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چکیده
فناوری، نه تنها ُبعد مهمی در توسعه و رشد ملی کشورها به شمار می رود، بلكه عامل موفقیت و بقای سازمان ها در جهان 
به  را  ایده ها  چگونه  که  است  این  مواجه اند  آن  با  فناوری  و  علمی  سازمان های  امروزه  که  چالشی  است.  کنونی  رقابتی 
محصوالت و خدماتی که قابل  عرضه در بازارند تبدیل کنند. تجاری سازی تحقیقات فرایندی است که دانش تولیدشده در 
سازمان های تحقیقاتی را به محصوالت قابل  عرضه در بازار یا فرایندهای صنعتی تبدیل می کند. در این مقاله افزون بر مرور 
برگان، عوامل مهم در چهار 

ُ
ادبیات تجاری سازی، عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی استخراج شد. طی نظرسنجی از خ

بعد فناوری، سازمان، بازار و محیط طبقه بندی شدند، سپس تأثیر این عوامل در موفقیت تجاری سازی از نظر کارشناسان و 
متخصصان فعال در پژوهشگاه ها، بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامِل بازار، سازمان، محیط و فناوری به ترتیب 

مؤثرترین عوامل در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسّعۀ فناوری اند.

واژگان کلیدی:فناوری،توسعۀفناوری،تجاریسازیفناوری،عواملموفقیتدرتجاریسازی.

مقدمه

در سال های اخیر، با توجه به رکود جهانی حاکم بر بازار کاال و 
خدمات، مؤسسات تحقیقاتی در سراسر جهان با چالش های متعدد 
رقابت  مالی،  تأمین  تنگناهای  ازجمله  شدند؛  روبه رو  راهبردی 
شدیدتر در عرصۀ جهانی و تقاضاهای روزافزون مشتریان و حامیان 
با این چالش ها، این مؤسسات  مالی. برای موفقیت در رویارویی 
فعالیت های  بر  تمرکز عمیق  راهبرد خود،  و  نقش  بازنگرِی  با  باید 
پژوهشی و تغییرات واقعی در سازما ن دهی، فرایندهای عملیاتی و 

نظام های تشویقی و تجاری سازی فناوری را فراهم کنند )گودرزی 
مهم  ارکان  از  یكی  به  تجاری سازی  امروزه   .)1392 همكاران،  و 
اینكه محققان  به رغم  تبدیل شده است.  فناورانه  نوآوری  فرایند  در 
دنیا  سراسر  از  متعدد  شواهد  پذیرفته اند،  را  تجاری سازی  موضوع 
توسعۀ  تحقیقات  از  زیادی  تعداد  هرچند  که  است  آن  از  حاکی 
فناوری از نظر فنی موفق بوده اند، اما فقط درصد اندکی از آن ها در 
زمینۀ تجاری سازی به موفقیت دست  یافته اند. این امر نشان دهندۀ 
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پیچیدگی فرایند تجاری سازی است )بندریان، 1388(. اما موضوع 
و  مهم  بسیار  فناوری  و  پژوهش  سازمان های  در  تجاری سازی 
حیاتی است، با توجه به اینكه درآمدزایی را در دستور کار مأموریت 
سازمانی خود قرار داده اند و در بیشتر کشورهای دنیا دولت بودجۀ 
)میقانی نژاد،  است  کرده  کم  سازمان ها  این  از  را  خود  حمایتی 
1391(. از این رو، هدف اصلی از این تحقیق، شناسایی و استخراج 
میزان تأثیر عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ 
پرسش  تحقیق،  اصلی  هدف  به  توجه  با  بنابراین  است؛  فناوری 
اصلی تحقیق این است که: »عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی 
پروژه های توسعۀ فناوری کدام اند و چگونه بر هم اثر می گذارند؟« 
به پرسش  پاسخ گویی  برای  که  فرعی،  توضیح، پرسش های  این  با 

اصلی مطرح می شوند، عبارت اند از: 

1. عواملی که در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری 
مؤثرند کدام اند؟

2.  این عوامل چگونه بر هم اثر می گذارند؟

تجاری سازی  موفقیت  در  بیشتری  تأثیر  عوامل  از  کدام یک    .3
پروژه های توسعۀ فناوری دارد؟

1. پیشینۀ تحقیق

فراهم کردن بسترهایی برای عرضۀ دانش، افزون  بر فراهم آوردن 
رشد  منجربه  سازمان ها،  برای  درخور توجه  اقتصادی  ارزش های 
اقتصادی و فنی جامعه نیز می شود. بدان سبب که به بازار رسانیدن 
سازمان ها  بقای  و  موفقیت  تضمین کنندۀ  می تواند  محصوالت 
مطرح  حیاتی  عاملی  حكم  در  فناوری  تجاری سازی  باشد، 
تجاری سازی  بدون  نیز  تحقیقاتی  سازمان های  در  است.   شده 
به  دستیابی  بدون  زیرا  ندارد؛  معنایی  تحقیقات  محصوالت، 
ایده   هر  درمورد  آزمایش  یا  تولید  محصول،  هر  خاِص  مشتریان 

بی فایده به نظر می رسد )رادفر و همكاران، 1388(.
به محصوالت  فناوری های جدید  تبدیل  فرایند  تجاری سازی، 
دربرگیرندۀ  تجاری سازی  دیگر،  به  عبارت  است.  تجاری  موفق 
آرایه های گوناگونی از فرایندهای مهم فنی، تجاری و مالی است 
که باعث تبدیل شدن فناوری جدید به محصوالت یا خدمات مفید 
ارزیابی  جمله  از  است،  فعالیت هایی  شامل  فرایند  این  می شود. 
بازار، طراحی محصول، مهندسی تولید، مدیریت حقوق مالكیت 
معنوی، توسعۀ راهبرد بازاریابی، افزایش سرمایه و آموزش کارگر 

)متین و محمدی زاده، 1392(.

یافته های  تجاری سازی  برای  گوناگون  دیدگاه های  بررسی  در 
به تجاری سازی در چه  اینكه مالحظات مربوط  به  تحقیقاتی، بسته 
مرحله ای از فرایند تحقیق آغاز می شود و در چه مرحله ای از آن به 
اتمام می رسد، سه رویكرد عمده تعریف شده است که عبارت اند از:

اجرای  از  پس  روش،  این  در  واکنشی:  تجاری سازی  رویكرد   .1
مربوط  مالحظات  آن،  نتایج  به  دست یابی  و  تحقیقاتی  پروژه ای 
برای  بیشتر  شیوه  این  می شود.  آغاز  تجاری سازی  مرحلۀ  به 
حین  در  فرعی  نتیجه ای  حكم  در  که  دارد  کاربرد  فناوری هایی 

اجرای پروژۀ عظیم تحقیقاتی حاصل می شوند.

این  در  قراردادی(:  )تحقیق  تجاری سازی  تضمین  رویكرد   .2
تجاری سازی  فعالیت های  تحقیقاتی،  پروژۀ  آغاز  از  قبل  روش، 
با  قرارداد  )عقد  تجاری سازی  از  اطمینان  از  پس  و  می شود  آغاز 
بیشتر  این شیوه  آغاز می شود.  تحقیقاتی  پروژۀ  تجاری(،  شرکای 
ماهیت  توسعه شان،  از  قبل  که  دارد  کاربرد  فناوری هایی  برای 
از  بتوان  یا  باشد  مشخص  عملكردشان  چگونگی  و  فناوری 
محصول حاصل از فناوری تعریف شفافی ارائه کرد و یا محقق از 

دستیابی به نتایج مدنظر مطمئن باشد؛

3. رویكرد تجاری سازی هم زمان: در این روش، قبل از آغاز پروژۀ 
با  و هم زمان  آغاز می شود  تجاری سازی  فعالیت های  تحقیقاتی، 
مرحله به مرحله  موازی  به  شكل  تجاری سازی  مالحظات  آن، 

تكامل می یابد )همان(.
تفاوت  علت  به  کشوری  هر  که  می دهد  نشان  مرتبط  یافته های 
یا  تمرکزگرایی  به  عالی،  آموزش  مدیریت  رویكرد  مانند  عواملی  در 
میزان  تحقیقاتی،  اعتبارات  توزیع  نظام  در سیاست گذاری،  تمرکززدایی 
توسعه یافتگی محل جغرافیایی پردیس دانشگاه، وضعیت نظام مالكیت 
فكری، نحوۀ تعامل با صنایع و تجارب قبلی دانشگاه دربارۀ انتقال فناوری، 
رویكرد  از  علمی  هیئت  اعضای  مرتبۀ  و  تحقیقاتی  گروه های  وضعیت 
اواسط  از  کانادا  و  امریكا  در  می کنند.  استفاده  خاصی  تجاری سازی 
بهره برداری  پروانه های  صدور  و  اختراعات  ثبت  به  تمایل   1990 دهۀ 
)تشكیل  سرمایه محور  رویكرد  اخیر  سال های  در  و  است  بوده  بیشتر 
فنی  دانشگاه  های  در  مشترك  قراردادهای  انعقاد  و  تجاری(  شرکت های 
 صدور 

ً
مقبولیت بیشتری به دست آورده اند. در کشورهای اروپایی، عمدتا

پروانه های بهره برداری در اولویت است؛ اگرچه در برخی از کشورهای 
اروپای مرکزی توجه به تشكیل شرکت های دانشگاهی با ساختار سرمایۀ 
اما کشورهای اسكاندیناوی  کوچك و خدمات مشاوره در صدر است، 
دارند.  کید  تأ بهره برداری  پروانه های  صدور  و  اختراعات  ثبت  بر  بیشتر 
تشكیل  تاحدودی  و  بهره برداری  پروانه های  صدور  بر  بیشتر  ژاپن  در 
کید شده است. چنین به نظر می رسد که بیشتر  شرکت های دانشگاهی تأ
دانشگاه های معتبر تحقیقاتی در جهان، به رویكرد سرمایه محور تمایل 
آنان  برای  را  منابع غیردولتی  از  پایدارتری  این روش، شكل  زیرا  دارند؛ 

فراهم می کند )مظفری و شمسی، 1390(.
اهمیت تجاری سازی تحقیق و توسعه و فناوری به حدی است که 
درحال حاضر بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی، با بهره گیری از خدمات 
مشاوره ای و اجرای پروژه های تحقیقاتی، به صورت همكاری مشترک، 
به تجاری سازی فناوری خود رسمیت داده اند و تعداد این گونه مراکز 
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درحال  روزبه روز  صنعتی  پیشرفته  کشورهای  در  مشاوره ای  خدمات 
بخش  تجاری سازی  که  است  آن  اهمیت  حائز  نكتۀ  است.  افزایش 
مهمی از فرایند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با 

موفقیت وارد بازار نمی شود )رادفر و همكاران، 1388(. 
تجاری سازِی نتایج تحقیقات یا تولید صنعتی نمونه های تحقیقاتی 
افزون بر صرفه جویی ارزی و باالبردن انگیزۀ تحقیق، دستاورد تازه ای 

به همراه دارد )جدول 1( )سلطانی گردفرامرزی، 1390(.

حوزۀ  در  اخیر  سال های  در  موضوع،  اهمیت  درنظرگرفتن  با 
این  در  که  است  متعددی  شده  مطالعات  فناوری  تجاری سازی 
از  برخی  نتایج  پژوهش،  موضوعی  محدودۀ  به  توجه  با  بخش 

مهم ترین آن ها بیان  شده است.
با تمرکز بر عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی فناوری، این 
عوامل در چهار بعِد فناوری، سازمان، بازار و محیط طبقه بندی 
قابلیت  از  عبارت اند  مطالعه شده  کلیدی  عوامل  شده اند. 
فنی،  بهبود  برای  تالش  توسعه دهنده،  با  همكاری  بازاریابی، 
توانایی  فناوری مكمل،  فناوری، عرضۀ  گیرندۀ  قابلیت  و  تمایل 
مالی، وضعیت بازار، مزیت فناوری و قابلیت فنی گیرندۀ فناوری 

.)Mijung jung et al., 2015(
می جیان جونگ )میچین چنیگ( و همكاران در مطالعۀ خود 
دریافتند که قابلیت بازاریابی، همكاری با توسعه دهنده و تالش برای 
بهبود فنی، از عوامل مهم موفق شدن یا موفق نشدن تجاری سازی 
فناوری است )همان(. همچنین نشان داد که کمبود بودجه و فقدان 
امكانات و تجهیزات، دو مانع اصلی تجاری سازی اند و دریافتند 
پشتیبانی  فناوری،  اکتساب  مرحلۀ  در  مالی  پشتیبانی  گرفتن  که 
نمونۀ  آزمودن  مرحلۀ  در  بازار  شرایط  تغییر  برابر  در  استراتژیک 
بهبود  و  محصول  تولید  مرحلۀ  در  بازاریابی  قابلیت  بهبود  اولیه، 
قابلیت جذب پذیرندگان فناوری، همچون مؤسسات پژوهشی از 

عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی فناوری است. 
تجاری سازی  که  داد  نشان  بندریان  رضا  دیگر،  مطالعه ای  در 
معیاری اساسی برای اندازه گیری بهره وری سازمان های تحقیقاتی 

نیازمند  دست کم  فناوری  موفق  تجاری سازی  و  می رود  به شمار 
تقاضای کافی، برتری بالقوۀ  فناوری برای پاسخ گویی به آن تقاضا 
مدیریتی  توانمندی های  و  منابع  با  کارآفرین  فردی  یا  سازمان  و 
است  بازار  به  نهایی  محصول  تحویل  برای  مناسب  بازاریابی  و 
دریافتند  خود  مطالعۀ  در  همكاران  و  رادفر   .)1388 )بندریان، 
خدمات  تولید،  محصوالت،  قالب  در  است  ممكن  فناوری  که 
تجاری سازی  یا  فناوری  از  استفاده  اما  باشد،  بازاریابی  حتی  یا 
فناوری در خلق ثروت، توسعۀ فناوری و اقتصاد مهم است )رادفر 

و همكاران، 1388(.
 زنجیرۀ اقدامات تجاری سازی فناوری از اعتبارسنجی اولیه و 
امكان سنجی فنی آغاز می شود و با مطالعۀ بازار، تأمین منابع مالی 
می یابد.  ادامه  و شناسایی خطرها  مدیریت  اولیۀ الزم،  و سرمایۀ 
عرضۀ  درنهایت  و  طوالنی  و  پیچیده  زنجیرۀ  این  طی کردن  شاید 
در  همكاران  و  فكور  بكشد.  طول  سال  سالیان  بازار،  به  نوآوری 
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فقط درمورد ثبت و حفاظت 
نتایج تحقیقات قراردادی با صنعت، تاحدودی ساختار پرسنلی، 
عملكردی و قانون و مقررات دیده شده است )فكور و همكاران، 
1387(، اما این موارد دربارۀ بررسی نتایج تحقیقاِت خاتمه یافته، 
انشعابی  شرکت های  تشكیل  و  فناوری  انتقال  و  لیسانس دهی 

به چشم نمی خورد. 
نخستین  که  دریافتند  خود  مطالعۀ  در  همكاران  و  گودرزی 
مقایسه  در  )ایده پردازی(  فناوری  تجاری سازی  فرایند  از  مرحله 
دیگر  مراحل  اساس  دارد؛ چراکه  فراوانی  اهمیت  مراحل  با سایر 

برپایۀ این مرحله شكل می گیرد )گودرزی و همكاران، 1392(.

بندریان و قابضی در تحقیق خود به این نتیجه دست  یافتند که 
به رغم اهمیت فرایند تجاری سازی نتایج تحقیقات، برخی موانع 
از  موانع،  این  می کنند.  جلوگیری  فرایند  این  درست  اجرای  از 
تا عوامل متعدد  ابعاد آن گرفته  نتایج تحقیقات و  ماهیت طبیعی 
مربوط به ویژگی های سازمانی، در یک طیف قرار دارند )بندریان 
با  آن  مقایسۀ  و  موانع  وسیع  دامنۀ  بررسی  با   .)1388 قابضی،  و 
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1. توسعۀ اقتصادی؛

2. ارتقای سطح فناورانۀ کشور و تولید مواد نو با استفاده از فناوری های پیشرفته؛

3. باالبردن سطح طراحی و ساخت داخل؛

4. اشتغال زایی و فراهم کردن زمینه های جدید فعالیت برای نیروی کارا و متخصص؛

5. حمایت از صنعت و باالبردن توان مهندسی برای صدور خدمات به خارج؛

6. زمینه سازی گسترش صنایع وابسته، باالدستی و پایین دستی؛

7. باالبردن قدرت رقابتی به منظور صدور کاالی ساخت داخل و به دست آوردن سهم باالتر در تجارت جهانی؛

8. برانگیختن اعتماد  به تحقیقات کاربردی و توسعه ای.

جدول1:آثارتجاریسازی
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ادبیات موجود درمورد موضوع تجاری سازی، نتیجه گیری می شود 
که ادبیات در ارائۀ تمامی موضوع های مرتبط با تجاری سازی موفق 
نبوده است. ادبیات موجود، بر توصیف مفهوم بازار و فراهم کردن 
به  رسیدن  چگونگی   

ً
معموال و  دارد  کید  تأ موفقیت  حلقه های 

موفقیت را توصیف می کند.
عملی  اجرای  در  اصلی  موانع  از  برخی  بدین ترتیب،   
و  بندریان  می شود.  گرفته  نادیده  تحقیقات  نتایج  تجاری سازی 
بندریان در تحقیق خود نشان دادند که ظهور رویكرد راهبردی 
از  تحقیقات  کیفیت  ارزیابی  فناوری،  و  پژوهش  مدیریت  به 
زندگی،  کیفیت  و  صنعت  رقابت پذیری  در  آن ها  تأثیر  زاویۀ 
تدوین مسیرهای فناورانۀ خوش آتیه و سازگار با نیازهای صنعت 
و جامعه را فراهم می کند؛ هرچند ممكن است این موارد با نظر 
محققان تطابق چندانی نداشته باشد )بندریان، رضا و بندریان، 
و  پژوهش  سازمان های  رویكرد،  این  براساس   )1389 مهدی، 
مدیریت  ابزارهای  از  متنوع  دامنه ای  به کارگیری  با  باید  فناوری 
کنند.  اقدام  خود  عملكرد  و  اثربخشی  افزایش  برای  راهبردی 
از سازمان های  الگوبرداری  از  عبارت اند  و روش ها  ابزارها  این 
از  بهره گیری  موفق،  الگوهای  پذیرش  و  توسعه  به منظور  مشابه 
هوشمندی رقابتی برای برتری، افزایش رشد سرمایه های معنوی، 
متین  مشتریان.  با  فعال  تعامل  و  جهانی  مشارکت های  توسعۀ 
که  دست  یافتند  نتیجه  این  به  خود  تحقیق  در  محمدی زاده  و 
مدل های خطی، در حكم نمودارهای بسته نشان داده می شوند. 
در بعضی موارد، این مدل ها فرایندهای متوالی و در باقی موارد 
نشان  را  تجاری سازی  فرایند  عناصر  میان  روابط  از  مجموعه ای 

می دهند )متین و محمدی زاده، 1392(. 
به ویژه  اما  است،  متوالی  فرایندی  نیازمند  تجاری سازی 
نیازمند نوآوری است تا حلقه های تكرارشوندۀ بسیاری را قبل از 
دستیابی به موفقیت تكرار کند. این مدل ها در اشكال گوناگون، 
تكمیل  تا  افزوده می شوند  وظایف مشخص  به چک لیست های 
شوند و شرایط فنی، بازار و کسب وکار فراهم شود و اهداف در 
از  پیوندی  و  عصاره  آن ها  شوند.  برآورده  تجاری سازی  مسیر 
تخصص ها را در حوزۀ تحقیق، تجاریسازی محصول، بازاریابی 
فرآیندفرایندهاي  اهمیت  و  می دهند  نشان  کسب وکار  توسعۀ  و 
گستردةۀه  حوزةۀه  و  اصلي  ایدةۀه  یا  اختراع  از  را  دستي  پایین 
مهارت هایی را که باید براي خلق یک سرمایه گذاري مخاطره آمیز 
صورت  فكري  مالكیت  جدید  بخش  یک  اساس  بر  موفق 
بگیردفراهم شود، برجسته می کند. میقانی نژاد در تحقیق خود به 

این نتیجه دست  یافت که مؤثرترین عوامل در موفق شدن یا  نشدن 
در فرایند تجاری سازی در پژوهشگاه صنعت نفت، عواملی است 
که در ادبیات از آن ها به منزلۀ فناوری نرم یاد می شود )میقانی نژاد، 

 .)1391
که عوامل  نتیجه دست  یافت  این  به  تحقیق خود  در  یزدان پناه 
تجاری سازی  موفقیت  در  را  تأثیر  بیشترین  صنعت  به  مربوط 
به ترتیب،  آن  از  فناوری دانشگاه های مطالعه شده داشته اند و پس 
انتقال  روش های  و  محیطی  شرایط  دانشگاه،  به  مربوط  عوامل 
)یزدان پناه،  بوده اند  تأثیرگذار  تجاری سازی  موفقیت  در  فناوری 
نتیجه  این  به  مطالعه ای  در  همكاران  و  اردکانی  سعیدا   .)1389
دست  یافتند که عوامل حیاتی پنج گانه در موفقیت تجاری سازی 
محصول جدید این شرکت ها تأثیر دارند. این عوامل عبارت اند از 
عوامل فناورانه، حمایتی، بازاریابی، درون سازمانی و تجاری سازی 

)سعیدا اردکانی و همكاران، 1390(.
موفقیت  در  مؤثر  مؤلفه های  رتبه بندی  نتایج  همچنین   
تجاری سازی محصول جدید گویای آن است که تشویق به تولید 
معرفی شده  محصول  جذابیت  و  کاربردی  و  مناسب  ایده های 
و  کاندمیر  می روند.  به شمار  مؤلفه ها  بااهمیت ترین  از  بازار  به 
در  جدید  محصول  تجاری سازی  پروژه های  مطالعۀ  با  همكاران 
از  استفاده  که  دادند  نشان  پیشرفته  کشور  چند  بیوشیمی  صنایع 
اختصاصی،  گروه های  بر  تمرکز  نیز  و  چندکارکردی  گروه های 
استفاده از تحقیقات مفصل بازار، آزمون بازار و ارزیابی اولیه از 
تولید محصول و همچنین بررسی مشتریان نهایی، کیفیت تبلیغات 
و درجه یا میزانی که شرکت در بازارهای بین المللی حضور دارد در 
پروژه های تجاری سازی محصول  موفقیت  در  مؤثر  حكم عوامل 

.)Kandemir et al., 2006( جدید تلقی شوند
 لین و همكاران مدلی از تعیین کننده های موفقیت تجاری سازی 
فرایندی  داشتن  شامل  شاخص،  یازده  مشتمل بر  جدید  محصول 
ساختاریافته، بینش شفاف، بازنگری محصول پس از روانه سازی 
آن به بازارهای هدف، دید بلندمدت، بهینه سازی مهارت تیم های 
حمایت  پویایی هایش،  و  بازار  فهم  محصول،  تجاری سازی 
پروژه های  از  به دست آمده  تجارب  به کارگیری  ارشد،  مدیریت 
پیشین، تأمین و تدارك تیم مناسب، حفظ اعضای تیم با تجربه های 
 Lynn( مرتبط با پروژه و تجاری سازی محصول را شكل داده اند
در  مؤثر  عوامل  همۀ  تحقیق،  پیشینۀ  مرور  با   .)et al., 1996

تجاری سازی فناوری در جدول 2 جمع بندی شده است.
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منبععوامل

1. قابلیت بازاریابی محصول؛

)Mijung Jung et al., 2015(

2. همكاری با توسعه دهندۀ فناوری؛

3. تالش برای بهبود فنی محصول؛

4. تمایل و قابلیت گیرندۀ فناوری؛

5. عرضۀ فناوری مكمل؛

6. توانایی مالی تولیدکنندۀ محصول؛
7. وضعیت پذیرش محصول در بازار؛

8. مزیت فناوری در مقایسه با فناوری موجود؛

9. قابلیت فنی گیرندۀ فناوری.

1. سیاست گذاری مناسب دولت با هدف علم و فناوری؛

)رادفر و همكاران، 1388؛ 

شهائی و سبحانی نژاد، 1387(

2. انگیزه های حقوقی و مالی برای مخترعان، مؤسسان و کارمندان؛

3. دردسترس بودن مهارت های علمی با کیفیت باال و مهارت های کسب وکار؛

4. اعطای سرمایه مطابق با نیازهای شرکت های جدید در هر مرحله از رشد آن ها؛
5. توانایی پیش بینی های درازمدت منظم در حكم پایه ای برای تصمیمات مطمئن سرمایه گذاری.

1. تمرکز و هوشمندی بازار؛

)میقانی نژاد، 1391؛
)Arthur D, 2010 

2. انطباق محصول با فرهنگ جامعه؛

3. سازمان دهی و مدیریت داخلی؛

4. مدیریت حقوق مالكیت فكری؛

5. شبكه سازی و سیستم های اطالعاتی؛

6. کارآفرینی و خلق کسب وکارهای جدید.
1. محصول منحصربه فرد، برتر، متمایز و باارزش؛

)بندریان، 1388؛
 ;Cooper, 1999 

)Logar et al., 2001

2. تمرکز خاص بر قسمتی از بازار؛

3. تعریف مشخص و شفاف از محصول نهایی؛

4. عملكرد خوب محصول نهایی در ارضای نیاز؛

5. استفاده از گروه  های چندوظیفه ای با رهبران کارگرا؛

6. استفاده کردن از خاصیت اهرمی شایستگی موجود؛
7. اندازۀ بازار و جذابیت رشد آن؛

8. شایستگی فناورانه و کیفیت اجرا.

1. پشتیبانی مدیریت ارشد؛

)بندریان، 1388؛
 Sohn and Moon, 2003; 

Cooper, 1999;

 )Logar et al., 2001

2. دسترسی به منابع کافی؛

3. تمرکز بر بازار فراگیر و گسترده؛

4. اثرگذاری مؤثر محصول در بازار؛

5. فرایند توسعۀ کنترل شده با نقاط تصمیم گیری مشخص؛

6. سرعت در ارائۀ محصول به بازار.
1. زمان ارائۀ محصول به بازار؛

2. ویژگی ها و مشخصات جذابیت بازار؛

3. ارزش محصول، به گونه ای که بازار تعریف کرده است؛ 

4. مشخصات شرکت یا مؤسسۀ تجاری سازی فناوری.

جدول2:عواملمؤثردرموفقیتتجاریسازی)منبع:ترسیمازمؤلف(
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منبععوامل

1. داشتن برند معتبر؛

)بحرینی و شادنام، 1386( 

2. وجود شرکای مناسب در بازار؛

3. ورود به زنجیره های تأمین شرکت های بزرگ؛

4. تبلیغات صحیح در زمان مناسب؛
5. به روز بودن محصول.

1. استفاده از گروه های چندکارکردی و نیز تمرکز بر گروه های اختصاصی؛

)سعیدا اردکانی و 
همکاران، 1390؛ 

)Kandemir et al., 2006

2. استفاده از تحقیقات مفصل بازار؛

3. آزمون بازار، ارزیابی اولیه از تولید محصول و همچنین بررسی مشتریان نهایی؛

4. کیفیت تبلیغات؛
5. درجه یا میزان حضور شرکت یا مؤسسه در بازارهای بین المللی.

1. داشتن فرایندی ساختاریافته؛

)سعیدا اردکانی و 
همکاران، 1390؛

 )Lynn et al., 1996 

2. بینش واضح و شفاف؛

3. بازنگری محصول پس از روانه سازی آن به بازارهای هدف؛

4. دید بلندمدت؛

5. بهینه سازی مهارت تیم های تجاری سازی محصول؛

6. فهم بازار و پویایی هایش؛

7. حمایت مدیریت ارشد؛

8. به کارگیری تجارب به دست آمده از پروژه های پیشین؛

9. تأمین و تدارك تیم مناسب؛

10. حفظ اعضای تیم با تجربه های مرتبط با پروژه؛

11. تجاری سازی محصول.

1. تطبیق مزایای فناوری با نیازهای بازار؛

)بندریان، 1388؛ 
 )Martyniuk, 2003

2. نبود فناوری رقیب؛

3. وجود قوانین تسریع و تسهیل کننده؛

4. تأثیر مثبت محصول در سالمت انسان؛

5. سادگی کاربرد یا فرایند؛

6. داشتن هزینۀ کمتر و عملكرد بهتر محصول؛

2. چارچوب مفهومی تحقیق

پیشینۀ  برمبنای مرور گستردۀ  به هدف اصلی تحقیق،  با توجه 
نظری، 65 عامل مرتبط با موفقیت تجاری سازی فناوری شناسایی 
شناسایی شده،  عوامل  براساس  اول  مرحلۀ  در  شد.  استخراج  و 
 20 تعداد  توزیع  با  و  شد  طراحی  یک  شمارۀ  پرسش نامۀ 
تجاری سازی  امر  در  متخصص  و  خبره   20 میان  پرسش نامه 
از خبرگان خواسته شد نظر خود را درمورد موافق بودن،  فناوری، 
از 20  کنند.  مطرح  عامل   65 از  هریک  تعدیل  یا  ادغام  حذف، 
پرسش نامۀ توزیع شده در میان خبرگان، 14 پرسش نامه پاسخ داده 
فراوانی  نسبت  آزمون  از  استفاده  با  دریافت شده  پاسخ های  شد. 

SPSS محاسبه شد. با توجه به نتایج آزمون نسبت 
22

در نرم افزار 
65 عامل در حكم عوامل نهایی شناسایی  از  فراوانی، 30 عامل 
 60 براساس نظر مثبت دست کم  این عوامل  شدند. گفتنی است 
درصد خبرگان، استخراج و در مواردی هم با نظر خبرگان، برخی 
از عبارت ها اصالح و تعدیل شد. در مرحلۀ دوم، برای طبقه بندی 
و  بازار  سازمان،  فناوری،  بعِد  چهار  در  شناسایی شده  عامل   30
پرسش نامه   14 توزیع  با  و  دو طراحی  پرسش نامۀ شمارۀ  محیط، 
میان 14 خبره ای که در مرحلۀ اول به پرسش ها پاسخ داده بودند، 
از آن ها خواسته شد نظر خود را درمورد تعلق هریک از عوامل، با 
که  طبقه های چهارگانه  به  مفهومی،  و  محتوایی  به همگنی  توجه 
از مرور ادبیات تحقیق به دست آمده بود، مشخص کنند. از 14 
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و  تكمیل  پرسش نامه   11 میان خبرگان،  در  توزیع شده  پرسش نامۀ 
نسبت  آزمون  از  استفاده  با  دریافت شده  پاسخ های  دریافت شد. 

SPSS محاسبه شد.
22

فراوانی در نرم افزار 
تعلق  فراوانی،  نسبت  آزمون  از  به دست آمده  نتایج  برمبنای 
هریک از عوامل به طبقه های چهارگانه مشخص شد. به این ترتیب، 
و  بازار  سازمان،  فناوری،  بعد  چهار  در  شناسایی شده  عامل   30
محیط طبقه بندی شدند و درنهایت براساس این طبقه بندی، مدل 

مفهومی تحقیق ترسیم شد )شكل 1(.

3. روش شناسی تحقیق

حیث  از  و  کاربردی  تحقیقی  هدف،  حیث  از  تحقیق  این 
و  بوده  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  تحقیقی  داده ها  گردآوری  نحوۀ 
و  کتابخانه ای  روش های  شامل  اطالعات،  روش های جمع آوری 

میدانی بوده است.
جامعۀ  آماری  تحقیق  حاضر، شامل پژوهشگران و متخصصانی 
در  فناوری  توسعۀ  پروژه های  تجاری سازی  حوزۀ  در  که  است 
این  در  فعال اند.  پژوهشی  و  علمی  سازمان های  و  مؤسسات 
تحقیق، براساس اطالعات به دست آمده از پایگاه اینترنتی وزارت 
ریاست  فناوری  و  معاونت علمی  و  فناوری،1  و  تحقیقات  علوم، 
حوزه  این  در  فعال  پژوهشگاه های  و  سازمان ها  جمهوری،2 
شناسایی و استخراج شدند. حدود 255 نفر از افرادی که در این 
سازمان ها و پژوهشگاه ها فعال و جزو هیئت علمی دانشگاه ها نیز 
 بودند شناسایی شدند؛ البته بی شک تعداد این افراد بیشتر از تعداد 

شناسایی شده است. 
در تحلیل عاملی، برای هر متغیر 5 تا 10 نمونه و درمجموع تا 
 اگر منظور پژوهشگر 

ً
حداکثر 300 نمونه توصیه شده است؛ مثال

نمونۀ  یك  باید  دست کم  باشد،  متغیر   10 برای  عاملی  تحلیل 
برای  تحقیق  این  در   .)1376 )سرمد،  کند  انتخاب  50 تایی 
)جامعۀ  نفر   255 مجموع  از  نفر   170 ایمیل  نمونه ها،  انتخاب 
آماری( شناسایی شد و پرسش نامۀ سوم، برخی با ایمیل و برخی 

1. www.msrt.ir

2. ISTI.ir

به شكل حضوری به آن ها ارائه شد.
به  پاسخ  و  تحقیق  اهداف  به  دستیابی  برای  تحقیق،  این  در 
پرسش های آن، از سه پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامۀ اول و 
دوم برای اظهارنظر در سطح خبرگان فعال در حوزۀ تجاری سازی 
و  کارشناسان  سطح  در  اظهارنظر  برای  سوم  پرسش نامۀ  و 
برای  بود.  فناوری  تجاری سازی  حوزۀ  در  فعال  متخصصان 
اهمیت  میزان  سنجش  به منظور  سوم،  پرسش نامۀ  عملیاتی کردن 
عوامل شناسایی شده در موفقیت تجاری سازی )نتیجۀ پرسش نامۀ 
اول( در قالب چهار بعد فناوری، سازمان، بازار و محیط )نتیجۀ 
میان  توزیع  با  و  پرسش نامۀ دوم(، پرسش نامۀ شمارۀ سه طراحی 
حوزۀ  با  مرتبط  و  فعال  متخصصان  و  کارشناسان  از  نفر   170
نمره دهی  براساس  تا  شد  خواهد  خواسته  آن ها  از  تجاری سازی 
کم=2  متوسط=3،  زیاد=4،  زیاد=5،  )بسیار  لیكرت  مقیاس 
در  مؤثر  عوامل  اهمیت  میزان  دربارۀ  را  خود  نظر  بسیارکم=1(  و 

موفقیت تجاری سازی اعالم کنند.
استخراج  و  شناسایی  مرحلۀ  از  تحقیق  مراحل   2 شكل  در 
عوامل موثر در موفقیت تجاری سازی تا مرحلۀ ارائۀ نتایج تحقیق، 

ترسیم شده است.

هر  مصادیق  شناسایی  با  نهایی  پرسش نامۀ  محتوایی  روایی 
استادان،  نظریات  از  استفاده  با  و  آن  تعریف  به  توجه  با  متغیر 
مطالعۀ  و  کارشناسان  و  متخصصان  راهنما،  استادان  به ویژه 
پرسش نامه های مشابه، مقاالت، کتاب ها و مجالت و همچنین با 
توزیع ابتدایی پرسش نامه میان تعدادی از کارشناسان پژوهشگاه ها 
و اعمال نظر اصالحی آن ها تأیید شد. )یعنی روایی محتوایی بودن 
پرسش نامه ها تأیید شد؟ جمله اصالح شود، خیلی طوالنی است(
برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج بیشتر از 0/7 

به دست آمد )جدول 3(. 

شکل1.مدلمفهومیتحقیق

شکل2:مراحلتحقیق
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طبقه
عالمت 

آلفای کرونباخمتغیرهای مرتبط با هریک از طبقه هااختصاری

Tعامل فناوری

1. به کارگیری تجارب به دست آمده از پروژه های پیشین )T1(؛

2. تبعیت از استاندارد مدیریت پروژۀ محصول )T2(؛

3. تالش برای بهبود و ارتقای کیفی و فنی محصول )T3(؛

4. توجه به منحنی عمر فناوری محصول )T4(؛
5. دراختیارداشتن فناوری منحصربه فرد )T5(؛

6. عرضۀ فناوری مكمل )T6(؛

7. مالحظات زیست محیطی و بهداشتی در تولید محصول )T7(؛

8. بازنگری محصول پس از روانه سازی آن به بازارهای هدف )T8(؛

0/74

Oعامل سازمان

1.بهینه سازی مهارت تیم تجاری سازی محصول )O1(؛

2. پشتیبانی مدیریت ارشد )O2(؛

3. سازمان دهی و مدیریت داخلی )O3(؛

4. سرعت در ارائۀ محصول به بازار )O4(؛
5. شایستگی فناورانۀ سازمان و کیفیت اجرای پروژه ها )O5(؛

6. شبكه سازی و سیستم های اطالعاتی )O6(؛
7. سادگی کاربرد یا فرایند محصول )O7(؛

8. وجود تیم مناسب )O8(؛

0/80

Mعامل بازار

1. زمان ارائۀ محصول به بازار )M1(؛

2. ورود به زنجیره های تأمین شرکت های بزرگ )M2(؛

3. تبلیغات صحیح و در زمان مناسب )M3(؛

4. تطبیق مزایای محصول با نیازهای بازار )M4(؛
5. تمرکز خاص بر قسمتی از بازار )M5(؛

6. درجه یا میزان حضور شرکت یا مؤسسه در بازارهای بین المللی )M6(؛
7. مشخصات شرکت یا مؤسسۀ تجاری کنندۀ فناوری )M7(؛

0/74

Eعامل محیط

1. انطباق محصول با فرهنگ جامعه )E1(؛

2. رعایت حقوق مالكیت فكری )E2(؛

3. آزمون بازار، ارزیابی اولیه از تولید محصول و مشتریان نهایی )E3(؛

4. قابلیت فنی گیرندۀ محصول فناورانه )E4(؛
5. کارآفرینی و خلق کسب وکارهای جدید )E5(؛

6. وجود سرمایه گذاری مناسب )E6(؛
7. وجود قوانین تسریع و تسهیل کننده )E7(؛

0/77

جدول3:طبقههایاصلیپرسشنامههمراهبامیزانآلفایکرونباخبرایهریکازآنها

از  به دست آمده  پاسخ های  به  توجه  با  تحقیق،  این  در 
اعتبار سازه ای پرسش نامه و  به منظور بررسی  پرسش نامۀ سوم، 
و  است  شده  استفاده  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  مدل  برازندگی 
سازمان،  فناوری،  عامل  تأثیر چهار  بررسی  به منظور  همچنین 
راه  از  جمع آوری شده  داده های  یكدیگر،  بر  محیط  و  بازار 
به عاملی  به منظور دستیابی  و  اول  مرتبۀ  تأییدی  تحلیل عاملی 
که بیشترین تأثیر را در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعه 
عاملی  تحلیل  راه  از  جمع آوری شده  داده های  دارد،  فناوری 
برای  که  ابزاری  تحلیل شده است.  تجزیه  و  دوم  مرتبۀ  تأییدی 

استفاده شده است  پژوهش  این  در  تجزیه  و تحلیل اطالعات 
LISREL است.

8.80
SPSS و 

22
نرم فزارهای 

4. تجزیه و تحلیل داده ها

در  شناسایی شده  عامل   30 اهمیت  میزان  سنجش  به  منظور 
با توزیع  موفقیت تجاری سازی، پرسش نامۀ شمارۀ 3 طراحی و 
میان 170 نفر از اساتید دانشگاه ها، کارشناسان فعال و مرتبط با 
حوزۀ تجاری سازی، از آن ها خواسته شد نظر خود را دربارۀ میزان 
اهمیت عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی اعالم کنند. از 170 
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پرسش نامۀ توزیعی، تعداد 80 نفر به پرسش نامه پاسخ دادند و 
به دست آمدۀ  پاسخ های  نداشتند.  پاسخ دادن  به  تمایلی  نفر   90
برخی از راه ایمیل و برخی به  شكل مراجعۀ حضوری بوده است. 

درنهایت 80 پرسش نامه پس از جمع آوری تحلیل شد.
حرفه ای  و  فردی  مشخصه های  بخش  دو  از  سوم  پرسش نامۀ 
تحصیالت،  میزان  جنسیت،  سن،  متغیر:  پنج  )شامل  پاسخ گویان 
رشتۀ تحصیلی و میزان سابقۀ خدمت( و پرسش های مرتبط با سنجش 
میزان اهمیت عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ 
اندازه گیری  برای  که  بود  شده  تشكیل  متغیر(   30 )شامل  فناوری 
هریك از این متغیرها، از نمره دهی مقیاس لیكرت )بسیار زیاد=5، 

زیاد=4، متوسط=3، کم=2 و بسیار کم=1( استفاده شد.
به منظور بررسی اعتبار سازه ای پرسش نامه و برازش مدل تحقیق، داده های 
عاملی  تحلیل  راه  از   LISREL

8.80
نرم افزار  از  استفاده  با  جمع آوری شده 

تأییدی تجزیه  و تحلیل شد. براساس نتایج مندرج در جدول 3، برازش مدل 
با توجه به شاخص های گوناگون برازندگی در سطح مقبولی بود.

تأثیر  )بررسی  اول  مرتبۀ  تأییدی  عاملی  تحلیل   .1-4
عوامل در یکدیگر(

به منظور بررسی تأثیر چهار عامل فناوری، سازمان، بازار و محیط در 
 LISREL

8.80
یكدیگر، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 

از راه تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول تجزیه و تحلیل شد. با محاسبۀ 
مدل مقادیر مربوط به آمارۀ T-values، متغیر مشاهده شدۀ E1 )انطباق 

به   1/96 مقدار  از  به علت کوچک تربودن  فرهنگ جامعه(  با  محصول 
محاسبه   

ً
مجددا مدل  و  حذف  مدل  از  نتیجه  در  و  درآمد  قرمز  رنگ 

می دهد.  نشان  را  مدل  استاندارد  عاملی  بارهای  محاسبۀ   3 شكل  شد. 
برای  )تالش   T3 مشاهده شده  متغیر  عاملی،  بارهای  مقادیر  به  توجه  با 
فناوری  )دراختیارداشتن   T5 و  محصول(  فنی  و  کیفی  ارتقای  و  بهبود 
منحصربه فرد( با 0/59 بیشترین بار عاملی را در T )عامل فناوری( دارند. 
متغیر مشاهده شده O8 )وجود تیم مناسب( با 0/68 بیشترین بار عاملی 
را در O )عامل سازمان( دارد. متغیر مشاهده شده M2 )ورود به زنجیرۀ 
تأمین شرکت های بزرگ( و M6 )درجه یا میزان حضور شرکت یا مؤسسه 
)عامل   M در  را  عاملی  بار  بیشترین   0/58 با  بین المللی(  بازارهای  در 
با  مناسب(  سرمایه گذاری  )وجود   E6 مشاهده شدۀ  متغیر  دارند.  بازار( 
0/69 بیشترین بار عاملی را در E )عامل محیط( دارد. ضریب هم بستگی 
 )E=و محیط M=بازار  ،O=سازمان ،T=فناوری  ( پنهان  میان متغیرهای 

به ترتیب بیشترین هم بستگی به شرح جدول شمارۀ 4 است.

)بررسی  دوم  مرتبطۀ  تأییدی  عاملی  تحلیل   .2-4
مؤثرترین عامل در موفقیت تجاری سازی(

با توجه به شكل 4، متغیرهای پنهان T )عامل فناوری(، O )عامل 
سازمان(، M )عامل بازار( و E )عامل محیط( به ترتیب با بیشترین 
)موفقیت   SOTC اصلی  سازۀ  در  عامل  مؤثرترین  عاملی،  بار 

تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری( بوده اند )جدول 5(.

جدول3:نتایجمیزانانطباقمدلپژوهشباشاخصهایبرازندگی

جدول4:نتایجضریبهمبستگیمیانمتغیرهایپنهان

ضریب هم بستگیرابطۀ متغیرهای پنهان

1/09سازمان با بازار
1/06بازار با محیط

0/95سازمان با محیط
0/91فناوری با بازار

0/81فناوری با سازمان
0/77فناوری با محیط

مقدار بار عاملیمتغیر پنهان
M1/1 )عامل بازار(

O0/99 )عامل سازمان(
E0/96 )عامل محیط(
T0/82 )عامل فناوری(

جدول5:نتایجبارعاملیمتغیرهایپنهاندرسازۀاصلی
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شکل3:محاسبۀبارهایعاملیاستانداردـتحلیلعاملیتأییدیمرتبۀاول

شکل4:محاسبۀبارهایعاملیاستانداردـتحلیلعاملیتأییدیمرتبۀدوم
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5. جمع بندی و نتیجه گیری

موفقیت  در  مؤثر  عوامل  اول:  فرعی  پرسش   .1-5
تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری کدام اند؟

برمبنای مرور گستردۀ ادبیات نظری، 65 عامل مرتبط با موفقیت 
از  استفاده  با  شد.  استخراج  و  شناسایی  فناوری  تجاری سازی 
با استفاده  با اظهار نظر خبرگان، 65 عامل  پرسش نامۀ شمارۀ یک، 
با استفاده  به 30 عامل مؤثر تلخیص شد.  از آزمون نسبت فراوانی 
از پرسش نامۀ شمارۀ دو، با اظهار نظر خبرگان، 30 عامل شناسایی 
شد و با توجه به همگنی محتوایی و مفهومی، به چهار بعد )عامل( 
بازار و محیط طبقه بندی شد. بدین ترتیب، پاسخ  فناوری، سازمان، 
پرسش فرعی اول، چهار عامل فناوری، سازمان، بازار و محیط است.

5-2. پرسش فرعی دوم: این عوامل چگونه بر هم اثر 
می گذارند؟

بر  بازار و محیط  فناوری، سازمان،  تأثیر چهار عامل  بررسی  به منظور 
یكدیگر، میزان اهمیت 30 عامل شناسایی شده در موفقیت تجاری سازی 
در پرسش نامۀ شمارۀ سه بررسی شد. داده های جمع آوری شده از راه تحلیل 
ضریب  محاسبۀ  از  پس  و  شد  تحلیل  و  تجزیه  اول  مرتبۀ  تأییدی  عاملی 
میان  هم بستگی  بیشترین  به ترتیب  اصلی،  عامل  چهار  میان  هم بستگی 
ضریب  بیشترین  که  عواملی  درنتیجه  4(؛  )جدول  شد  استخراج  عوامل 

هم بستگی را داشته باشند تأثیر متقابل بیشتری بر هم می گذارند.

تأثیر  عوامل،  از  یک  کدام  سوم:  فرعی  پرسش   .3-5
توسعه  پروژه های  تجاری سازی  موفقیت  در  بیشتری 

فناوری دارد؟
به این  منظور، داده های جمع آ  وری شده از پرسش نامۀ شمارۀ سه از راه 

تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم تجزیه و تحلیل شد )شكل 4(.
براساس نتایج استخراج شده، عوامل بازار، سازمان، محیط و فناوری، 
توسعۀ  پروژه های  تجاری سازی  موفقیت  در  را  تأثیر  بیشترین  به ترتیب 

فناوری داشته اند )جدول 5(.

5-4. پرسش اصلی: عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی 
اثر  پروژه های توسعۀ فناوری کدام اند و چگونه بر هم 

می گذارند؟
فناوری،  عامل  چهار  به ترتیب  به دست آمده،  نتایج  به  توجه  با 
سازمان، بازار و محیط در حكم عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی 
بوده اند و عوامل سازمان با بازار، بازار با محیط، سازمان با محیط، 
با  به ترتیب  محیط،  با  فناوری  و  سازمان  با  فناوری  بازار،  با  فناوری 

داشتن بیشترین هم بستگی، تأثیر بیشتری بر هم می گذارند.
بهبود  برای  را  پیشنهادهایی  تحقیق،  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
تحقیقاتی  مؤسسات  و  سازمان ها  محصوالت  تجاری سازی  عملكرد 

و دانش بنیان ارائه می شود:

1. توجه به عامل بازار، به منزلۀ یكی از مؤثرترین عامل از عوامل 
تجاری سازی محصول و بررسی امكان تجاری سازی محصول در 
مراحل تدوین پروژه های توسعۀ فناوری با توجه به هزینه بربودن و 

کمبود منابع مالی در سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی؛

2. ورود به زنجیرۀ تأمین شرکت های بزرگ به منظور عرضۀ محصوالت؛

گستردۀ  معرفی  و  بین المللی  بازارهای  در  حضور  گسترش   .3
سازمان و محصوالت آن؛

و  کارایی  افزایش  برای  مناسب  تیم  به کارگیری  و  تشكیل   .4
اثربخشی بخش های کلیدی سازمان و همزمان توسعۀ بخش های 

مربوط و مؤثر در تجاری سازی محصول؛

نیازهای  با  مطابق  سرمایه  اعطای  و  مناسب  سرمایه گذاری   .5
جدید در هر مرحله از رشد و تجاری سازی محصول در سازمان؛

6. تالش برای بهبود و ارتقای کیفی و فنی محصول و به روزرسانی 
فناوری موجود؛

و  تمایز  هدف  با  منحصربه فرد  فناوری  کسب  به منظور  تالش   .7
نفوذ و توسعۀ مؤثر محصول در بازار؛

موفق  تجاری سازی  آثار  از  ذی نفعان  گاهی  آ میزان  افزایش   .8
به منظور همكاری بیشتر با تیم توسعۀ تجاری سازی؛

جلب  برای  قبلی  پروژه های  اجرای  از  حاصل  تجربیات  ارائۀ   .9
اعتماد و اطمینان پرسنل و ذی نفعان؛

تجاری سازی  هدف  با  فعالیت ها  دوره ای  گزارش های  ارائۀ   .10
محصوالت به مدیران ارشد سازمان به منظور تصمیمات مقتضی 

برای ادامۀ مراحل؛

11. بازنگری و ارزیابی فرایند تجاری سازی به دست تیم توسعه در 
دوره های زمانی مشخص؛

12. توجه به عوامل محیطی، ازجمله محیط اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی با هدف تدوین پروژه های توسعۀ فناوری؛

13. شناخت استعدادها و توان بالقوه در سازمان و تعیین اولویت ها 
به منظور نوآوری در فناوری و یافتن محصوالت جدید فناورانه با 
هدف پیشبرد اهداف رشد و توسعۀ سازمانی از راه تجاری سازی 

موفق محصوالت فناورانه.
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