره و هماهنگ
)نفعانبا ذيالبی

در حوزه (ـ فناوري ه
)نرم افزار

مرحله اول تصویب انجام (42
تحقیق و مرحله دوم 

گیري در خصوص تصمیم
)فروش فناوري

شناسایی ایده، ارزیابی ایده،(9
سازي در قالب پروپوزال،مفهوم

نمونه اولیه، ساخت اجراي تحقیق،
افزایش مقیاس ارزیابی نمونه اولیه،

گري در تولید محصول، تولید، بازن
، فروش و بهبود مستمر تولید انبوه

محصول و ارایه خدمات پس از 
)فروش

توسعه فناوري و مستند سازي، (8
تامین منابع الزم نظیر تحقیقات بازار،

تدوین وثبت نیروي انسانی و مالی،
ثبت قرارداد، بازاریابی،اختراع، تدوین و

ارزیابی سازي و اتخاذ تصمیم،هماهنگ
سپاري بخشی از برونفنی و اقتصادي،

با توسعه فناوري، مذاکره و البی
)نفعانذي

علوم زیستی (فناوري و
)و پزشکی

مرحله اول تصویب انجام (42
تحقیق و مرحله دوم تصمیم 
گیري در خصوص تاسیس 

)شرکت

ایده، ارزیابی ایده، شناسایی (11
سازي در قالب پروپوزال،مفهوم

ساخت نمونه اولیه، اجراي تحقیق،
ارزیابی نمونه اولیه، افزایش مقیاس 

تولید، بازنگري تولید محصول، تولید 
انبوه و فروش و بهیود مستمر 

)محصول و خدمات 

توسعه فناوري و مستندسازي، (7
تامین منابع الزم نظیرتحقیقات بازار،

تدوین وثبت نیروي انسانی و مالی،
اختراع، تدوین و ثبت قرارداد، بازاریابی،

ارزیابی سازي و اتخاذ تصمیم،هماهنگ
با یفنی و اقتصادي و مذاکره و الب

)نفعانذي

فناوريسازي یند چهارگانه اصلی تجاريآدر کل فر ،
سازي وجود دارد که گام تجاريچهارده مرحله فرعی یا 

البته بررسی کلیه . شوندآنها نیز به ترتیب انجام می
دهد که الزامی ندارد که کلیه مطالعات موردي نشان می

عنوان مثال،این مراحل فرعی صورت گیرند چراکه به

برخی از آنها کامال بستگی به استراتژي انتخابی در 
اگر یک گیري اصلی دارند ومرحله دوم تصمیم

ممکن است استراتژي خاص اساساً انتخاب نشود،
.سازي در عمل صورت نگیردمراحل بعدي تجاري
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سازي هایی که در مراحل مختلف تجاريتعداد فعالیت
باشد که ممکن است صورت گیرد، هشت فعالیت می

ها ممکن است تعداد کمتري از این فعالیت،بسته به مورد
نکته حایز اهمیت و .باشدنیز در عمل صورت گرفته 

این است که هیچ ،يسازتجاريوجه تمایز آن با مراحل 
هاي ترتیب خاص و تقدم و تاخري در فعالیت

ي دیده نمی شود به این معنی که مثال در سازتجاري
تمامی مطالعات موردي فرایندي که با یک فعالیت خاص 

.شودشروع شود و یا به پایان برسد دیده نمی
توان موضوع میمنابعمقایسه مطالعات موردي با بر اساس

هاي دولتی ي پژوهشگاهسازتجاريیند آمراحل طی شده در فر
: را به این شیوه تحلیل نمود

 هاي اجرایی شامل گام: يسازتجاريمرحله اول اصلی
سازي ایده یا فناوري شناسایی ایده، ارزیابی ایده و مفهوم

در قالب پروپوزال تحقیق
یا (گیري مدیریت سازمان در خصوص اجرايتصمیم

تحقیق در سازمان) عدم اجراي
 هاي اجراي شامل گام: يسازتجاريمرحله دوم اصلی

ساخت نمونه اولیه و ارزیابی نمونه اولیهتحقیق،
گیري مدیریت سازمان در خصوص نحوه تصمیم

ي سازتجاريتدوین استراتژي (ي فناوري سازتجاري
)فناوري

هاي اجرایی افزایش شامل گام:يسازتجاريله سوم مرح
مقیاس تولید، بازنگري تولید محصول و تولید انبوه

 شامل  فروش و بهبود : يسازتجاريمرحله چهارم
مستمر محصول و ارایه خدمات پس از فروش به 

مشتري
گزینی مناسب موضوع و به منظور واژهپیشینهبا نگاهی به 

شود که از ي، مشخص میسازتجاريمرحله اصلی 4براي 
بررسی منابعآنجایی که الگوهاي مورد بررسی در بخش 

ي در بخش خصوصی و سازتجاريتحقیق تقریباً همگی براي 
اند، مراحل نیز توسعه محصول، از سوي نویسندگان ارایه شده

دهی به ایدهي را به سه بخش خلق یا شکلسازتجارياصلی 
توسعه محصول جدید و ،)1نوآوري از خط مقدم(

نظیر الگوي دپی و همکاران و یا وایت و (ي سازتجاري

1- Front End of Innovation (Fuzzy Front End)

نجا که مساله مورد تمرکز ما آاما از . اندتقسیم کرده) گاالهر
انجام تحقیق ها،اند و وظیفه ذاتی پژوهشگاهها بودهپژوهشگاه

ي باید اضافه سازتجاريیند آاست، یک مرحله اصلی به فر
.جام تحقیق استشود و آن، مرحله ان

از سوي دیگر، همانگونه که بررسی مطالعات موردي نشان 
تواند در مراحل مختلف داد، هشت فعالیت عمده می

: ها عبارت بودند ازي صورت پذیرد که این فعالیتسازتجاري
مستندسازي دانش توسعه یافته، انجام تحقیق و توسعه،

انی بین گیري درون سازمهایی هماهنگی و تصمیمفعالیت
نفعان مختلف جهت ارایه محصول و هاي سازمان و ذيبخش

ارزیابی فنی و بازاریابی و تحقیقات بازار،یا خدمت جدید،
تامین منابع الزم نظیر سپاري توسعه فناوري،بروناقتصادي،

تدوین و ثبت قرارداد و انجام نیروي انسانی و مالی،
نفعان درونی و با ذيهاي حقوقی، و مذاکره و البیبررسی
. بیرونی

توان چارچوبی را براي تحلیل میبا توجه به این موارد،
ي و دستیابی به الگوي نهایی سازتجاريیند آتر فردقیق

ي فناوري سازتجاريطراحی و ارایه نمود که در آن مراحل 
هاي صورت گرفته در آن را بعد عمودي بعد افقی و فعالیت

نمایانگر این 3جدول . دهداین چارچوب تشکیل می
که حاصل تحلیل اولیه مطالعات است چارچوب تحلیلی 

.باشدتحقیق میپیشینهموردي صورت گرفته و مقایسه آن با 

تحلیل میان موردي ثانویه3- 3
اطالعات مربوط به کلیه 3در این بخش با استفاده از جدول 

مطالعات موردي صورت گرفته در داخل این چارچوب به 
مورد هر فعالیت قرار داده شد و مجدداترتیب رخ دادن

بر این اساس مجموع فراوانی فعالیتهاي . تحلیل قرار گرفت
سازي در هر خانه از جدول یند تجاريآصورت گرفته در فر

هاي خانهبا یکدیگر جمع شده و در نهایت در تحلیلی فوق
د باشمشخص می3همانطور که در جدول . قرار گرفتجدول 

یند آهاي صورت گرفته در فرباالترین فراوانی فعالیت
توسعه فناوري و :سازي فناوري به ترتیب اهمیتتجاري

نفعان مختلف و با ذيمذاکره و البیمستندسازي؛
عالوه براین، باالترین . باشدسازي و اتخاذ تصمیم میهماهنگ
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سازي به ترتیب مربوط بهفراوانی و تکرار در مراحل تجاري
سازي فناوري در قالب یک پروژه تحقیقاتی؛ ارزیابی مفهوم

امتیاز یا فروش نمونه اولیه و یا پایلوت و در نهایت اعطاي
.باشدفناوري می

از ســوي دیگــر بــه منظــور مشــخص کــردن تــوالی مراحــل  
اطالعات مربوط به هر یـک از  سازي در الگوي نهایی،تجاري

ترتیـب و وقـوع ایـن    مطالعات صورت گرفته بر حسب توالی 
همانطور که مشخص .آورده شده است4ها در جدول فعالیت

سازي در تمامی مطالعات موردي صورت است مراحل تجاري
بـه  14تـا  1گرفته از یک نظم خاصی تبعیت نموده و مراحل 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . انـد ترتیب پشت سرهم واقـع شـده  
در مرحلـه دوم  سازي فناوري برحسب اینکه استراتژي تجاري

تاسـیس  (گیري اصلی چـه چیـزي اتخـاذ شـده باشـد     تصمیم
برخـی از  ) فروش کلـی فنـاوري و یـا اعطـاي امتیـاز     شرکت،

مراحل صورت گرفته بعد از این مرحله حسب نوع اسـتراتژي  
.کندتغییر می

مطالعات موردي صورت گرفتهسازياي صورت گرفته در فرآیند تجاريهمجموع فراوانی مراحل و فعالیت) 3جدول 

جمع فراوانی فعالیت
ها

ورود به بازار 
ش

و فرو

توسعه 
(محصول 
خدمت

تصمیمجدید) 
تحقیقگیري

تصمیم
گیري

نوآوري از خط 
مقدم

سازيمراحل تجاري
)فازها(فناوري 

کارکردها 
)هافعالیت(

)
14(

بهبود مستمر محصول و ارایه خدمات 
ش

س از فرو
(پ

13(
ش

فرو

)
12(

تولید انبوه

)
11(

بازنگري تولید محصول

)
10(

س تولید محصول
ش مقیا

افزای

)9(
س شرکت

تاسی

)8(
اعطاي

ش فناوري
امتیاز یا فرو

)7(
ارزیابی نمونه اولیه و یا پایلوت

)6(
ساخت نمونه اولیه و یا پایلوت

)5(
اجراي تحقیق

)4(
تصویب پیشنهاد تحقیق

)3(
ک پروژه 

مفهوم سازي فناوري  در قالب ی
تحقیقاتی

)2(
ارزیابی و انتخاب ایده

)1(
شکل گیري ایده

)
شناخت محرك

ها و نیاز 
)ها

توسعه فناوري و -الف614334537771835
مستند سازي دانش فنی 

ارزیابی فنی و -ب511111
اقتصادي 

بازاریابی و انجام -ج10111313
تحقیقات بازار 

سازي و هماهنگ-د24111216642
اتخاذ تصمیم

تامین و تخصیص - ه15131712
منابع

1611142151
حفاظت از -و

هاي فکري و دارایی
حقوقیانجام امور 

مذاکره و البی-ز311211671354

سپاري بخشی برون-ح4121
از توسعه فناوري 

جمع فراوانی مراحل55491331919917621817-
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مطالعات موردي صورت گرفتهسازي توالی مراحل تجاري) 4جدول 
ورود به بازار و 

ش
فرو

(توسعه محصول 
خدمت

 (
جدید

تصمیم
تحقیقگیري

تصمیم
گیري

نوآوري از خط 
مقدم

سازيمراحل تجاري
)فازها(فناوري 

عنوان مطالعه موردي )
14(

بهبود مستمر محصول و 
ش

س از فرو
ارایه خدمات پ

)
13(

ش
فرو

)
12(

تولید انبوه

)
11(

بازنگري تولید محصول

)
10(

س تولید
ش مقیا

افزای
محصول

)9(
س شرکت

تاسی

)8(
اعطاي

ش 
امتیاز یا فرو

فناوري
)7(

ارزیابی نمونه اولیه و یا 
پایلوت

)6(
ساخت نمونه اولیه و یا 

پایلوت
)5(

اجراي تحقیق

)4(
تصویب پیشنهاد تحقیق

)3(
مفهوم

سازي فناوري در 
ک پروژه تحقیقاتی

)2(قالب ی
ارزیابی و انتخاب ایده

)1(
شکل

گیري ایده
)

شناخت 
محرك

ها و نیاز ها
(

121110987654321
در حوزه (فناوري الف 

کاتالیست و فناوري 
)فرایندهاي نفتی

در حوزه (فناوري ب 1110987654321
)روغن

در حوزه (فناوري ج 87654321
)شیمیایی

در حوزه (فناوري د 121110987654321
)روغن

در حوزه (هـفناوري 1110987654321
)نرم افزار

علوم (فناوري و 13121110987654321
)زیستی و پزشکی

سازي فناوري در الگوي اولیه براي تجاري4- 3
هاي دولتیپژوهشگاه

ترتیب و اجزا،4و 3بندي نتایج حاصل از جداول با جمع
هاي سازي فناوري در پژوهشگاهنحوه چیدمان الگوي تجاري

از آنجا که در .شودمشخص می2شکلدولتی کشور به شرح 
هاي صورت گرفته در هر مرحله ترتیب و خصوص فعالیت

صورت یک ها بهفعالیتتوالی خاصی در هرمرحله یافت نشد،
سازي و تصمیمضلعی که در مرکز آن فعالیت هفتشکل 

عنوان یکی از اقدامات کلیدي که توسط مسئوالن هماهنگی به
هاي دولتی به آن اشاره سازي در پژوهشگاههاي تجاريپروژه

ها نیز به شکل دوار این فعالیت.شده بود، قرار گرفته است
خاطر تاکید بر پویایی و نیز عدم مشخص بودن شروع فعالیت 

.ر نظر گرفته شده استسازي ددر هر مرحله از تجاري

گیرينتیجه- 4
سازي یند تجاريآدر این مقاله تالش شد تا با بررسی عمیق فر

شش فناوري در دو پژوهشگاه دولتی ایران، الگویی فرایندي 
. ها ارایه شودگونه از سازماندر اینسازي فناوري براي تجاري

در طور سنتی موسسات تحقیقاتی دولتی ایران از آنجا که به
سازي بسیاري از مواقع ساختار و شرح وظایفشان براي تجاري

هاي بنیادي و یا اند و تنها به پژوهشفناوري شکل نگرفته
روزند،هاي در اختیارشان اهتمام میکابردي متناسب با بودجه

هاي خاصی همراه در آنها با پیچیدگیسازي فناوري تجاري
هاي ان داد، فعالیتاست و همانطوري که نتایج این تحقیق نش

سازي اجزاي نفعان و نیز هماهنگو مذاکره با ذيچون البی
مختلف سازمان با تیم توسعه فناوري و نیز اتخاذ تصمیم به 

، اهمیت شگرفی در اوريهاي فنهنگام از سوي مجري طرح
عالوه براین . ها دارددر این پژوهشگاهي فناوري سازتجاري

که اغلب در کشورهاي (گاهیي بنسازتجاريدر الگوهاي 
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بحث البی و چانه زنی به ) اندتوسعه یافته جهان ارایه شده
هاي عنوان فعالیت کلیدي دیده نشده بود لیکن در پژوهشگاه

دولتی ایران، انجام درست این فعالیت یکی از رموز اصلی 
رود ي فناوري به شمار میسازتجاريهاي موفقیت پروژه

م از دولتی و یا خصوصی به دلیل چراکه نهادهاي دیگر اع
ها واردات فناوري و برخی از مسایل فرهنگی نظیر عدم سال

هاي توسعه یافته داخلی، اطمینان به کارکرد صحیح فناوري
دهند و لذا ها را از خود نشان نمیفناوريتمایلی به خرید این 

گذاري و خرید امتیاز این متقاعدسازي آنها به سرمایه
زنی را بسیار پر اهمیت بحث مذاکره و چانهها، فناوري

این امر از جنبه دیگر نیز اهمیت مضاعف پیدا .سازدمی
کند و آن این است که معموالً محققان ارشد مسئول تیم می

توسعه فناوري در موسسات تحقیقاتی، افرادي فنی بوده و 
آنجا باشد و ازهاي مدیریتی و مذاکره در آنها کمتر میمهارت

ي شفافی سازتجاريیند آدر بسیاري از این موسسات فرکه 
ي بر عهده خود محقق قرار سازتجاريبار بینی نشده،پیش
یند آنفعان مختلف در فرلذا به هنگام جلب نظر ذي. گیردمی

ي فناوري با مشکالت عدیده سازتجاريمذاکرات گوناگون، 
.شودمواجه می

و یکی از اجزاي از سوي دیگر مرحله نوآوري از خط مقدم 
سازي فناوري در قالب یک پروژه آن یعنی گام مفهوم

تحقیقاتی، بیشترین فراوانی و اهمیت را در بین مراحل 
ي به خود اختصاص داده است که حاکی از آن سازتجاري

است که در صورتی که مفهوم یک فناوري از سوي تیم 
ی از دهنده فناوري به خوبی درك شود و تحلیل اطالعاتتوسعه

هاي فنی،مسایل مربوط به حقوق مالکیت فکري، بررسی
هاي شناخت اقتصادي و تحقیقات بازار نیز در کنار فعالیت

فنی فناوري پیش از اجراي تحقیق صورت گیرد، امکان 
یند آي فناوري را نیز در مراحل بعدي فرسازتجاريموفقیت 

.دهدي فناوري افزایش میسازتجاري
ه نویسندگان این مقاله با عنایت به وجـود  الزم به ذکر است ک

هایی که بستر توسعه فناوري در هر بخش اثـر خـود را   تفاوت
اند گذارد، اقدام به ارایه این الگو نمودهي میسازتجاريیند آفر

پـذیري  هـا و تکرار اند تـا مشـابهت  اما با این حال تالش کرده
را اي گونـاگون فنـاوري  هـ ي در حـوزه سازتجاريفرایندهاي 

.طور هم زمان در الگوي پیشنهادي لحاظ نمایندهب

هاي دولتی ایرانسازي فناوري در پژوهشگاهیند تجاريآالگوي فر) 2شکل 

تحقیق

اجراي 
تحقیق

ساخت 
نمونه اولیه

ارزیابی نمونه 
اولیه

به اجرا تصمیم
تحقیق

تصویب پیشنهاد 
تحقیق

اتخاذ استراتژي 
يسازتجاري

اعطاي 
امتیاز

تاسیس 
شرکت

ورود به بازار و فروش

فروش

نوآوري از خط مقدم

شکل گیري 
ایده

ارزیابی و 
انتخاب ایده

سازي مفهوم
يفناور

توسعه محصول جدید

افزایش مقیاس 
تولید

بازنگري تولدي 
محصول تولید انبوه

مستمر محصول و بهبود 
فرایندهاي تولید
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هاي موجـود تنهـا   یتد، در این مقاله با توجه به محدوعالوهبه
ــوي     ــاد الگ ــد از ابع ــه دو بع ــاريب ــازتج ــاوري در س ي فن

هاي دولتی پرداخته شده اسـت و نویسـندگان ایـن    پژوهشگاه
مقاله در ادامه تحقیقات خود با افزایش تعداد مطالعات موردي 

هاي فناوري دیگر، تالش خواهنـد نمـود   و تنوع آنها در حوزه
ن آنهـا بـه دو بعـد    که ضمن شناسایی اجـزاي دیگـر و افـزود   

ــراي       ــامع ب ــویی ج ــر، الگ ــه حاض ــده در مقال ــایی ش شناس
هـاي دولتـی ایـران ارایـه     ي فناوري در پژوهشـگاه سازتجاري

.دهند
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