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چكيده
شرکت هاي دانش بنيان،کسب و کارهاي دانش محوري هستند که با هدف تبديل پايدار دانش
به ثروت شکل گرفته و فعاليت هاي اقتصادي آن ها مبتني و همراه با فعاليت هاي تحقيق و توسعه
در زمينه فناوري هاي نو و پيشرفته است و از اين طريق منجر به توسعه اقتصاد دانش محور در يک
جامعه مي شوند اين پژوهش به مطالعه و بررسي چالش هاي عمومي تجاري سازي محصوالت
شرکت هاي دانش بنيان با تاکيد بر بخش بازاريابي و مالي در ايران مي پردازد ،به منظور شناخت
چالش هاي موجود که بر سر راه تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان قرار دارد
مصاحبه اي انفرادي با شش نفر از مديران شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک فناوري
دانشگاه تهران صورت پذيرفت و بررسي نتايج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که قوانين و مقررات،
عوامل سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،تکنولوژيکي ،مالي ،بازاريابي ،اندازه بازار ،منابع انساني ،ساختار
سازماني ،دانش و مهارت چالش هاي جدي هستند که شرکت هاي دانش بنيان در تجاري سازي
محصوالت خود با آنها روبرو هستند  .البته در فاکتور مالي و بازاريابي بشتر مورد تاکيد قرار گرفته
اند .به منظور افزايش اعتبار و تائيد نتايج حاصله از مصاحبه ها ،در يک نظرسنجي از  08نفر خبره
مشخص گرديد تمامي آنها با چالش هاي فوق الذکر که مي توانند بر موفقيت تجاري سازي
محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير بگذارند موافق مي باشند.
واژههاي كليدي :دانش بنيان ،تجاري سازي ،چالش هاي تجاري سازي.
طبقه بندي G2. L81. L83: JEL
 -1استاديارگروه مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
 -2دانشجوي دکتري مديريت بازرگاني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب  ،تهران ،ايران.
 -3دانشجوي دکتري مديريت بازرگاني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ايران.
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 -1مقدمه
دانش مکرراً بعنوان عامل ضروري در نوآوري معرفي شده است (کوهالباچر . )5880،همچنين
7

امروزه دانش بعنوان پيش برنده اصلي نوآوري ،توليد و رشد اقتصادي شناسايي شده است
(لوو.5)5882،موج جديدي از رشد اقتصادي از طريق شرکت هاي دانش بنيان در حال شکل گيري
است در سالهاي آتي ،استفاده از محصوالت دانش بنيان توسط مردم با هدف موفقيت اقتصادي هم
بعنوان مصرف کننده و هم در حرفه خود ضروري خواهد بود .ارزش شرکتها اينطور تعيين خواهد
شد که شرکتهايي که به مشتريان خود اطالعات مي دهند بهتر از ساير شرکتها خواهند بود و
شرکتهايي که م ي دانند چطور اطالعات را به دانش تبديل کنند موفقترين شرکت خواهند بود
(ديويس و بوتکين .9)7330 ،در کشور ما نيز تعداد شرکت هاي دانش بنيان در مقايسه با سال
 7935نه برابر رشد داشته است در سال  7935تعداد شرکت هاي دانش بنيان  998شرکت بوده
که تا سال  7930تعداد آنها به  9895شرکت افزايش يافته است .توليد و توسعه اشتغال در گرو
رشد شرکت هاي دانش بنيان است زيرا هزينه اشتغال هر نفر در بخش دولتي حدود نه برابر
بيشتراز هزينه اشتغال هر نفر در شرکت هاي دانش بنيان است (سلطاني  .)7930،در پنجاه سال
گذشته اقتصادهاي محلي ،ملي و جهاني بوسيله نوآوري هاي علمي و فني ايجاد شده در دانشگاه ها
و موسسات تحقيقاتي شکل گرفته اند (اسکانلن و ليبرمن  .0)5881،نوآوري يک موضوع برجسته در
بحث هاي تحقيق و سياست است که استراتژي هايي براي توسعه و حفظ مزيت رقابتي کشورها را
در يک جامعه جهاني که استراتژي هاي مبتني بر هزينه به سرعت منسوخ مي شوند ،ارائه مي دهد
به ويژه براي کشورهاي توسعه يافته ،نوآوري مستمر در حال حاضر پيش شرط رشد اقتصادي در
برخي از زمان ها بوده است ،زيرا کشورهاي شرق دور بطور خاص نه تنها بر قابليت هاي توليد با
هزينه کمتري تمرکز مي کنند ،بلکه يقيناً به رقابت نوآوري وارد شده اند (تاوانيانن ونيکوليانن
 .2)5877،براي تحقق بخشيدن به مزاياي دانش و کسب درآمد از اين سرمايه گذاري ها ،نوآوري ها
يا اختراع هاي ايجاد شده بايد فروخته يا تجاري سازي شوند(ال ناتشح و همکاران  .0)5872،تجاري
سازي به مجموعه اي از فعاليت هاي انجام شده توسط شرکت ها براي تبديل دانش و فن آوري به
محصوالت ،فرآيندها يا خدمات جديد در واکنش به فرصت هاي بازار اشاره دارد .کارکنان بسيار
ماهر (محققان ،مهندسان ،مديران و غيره) براي فرآيند تجاري سازي بسيار مهم هستند ،همانطور
که تجاري سازي ،فرهنگي است که ارزش نوآوري و کارآفريني را دارد (رزا و رز .1)5881 ،تجاري
سازي فرآيند انجام تحقيق و توسعه از آزمايشگاه تا مرحله اي است که مي تواند در يک محيط
صنعتي مورد استفاده قرار گيرد(کارنفورد  .0)5885،اساسا تجاري سازي تحقيقات علمي يا يک ايده
اي که جهت دستيابي به موف قيت مطرح شده از تجاري سازي چيزي هاي ديگر متفاوت نيست،
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مگر اين که شايد در عمل به دليل وجود گام هايي که الزم است براي تبديل تحقيقات پايه به
چيزي کاربردي و جستجوي بازار براي محصول به جاي طراحي يک محصول به يک بازار ثابت يا
واضح برداريم ،متفاوت باشد(فلتچر و بورن.3)5875 ،تجاري سازي در دستور کار بسياري از سازمان
ها و مراکز تحقيقاتي قرار دارد اما علي رغم پذيرش اين موضوع و توجه خاص به آن شواهد متعدد
از سراسر دنيا حاکي از آن است که هر چند تعداد کثيري از تحقيقات توسعه فن آوري از نظر
تکنيکي موفق بوده اند اما تنها درصد اندکي از آنها در زمينه تجاري سازي به موفقيت دست يافته
اند که اين امر نشاندهنده پيچيدگي فرايند تجاري سازي مي باشد (بندريان  .78)5880،در ايران با
توجه به نقش حياتي سازمان ها در توسعه کشور و چشم انداز  58ساله اسناد موجود مرتبط در اين
شرکت ها نشان مي دهد که از سال  5889تا  0710 ،5872درصد از  32پروژه اجرا شده در صنايع
با تکنولوژي هاي باال به اهداف خود دست نيافته و شکست خورده اند (خليل زاده و همکاران
 77)5870اين پژوهش با توجه به فقدان پژوهشي جامع در خصوص چالش هاي عمومي تجاري
سازي محصوالت دانش بنيان صورت پذيرفت ،هدف از انجام اين پژوهش ،رسيدن به چالش هايي
است که مانع تجاري سازي موفق شرکت هاي دانش بنيان گرديده است در اين پژوهش ابتدا
ادبيات مربوط به چالش هاي تجاري سازي را بررسي مي کنيم سپس نتايج بدست آمده از روش
مصاحبه و نظرسنجي در شرکتهاي دانش بنيان را ارائه مي دهي م سرانجام در مورد يافته هاي
کليدي بحث کرده و از يافته هاي خود حمايت مي کنيم.
 -2ادبيات پژوهش
 شركت هاي دانش بنيان
يک شرکت دانش بنيان مجموعه اي حقوقي  -حقيقي است که با قرار گيري در يک ساختار
اقتصادي – اجتماعي برنامه ريزي شده ،شکل سازماني مي پذيرد و با استفاده از دانش ،نيروي
انساني متخصص و ساختار پوياي سازماني به توليد محصوالت و ارائه خدماتي با قابليت هاي
نوآوري ،ثروت آفريني و جهش زا مي پردازد راهبري اين مجموعه مديريت نرم ،وجه تمايز آن
نوآوري در فرايند و محصول  /خدمت ،اندازه آن کوچک ،سطح اثر آن وسيع و عنصر حيات آن
دانش (تخصص علمي و مهارت علمي) است در اين تعريف نه تنها توليد محصول يا ارائه خدمت
بلکه توليد دانش و دانش افزايي هم به عنوان يک ستاده حائز اهميت ،مورد توجه است  .زيرا
ارتقاي دانش در حوزه تخصصي يک شرکت دانش بنيان خود يک نوآوري در آن شرکت بوده و
ن تايج آن شامل ايجاد وجه تمايز در محصول /خدمت شرکت در سطح بازار هدف ،و به عنوان ارتقا
ي دانش بومي و بهبود سطح توسعه يافتگي در سطح ملي ،مطرح است ( .قلي پور و همکاران
فصلنامـه اقتصاد مالي
شماره  / 44پائيز 1331

 / 917چالش هاي تجاري سازي محصوالت دانش بنيان با تاکيد بر بخش بازاريابي و مالي ...

 )7930،شرکت هاي دانش بنيان ،شرکت ها و موسسات حقوقي هستند که با ايجاد کسب و کار
دانش محور به م نظور تبديل پايدار دانش به ثروت تشکيل شده و فعاليت هاي اقتصادي آن ها
مبتني و همراه با فعاليت هاي تحقيق و توسعه در زمينه فناوري هاي نو و پيشرفته است و به
توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه کمک مي کند (مهدوي و همکاران .)7938،
 تجاري سازي
بخش قطعي از يک نوآوري ،فرآيند تجاري سازي يا صنعتي سازي محصول يا خدمت است و
زماني سازمان ها مي توانند موانع بزرگ ورود سرمايه و ساخت قطعات فن آوري را از ميان
بردارند که تاکيد آنها روي کاهش زمان ورود محصول  /خدمت به بازار و کاهش هزينه هاي
غيرکيفي در معرفي محصول جديد باشد (الينگسن .75)5871،تجاري سازي عبارت است از تبديل
يافته ها ي جديد و ايده هاي پژوهشي به محصوالت و خدمات و فن آوري هاي قابل ارائه به بازار،
به عبارت ديگر تجاري سازي تحقيقات مجموعه تالشهايي را که به منظور فروش کارهاي تحقيقاتي
با هدف کسب سود و ارتباط هر چه بيشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعي صورت
مي پذيرد را گويند با توجه به تعاريف باال تجاري سازي را مي توان به بازار رسانيدن يک ايده و يا
يک نوآوري دانست تجاري سازي نتايج تحقيق ،يکي از گام هاي مهم نظام نوآوري است که پايداري
و استمرار امر تحقيق را تضمين مي کند و متناسب با آن عالوه بر فراهم آوردن ارزش هاي
اقتصادي قابل توجه براي سازمان ها ،رشد اقتصادي دانش محور جامعه را تسريع مي نمايد اساس
فرايند تجاري سازي مشارکت بخش تحقيقاتي و بخش صنعت ،در تبديل نتايج تحقيقات به نوآوري
است و امروزه تجاري سازي به يکي از حلقه هاي اصلي فرايند نوآوري تبديل شده است (مقيمي و
همکاران )7903 ،تجاري سازي ،فرايند انتقال دانش و فناوري از مرکز تحقيقاتي به صنايع موجود يا
کسب و کارهاي جديد است (بندريان و قابضي. )7900 ،
 چالش هاي تجاري سازي
يافته ها ونتايج تحقيقاتي تا هنگامي که در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه
نشود نه تنها منشاء ثروت آفريني نيستند بلکه باعث به هدر رفتن منابع مختلف و همچنين ايجاد
مشکالت براي جامعه خواهد شد اين موضوع و برخي از عوامل ديگر منجر به آن شده که موضوع
تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي به شدت از سوي محافل علمي و تحقيقاتي مورد توجه قرار
گيرد به گونه اي که امروزه تجاري سازي به يکي از ارکان مهم در فرايند نوآوري تبديل گرديده
است از اينرو تجاري سازي در دستور کار بسياري از سازمانها و مراکز تحقيقاتي قرار دارد اما علي
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رغم پذيرش اين موضوع و توجه خاص به آن ،شواهد متعدد از سراسر دنيا حاکي از آن است که هر
چند تعداد کثيري از تحقيقات توسعه فناوري از نظر تکنيکي موفق بوده اند اما تنها درصد اندکي از
آنها در زمينه تجاري سازي به موفقيت دست يافته اند که اين امر نشاندهنده پيچيدگي فرايند
تجاري سازي مي باشد (بندريان و قابضي ) 7900،در سالهاي اخير با توجه به رکود جهاني حاکم
بر بازار کاال و خدمات ،موسسات تحقيقاتي در سراسر جهان با چالشهاي متعدد راهبردي از قبيل :
تنگناهاي تامين مالي ،رقابت شديد تر در عرصه جهاني و تقاضاهاي روزافزون مشتريان و حاميان
مالي روبرو هستند براي موفقيت در برخورد با اين چالش ها ،اين موسسات بايد با بازنگري در نقش
و راهبرد خود ،تمرکز عميق بر فعاليت هاي پژوهشي و ايجاد تغييرات واقعي در سازماندهي ،فرايند
عملياتي و نظام هاي تشويقي و تجاري سازي فناوري را فراهم کنيد (گودرزي و همکاران
) 7935،شرکت هاي دانش بنيان با تغييرات و تحوالت نوظهوري در محيط هاي اقتصادي،
اجتماعي ،فناوري ،فرهنگي و سياسي مواجه هستند (ربيعي و همکاران ) 7938،از آنجا که امروزه
شرکت هاي دانش بنيان به عنوان کارخانه تبديل دانش به کاال  /خدمات فعاليت دارند ،ضروري
است تا ضمن آشنايي با ساختار سازماني ،منابع مادي و انساني و نيازمندي هاي اين شرکت ها،
چالش هاي فراروي اين شرکت ها شناسايي شود و با رفع يا کاهش اثر چالش هاي شناسايي شده،
به ترسيم نقشه جامع و راهبردي و ترسيم مسير توسعه آنان در قالب اصول عملکردي اقدام شود
(قلي پور و همکاران)7930 ،
در پژوهش صورت گرفته در سال  5880بر روي تجاري سازي تکنولوژي هاي کشاورزي
مشخص گرديد ايجاد ارزش( اساسي ترين چالش در معرفي هر تکنولوژي جديد ايجاد ارزش براي
مشتري است  ).بدست آوردن مشتري  /پذيرش مشتري(درک مشتريان هميشه بعنوان يکي از ابعاد
کليدي موفقيت در تجاري سازي محصوالت کشاورزي بوده است اما بدست آوردن مشتري  /پذيرش
مشتري تمرکز گسترده اي دارد ).دسترسي به بازار سرمايه (بطور کلي نوآوري تکنولوژيکي مستلزم
هزينه سرمايه ،سرمايه گذاري باالست و در نتيجه دسترسي به بازارهاي سرمايه /مالي براي موفقيت
کشف و تجاري سازي تکنولوژي جديد ضروري است ) .گرفتن ارزش /اشتراک گذاري(چهارمين
چالش تجاري ساري تکنولوژي کشاورزي گرفتن ارزش است تکنولوژي جديد براي کاربر ارزش
ايجاد مي کند .اگر ارائه کننده تکنولوژي مکانيسمي براي گرفتن برخي از آن ارزشها نداشته باشد
تجاري سازي تکنولوژي غير محتمل خواهد بود ) .محافظت از مالکيت فکري(يکي از رويکردهاي
متداول به گرفتن ارزش تکنولوژي جديد ،محافظت از تکنولوژي در برابر آنالوگها و تامين کنندگان
رقيب از طريق مالکيت فکري است) ،استراتژي نوآوري(آخرين چالش تجاري سازي تکنولوژي،
فرايند تصميم گيري براي هزينه هايي تحقيق و توسعه 79و بودجه بندي تجاري سازي است
فصلنامـه اقتصاد مالي
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)(بوهلج  .70)5880،مور 72چالش هايي را که شرکتها در تجاري سازي تکنولوژي هاي جديد با آن
آن روبرو هستند مشخص کرد  .تمرکز بر روي انتخاب بخش اوليه بازار براي هدف و چگونگي تغيير
رويکرد بازاريابي اولي ه که منجر به موفقيت گردد با پذيرندگان اوليه محصول بطوريکه مشتريان
اصلي نيز تکنولوژي را بپذيرند (اسالتر و مور .70)5880،دو مشکل اساسي تجاري سازي که جوامع
اکادميک و تجاري با آن روبرو هستند :
 )7توانايي جامعه آکاداميک براي تغيير فرهنگ دانشمندان به تجاري سازي تکنولوژي
 )5توانايي جامعه تجاري براي برقراري ارتباط موفق با دانشمندان(اسکانلن و ليبرمن .)5881،
نتايج مصاحبه از نوآوران در خصوص تجاري سازي نشان داد دو مانع بطور غيرمستقيم بعنوان
مهمترين عوامل شکست و موانع تجاري سازي وجود دارد ،فقدان امکانات مالي  /پشتيباني و پرسنل
متخصص ،بويژه پرسنل مورد استفاده براي فروش و ترفيع محصوالت نوآوري (دانش فني خوب
مورد نياز است) (رزا و رز .)5881 ،پژوهش صورت گرفته در آمريکا در خصوص چالش هاي تجاري
سازي نانو کربن نشان داد چالش هايي که اين صنعت با آنها مواجه است بدواً مشکالت فني مانند
انحالل ،پراکندگي ،تصفيه و مرتب سازي وجود دارد که مانع استفاده کامل کامپوزيت ها از خواص
نانو لوله هاي کربن مي شود حل اين موضوعات به تحقيق و توسعه بيشتري نياز دارد .با اين وجود
موانع تجاري سازي ديگري وجود دارد که دولت فدرال و ايالتي مي تواند براي کاستن اين چالشها
کمک کند  :هزينه هاي باالي مربوط به تجهيزات ،کمبود دانش در مورد سالمت محيط ،ايمني،
فقدان ارزيابي ريسک يا ارزيابي چرخه عمر ،فقدان استانداردها ،نياز به کارگران بخوبي آموزش
ديده ،موضوع ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و تجارت آمريکا (فائچ71)5881 ،فقدان زمان الزم،
نبود عالقه کافي به تجاري سازي ،مشکالت مالي ،تضادهاي تحقيق محيطي ،ريسک اقتصادي،
تجاري سازي منجر به تعارض عاليق ،مشکالت مربوط به مسائل اجرايي ،فقدان دانش تجاري
سازي ،ناسازگاري با اخالقيات علمي و مشکالت مرتبط با حقوق مالکيت از جمله چالشهايي
هستن د که مانع بهره برداري تجاري از تحقيقات مي گردند (تاوانيانن و نيکوليانن  .)5877،در ايران
نيز پژوهش هايي در همين راستا صورت گرفته است  .نصيري در سال  5870سياست ،مقررات و
مديريت را بعنوان مهمترين مسائل تاثيرگذار براي موفقيت تجاري سازي در نظر گرفت (نصيري و
همکاران  70)5870،شرکت ها با چالش هاي تجاري سازي عمده اي مواجه هستند ) 7:انتخاب
استراتژي ساده در شرايط عدم اطمينان )5 ،درک منافع نوآوري از ديدگاه مشتريان )9،ايجاد
اعتبار ) 0،جلب پشتيباني سهامداران و محيط زيست  ) 2،غلبه بر موانع پذيرش )0 ،فروش
(استنروس و لتيماکي  .73)5870،همچنين در پژوهش صورت گرفته بمنظور شناسايي چالش هاي
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تجاري سازي تکنولوژي توزيع کليد کوانتومي در سال  ،5872چالش هاي زير شناسايي گرديد)7 :
اندازه بازار )5توسعه زنجيره ي تامين )9اعتبار تکنولوژي  )0در دسترس  /صالحيت دسترسي به
زيرساخت هاي تکنولوژي جديد ) 2قابليت ارائه خدمات پس از فروش (باالخص بروزرساني و
نگهداري محصول) (ال ناتشح و همکاران .)5872 ،خليل زاده نيز با بررسي چالش ها و موانع تجاري
سازي  ،هفت عامل را بعنوان چالش اصلي تجاري سازي تکنولوژي شناسايي نمود شامل ضعف در
فرآيند تجاري سازي ،چالش هاي محيط تجاري ،ضعف ساختار سازماني ،ناکارآمدي مديريت پروژه،
همکاري غير موثر بخش هاي غير دولتي ،شکست همکاري با سهامداران ،تعارض رفتارهاي سياسي
58
(خليل زاده و همکاران  . ) 5870،بر طبق نظر رنگاناتان ،ياسين ،پرومال ،طاهير و چلواريان
( )5875يکي از مشکالت اصلي تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه ،عدم مهارت کارآفريني است.
اين موضوع نيز توسط ژائو در سال  5880تائيد شد او بيان کرد سازمانها براي تجاري سازي موفق
محصوالت نوآوري ،نياز به ترکيب مهارتهاي علمي ،مهندسي ،کارآفريني و مديريتي دارند.
(عبدلطيف و همکاران  57)5870،پژوهشي در خصوص موانع تجاري سازي تکنولوژي انرژي هاي
تجديد پذير در فرانسه انجام شد با وجود اين حقيقت که عوامل گوناگون هستند آنها را بر حسب
سرفصل هاي زير طبقه بندي کرده است :ويژگي شرکت ،محور بازار ،سياست (شکيل و همکاران
 .55)5871،و برخي از چالش هايي که امروزه شرکتها ي آمريکايي با آن روبرو هستند مالي ،فني،
59
رقابتي و سازماني است (سيگل و همکاران )5871،
 -3روششناسي پژوهش
در اين پژوهش هم از روش کيفي ( خالصه سازي و استخراج نکات کليدي از داده هاي
مصاحبه ) و هم از روش کمي (توصيف آماري داده هاي نظرسنجي ) استفاده گرديد بطوريکه امکان
مثلث سازي يا سه سويه سازي يافته ها را فراهم نمود مثلث سازي بمنظور کسب نقطه نظرات
مختلف و همچنين روايي ادعا هاي پژوهش ،دو روش تحقيق کمي و تحقيق کيفي را با هم ترکيب
مي کند ،مثلث سازي پژوهشگران را قادر مي سازد تا درک عميق و دانش وسيعي از پديده ها
بدست آورند (آلسن  .50)5880،فرآيند پژوهش و مثلث سازي مطابق شکل شماره  7خالصه شده
است .
در پژوهش حاضر از روش مصاحبه نيمه ساختار يافته و از راهنماييها و نظرات کريس ول
( 52)5883و يين ( 50)7330استفاده شد در اين روش تحقيق کيفي با شش نفر از مديران شرکت
هاي دانش بنيان مستق ر در پارک فناوري دانشگاه تهران که جامعه آماري اين پژوهش را تشکيل
فصلنامـه اقتصاد مالي
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مي دادند بصورت انفرادي مصاحبه انجام شد و سپس نتايج حاصل از مصاحبه در يک نظرسنجي از
کارشناسان ،مديران ،اساتيد و فعاالن اين حوزه مورد ارزيابي قرار گرفت .

1
2
3
4
5

6

• ادبيات پژوهش
• تركيب با تجربيات پيشين
• شناسايي چالش ها
• انجام مصاحبه ها ( 6مصاحبه)
• انجام نظرسنجي ( 80نظرسنجي)
• تجزيه و تحليل نتايج كمي و كيفي

شكل  -1فرايند پژوهش
(منبع :يافته هاي پژوهشگر)

پس از درخواست انجام مصاحبه از پارک فناوري دانشگاه تهران و مشخص نمودن اهداف
پژوهش براي مصاحبه شوندگان ،مصاحبه ها آغاز گرديد و فرايند انجام مصاحبه حدود دو ماه و هر
مصاحبه بطور متوسط بمدت  98دقيقه بطول انجاميد تمامي مصاحبه ها در محل دفاتر شرکت
هاي دانش بنيان در پارک فناوري دانشگاه تهران صورت گرفت و تمامي آنها ضبط گرديد .بيشتر
اين شرکتها داراي ثبت اختراع بوده و فعاليت تجاري سازي يک يا چند محصول  /خدمت را در
دستور کار داشتند  .اطالعات مربوط به اين شرکت ها به شرح جدول زير مي باشد:
در بخش نظرسنجي ،براي آزمون کيفيت نتايج حاصله مرحله قبل (مصاحبه ها) پرسشنامه اي
حاوي  71سئوال بر اساس مطالعه ادبيات پيشين و نتايج حاصل از مصاحبه طراحي گرديد 2
سئوال اول مربوط به ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده و  75سوال ديگر نيز روي تجاري سازي
محصوالت دانش بنيان تمرکز داشت  .سئواالت مطرح شده بصورت چند گزينه اي بوده اما به پاسخ
دهندگان اجازه داده شد تا داليل خود را نسبت به قبول يا رد سئواالت بيان نمايند سئواالت
نظرسنجي به شرح جدول شماره  5مي باشند .
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جدول شماره  -1خالصه اطالعات شركت هاي مصاحبه شده
رديف حوزه فعاليت
7

تجهيزات پزشکي

توليد تجهزات پژشکي اتاق عمل

 79سال

مدير عامل

کارشناسي

5

ژئوماتيک

توليد و ارائه خدمات سنجش از راه دور

 1سال

مدير عامل

دکتري

مدير

کارشناسي ارشد

مدير تحقيق و
توسعه

کارشناسي ارشد

مدير

کارشناسي

مدير

کارشناسي

9
0

شرح فعاليت

سابقه

سمت

تحصيالت

فعاليت

ارائه خدمات مشاوره اي و مالي به شرکت
سرمايه گذاري
هاي دانش بنيان
ارائه خدمات در حوزه هاي مختلف فن
 75سال
IT
آوري اطالعات
 7سال

2

ICT

0

ICT

ارائه خدمات و پشتيباني اپراتورهاي تلفن
همراه
70سال
ساخت ردياب شخصي و خودرو و ...
77سال

(منبع :يافته هاي پژوهشگر)

جدول شماره  -2پرسش هاي نظرسنجي
پرسش
رديف
به نظر شما قوانين و مقررات فعلي حاکم بر فضاي کسب و کار شرکتهاي دانش بنيان مانند حمايت و
سياستهاي عمومي از صنايع دانش بنيان ،قوانين و مقررات وارادت ،ثبات قوانين و مقررات ،بوروکراسي هاي
7
اداري و اخذ استاندارد و مجوز هاي الزم ،تعهدات دولت ،نگرش تصميم گيرندگان ،حمايت از مالکيت معنوي
و ثبت اختراع بر تجاري سازي محصوالت شرکتهاي دانش بنيان تاثير دارد ؟
شما فکر مي کنيد عامل سياست اعم از فضاي سياسي کشور ،وجود تحريم ها بر تجاري سازي محصوالت
5
شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟
به نظر شما عامل اقتصادي مثل نرخ بهره وام ،شرايط اقتصادي کشور بر تجاري سازي محصوالت شرکتهاي
9
دانش بنيان تاثير دارد ؟
شما فکر مي کنيد سرعت تغييرات تکنولوژي ،زيرساختهاي تکنولوژي و تحقيق و توسعه بر تجاري سازي
0
محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟
به نظر شما عوامل فرهنگي اعم از پذيرش محصوالت جديد ،ريسک پذيري ،حريم خصوصي و جوان گرايي بر
2
تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟
به نظر شما سرمايه اوليه ،نرخ بازگشت سرمايه ،حاشيه سود و نحوه دريافت مطالبات فروش بر تجاري سازي
0
محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟
شما فکر مي کنيد بازاريابي اعم از تحقيقات بازار ،تبليغات و ترفيع ،آموزش بازاريابي ،استراتژي ورود به بازار
1
بر تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟
 0بنظر شما اندازه بازار محصوالت دانش بنيان بر تجاري سازي آن تاثير دارد ؟
شما فکر مي کنيد تيم سازي ،نيروي انساني آموزش ديده ،متعهد ،با تجربه و با انگيزه بر تجاري سازي
3
محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟
فصلنامـه اقتصاد مالي
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پرسش
رديف
شما فکر مي کنيد ساختار سازماني شرکت هاي دانش بنيان بر تجاري سازي محصوالت دانش بنيان
78
تاثيردارد ؟
به نظر شما دانش کارافريني ،علمي ،مديريتي ،مالي ،بازاريابي ،تجاري سازي بر تجاري سازي محصوالت
77
شرکت هاي دانش بنيان تاثيرگذارد ؟
به نظر شما مهارتهاي کارافريني ،علمي ،مديريتي ،مالي ،بازاريابي ،تجاري سازي بر تجاري سازي محصوالت
75
شرکت هاي دانش بنيان تاثيرگذارد ؟
(منبع :يافته هاي پژوهشگر)

 -4نتايج حاصل از داده ها
با استفاده از روش مايلز و هابرمن ( )7330داده هاي جمع آوري شده از مصاحبه ها مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت اين روش شامل خالصه سازي و استخراج نکات کليدي است بدين
منظور ابتدا مصاحبه ها ترانويسي شد و سپس خالصه سازي گرديد و در گام بعدي اطالعات مهم
موجود در خالصه ها شناسايي و مشخص شد ،با استفاده از اين روش ،حدود  08گويه شناسايي و
مشخص گرديد که با توجه به مطالعات ادبيات پيشين در  75گروه اصلي طبقه بندي شد در نتيجه
 75چالش بر اساس مطالعه ادبيات پژوهش و مصاحبه هاي انجام شده که مي توانند مانع جلوگيري
تجاري سازي موفق محصوالت دانش بنيان گردند شناسايي شدند ،اين چالشها عبارتند از  :قوانين و
مقررات ،سياسي ،اقتصادي ،فني ،فرهنگي ،مالي ،بازاريابي ،اندازه بازار ،منابع انساني ،ساختار
سازماني ،دانش و مهارت که چالش هاي استخراج شده به شرح جدول زير مي باشند:
51

جدول شماره  -3خالصه نتايج مصاحبه
رديف
7

گويه ها

طبقه بندي

سياستهاي عمومي دولت ،حمايت هاي دولت ،بوروکراسي هاي اداري ،تعهدات دولت،
قوانين و مقررات نگرش تصميم گيرندگان و مديران دولتي ،قوانين واردات،ثبات قوانين و مقررات ،محدوديت
هاي امنيتي ،اخذ استانداردها و مجوزهاي فني،حمايت از ثبت اختراع و مالکيت فکري

5

سياسي

محيط سياسي کشور ،تحريم ،تعارض در رفتار سياسي

9

اقتصادي

وضعيت اقتصادي کشور،ثبات نرخ بهره وام

0

فني (تکنوژيکي)

سرعت تغييرات تکنولوژيکي ،زيرساخت هاي فني ،آزمايشگاه هاي فني ،تحقيق و توسعه

2

فرهنگي

ريسک پذيري ،اعتقادات مذهبي ،جوانگرايي ،حريم خصوصي

0
1

مالي
بازاريابي

سرمايه اوليه ،نرخ بازگشت سرمايه ،حاشيه سود ،مطالبات
تحقيقات بازايابي ،ترفيع ،آموزش بازاريابي ،استراتژي اوليه ورود به بازار

0

اندازه بازار

پتانسيل بازار ،بازار اوليه ،توسعه بازار
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رديف

طبقه بندي

گويه ها

3

منابع انساني

تيم کاري ،کارکنان متعهد ،متخصص ،آموزش ديده ،با تجربه ،با انگيزه

78

ساختار سازماني

چابک سازي ،قدرت تصميم گيري ،هم افزايي ،سلسله مراتب

77

دانش

کارآفريني ،علمي ،مديريتي ،مالي ،بازاريابي ،تجاري سازي

75

مهارت ها

کارآفريني ،علمي ،مديريتي ،مالي ،بازاريابي ،تجاري سازي
(منبع :يافته هاي پژوهشگر)

در بخش نظرسنجي نيز ،پرسشنامه اي با هدف اعتبار بخشي به نتايج حاصل از مصاحبه ها
طراحي و ارائه شد زيرا مشارکت کنندگان در نظرسنجي از خبرگان تجاري سازي محصوالت شرکت
هاي دانش بنيان بودند از اينرو تعداد يکصد پرسشنامه توزيع گرديد که در پايان مطابق با جدول
شماره  0تعداد 08نفر از آنها به پرسشنامه مذکور پاسخ دادند
جدول  -4ويژگي هاي مشاركت كنندگان در نظرسنجي
شرح

طبقه بندي
شرکت هاي کوچک و متوسط

سازمان

سمت

تجربه

تحصيالت

تعداد مشاركت كنندگان
)(SME

90

پارک فناوري

90

دانشگاه
دانشجو

0
70

استاد دانشگاه

5

کارشناس

00

مدير تحقيق و توسعه

0

مدير اجرايي و داخلي

75

زير9سال

72

 9تا  0سال

91

0تا  3سال

71

 3سال به باالتر

77

دانشجوي کارشناسي

75

کارشناسي

08

کارشناسي ارشد

55

دکتري
(منبع :يافته هاي پژوهشگر)
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نتايج حاصل از تحقيق کمي در نظرسنجي نشان داد که درصد بااليي از خبرگان با چالش هاي
فوق الذکر که مي توانند بر موفقيت تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير بگذارند
موافق مي باشند.
جدول شماره  -5خالصه نتايج نظرسنجي
ميزان موافقت

رديف

متغير

پرسش تحقيق

7

قوانين و
مقررات

به نظر شما قوانين و مقررات فعلي حاکم بر فضاي کسب و کار شرکتهاي دانش بنيان مانند
حمايت و سياستهاي عمومي از صنايع دانش بنيان ،قوانين و مقررات وارادت ،ثبات قوانين
و مقررات ،بوروکراسي هاي اداري و اخذ استاندارد و مجوز هاي الزم ،تعهدات دولت ،نگرش
تصميم گيرندگان  ،حمايت از مالکيت معنوي و ثبت اختراع و  ...بر تجاري سازي محصوالت
شرکتهاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%39

5

سياسي

شما فکر مي کنيد عامل سياست اعم از فضاي سياسي کشور ،وجود تحريم ها و  ...بر تجاري
سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%07

9

اقتصادي

به نظر شما عامل اقتصادي مثل نرخ بهره وام ،شرايط اقتصادي کشور بر تجاري سازي
محصوالت شرکتهاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%01

0

فني

شما فکر مي کنيد سرعت تغييرات تکنولوژي ،زيرساختهاي تکنولوژي و تحقيق و توسعه بر
تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%09

2

فرهنگي

به نظر شما عوامل فرهنگي اعم از پذيرش محصوالت جديد ،ريسک پذيري ،حريم خصوصي
و جوان گرايي بر تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%13

0

مالي

به نظر شما سرمايه اوليه ،نرخ بازگشت سرمايه ،حاشيه سود و نحوه دريافت مطالبات فروش
بر تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%37

1

بازاريابي

شما فکر مي کنيد بازاريابي اعم از تحقيقات بازار ،تبليغات و ترفيع ،آموزش بازاريابي،
استراتژي ورود به بازار و  ...بر تجاريسازي محصوالت شرکتهاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%00

0

اندازه بازار بنظر شما اندازه بازار محصوالت دانش بنيان بر تجاري سازي آن تاثير دارد ؟

پاسخوگويان

%08

3

شما فکر مي کنيد تيم سازي ،نيروي انساني آموزش ديده ،متعهد ،با تجربه و با انگيزه بر
منابع انساني
تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثير دارد ؟

%01

78

ساختار
سازماني

شما فکر مي کنيد ساختار سازماني شرکت هاي دانش بنيان بر تجاري سازي محصوالت
دانش بنيان تاثيردارد ؟

%03

77

دانش

به نظر شما دانش کارافريني ،علمي ،مديريتي ،مالي ،بازاريابي ،تجاري سازي بر تجاري
سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثيرگذارد ؟

%17

75

مهارت

به نظر شما مهارتهاي کارافريني ،علمي ،مديريتي ،مالي ،بازاريابي ،تجاري سازي بر تجاري
سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان تاثيرگذارد ؟

%19

(منبع :يافته هاي پژوهشگر)
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براساس جدول فوق ،در نظرسنجي انجام شده قوانين و مقررات فعلي حاکم بر کسب و کار
شرکت هاي دانش بنيان با  %39يعني باالترين درصد توافق و ساختار سازماني با  %03با کمترين
ميزان توافق همراه بود.
87
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69

80

86

91
79

83
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93
81

100
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60
40
20
0

نمودارشماره  -1خالصه آمار نظرسنجي از خبرگان
(منبع :يافته هاي پژوهشگر)

 -5بحث و نتيجه گيري
يکي از چالش هايي که در تجزيه و تحليل داده هاي مصاحبه مشخص گرديد قوانين و مقررات
حاکم فعلي بر کسب و کار شرکت هاي دانش بود که با باالترين درصد توافق در نظرسنجي مورد
تائيد قرار گرفت اين چالش نيز در مطالعات پيشين با يافته هاي پژوهش صورت گرفته توسط
نصيري و همکارانش ( )5870و فليو و همکارانش ( 50)5875مطابقت دارد .عوامل سياسي نيز از
ديگر چالش هايي است که مورد توافق خبرگان بوده و در مصاحبه ها نيز به آن اشاره شد و اين
موضوع نيز در پژوهش هاي گذشته توسط نصيري و همکارانش()5870و خليل زاده و همکارانش
( )5871در ايران و مطالعات مين و اسميت ( ،53)5871شکيل و همکارانش ( )5871مطرح گرديده
است  .شرايط اقتصادي کشور چالش ديگري است که مي تواند مانع تجاري سازي محصوالت دانش
بنيان گردد ريسک اقتصادي نيز در پژوهش هاي مشابه تاوانيانن ونيکوليانن ( )5877و اوبرين و
همکارانش ( 98)5880بعنوان يک چالش مهم و تاثيرگذاربر تجاري سازي مطرح گرديده است.
امروزه سرعت تغ ييرات تکنولوژيکي بسيار باال بوده و در صورت تاخير در فرايند تجاري سازي يک
محصول /خدمت ممکن است بکلي تکنولوژي بکاررفته در آن منسوخ شده و تکنولوژي جديدتري
جايگزين گردد که اين موضوع نيز در مطالعات گذشته توسط ال ناتشح وهمکارانش ( )5872و فليو
( )5875مطرح گرديده و مطابقت دارد .يکي ديگر از چالش هاي مهم ديگري که از تجزيه و تحليل
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داده هاي مصاحبه مشخص گرديد مربوط به چالش هاي فرهنگي بود اين چالش داراي طيف
وسيعي است بطوريکه از يک بعد مي توان پذيرش يک محصول جديد و ميزان ريسک پذيري
مشتريان را در نظر گرفت بطوريکه اسالتر و مور ( )5880بيان مي کنند رويکرد اوليه بازاريابي بايد
طوري تغيير يابد که پذيرش پذيرندگان اوليه تکنولوژي ،پذيرش پذيرندگان اصلي محصول را در پي
داشته باشد و از سوي ديگر نيز توانايي جامعه آکاداميک براي تغيير فرهنگ دانشمندان به تجاري
سازي جزء چالش هاي مهم تجاري س ازي محسوب مي گردد که با تحقيقات اسکانلن و
ليبرمن( ) 5881مطابقت دارد  .تاوانيانن و نيکوليانن( ) 5877مشکالت مالي را بعنوان يکي از چالش
هاي تجاري سازي تحقيق در فرانسه مي دانند .يکي از چالش هاي مطرح شده در بررسي چالش
هاي تجاري سازي کامپوزيت هاي نانوکربن توسط فائچ ( ،)5881هزينه باالي تجهيزات بود .بوهلج
( )5880بيان مي کند نوآوري تکنولوژيکي بطور کلي مستلزم هزينه هاي سرمايه زياد است و در
نتيجه دسترسي به بازارهاي سرمايه /مالي براي موفقيت کشف و تجاري سازي تکنولوژي جديد
ضروري است .سرمايه و تامين سرمايه اوليه از چالش هاي مهمي بود که مصاحبه شوندگان به آن
اشاره نمودند و در نظرسنجي از متخصصين نيز مورد تائيد قرار گرفت .بازاريابي چالشي بود که
تمامي مصاحبه شوندگان به آن اشاره کردند و آنرا از چالش هاي اصلي تجاري سازي محصوالت
دانش بنيان مي دانستند شکيل و همکارانش ( )5871با بررسي چالش هاي تجاري سازي
تکنولوژي انرژي هاي تجديد پذير محور بازار را يک چالش عمده معرفي مي نمايند  .فليو ()5875
سرعت تغييرات ثبت شده در بازارها را بعنوان يک چالش عمده تجاري سازي عنوان مي نمايد
اسالتر و مور ( ) 5880با مطالعه اي که برروي توسعه و تجاري سازي موفق تکنولوژي هاي نوآورانه
انجام دادند تمرکز بر روي انتخاب بازار هدف اوليه و چگونگي تغيير رويکرد بازاريابي اوليه که منجر
به موفقيت شود را دو چالش مهم تجاري سازي معرفي مي کنند  .مصاحبه کنندگان نيز بيان
داشتند که اندازه بازار محصوالت دانش بنيان عموماً محدود بوده ،ا ل ناتشح و همکارانش( )5872در
مطالعات خود بر روي بررسي چالش تجاري سازي محصوالت با تکنولوژي باال اندازه بازار را يک
چالش بزرگ مي دانند که مانع تجاري سازي اين محصوالت مي شود  .همچنين مشخص گرديد که
نيروي انساني با تجربه ،آموزش ديده ،متعهد و با انگيزه الزمه تجاري سازي موفق محصوالت شرکت
هاي دانش بنيان است فائچ ( ) 5881نياز به کارگران بخوبي آموزش ديده را يک چالش مهم در
تجاري سازي ميداند رزا و رز ( ) 5881در مطالعات خود به بررسي به عوامل شکست يا موانع تجاري
سازي پرداختند آنها دريافتند که فقدان پرسنل متخصص باالخص پرسنلي که براي فروش و ترفيع
محصوالت نوآور مورد استفاده قرار مي گيرند يکي از چالش ها يي است که مانع تجاري سازي اين
محصوالت مي شود  .فقدان ساختار سازماني مناسب مي تواند از چالشهايي مهمي باشد که مانع
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تجاري سازي محصوالت دانش بنيان گردد ،خليل زاده وهمکارانش ( )5870در مطالعات خود
برروي مشکالت و چالش هاي تجاري سازي تکنولوژي ضعف در ساختار سازماني را يکي از چالش
هاي تجاري سازي عنوان مي نمايند .واضح است براي تجاري سازي موفق محصوالت دانش بنيان،
دانش مرتبط با تجاري سازي نياز است تاوانيانن ونيکوليانن ( ) 5877در مطالعه اي که برروي
چالش هاي تجاري سازي انجام دادند فقدان دانش تجاري سازي را بعنوان يک چالش مهم در
تجاري سازي معرفي مي نمايند از طرفي مصاحبه کنندگان بيان داشتند فقدان مهارتهايي از قبيل
مهارتهاي مديريتي ،کارافريني و  ...مي توانند بعنوان چالش هايي مطرح گردند که مانع تجاري
سازي موفق محصوالت دانش بنيان شوند لذا کسب دانش و مهارت هاي الزم را قبل از تجاري
سازي ضروري عنوان نمودند عبدلطيف و همکارانش ( )5870در مطالعه خود فقدان مهارتهاي
کارآفريني ،فقدان مهارتهاي علمي ،فقدان مهارتهاي مهندسي ،فقدان مهارتهاي مديريتي را بعنوان
چالش هاي تجاري سازي معرفي مي کنند و اين موضوع نيز توسط ژائو در سال  5880تائيد شد او
بيان کرد سازمانها براي تجاري سازي موفقيت آميز محصوالت نوآور نياز به ترکيب مهارتهاي
علمي ،مهندسي ،کارآفريني و مديريتي دارند .بطور خالصه نتايج اين تحقيق نشان داد تمامي
چالش هايي که از داده هاي مصاحبه ها استخراج گرديد در نظر سنجي هاي صورت گرفته از
متخصصين در حوزه تجاري سازي محصوالت شرکت هاي دانش بنيان با درصد بااليي مورد تائيد
قرار گرفت و هم اکنون بعنوان چالش هاي عمده اي هستند که شرکت هاي دانش بنيان در تجاري
سازي محصوالت خود با آن روبرو هستند .
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فهرست منابع
)7
)5

)9
)0

بندريان ،رضا و قابضي،روح اله ( . )7900مزايا و چالش هاي تجاري سازي نتايج تحقيقات
مراکز پژوهشي در صنايع موجود ،فصل نامه رشد فناوري ،دوره ،2شماره 58
ربيعي ،علي و علي اکبري ،سميرا و محمودخاني ،زهرا ( . )7938رتبه بندي چالش هاي توسعه
محصول جديد در شرکت هاي دانش بنيان ،پژوهکده سياست گذاري علم فناوري و صنعت
دانشگاه صنعتي شريف ،دومين همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري
سلطاني ،بهزاد ( ،)7930سايت صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري
قلي پور،مجتبي و وحدت آ زاد،محمدعلي و صالح اولياء،محمد و خادمي زارع،حسن)7930(،
شناسايي و اولويت بندي چالش هاي شرکت هاي دانش بنيان با استفاده از روش شبکه عصبي
مصنوعي (مطالعه موردي :شرکت هاي دانش بنيان يزد)،فصل نامه رشد فناوري ،سال دوازدهم،
شماره 02

 )2گودرزي ،مهدي و بامداد صوفي،جهانيار و اعرابي ،سيد محمد و اميري مقصود ( )7935الگوي
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