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  :چکیده
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که  نشان داد  حاصل از این پژوهش جینتا .رفتقرار گ لیو تحل هیمورد تجز smartPLS3و  spss16 يافزارها

رقابت  ،کسب و کار یامکان سنج هرشش فرضیه ي مطرح شده در این پژوهش یعنی قابلیت هاي تحقیق و توسعه،

ی برتجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی تاثیر طیعوامل محی و تیریعوامل مد ی،ابیبازار يها تیقابل ي،تکنولوژ يریپذ

 يازهایشناخت ن ب،یبه ترت یپژوهش يدستاوردها يساز يتجار يشده برا فیتعر ياخص هاش انیاز م دارندو 

حوزه  نیخبرگان ا دگاهیرا از د تیاهم زانیم نیشتریب ی نیآفر و ارزش  تیری، تخصص، تجربه و تعهد مد انیمشتر

  .دارا هستند
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   مقدمه- 1- 1

این پژوهش مشتمل بر پنج فصل می باشد که فصل اول آن جهت آشنایی با چارچوب کلی کار می        

در این فصل ، مساله پژوهش بیان شده و در ادامه ، مسیر کلی تحقیق تا پایان مشخص گردیده . باشد

پیشینه پس از آن و در فصل دوم ، ادبیات و مبانی نظري پژوهش نگاشته شده و به دنبال آن . است

سپس در فصل سوم ، روش تحقیق بیان شده و مدل مفهومی پژوهش ترسیم گردیده . تحقیق آمده است 

در فصل چهارم داده هاي تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار . است که این مدل ، مبناي کار ما خواهد بود

ت پژوهش می انجامد و به تفسیر این نتایج ، به تایید یا رد فرضیا.گرفته است و نتایج آن ذکر شده است

در انتها و در فصل پنجم نیز به جمع بندي و نتیجه گیري پرداخته شده و . سواالت اولیه ما پاسخ می دهد

  . پیشنهاداتی ارائه گردیده است

  بیان مسئله -2- 1

غیره و يثروت، نوآور جادیا ،مزیت رقابتی  جادیا در  یمهم  نقش  1يوراوفن یعلم يپارك هاامروزه        

ذاکر و  رحمانی(اندشده مختلفي درکشورها  یفرهنگ  و ی اسیس ،ياقتصاد  تحوالت  باعث  و   کنند بازي می

  ).2013همکاران،

، مرحله انتقال یافته هاي تحقیقاتی به عرصه تولید است که با 2یکی از پیچیده ترین مراحل نوآوري     

تجاري. )1386،ینیبحر(شودمطرح می3» يسازيتجار « ای »انتقال فن آوري از تحقیقات به تولید«عنوان 

 هايتیفعال ایبه صنعت  یقاتیتحق مراکزو فناوري از  4انتقال و کاربردي ساختن دانش ندیسازي، فرآ

بازارها وجود دارد و  ریتسخ در ياکه رقابت فشرده یدرجهان کنون ).1393اردکانی و زمانی ،(است دیجد

                                                
1. Science and technology parks 
2 . Innovation 
3 . Commercialization 
4.  Knowledge 
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 يراه ورود به بازارها ندینمایم نیرا تام ایدن یمحصوالت مصرف متیق نینازلترکه با  ییبا ظهور کشورها

يموضوع تجار .باشد یم دیجد يها يبر دانش و تکنولوژ یمبتن دی، رو آوردن به محصوالت جدیجهان

کنندگان دیتول متیکوچک و متوسط که توان رقابت با محصوالت انبوه و ارزان ق شرکت ها يبرا يساز

با ارزش  یبه دنبال محصوالت يها با نوآورشرکت نیا .برخوردار است يشتریب تیا ندارند از اهمبزرگ ر

 ياز بازارها یسهم مناسب وعرضه نموده  يتجار يکاال کیباشند که بتوانند آنرا به عنوان یافزوده باال م

 نیه از چرخه عمر امرحل نیبه عنوان مهمتر ها دهیا يسازيتجار ندیو فرآ ندیخود نما بیهدف را نص

 تیشرکت منوط به انجام موفق کیاست که بقاء  ياموضوع به اندازه نیا تیاهم .باشد یشرکتها مطرح م

، یساخت ریو متاثر از عوامل متعدد ز دهیچیپ يندیفرآ يسازيتجار .خواهد بود يسازيمرحله تجار زیآم

سو عامل  کیتواند از یکه هرکدام م یواملع .است... وی خی،تار یاسی،س یاجتماع ،يوکار کسب ،يفناور

 تیمانع موفق يسازيتجار ندیبا بروز اشتباهات معمول در فرآ گرید يباشد و از سو يسازيتجار تیموفق

 دهیاست که با ا ینانیآن دغدغه اکثر کارآفر دنیمحصول و به بازار رسان تا دهیا ریکردن مس یآن باشد ط

نگاهی به ترکیب صادرات تعدادي از  .) 1386ی،نیبحر(گذارند  یوکار منوآورانه قدم به عرصه کسب  يها

درصد اقالم  40تا  30دهد که بیش از می نشان –به ویژه کشورهاي صنعتی و نوصنعتی  - کشورهاي دنیا 

 هاي پژوهشی هستندیافته شدن دهد که حاصل تجاريهایی تشکیل میصادراتی آنها را فرآورده

دهد که هر چند تعداد زیادي از ن وجود شواهد زیادى در سراسر دنیا نشان میبا ای .)1388،علمی(

سازي به موفقیت دست تحقیقات از نظر تکنیکی موفق بوده اند، اما درصد اندکی از آن ها در زمینه تجاري

آورى هاى به دست آمده از مطالعات قبلى در مورد نرخ موفقیت نوطبق یکى ازمطالعاتى که داده. یافته اند

در فعالیت هاى داراى ریسک و آمارگیرى  2، سرمایه گذارى1هاى مربوط به حق ثبت اختراعاتها را با داده

ایده خام الزم است تا یک محصول کامالً جدید و از نظر تجارى موفق  3000ها تلفیق کرده است، حدود 

سازى محصوالت وانع در تجارىازطرفى با وجود م سازى وبا توجه به اهمیت موضوع تجارى، به وجود آید

 ، تاکید بیشتر بر فرآیند تجارى... )ازقبیل موانع مالى، دولتى و(و ایده هاى خلق شده 

سازى یکى از حلقه هاى اصلى فرآیند از آنجا که تجارى. سازى در صنایع کشورمان امرى الزم مى باشد

                                                
1. Patents 
2. Investment 
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در صنایع کشور و حل مشکالت موجود  سازىنوآورى است و توجه بیشتر بر روى ایجاد نوآورى و تجارى

سازى را در صنعت بهبود دهیم تا سازى در کشورهاى جهان سوم و باالخص ایران است، باید تجارىجارىت

و دانشگاه ها، حتى به 1سازى ایده هاى خلق شده در تحقیق و توسعه اجراى تجارى بتوانیم عالوه بر

باید اذعان داشت در دنیـاي  ).1390،دالور( رها دست یابیمنوآورى و انتقال فناورى به دیگر صنایع وکشو

و توسـعه محصوالت آشنایی  ازيس پـر از رقابـت امـروز، شـرکت هـا مـی بایسـت بـا مفـاهیم تجـاري

داشته باشند تا بتوانند به صورت موفق محصوالت خود را به بازار عرضه نمایند، چرا که از ایـن طریق 

الزمـه آن ایـن اسـت  و کرده و باعث افزایش سهم بازار خـود شـوند دست پیدا2رقابتیمیتوانند به مزیت 

سازي داشته باشند تـا  کـه مدیران این شرکتها نگاهی سیستماتیک و همه جانبه به عوامل موثر بر تجاري

مرار حیات موفق به دریافت عواید حاصل از  آن براي سازمان شوند و منابع الزم براي استطریق از ایـن 

  .)1394آقاجانی و همکاران،( سازمان را فراهم کنند

، چون  هاي راهبردي روبرو هستند ما با چالش کشور اکنون بسیاري از موسسات پژوهش و فناوري      

تضمیین  الزاماً استفاده از آنها سازي وجود دارد با این حال که  فرآیندها و الگوهاي مختلفی براي تجاري

سازي نیستند، از طرفی دیگر این الگوها معموال الگوهایی هستند که در  قیت فرآیند تجاريکننده ي موف

کشورهاي غربی و پیشرفته بوجود آمده اند و مشکالت و چالش هاي کشورهاي کمتر توسعه یافته مانند 

 ي  نهزمی با متناسب ورهاي پیشرفته، زیادکشدر  افتهیسبب الگوهاي توسعه  نیبه هم .ایران را ندارند 

 يموفق دستاوردها يساز يبر تجار  عوامل اثرگذاربنابرین نیاز است ابتدا . ما نمی باشند کشور طییمح

تجاريو سپس الگویی مناسب با زمینه هاي نهادي و بومی کشورمان براي  شناسایی شوند یپژوهش

ها،  دانشگاهري ،آو ، مراکز علم و فنی باشد براي مدیرانکمک تا ، طراحی و پیشنهاد شود سازي

 طیبه محخود  یپژوهش هاي افتهیحوزة پژوهش و فناوري در وارد کردن  رندگانیگ میتصمپژوهشگران و

 .ثروت از علم دیتول و یاجتماع یزندگ

 

  

                                                
1. Research and Development 
2. Competitive Advantage 
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 پژوهش تیو اهم ضرورت -3- 1

عه جام بیآنها نص دیکار گرفته نشود و عوا در عرصه عمل به کهیتا هنگام ،یقاتیتحق هاي افتهی       

 یو زمان یاردکان( توسعه عدالت و کاهش فقر گردد ،ییزا اشتغال ،یرفاه عموم سبب تواندینگردد، نم

فن آوري . درآمد کند جادیا تواندیاست که هنگام ورود به بازار م نديی، تحقق فرا سازيتجاري .)1393،

ال درآمد ناشی از فروش به عنوان مث. )1386،یتیعنا(کند ینم جادیدرآمدي ا چیاگر در قفسه بماند ه

سال گذشته روند روبه رشدي را  20در آمریکا در ) در حیطه فروش حق امتیاز ومجوز فقط(تکنولوژي

میلیارد دالر در ایاالت متحده از فروش تکنولوژي حق امتیاز و  100بیش از  2000داشته است و در سال 

سازي دستاوردهاي تجاريبسترهایی براي  ایجاد . 1)٢٠٠١فیلیپ( استمجوز حاصل شده 

هاي اقتصادي قابل توجه براي  پژوهشی وعرضه دانش به بازار و جامعه، عالوه بر فراهم آوردن ارزش

اهمیت این مطلب  .شود هاي تحقیقاتی، منجر به رشد فنی و اقتصادي و افزایش رفاه جامعه میسازمان

سازي و به بازار رسانی در مؤسسات جاريدر مورد ت اوانیباعث شده است تا مطالعات و پژوهش هاي فر

و ظرافت  تیونوپا ازحساس دیسازي فناوري هاي جدتجاري .2)2005،رينو قاضی(شود  مختلف انجام

 توان یسازي و موانع موجود در آن نمعوامل موثر در تجاري ییبرخوردار است که بدون شناسا یخاص

از نقاط ضعف  یکیموضوع  نیا زیود که در حال حاضر ننم نیي مناسب براي انتقال آن به بازار تدودراهبر

هاي مناسب براي  استیو وجود س سازيتجاريعوامل موثر در  ییشناسا ذال. رود یکشورمان به شمار م

  .)1393، يمحمد(شود یمحسوب م یمل اتیفناوري از ضرور سازيتجاري

  سوال هاي پژوهش  -4- 1

  سوال اصلی -4-1- 1

سازي دستاوردهاي پژوهشی مراکز علم و فناوري با نگرش  در فرآیند تجاري چه عوامل و مولفه هایی .1

 ؟ بازار محوري تاثیرگذارند

 

                                                
1. Philippe 
2. Ghazinoori SeyedReza 
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  سوال فرعی - 4-2- 1

ی در مراکز علم و فناوري پژوهش يدستاوردهاسازي وضعیت این عوامل و مولفه ها در فرایند تجاري .1

  چیست؟

 چیست؟ یپژوهش يدستاوردها سازييتجارکننده فرآیند راه کارهاي تسهیل .2

 چگونه است ؟ سازيدهنده الگوي تجاريیک از اجزاي تشکیلو اولویت هر  اهمیت .3

  پژوهش اتیفرض  -5- 1

  .دارد ریتاث یپژوهش يدستاوردها يسازيو توسعه بر تجار قیتحق يها تیقابل .1

  .دارد ریتاث یپژوهش يدستاوردها يسازيکسب و کار بر تجار یسنج امکان .2

  .دارد ریتاث یپژوهش يدستاوردها يسازيبر تجار يوژتکنول يریپذ رقابت .3

  .دارد ریتاث یپژوهش يدستاوردها يسازيقابلیت هاي بازاریابی بر تجار .4

  .دارد ریتاث یپژوهش يدستاوردها سازي يبر تجارعوامل مدیریتی  .5

 .دارد ریتاث یپژوهش يدستاوردها يساز يبر تجار عوامل محیطی .6

 اهداف پژوهش - 6- 1

  لی هدف اص- 1- 6- 1

 یپژوهش يدستاوردها يسازيتجار ندیعوامل اثرگذار بر فرآ ییشناسا .1

  اهداف فرعی -2- 6- 1

  یپژوهش يدستاوردهاسازي بررسی تاثیر قابلیت هاي تحقیق و توسعه بر تجاري .2

  یپژوهش يدستاوردها ي موفقسازيبر تجارتاثیر رقابت پذیري تکنولوژیکی بررسی  .3

  یپژوهش يدستاوردهاموفق  يسازتجاريبر  کاروکسب یامکان سنج ریتاث یبررس .4

 یپژوهش يموفق دستاوردها سازي يقابلیت هاي بازاریابی بر تجار ریتاث بررسی .5

 یپژوهش يموفق دستاوردها يسازيتجار بر یتیریعوامل مدبررسی تاثیر  .6

 یپژوهش يموفق دستاوردها سازي يبر تجارعومل محیطی  ریتاث بررسی .7
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  نوآوري پژوهش - 7- 1

تفاده از این الگوها ي تجاري سازي معموال از کشورهاي توسعه یافته گرفته شده است و اسالگوها 

کند چون  این الگوها مشکالت کشورهاي کمتر توسعه یافته را نداشته اند بنابراین  ضمین نمیموفقیت را ت

د ، همچنین نیاز بود که الگویی متناسب با کشورمان و عوامل محیطی حاکم بر آن طراحی و پیشنهاد شو

سازي را به عنوان آخرین مرحله از فرایند توسعه محصول جدید می دانند ،  با توجه به اینکه  تجاري

چنین شیوه تفکري در حقیقت عدم . سازي است نشانگر داشتن دیدگاه محدود نسبت به موضوع تجاري

رچوبی بوده است که با است، لذا پژوهشگر به دنبال ارائه چاسازي  نگري در موضوع تجاري وجود جامع

تر به موضوع تجاري سازي بپردازد و آن را قبل از ورود به بازار به حد اعلی برساند،  تر و عمیق نگاهی جامع

سازي کمترمورد توجه پژوهشگران ودانشجویان رشته ي بازرگانی قرارگرفته  از طرف دیگر موضع تجاري

هشگران و دانشجویان مدیریت صنعتی و مدیرت است و تحقیقات موجود در این حیطه بیشتر توسط پژو

فناوري انجام گرفته است بنابراین محقق را بر این داشت که با نگاه و مولفه هاي بازار محوري به این 

  .موضوع پرداخته و خال این نوع پژوهش را پر نماید 

  مؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاري کننده  - 8- 1

  .نوي پارك هاي علم و فناوري را با خود همراه نمایمسعی می شود حمایت مالی و مع      

  )بخش عملی پژوهش(پژوهش  يمحل اجرا -9- 1

 یشهر تهران م يمراکز علم و فناورشرکت هاي مستقر در   قیتحق نیا یجامعه مورد مطالعه و بررس      

  .شرکت می باشد 1200که تعداد آن بالغ بر .باشد

   کلید واژه ها - 10- 1

مبتنی بر مالکیت در محیطی فیزیکی با  فناوري،پارك هاي علم و : يوفناور یعلم يپارك ها     

هاي مناسب و ي معنوي، زیرساختها از مزایاي نزدیکی سرمایهآن. کیفیت باال و پارك مانند هستند

هاي مبتنی بر فناوري و موسسات دولتی را در محیطی شوند و شرکتمند میهاي راهبردي بهرهسیاست
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اوم  و  اي (ي فناوري و رشد اقتصادي را تسهیل می کنند کنند، بنابراین توسعهیریت شده حمایت میمد

  )2010 1,لی

هاي جدید به محصوالت موفق تجاري است و در  سازي، فرایند تبدیل فناوري تجاري :سازي تجاري

عث تبدیل فناوري جدید به برگیرنده آرایه هاي مختلفی از فرایندهاي مهم فنی، تجاري و مالی است که با

  . )1392متین و محمدي زاده،(محصوالت یا خدمات مفید می شود 

 نیعمدتاً به ا یرقابت تیکنند که مز یعنوان م) 2001(  2یسالونر، شپارد و پودونل : یرقابت تیمز

 ایاز کاالها تر  ارزش آنها را با انیکند که مشتر دیرا تول ییکاالها ایتواند خدمات  یکه بنگاه م معناست

  .کنند یم یرقبا تلق ریشده سا دیخدمات تول

کشور  30که متشکل از  3OCED  هتوسعه طبق نظر موسس  و  قیتحق الحطاص :تحقیق و توسعه

است که با هدف  کیستماتیس ادیبن کیسازنده برخواسته از  يها تیفعال ياست به معنا ایدن شرفتهیپ

 دیجد يدانش در کاربردها نیاز ا يریگ و بهره یو فرهنگ اجتماع یانسان شدان شیافزا

 )1394ي،عسکر(است

نامیده میشوند،  RTI٤ موسسات پژوهش و فناوري که به اختصار : موسسات پژوهش و فناوري

هایی هستند که مسئولیت انجام پژوهش و توسعه و ارائه خدمات مرتبط با فناوري و نوآوري براي  سازمان

تاکیدشان بر  امروزه این موسسات بسته به میزان. یان را بر عهده دارنددولت، صنایع و یا سایر مشتر

موسسات . هاي گوناگونی به خود گرفته اند فنی و توسعه و بکارگیري فناوري، شکل پژوهش، خدمات

این سازمانها اگرچه نوعاً برروي . پژوهش و فناوري در نظام ملی نوآوري کشورها نقشی کلیدي ایفا میکنند

ربردي متمرکز هستند، معموالً در کنار آن طیف وسیعی از خدمات تکمیلی در حوزه علم، پژوهش کا

 در اروپا سازمان. کنند و توسعه عملی را نیز ارائه می سازيتجاريفناوري و نوآوري شامل مشاوره فنی، 

                                                
1. Eom & Lee 
2. Saloner, Shepard and Podolny 
3. Organisation for Economic Co-operation and Development 
4. Research & Technology Institutes 
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 می هاي دولتی پژوهش و توسعه را جذب درصد بودجه 40از  شیبهاي پژوهش و فناوري 

 )2010ر،آرتو(کنند

 خالصه فصل - 11- 1

ي پژوهش بیان شد و سپس سواالت، فرضیات و اهداف پژوهش توضیح  در این فصل ابتدا مسئله

 سپس. در ادامه ضرورت و اهمیت پژوهش و همچنین نوآوري پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. شدند داده

ورد نیاز براي پژوهش و قلمرو در نهایت نیز وسایل و ابزار م. هاي پژوهش معرفی شدندمتغیرها و مدل

ها تعریف شدند تا در فصل اول به طور کامل به کلیات و مکانی پژوهش تشریح شد و کلیدواژه زمانی

  . پرداخته شود پژوهش
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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 مقدمه  -2-1

هـا   فقیت و بقاي سـازمان بـا ،توجـه بـه ایـن کـه بـه بـازار رسانیدن یک محصول تضمین کننده مو

کنـد که فناوري مربوطه هم بـا   توانـد تضـمین سازي می و تجاري )1390،عباسی ،فرد الهیاري( باشد می

عوامـل   ی، لــذا بررسـ  )2011چـن و همکـاران،  (هـاي مشـتریان تطـابق دارد عملکـرد و هـم بـا خواسـته

و  موثر در جهت افـزایش آگـاهی مـدیران     تواند گامی می یپژوهش يدستاوردها يساز يبر تجار اثرگذار

 .شـان باشـد  سـازي محصـوالت   به منظـور موفـق عمل نمودن در زمینه تجـاري  محور  هاي دانششرکت

هــاي متعـددي    سـازي شـیوههرچند که بر طبـق مبـانی تفکر سیستمی براي رسیدن به اهداف تجاري

ۀ یک فرآیند خاص بـراي انـواع مختلـف فنــاوري  ، و طبق نظریه اقتضائی ارائ)اصل همپایانی(وجود دارد 

تـوان چهــارچوبی را  باشد امـا میسازي موفق در هر شرایطی نمیسازي و تجاريتضـمین کننـده تجاري

هــدایت   سازيتجاريهـاي تحقیقاتی را در جهت رسیدن به اهـداف توسـعه داد کـه نـوآوران و سـازمان

  ).1389،انیبندر ،موسایی(نماید

 اتیـ منسـجم در خصـوص ادب   یچـارچوب  ي فصل توسط پژوهشـگر ارائـه   نیا انیهدف از ببنابراین 

پژوهشـگر   نیو همچن دیدست آ از موضوع مورد مطالعه به یتا درك جامع باشد،ی م یبررسموضوع مورد 

 ای یمبان انیفصل ابتدا به ب نیمنظور در ا نیبد. رساند ياریمدل پژوهش  ي و ارائه ها هیفرض نیرا در تدو

 یو خارج یداخل قاتیپژوهش شامل تحق ي نهیشیو در ادامه پ شود یپرداخته م پژوهش يچارچوب نظر

 .گردد یممرتبط ارائه 

  سازي تجاري - 2-2

راهکار ورود به دنیاي کسب و کار امروزي فناوري است و . شاه کلید دنیاي امروز، خلق ارزش است

براي تحقق . )1392زاده، يو محمد نیمت(فزوده ناشی از آن استسازي و ارزش ا شاه کلید فناوري، تجاري
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تجاري سازي یافته هاي علمی الزم است فرآیندها، روش ها و عوامل شکل دهنده و زمینه ساز مشخص 

  )1390جاهد و همکاران ، (شوند تا در تصمیم گیري براي تجاري سازي مورد استفاده قرار گیرند 

  سازي تعریف و مفهوم تجاري  - 1- 2-2

بـه عبـارت دیگـر،    . هاي جدید به محصوالت موفق تجـاري اسـت   فرایند تبدیل فناوري سازيتجاري

هاي مختلفی از فرایندهاي مهم فنی، تجاري و مالی است که باعث تبـدیل   در برگیرنده آرایه سازيتجاري

راینـد شـامل   ایـن ف  .)1392،زاده محمـدي  ،متین ( شود فناوري جدید به محصوالت یا خدمات مفید می

هایی از قبیل ارزیابی بازار، طراحی محصول، مهندسـی تولیـد، مـدیریت حقـوق مالکیـت معنـوي،        فعالیت

در فرهنـگ لغـات    ). 1،2003ریمـر ( شـود  توسعه راهبرد بازاریابی، افزایش سرمایه و آمـوزش کـارگر مـی   

  »گیري انجام بهره«و    »منظور سود وکار به کارگیري روشهاي کسب به«به معنی   سازيتجاري، 2هریتج

فرایند تبـدیل   «،»معرفی یک محصول یا خدمت در بازار براي سود«تعاریف متعددي از قبیل . آمده است

ــه فعالیــت تجــاري ــراي  »  چیــزي ب ــوان  مــی ســازيتجــاريتعــاریف تقریبــاً مترادفــی هســتند کــه ب ت

اي است که  لکه فرایند پیچیدهیـک فرایند ساده و خطی نیست ب سازيتجاريفرایند . )1385فکور،(یافت

جنبـه هـاي متعـدد نوآوري، تکنولوژي، رفتار مشتریان و بازاریابی : هاي گوناگونی از جملـه  شامل چالش

ی به بازار م ورود است که هنگام نديیسازي، تحقق فرا تجاري ) .3،2012آریکا و سندبرگ(گیردنشات می 

 کنـد  ینمـ  جـاد یدرآمـدي ا  چیه) وارد بازار نشود(بماندقفسـه  فنـاوري اگـر در. درآمـد کنـد جادیا تواند

در مجموع تجاري سازي را می توان به بازار رساندن یک ایده تا نوآوري دانست که بایـد   .)1386ی،تیعنا(

با مطالعه دقیق بازار و استخراج نیازهاي بازار ، انجام تحقیقات و آزمایشات الزم ، تهیه نمونـه، اسـتاندارد   

طی . رایند توسعه محصول و هماهنگی هاي مدیریتی براي عرضه آن به متقاضی یا بازار توام باشدسازي ف

کردن این زنجیره پیچیده و طوالنی می باشد و عرضه یک نوآوري به بازار ممکـن اسـت سـالیان دراز بـه     

الر در گـذاري در تحقیقـات منجـر بـه کسـب هـزار د       طول انجامد اما سبب می گردد تا یک دالر سرمایه

                                                
1. Reamer 
2. Heritage 
3. Aarikka & Sandberg 
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البته فقط تعداد کمی از نوآوري ها قادر به طی کردن کل زنجیره ارزش و رسیدن بـه بـازار   . کارخانه شود

 ،یرمضانپورنرگس(هستند و بسیاري از آنها در مسیر این زنجیره از گردون خارج شده و به بازار نمی رسند

  ).1394ترك، اتیب

  یپژوهش جینتا سازيتجاري - 2- 2-2

 يساز يتجاررا  درآمد جادیا يخود برا یاتیح يها تیاز فعال یکی، یقاتیتحق موسساتامروزه 

هاي پژوهشی ، حلقه  سازي یافته تجاري). 2015و همکاران،1نورین اسماعیل(دانند  ی میمحصوالت پژوهش

متین، محمدي (هاي انتهایی زنجیره ارزش است حلقه اتصال فناوري و بازار است و تمرکز آن بر

روش، ابزار، مهارت، دانش  ده،یا کیانتقال : هاي پژوهشی عبارت است از سازي یافته تجاري .)1392اده،ز

 طیمح کیبه ی اجرا شده در بخش دانشگاه یاز پژوهش علم یناش اختراع ایفکري، کشف  ییدارا ،یفنّ

 )2تیپی کی, 2004(منجر شود  ندهایفرا ایبهبود محصوالت  ایکه در آن ممکن است به توسعه  یصنعت

 سازي یافته هاي پژوهشی فرایندي است که در آن از تمام فرصت هاي ممکن استفاده می شود تا تجاري

سازي فرایندي است که یک  به بیان دیگر، عمل تجاري. فواید حاصل از ایده پردازي و نوآوري محقق شود

ر در هر ایستگاه، ورودي معین دارد و مسیري را براي رسیدن به یک خروجی طی می کند و در این مسی

. در این فرایند از تمامی پتانسیل هاي ممکن استفاده می شود. ارزش افزوده اي براي آن ایجاد می شود

شود، درگیر در  کار، ساختارسازمانی، قوانین و مقررات، فناوري و هر آنچه پتانسیل محسوب می نیروي

که  ستین نديیفرا قات،یتحق جینتا سازيتجاري). 1395نوروزي و همکاران،(سازي است موضوع تجاري

در  ندیفرا نیبلکه ا د،یبتواند به آن اقدام نما ییبه تنها یبخش دانشگاه ایطرف داشته باشد  کیفقط 

و مقررات،  نیاز چهارچوب هاي قوان دیشد ريیرپذیو با تأث یهاي متعدد اجتماع طرف نیتعامالت ب

هاي  یژگیو و طیدر دسترس و شرا یمنابع مال ،یبخش دانشگاه طیمح یتخصص و ییتوانمندي هاي اجرا

از دیدگاه چیسا و  .)1391و همکاران ، یگل افشان  حسن پور( ابدی یم انیجر ک،یاقتصادي تکنولوژ طیمح

                                                
1. Norain Ismail 
2. Ktepe 
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هاي  تیبه انواع فعال یقاتیشده در مراکز تحق دیدانش تول لیانتقال و تبد ندیفرا سازيتجاري 1پیکالیج 

  .)1388و همکاران، ام نیاهش(رود  یم شمار تجاري به

  :تاس فناوري در موسسات پژوهشی را مطرح نموده سازيتجاريعمده به  کردیسه رو )1387( ییموسا

 جینتـا بـه   ابییو دست قاتییپروژه تحق کیپس از انجام  کردیرو نیدر ا: واکنشی سازيتجاري کردیرو 

 که دارد ردکارب ییها براي فناوري ترشیب وهیش نیا. شود می آغاز سازيتجاريآن، مالحظات مربوط به 

  .شوند یمحاصل  قاتییتحق میهاي عظ اجراي پروژه نیفرعی در ح جهینت کی عنوان به

 سـازي تجـاري  هـاي  تیفعال قاتییتحققبل از آغاز پروژه  کردیرو نیدر ا: سازيتجاري نیتضم کردروی 

، آن پـروژه  )شـرکاي تجـاري  بـا   قـرارداد  عقـد ( سـازي تجـاري از  نانیو پس از اطم ردیگ می صورت

کـاربرد دارد کـه قبـل از توسـعه آنهـا،       ییهـا  براي فنـاوري  شتریب وهیش نیا. شود یآغاز م قاتییتحق

 هیـ سـازمان ارا  نکـه یا ای و باشد تهداشفناوري و عملکرد آن تسلط  تیسفارش دهنده فناوري بر ماه

  .دهد هیه مشتري اراب فناوريشفافی از محصول مبتنی بر  فیدهنده فناوري بتواند تعر

 سازيتجاري هاي تفعالی ی،قاتتحقی پروژه ازقبل از آغ کردروی این در: همزمان سازيتجاري ردکیرو 

ی تکامل م مرحله به مرحله و موازي بطور سازيتجاري مالحظات پروژه، انجام با همزمان و آغاز

محصول، تحقیقات معنایی  سازي یک هاي تحقیقاتی بدون تجاري در سازمان .)1387ی،یموسا(ابندی

ندارد؛ زیرا بدون دستیابی به مشتریان خاص یک محصول، تولید و یا انجام آزمایش در مورد یک ایده 

  .)1392متین، محمدي زاده،( رسد فایده به نظر می بی

  :يساز يتجار دیدگاه هاي  - 3- 2-2

متصل به هم از خلق  يا رهیجرا به صورت زن يفناور يساز ياست که تجار یاول، نظر متخصصان دگاهید - 

 تیمثال گلد اسم يبرا. رندیگ یدر نظر م یینها يتوسط مشتر يفناور يریتا فروش و به کارگ دهیا

 یسنج امکان ي مطالعه قیکسب وکار از طر کی ي توسعه ندیکلمه، به فرا عیوس يرا در معنا يساز يتجار

 ).1393و همکاران، يپرند(تدر بازار اطالق کرده اس رشیو کاربرد آن تا پذ دهیا کی

                                                
1.Chiesa and Piccalaga 



١۵ 

به عنوان مثال . کنند یقلمداد م يرا مترادف با انتقال فناور يفناور ،يساز يدوم تجار دگاهید طرفداران  - 

به منظور  يگریگروه د ایگروه به فرد  ایفرد  کیاز  يرا انتقال دانش و فناور يفناور يساز يتجار ن،یج

 نیاز ا). 2005ان،یبندر(است  دهکر فیروش انجام کار تعر کی ایمحصول  ند،یاستفاده از آن در نظام، فرا

و  يپرند(ابدی یانتقال م دیکسب وکار جد ایموجود  عیبه صنا یقاتیاز مراکز تحق يتنها فناور دگاه،ید

 . )1393همکاران،

 پیلیها همچون ف در شرکت دیمحصول جد يتوسعه  ای یابیبازار يسوم به متخصصان حوزه  دگاهید - 

 يتوسعه  ياز چرخه  کلیس نیرا آخر يفناور يساز يمتخصصان، تجار نیا. ختصاص داردکاتلر ا

  . )1393پرندي و همکاران،(کنند یقلمداد م دیمحصول جد

  مدل هاي تجاري سازي  -4- 2-2

 اسـت  شده نینظران تدو توسط صاحب يسازي فرموله نمودن مراحل تجار يبرا يادیز يها مدل

سازي بر مبناي ادبیات موجود در دو دسته بندي کلی قرار  مدل هاي تجاري). 1392زاده،و محمد  نیمت(

اولین دسته مدل هاي خطی هستند که در یک مسیر خطی قرار داشـته و مرحلـه بـه مرحلـه      .گیرند می

گیرند کـه  هایی جریان هاي موازي فعالیت هاي مکمل را نیز دربر میدر برخی موارد چنین مدل. هستند

هاي کارکردي  دسته دیگر مدل .داساس حداکثر کردن شانس تجاري سازي موفق انجام شون باید توأم و بر

آنکه  بدون کنند،ی م فیآنها را توص نیو روابط ب کردهمهم را  یکپارچه  يها تیکه فعال شوندی منامیده  

حلیـل ایـن   در ادامه به تجزیه و ت). 1،2008فرگوسن( رندیقرار گ یخاص ریشده در مس نیلزوماً مراحل مع

  .مدل ها می پردازیم 

  مدل راس ول و زیگفیلد-4-1- 2-2

سازي یک جزء  در این مدل تجاري. پیشنهاد شد  1985در سال  لدیگفیراس ول و زاین مدل توسط 

براساس ایـن  . قلب این مدل در تعامل مولفه هایش قرار گرفته است. جدایی ناپذیر از فرآیند نوآوري است

است کـه موجـب ایجـاد    ) فشار بازار(و فرصت هاي فناورانه ) کشش بازار(ازهاي بازاررویکرد ،ترکیبی از نی

بینی ندارد، اما در عوض نیازمند نوآورانی است کـه  این مدل قدرت پیش )2013، 2انداال ( شود نوآوري می

                                                
1. Ferguson 
2. Ndaula 
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، خـود  شـود ها یا شرایطی که با احتمال زیادي منجر به موفقیت مـی خود را آگاه کرده و در مورد فعالیت

بکـارگیري جریـان   . هیچ نقطه شروع مشخصی در این مدل وجود ندارد ).2008فرگوسن ،(تصمیم بگیرند

شـوند   سازي و اینکه آنها ار نقاط متنوعی منشـاء مـی  اطالعات و دانش جهت توضیح چگونگی نشر تجاري

ار ارزش را براي مشتریان و بازار، بر مبناي یک فرآیند ادامه د1تعامل تحقیق و توسعه . شود بکار گرفته می

سـازي در طراحـی بـه     در حالی که این مدل به عنوان ترکیبی از فرآیند نوآوري و تجـاري . ایجاد می کند

 : صورت خطی و متوالی دیده شده است در دو روش درباره فرایند تجاري سازي بینش آفرین است

طالعات است که در آن ارتباط مـوثر  سازي در مورد جریان دانش و ا این مدل برجسته می کند که تجاري -1

 . حامیان مبنا و اساس است

در جایی . سازي درباره تطابق نیازهاي جدید با تکنولوژي جدید است  کند که تجاري این مدل برجسته می -2

 ).2013انداال ،( که قدرت و دقت تطابق بین این دو ارزش اقتصادي فرایند را تعیین می کند

  

  ) دروازه –دل مرحله م( 2مدل کوپر- 4-2- 2-2

در فرآیند  "دروازه- مرحله"با مفهوم  1993سازي در سال  هاي تجاري یکی از مشهورترین مدل

 ).1394ترك، اتیب ،یرمضانپورنرگس(خدمات جدید توسط رابرت کوپر بیان شده است /توسعه محصوالت

عددي است که به منظور هاي مت درون خود نیز داراي فعالیت دروازه در هر یک از مراحل -مدل مرحله

                                                
1. R&D 
2. Cooper 
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مدل، فرایند ایده . پذیرد به بازار، برخی از آن مراحل به صورت موازي انجام می کردن زمان رسیدن کوتاه

دروازه  -در واقع فرایند مرحله. نماید تا بازار را به یک مجموعه متوالی از مراحل و نقاط تصمیم تفکیک می

گیري از یکدیگر تفکیک شده بنا گردیده  سیله نقاط تصمیمها که به و براساس مراحل مجزایی از فعالیت

پیوندد و دروازه نیز  در این مدل مرحله جایی است که در آن اقدام به وقوع می .) 1385ناصري،(است 

و  نیمت(گیرد  جایی است که در آن اتخاذ تصمیم درخصوص ادامه یا عدم ادامه مسیر توسعه صورت می

 :مراحل : دروازه عبارتند از - گیري در مدل مرحله لی و نقاط تصمیممراحل اص )1392زاده، يمحمد

. تولید صنعتی و ورود به بازار اعتبارسنجی،انجام تست و ،  توسعه، بررسی تفضیلی،  پردازي مرحله ایده

براي  اقدام: تصمیم سوم ،غربال ثانویه: تصمیم دوم، غربال ایده :تصمیم اول: گیري عبارتند از  نقاط تصمیم

  ). 2005کوپر،(سازي جاريت اقدام براي: پنجم تصمیم،  اقدام براي تست: چهارم  تصمیم، توسعه

کنند به احتمال بیشتري در بازاریابی  این مدل را اجرا می  که  کارهایی و  دهد که کسب تحقیقات نشان می

دهد استفاده  ا پوشش میمحصوالتشان موفق اند به خاطر اینکه آنها از روش ساختار یافته که همه ابعاد ر

هاي تولیدي و توسعه  بیشتر براي سازماناین مدل  ).1394ترك، اتیب،یرمضانپورنرگس(اند نموده

هاي پژوهش و  سازمان تـوان بـا انجـام اصـالحاتی آن را بـراي جدید کاربرد دارد، اما می محصوالت

  ).1389ان،یسایی، بندرمو(ي جدید به کار گرفتهـا فنـاوري بـه منظـور توسـعه فنـاوري

 1993مدل کوپر  -  2- 2شکل  
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 مدل گلداسمیت - 4-3- 2-2

توسعه  1995در سال  1هاي مربوط به مدل خطی توسط راندال گلداسمیت یکی از بهترین مثال

هاي سازي را در ماتریسی از فعالیتوکار، بازار و تکنیک فرایند تجاري این مدل عناصر کسب. یافته است

مدل گلداسمیت کل فرایند را از  ).2008فرگوسن ،(دهدقرار می گیريتصمیم توام و متوالی و نیز نقاط

دهد و سپس راهبرد خروج براي مخترع و  ایده اولیه تا ایجاد، خلق و راه اندازي شرکت تابعه پوشش می

وکار این مدل در شش مرحله  هاي فنی، بازار و کسب هر یک از شاخه. دهدگذار را نشان می سرمایه

اند و این مراحل به سه فاز  سنجی، توسعه، معرفی، رشد و بلوغ معرفی شده امکانمتوالی شامل تحقیق، 

و خود  ندارد یذات ینیب شیقدرت پ تیمدل گلداسم. اند مفهومی، توسعه و تجاري تقسیم شده

بلکه  کند ینم نیتضم رافرایند  تیکورکورانه از این مدل موفق تیتبعکه  دهد یهشدار م تیگلداسم

عادالنه در مورد  یداشتن قضاوت ویافتن اطالعات  يرا برا يساز يفرایند تجار کهست ا یمیت ازمندین

 یاین مدل بر یکپارچگ ینیب شیقدرت پ. کنددر فرایند، هدایت  یمنافع هر نقطه بحران ومخاطرات 

 ،ییفارسی، کالتها داللهیی(دارد یبستگ کنند، یم يرویپکه از آن  یانجام شده توسط کسان يکارها

هاي اصلی این مدل، با توجه به خطی بودن آن ، فقدان انعطاف پذیري بدون توجه  از محدودیت) . 1391

  .)2013انداال   ،( به بازخورد است

  

  اقدامات  مراحل  فاز

مفهوم 

  )تحقیق(

  آنالیز مفهوم تکنولوژي  فنی

  ارزیابی نیازهاي بازار  بازار

  ارزیابی کسب و کار  کسب و کار

  

  توسعه

  نمونه اولیه قبل از تولید–نمونه اولیه مهندسی  –ن سنجی تکنولوژي امکا  فنی

  اعتبارسنجی بازار –بازاریابی استراتژیک  –مطالعه بازار   بازار

  کسب و کار نوپا–برنامه کسب و کار استراتژیک  –امکان سنجی اقتصادي   کسب و کار

  

  تجاري

  پشتیبانی تولید -تولید      فنی

  تنوع سازي بازار - عفروش و توزی  بازار

  بلوغ کسب و کار - رشد کسب و کار  کسب و کار

  

                                                
1. Randall Goldsmith 
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  مدل جولی - 4-4- 2-2

این مدل داراي روند غیرترتیبی . این مدل را پیشنهاد داد 1997جولی در سال 

همانطور که در . گیرد سازي فناوري در نظر می ولی نه مرحله را براي تجاريج ).1،2008کوي مک(است

هاي  شوند و منابع و حمایت هایی به یکدیگر مرتبط می ه است، این مراحل توسط پلشکل نشان داده شد

فرآیند تجاري ). 1392،زاده محمدي،متین (کنند موردنیاز جهت عبور از هر یک از مراحل را فراهم می

هر ورودي  که عناصر اصلی فرآیند نوآوري،) 9و7و 5و3و1(بخش اصلی  5سازي تکنولوژي جولی داراي 

هر یک از این بخش ها یک فرآیند مستقل از . دهند نیاز از انواع توابع و منابع خارجی را نشان میمورد 

دهد و راهی درباره ورود، خروج ، اتحاد همه توابع با مجموعه اي از ذینفعان را ارئه  خلق ارزش را نشان می

نتایج  .)1394، بیات ترك،رمضانپورنرگسی( به عنوان فاز بسیج مورد نیازند) 8و6و4و2(مراحل .می دهد

هاي جدید در کشورهاي توسعه  فناوري سازيتجاريدهد که این مدل براي  ارزیابی مدل جولی نشان می

سازي فناوري از قبیل  هاي الزم جهت توسعه و تجاري در این کشورها، زیرساخت .یافته کاربرد دارد

حالیست که در کشورهاي در حال توسعه که این در . سرمایه، زیرساخت اطالعاتی و فناورانه وجود دارد

  .)1388تقوي وهمکاران،(هایی فراهم نیست، مدل جولی کاربرد چندانی ندارد زمینه چنین زیرساخت
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  مدل مارپیچ سه گانه - 4-5- 2-2

، در 1998و فرنکن 1997 1لیدسروف نوآوري ي مـیالدي، متخصصـین حـوزه 90ي  در دهـه

هـاي که طی آن دانش ایجاد شده در دانشگاه به بنگاه اي بودند هاي پیچیده تالش براي شناسایی مکانیزم

ارتباط صنعت و  براین اساس ابتدا بحـث .کنـدراه یافته و موجبات توانمندي آنها را فراهم می صـنعتی

  .کالن نوآوري در سه بخش زیر تدوین شد هاي دانشگاه مطرح شد و به دنبال آن سیاست

 کارگیري دانش موجود را تسریع و تسهیل  بـه و جـذب بایستی بخش این هاي سیاست: صنعت سطح

  .کند

 ي صـنعتی  هاي مستحکم با جامعـه شبکه ایجـاد بایسـتی حـوزه ایـن در هـا سیاسـت: دانشـگاه سطح

 .دهی کند نتایج تحقیقات دانشگاهی را حمایت و جهت و تجـاري کـردن

 امیري (گیري فضاي تعاملی مناسب شد شکل مندسازي کمـک بـههاي توان با اعمال سیاست: سطح دولت

 ) 1388،بی تعب ،نیا 

 

  

ه توسط اتکواتز و لیدسدرف به عنوان یکی از الگوهاي نوآوري در سال پس از آن مدل مارپیچ سه گان       

این مدل به دنبال حساب و بررسی پیکربندي جدیدي از نیروهاي سازمانی در حال  .پیشنهاد شد 2000

این مدل بر ارزش پرورش صنایع و دانشگاه و سایر پژوهشگران و . ظهور از سیستم نوآوري ملی است

 کند مات رسمی و سازمان ها به شیوه اي مناسب براي فرایند تجاري خاص تاکید میادارات دولتی و مقا
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Abstract:  
     One of the most complex stages of innovation is the stage of transfer of research 

findings into production, which is referred to as the transfer of technology from research to 

production or commercialization. Commercialization has a special sensitivity and 

elegance, without identifying the effective factors and obstacles in it, we can not create a 

proper direction for its transfer to the market, which is currently one of the weaknesses of 

our country. Therefore, identification of effective factors in commercialization and the 

existence of appropriate policies for commercialization of research achievements are 

considered as national requirements. In this regard, this research seeks to investigate the 

factors influencing the commercialization of research achievements. The statistical 

population of this research includes experts and managers working in Tehran's science and 

technology centers. In this regard, this research seeks to investigate the factors influencing 

the commercialization of research achievements. The statistical population of this research 

includes experts and managers working in Tehran's science and technology centers. The 

method for calculating the sample size in this research is the Cochran formula. According 

to 1200 active companies in Tehran's science and technology centers, the sample size was 

obtained with the Cochran formula 292. In terms of collecting information, the research is 

descriptive-survey. The data gathering method was used in the field and the data collection 

tool was a questionnaire. The collected data were analyzed using Confirmatory Factor 

Analysis, Younem Whitney and Spearman using spss16 and smartPLS3 software. The 

results of this study showed that Hersheish has the hypothesis in this research, namely, 

research and development capabilities, business feasibility, technology competitiveness, 

marketing capabilities, management factors and environmental factors in the marketing of 

research achievements, and from among Indicators defined for the commercialization of 

research achievements, respectively, recognition of customer needs, expertise, experience 

and commitment of management and value creation are the most important from the 

perspective of experts in this field. 
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