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ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین 

در شرکت های دانش بنیان نوپا: رویکرد کیفی

عبدالرسول کریمی یزدی1، محمد حقیقی2*، تهمینه ناطق3

چکیده

توسعه ی  ثروت،  و  علم  منظورهم افزایی  به  دانش بنیان  زایشی  شرکت های  خردورزی،  عصر  آغاز  با 
شده  ایجاد  باال  افزوده  ارزش  با  و  برتر  فناوری های  درحوزه  وتوسعه  پژوهش  تجاری سازی  اقتصاددانش محور، 
اند. علیرغم پیشرفت های سالیان اخیر، یکی از چالش های پیشروی این شرکت ها، خلق ثروت و تجاری سازی 
یافته های پژوهشی است. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای تجاری سازی فناوری های نوین 
در شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطالعات برمبنای مطالعه ای کیفی و با رویکرد ا کتشافی-کاربردی 
صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل؛ خبرگان دانشگاهی و مدیران دانشی فعال در شرکت های 
دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطالعات و نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی با رویکرد گلوله برفی به تعداد 
15 نفر انتخاب شده اند. از حیث روش گردآوری اطالعات به دو شکل مطالعات کتابخانه ای و میدانی با استفاده از 
ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های کیفی از طریق مدل شش مرحله ای تحلیل 
محتوا )ِتم( کالرک و براون می باشد. برای سنجش روایی از شیوه معیار مقبولیت و قابلیت تایید و پایایی مصاحبه 
نیز از روش بازآزمون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، نتایج تحلیل ِتم منتج به ارائه نقشه راهبردی تجاری سازی 
فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطالعات گردید که از پنج راهبرد اصلی شامل؛ 
اصالح نظام مدیریتی در شرکت های نوپا، بهبود ارتباط شرکت های دانش محور با صنعت، مدیریت اثربخش حقوق 

مالکیت فکری، افزایش اثربخشی نقش حا کمیتی دولت و فرهنگ سازی و 16 زیر راهبرد تشکیل یافته است.
کلمات کلیدی: تجاری سازی، نقشه راهبردی، دانش بنیان، شرکت های نوپا
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مقدمه
آینده پژوهی ما را قادر می سازد خطرها و فرصت هایی 
را که در آینده با آن مواجه خواهیم شد، پیش بینی کنیم و به 
ما فرصت می دهد پیش از آنکه به دردسر بیافتیم، تصمیم 
ما کمک  به  آینده پژوهی  بیاندیشیم.   بگیریم و چاره ای 
می کند هدف های ارزشمند، دست یافتنی و بلند مدتی را 
برای خود برگزینیم و راهبردهای منطقی تحقق آنها را در 

ذهن خود بپرورانیم)1(.
با آغاز هزاره سوم که پیچیدگی از ویژگی های بارز آن 
رقابت  و  جهانی  بازارهای  در  تالطم  می گردد،  محسوب 
در صنایع به شکل روزافزونی گسترش یافته است )2(. به 
نحوی که تکیه بر عوامل محسوسی نظیرسرمایه فیزیکی، 
به مزیت  برای رسیدن  کار و منابع طبیعی، دیگر  نیروی 
نبوده  کافی  اقتصادی  رشد  به  دستیابی  و  پایدار  رقابتی 
دانش،  چون  غیرمحسوسی  عوامل  از  استفاده  به  نیاز  و 
احساس  پیش  از  بیش  فرهنگی  ویژگی های  و  اطالعات 
می گردد )3(. مایلز و اسنوا )1978 ،2003( به دلیل شدت 
و جهت تغییر با توجه به محصوالت و بازارها، سه استراتژی 
تجاری عملی را توصیف نموده که همزمان درون صنایع 

،تدافعی  آینده نگر،  استراتژی های  شامل  که  دارد  وجود 
و تحلیل گرانه است. استراتژی آینده نگر، نوآورگرا است 
و آمیخته بازار محصول خود را به سرعت تغییر میدهد، 
یا  درحالیکه استراتژی تدافعی براساس قیمت، خدمات 
کیفیت متمرکز بر محصوالت کم تنوع تر مبارزه و رقابت 
میکنند)4(. از این منظر و همزمان با شروع دوره »اقتصاد 
اقتصادی  رشد  که  است  براین  اعتقاد  دانش بنیان«، 
شکل  اطالعات  و  دانش  وکاربرد  توزیع  تولید،  براساس 
بایستی سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش  و  گرفته 
در  راستا  این  در  قرارگیرند)5(.  خاص  توجه  مورد  پایه 
از  پژوهشی،یکی  زایشی  ایجاد شرکت های  اخیر  سالیان 

اقتصاد  بر  مبتنی  توسعه  و  رشد  سیاست های  مهمترین 
دانش محور بوده است.

ازسویی  دانش محور  نوپای  شرکت های  درواقع، 
واجتماعی  اقتصادی  آثار  نشانگر  ملموس  صورت  به 
فعالیت های پژوهشی و فناوری میباشند و برای دانشگاه ها 
و  ایجادکرده اند  دائمی  درآمدهای  پژوهشی  موسسات  و 
بستری برای توسعه فعالیت ها نیز محسوب میشوند و از 
کشورها  در  فعال  خبره  انسانی  نیروی  برای  دیگر،  سوی 

چشم اندازهای جدید شغلی ایجاد نموده اند)6(.
با این حال بررسی های میدانی نشان میدهد که یکی 
از اصلی ترین چالش های پیشروی برای اینگونه شرکت ها، 
خلق ثروت و تجاری نمودن یافته های پژوهشی وتحقیقاتی 
تجاری سازی  موضوع  که،  است  حالی  در  این   .)7( است 
درسازمان های مختلف به ویژه نهادها و شرکت های دانش 
بنیان که غالبًا در عرصه پژوهش و فناوری و یا محصوالت 
نوین فعالیت دارند، بسیار حیاتی میباشد )8(. به طورکلی 
به  پژوهش  از  حاصل  دانش  تبدیل  فرآیند  تجاری سازی 
معرفی  و  بهبود  یا  و  جدید  فرآیند  خدمات،  محصوالت، 
آن ها به بازار به منظور تولید منافع اقتصادی میباشد)2(. 
مهمی  نقش  تجاری سازی  فعالیت های  دلیل  همین  به 
شرکت های  در  نوپا  فناوری های  رساندن  بازار  به  در  را 
تالش  محققان  ا گرچه   .)9( دارد  عهده  بر  بنیان  دانش 
متفاوتی  الگوهای  و  رویکردها  اخیر  سالیان  در  نموده اند 
جدید  محصوالت  تحقیقات،  تجاری سازی  زمینه  در 
و  فرآیندها  اساسًا  اما  نمایند،  ارائه  فناوری  خصوصًا  و 
نوین  فناوری های  و  محصوالت  تجاری سازی  الگوهای 
الزامًا  و  یافته اند  توسعه  جهان  پیشرفته  درکشورهای 
منجر  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  در  آنها  از  استفاده 
چالش های  و  عوامل  چرا که  نمیگردد؛  تجاری سازی  به 
تجاری   راه  سر  بر  توسعه  درحال  درکشورهای  متعددی 

عبدالرسول کریمی یزدی و همکاران
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توسعه  درکشورهای  آنها  از  بسیاری  که  قراردارد  سازی 
یافته وجود ندارند )10(. به همین سبب الگوهای توسعه 
آن  محیطی  زمینه  با  متناسب  غربی  درکشورهای  یافته 
کشورها می باشد و الزم است برای حل چالش های تجاری 
سازی محصوالت و فناوری های نوین درکشورهای درحال 
بی  واردات  دلیل  به  اغلب  ایران،که  کشور  نظیر  توسعه 
رویه فناوری، بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حوزه 
را  این مهم  انجام  و  رفته  و دانش طفره  توسعه  و  تحقیق 
باید  است،  قرارداده  دولتی  تحقیقاتی  موسسات  برعهده 
تجاری سازی  فرایند  تشکیل دهنده  اجزای  شناخت  با 
محصوالت نوین، راهبردهای مناسب با زمینه های نهادی 
نوین  محصوالت  تجاری سازی  برای  کشورمان  بومی  و 
درشرکت های دانش بنیان، طراحی و پیشنهاد گردد )11(.
در عین حال آمارها گویای این واقعیت است که کمتر 
فناوری های  تجاری سازی  فعالیت های  از  درصد   ٥ از 
در  محققان  یافته اند)12(.  دست  موفقیت  به  نوین 
یاد  رابطه  این  در  مختلفی  دالیل  از  خود  پژوهش های 

از  خود  پژوهش  در   )13( همکاران  و  سیگل  کرده اند. 
به  فکری  دارایی های  مالکیت  اثربخش  غیر  مدیریت 
دانش  تجاری سازی  موانع  اصلی ترین  از  یکی  عنوان 
یاد کرده است. همچنین دبا کر و وگل ارس )14(، عدم 
انگیزه پژوهشگران در تجاری   سازی یافته ها و اختراعات 
خود را به عنوان عامل تأثیرگذار در ناموفق بودن آنان در 
فرآیند تجاری سازی دانسته اند. در عین حال اسپیلینگ 
)15( فرهنگ سازمانی را به عنوان یکی از موانع اصلی در 

تجاری سازی دانش های نوین می داند. 
دستاوردهای  تجاری سازی  برای  که  نیست  تردیدی 
پژوهشی در همه موارد، نمیتوان از راهبردها و سیاست های 
یکسانی پیروی کرد)16(. در این راستا پژوهشگران تالش 
برای  متنوعی  راهبردهای  خود  مطالعات  در  نموده اند 
گذر از موانع تجاری سازی و رسیدن به موفقیت در حوزه 
این اساس راهبردهای  بر  نمایند  ارائه  نوین  فناوری های 
منظور  به  پژوهشگران  از  تعدادی  توسط  شده  ارائه 

تجاری سازی فناوری در جدول )1( ارائه شده است؛

جدول )1( راهبردهای تجاری سازی فناوری ارائه شده از سوی پژوهشگران

یافته هامحقق 

سیگل و همکاران )2003(

راهبردهایی از قبیل؛ افزایش درک متقابل بین شرکت های دانش بنیان و صنعت، طراحی نظام جبران 
خدمات مناسب در دفاتر انتقال فناوری، انتخاب مدیران اجرایی پژوهشی از میان افراد دارای دیدگاه 
استراتژیک و اختصاص امتیاز و منابع بیشتر به دفاتر انتقال فناوری را در کسب موفقیت در فرآیند 

تجاری سازی فناوری های جدید مؤثر می دانند.

فرهنگ سازمانی را به عنوان یکی از موانع اصلی در تجاری سازی دانش های نوین می داند.اسپیلینگ )2004(

هنسن )2004(
افزایش تعهد در مدیران ارشد در خصوص تجاری سازی فناوری های نوین، توسعه جذاب مفاهیم 
راهبردهای مهم در تجاری سازی  به عنوان  را  کار  و  تیم های کسب  محصوالت جدید و شکل دهی 

فناوری های نوین دانسته است.

آنتونی و همکاران )2006(
با  ارتباط مناسب صنعت  انسانی توانمند و  از مالکیت فکری، نیروی  تأمین بودجه کافی، حفاظت 

شرکتهای دانش بنیان.

ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین در...
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ِدکتر و همکاران )2007(
عواملی از قبیل؛ انتظارات متفاوت مالی، مشکالت ارتباطی، نیاز به حمایت های فنی، تأمین مالی 
برای توسعه بیشتر و فقدان کارآفرینی در شرکت را از اصلی ترین دالیل شکست در فرآیند تجاری سازی 

فناوری ها و دانش های نوظهور دانسته اند.

استنارد و همکاران )2016(
فناوری به خودی خود خلق ثروت نمی کند بلکه محصوالت حاصل از فناوری تجاری شده است که 

موجب خلق ثروت خواهد شد.

وینسنت )2016(
مفاهیم متعددی نظیر کارآفرینی دانشگاهی، مرا کز رشد و پارک های علم و فناوری، اعطای امتیاز از 
دانشگاه به صنعت و یا شرکت های دانش بنیان، بر ضرورت تجاری سازی یافته های پژوهشی و فناورانه 

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تا کید می کنند

عبدل رزا ک و ماری )2017(
انتقال دانش و فناوری تولید شده در شرکت ها و مرا کز پژوهشی به صنایع و بنگاه های خدماتی از 

طریق فرآیند تجاری سازی موجب پویایی اقتصاد می شود.

فالمینی و همکاران )2017(
هم افزایی علم و ثروت، توسعه ی اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش 
کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی پژوهش و توسعه )شامل طراحی تولید کاال وخدمات( درحوزه 

فناوری های برتر و با ارزش افزوده باال، هدف اصلی از تشکیل شرکت های دانش بنیان است.

شت و همکاران )2019(
راهبردهای اصلی در تجاری سازی فناوری های نوین شامل؛ تأمین بودجه کافی، حفاظت از مالکیت 

فکری، نیروی انسانی توانمند و ارتباط مناسب صنعت با شرکت های دانش بنیان

برحسب مطالب بیان شده در باال می توان بیان کرد که 
بکارگیری فناوری های نوین در صنایع مختلف در کشور با 
هر نوع کاربردی، چه بنیادی و چه تکاملی، تبعات مثبتی 
و فرهنگی، سیاسی و  اقتصادی، اجتماعی  در جنبه های 
تکنولوژیکی در سطح کالن در پی خواهد داشت که بسیار 
این حال موانع بسیاری در مسیر  با  قابل توجه می باشد. 
که  دارد  وجود  کشور  در  نوین  فناوری های  تجاری سازی 
تحقق اهداف غایی تجاری سازی این شرکت های نوظهور 
این  گویای  شواهد  است.  داده  قرار  ابهام  از  پاره ای  در  را 
در  که  شگرفی  پیشرفت های  علی رغم  که  است  واقعیت 
توسعه فناوری های نوین در کشور صورت گرفته است، با این 
حال در حوزه تجاری سازی و کاربرد آن در صنایع اقدامات 
وضعیت،  این  تداوم  که  است  نشده  انجام  برجسته ای 
به  باتوجه  کشور  اقتصاد  بدنه  در  را  سنگینی  هزینه های 

گرفته،  صورت  حوزه  این  در  که  هنگفتی  سرمایه گذاری 
وارد می نماید. از این رو ضروری است نسبت به شناسایی و 
تدوین راهبردهای اثربخش برای تجاری سازی فناوری های 
نوین در شرکت های دانش بنیان نوپا اقدام شایسته صورت 
گیرد. لذا با توجه به خأل تحقیقاتی موجود در حوزه قلمرو 
تا  بیان شده، در این پژوهش تالش شده است  موضوعی 
با راهبردهای  ضمن مرور ادبیات نظری موجود در رابطه 
راهبردهای  ارائه  و  شناسایی  به  فناوری ها،  تجاری سازی 
شرکت های  در  نوین  فناوری های  تجاری سازی  اثربخش 
دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطالعات به عنوان مورد 
مطالعه پرداخته شود. براین اساس پژوهش با این سوال 
راهبردهای تجاری سازی  اثربخش ترین  که؛  آغاز میگردد 
محصوالت و فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان 

نوپا در حوزه فناوری اطالعات کدامند؟

عبدالرسول کریمی یزدی و همکاران
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روش بررسی
پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی است؛ 
تجاری سازی  راستای  در  خاص  بشکل  آن  نتایج  زیرا 
فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه 
فناوری اطالعات بکار گرفته می شود. همچنین از حیث 
می باشد؛  ا کتشافی  نوع  از  توصیفی  پژوهش،  استراتژی 
فناوری های  تجاری سازی  وضعیت  توصیف  ضمن  زیرا 
فناوری  حوزه  در  نوپا  دانش بنیان  شرکت های  در  نوین 
رابطه،  این  در  کافی  اطالعات  فقدان  دلیل  به  اطالعات، 
راهبردهای  ارائه  پی  در  کشور  در  بار  نخستین  برای 
عین  در  می باشد.  موصوف  شرکت های  در  تجاری سازی 
حال این پژوهش از حیث روش گردآوری اطالعات به دو 
ابزار  از  استفاده  با  میدانی  و  کتابخانه ای  مطالعات  شکل 
حیث  از  است.  شده  انجام  نیمه ساختاریافته  مصاحبه 
کیفی  پژوهش های  حیطه  در  حاضر  پژوهش  داده،  نوع 
بر  پژوهش  میدانی  داده های  زیرا  می شود؛  دسته بندی 
از  است.  شده  احصا  نیمه ساختاریافته  مصاحبه  اساس 
نوع  از  مطالعه  این  پژوهش،  اجرای  زمانی  مقطع  نظر 
پژوهش های تک مقطعی می باشد. همچنین با توجه به 

در  پژوهشگر  مداخله  میزان  پژوهش،  بودن  تجربی  غیر 
فرآیند اجرای پژوهش حداقل می باشد.

و  دانشگاهی  خبرگان  شامل  پژوهش  آماری  جامعه 
در  نوپا  دانش بنیان  شرکت های  در  فعال  دانشی  مدیران 
قلمرو  با  رابطه  در  که  می باشند  اطالعات  فناوری  حوزه 
بوده اند.  برخوردار  کاملی  اطالعات  از  پژوهش  موضوعی 
فرآیند  در  مشارکت  برای  خبرگان  شناسایی  منظور  به 
مصاحبه، از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی و به روش 
گلوله برفی بهره گرفته شده است. به عبارت دیگر تالش 
شده است تا در آغاز با انتخاب چند نمونه هدفمند و در 
به  اطالعات،  اشباع  سرحد  تا  گلوله برفی  روش  با  ادامه 

گردآوری داده ها در طی فرآیند مصاحبه پرداخته شود. با 

استفاده از این روش، نمونه آماری برای مرحله مصاحبه 

تا مرز اشباع اطالعات انتخاب گردیدند که شامل 15 نفر 

)شامل؛ 6 نفر اساتید دانشگاهی، 7 نفر مدیران دانشی و 2 

نفر کارشناسان خبره شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه 

فناوری اطالعات در شهر تهران می باشند.

برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج احصاء شده در 

تحلیل ِتم از شیوه های خاص پژوهش کیفی شامل معیار 

افزایش  جهت  شد.  استفاده  تأئید2  قابلیت  و  مقبولیت1 

مقبولیت از روش های بازنگری توسط شرکت کنندگان در 

به آن، محققان  برای رسیدن  بهره برداری شد.  مصاحبه 

انجام  درطول  پنداشت ها  و  گفتار  بازگرداندن  بر  عالوه 

مصاحبه شونده ها،  گفته های  کردن  خالصه  و  مصاحبه 

همراه  به  گرفته  صورت  جمع بندی  از  کاملی  متن 

با  همراه  ابتدایی  مصاحبه  به  مربوط  دست نوشته های 

به عمل  آنها مصاحبه  از  افرادی که  به  کدهای سطح اول 

آمده بود جهت تأیید و یا اصالح برگردانده شد که همگی 

نظر  در  آنان  پیشنهادی  نکات  و  گرفته  قرار  تأیید  مورد 

گرفته شد. برای قابلیت تأیید در مرحله پایانی، طبقات 

به  اولیه  کنندگان  مشارکت  نفراز  پنج  به  آمده  دست  به 

منظور بازبینی و تایید برگردانده شد و نکات پیشنهادی 

اعمال گردید. عالوه  بر آن در تحقیق کنونی برای محاسبه 

پایایی مصاحبه از روش بازآزمون استفاده گردیده است. 

 3 تعداد  انجام گرفته،  مصاحبه های  بین  از  راستا  این  در 

مصاحبه برگزیده و هر کدام دو بار در فاصله زمانی 15 روز 

توسط پژوهشگران کدگذاری شده اند. نتایج حاصل از این 

کدگذاری ها در جدول )2( آمده است.

1. Credibility 
2.	 Confirmability	

ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین در...
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جدول)2( محاسبه پایایی بازآزمون )شاخص ثبات(

پایایی بازآزمونتعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدهاعنوان مصاحبهردیف

1N42914196/55درصد
2N123114390/32 درصد
3N83516391/42 درصد

9544792/63کل

میزان  میشود  مشاهده   )2( جدول  در  که  همان طور 
که  شده  محاسبه  درصد   93 بر  قریب  آزمون  باز  پایایی 
دو  در  عبارت های مصاحبه  کدگذاری  که  آن است  بیانگر 
و  بوده  بر 93 درصد شبیه هم  دوره زمانی مختلف قریب 

توسط  مصاحبه  عبارت  کدگذاری  فرآیند  اعتماد  قابلیت 
پژوهشگر را مشخص می نماید.

یافته ها
کیفی  داده های  وتحلیل  تجزیه  برای  پژوهش  این  در 
شده  استفاده  ِتم  تحلیل  روش  از  ازمصاحبه ،  حاصل 
کالرک  ِتم  تحلیل  مرحله ای  شش  فرآیند  شامل  که  است 
این راستا، محقق عبارت های  براون )22( می باشد. در  و 
نخست  گام  در  و  جمع بندی  را  مصاحبه  از  حاصل  بیانی 
پس از چندین مرحله مطالعه و غوطه ور شدن در داده ها، 
آشنایی نسبی از آنان کسب نمود )مرحله اول؛ آشنایی با 
داده ها(. در مرحله دوم تالش شد تا به استخراج مفاهیم 
در طی فرآیند مقوله بندی عبارت های بیانی پرداخته شود 
و در ادامه به کدگذاری مفهوم ها به روش دستی پرداخته 
شود )مرحله دوم؛ کدگذاری اولیه(. در طی این فرآیند در 
مجموع از بین عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان، تعداد 
116 عبارت استخراج گردید و کدگذاری آنان صورت گرفت. 
در مرحله سوم که بنام کدگذاری گزینشی معروف می باشد 
تالش گردید تا با بررسی کدهای اولیه داده شده به هریک از 
مفاهیم و حذف مفاهیم مشابه، ناقص و نامرتبط با موضوع، 

سوم؛  )مرحله  گردد  احصاء  گزینشی  مفهوم   38 تعداد 
جستجوی تم ها(. در مرحله چهارم با انجام بازبینی مجدد 
در بین کدهای گزینشی، تالش شد تا به دسته بندی مفاهیم 
گزینشی )بر اساس محتوا و ظاهر( در قالب ِتم های فرعی 

پرداخته شود )مرحله چهارم؛ بازبینی ِتم ها(. در این راستا 
تعداد 16 مورد ِتم فرعی شکل دهی شد. همچنین به منظور 
سنجش اعتبار ِتم های فرعی استخراج شده، به بازنگری 
رفت و برگشتی از مرحله اول تا چهارم بر اساس مجموعه 

داده ها پرداخته شد تا اعتبار محتوایی ِتم ها حاصل گردد.
و  رفت  اعمال  اجرای  با  محقق  نیز  پنجم  مرحله  در 
آنان  دسته بندی  پی  در  فرعی،  ِتم های  میان  در  برگشتی 
این  در  برآمد.  اصلی(  )ِتم های  باالتر  مقوله های سطح  در 
راستا با بهره مندی از اشرافیت نظری که بر موضوع حاصل 
گردیده بود، ِتم های فرعی در قالب 5 ِتم کلی تر دسته بندی 
گردیدند. در ادامه با بازبینی ماهیت و محتوای هریک از 
ِتم های فرعی که در قالب 5 ِتم اصلی قرار گرفته بودند، به 
نام گذاری ِتم های اصلی پرداخته شد )مرحله پنجم؛ تعریف 
و نامگذاری ِتم ها(. مرحله پایانی تحلیل ِتم نیز شامل ارائه 
به  منتج  بخش  این  نهایت  در  که  می باشد  نهایی  گزارش 
ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی فناوری های نوین در 
شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه فناوری اطالعات در 
شکل )1( شده است )مرحله ششم؛ گزارشدهی(.در ادامه 
نحوه دست یابی به ِتم های اصلی و فرعی و مفاهیم گزینشی 

به شکل مختصر در جداول )3( تا )7( ارائه گردیده است.

عبدالرسول کریمی یزدی و همکاران
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جدول )3( دسته های مفهومی تشکیل دهنده راهبرد اصالح نظام مدیریتی در شرکت های نوپا

شماره 
تم اصلی

شرح تم 
اصلی

شماره تم 
فرعی

شرح تم 
فرعی

شماره 
مفهوم

شماره کدهاشرح مفهوم گزینشی

S1

اصالح نظام 
مدیریتی در 

شرکت های نوپا

S1-1

اصالح نظام 
ارزشیابی و 

سیستم های 
پاداش دهی

S1-1-1
پاداش برای مشارکت مدیران 

و کارکنان و تیم های فعال 
حوزه های مختلف

N12C8, N3C18

S1-1-2
در نظرگرفتن تولید ارزش و 

تجاری سازی درسیستم ارزشیابی 
کارکنان و مدیران

N2C11,N4C14

S1-2 اصالح نظام
آموزشی

S1-2-1 آموزش فرآیندتجاری سازی به
مدیران و کارکنان شرکت

N3C17,N4C18
N6C16,

S1-2-2
آموزش مهارت ها و تخصص های 

به روز مرتبط با نیاز صنعت به 
کارکنان

N11C14,N15C7
N8C16,

S1-2-3
برگزاری کارگاه های عملی با 
حضورمدیران موفق فعال در 

صنعت

N10C20

S1-2-4
سنجش استعداد و عالقه کارکنان 
درحوزه های مختلف فناوری در 

بدو ورود 

N9C61

S1-3 اصالح نظام
اطالعاتی

S1-3-1
حفاظت از اسناد محرمانه در 

رابطه با فناوری ها و پروژه های 
مهم ارزش آفرین

N8C28,N5C22

S1-3-2 توجه به حفظ اطالعات شخصی و
امنیت روانی کارکنان در شرکت 

N10C9, N1C13

S1-4

ارائه طرح 
راهبردی 

تجاری سازی 
فناوری جدید

S1-4-1
مشخص نمودن حوزه های 

فناوری نوین که بایستی محور 
فعالیت در شرکت باشد

N4C21,N6C14

S1-4-2
تبیین فرصت ها و تهدیدات 
محیطی در خصوص ارائه 

فناوری های نوین

N7C8, N13C15

S1-4-3 تبیین نقاط قوت و ضعف شرکت
در رابطه با ارائه فناوری های نوین

N8C11, N5C14

ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین در...
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نتایج تحلیل ِتم در جدول )3( نشان میدهد که راهبرد 
"اصالح نظام مدیریتی در شرکت های نوپا" از 4 ِتم فرعی 
پاداش دهی،  سیستم های  و  ارزشیابی  نظام  )اصالح 

ارائه  و  اطالعاتی،  نظام  اصالح  آموزشی،  نظام  اصالح 
طرح راهبردی تجاری سازی فناوری جدید( و 11 مفهوم 

گزینشی تشکیل یافته است.
جدول )4( دسته های مفهومی تشکیل دهنده راهبرد بهبود ارتباط شرکت های نوپا با صنعت و دانشگاه

شماره 
تم اصلی

شرح تم 
اصلی

شماره تم 
فرعی

شرح تم فرعی
شماره 
مفهوم

شرح مفهوم گزینشی
شماره 

کدها

S2

بهبودارتباط 
شرکت های 

دانش محور با 
صنعت

S2-1

بهبود شناخت 
ادرا کی بین 
شرکت ها و 

صنعت

S2-1-1 بهبود درک شرکت های دانش یا نیازهای
صنعت و مشتریان

 N1C21,
N14C8

S2-1-2 بهبود سیاست ها و رویه های انتقال فناوری از
شرکت های دانشی به صنعت

 N4C5,
N11C9

S2-2
توسعه 

برنامه ریزی 
برای صنعت

S2-2-1تبیین نقشه راه برای توسعه صنعت
 N5C16,
N8C12

S2-2-2 حرکت در راستای نقشه راه توسعه و دستیابی
به اهداف

 N15C1,
N7C13

S2-3
ایجاد پل 

ارتباطی بین 
شرکت و صنعت

S2-3-1 برگزاری نمایشگاه های تخصصی درشرکت و
فراخوان آن برای صنعت

 N8C16,
N2C9

S2-3-2 برگزاری سمینارها و جلسات مشترک
تخصصی برای ترویج فناوری های نوین

 N9C10,
N5C13

نتایج تحلیل ِتم در جدول )4( نشان میدهد که راهبرد 
"بهبود ارتباط شرکت های نوپا با صنعت و دانشگاه" از 3 ِتم 
فرعی )بهبود شناخت ادرا کی بین شرکت های دانش محور 

پل  وایجاد  صنعت،  برای  برنامه ریزی  توسعه  صنعت،  و 
مفهوم   6 و  صنعت(  و  دانشی  شرکت های  بین  ارتباطی 

گزینشی تشکیل یافته است.

جدول )5( دسته های مفهومی تشکیل دهنده راهبرد مدیریت اثربخش حقوق مالکیت فکری

شماره 
تم اصلی

شرح تم 
اصلی

شماره تم 
فرعی

شرح تم فرعی
شماره 
مفهوم

شماره کدهاشرح مفهوم گزینشی

S3

مدیریت 
اثربخش 

حقوق 
مالکیت فکری

S3-1
آگاه  سازی 

نسبت به حقوق 
و قوانین

S3-1-1
آگاهی کارکنان دانشی به حقوق، 

رویه ها، و قوانین حا کم بر تحقیق و 
پژوهش و صنعت 

N2C15,N4C9

S3-1-2 آگاهسازی مدیران دانشی نسبت به
حقوق مالکیت فکری شرکتی

N12C5, N14C8

S3-2
تسهیل پیگرد 
حقوق مالکیت 

فکری

S3-2-1
ایجاد مرا کز قضایی تخصصی و 

مستقل برای رسیدگی به شکایات 
شرکت های دانشی

N9C8,N3C12

S3-2-2 وجود وکیل های حقوقی متخصص در
پیگیری حقوق ازدست رفته شرکت ها

N10C2, N6C9

S3-3

اصالح و 
پایبندی به 

اجرای قوانین و 
مقررات

S3-3-1
اصالح قوانین مربوط به ثبت اختراع به  
طوری که راه ها برای سرقت و دور زدن 

آن مسدود شود
N15C3,N9C8

S3-3-2 ایجاد نهادهای نظارتی و بازرسی بر اجرای
درست قوانین حفظ حقوق شرکت ها

N14C3,N5C4

عبدالرسول کریمی یزدی و همکاران
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نتایج تحلیل ِتم در جدول )5( نشان میدهد که راهبرد 

ِتم فرعی  از 3  اثربخش حقوق مالکیت فکری"  "مدیریت 

پیگرد  تسهیل  قوانین،  و  حقوق  به  نسبت  )آگاه سازی 

اجرای  به  پایبندی  و  اصالح  و  فکری،  مالکیت  حقوق 

قوانین و مقررات( و 6 مفهوم گزینشی تشکیل یافته است.

جدول )6( دسته های مفهومی تشکیل دهنده راهبرد افزایش اثربخشی نقش حا کمیتی دولت

شماره 
تم اصلی

شرح تم 
اصلی

شماره تم 
فرعی

شرح تم فرعی
شماره 
مفهوم

شماره کدهاشرح مفهوم

S4

افزایش 
اثربخشی 

نقش 
حا کمیتی 

دولت

S4-1

تسهیل و تقویت 
فعالیت های 

اقتصادی

S4-1-1
تشویق واحدهای صنعتی که 
از فناوری های به  روز و بومی 

استفاده می کنند

N2C15, N8C16

S4-1-2 حمایت از سرمایه گذاری های
ریسک پذیر

N3C7, N12C8

S4-1-3 وا گذاری واحدهای صنعتی به
بخش خصوصی

N14C6, N9C7

S4-1-4
جلوگیری از واردات محصوالت 
دانش بنیان که در کشور تولید 

می شود

N5C16, N11C3

S4-1-5

حذف دسترسی شرکت ها و 
صنعت به درآمدهای حاصل از 

رانت و تشویق فعالیت اقتصادی 
سالم

N12C7,N10C9

S4-2
محدود سازی 

تصمیم گیری های 
سلیقه ای

S4-2-1 استفاده از مشاورین متخصص و
مستقل در صنعت

N1C19, N8C12

S4-2-2
HSEایجاد واحدهای

وکنترل کننده برای بهینه کردن 
زنجیره های تولید در صنعت

N7C10, N5C11

S4-3
حمایت از 

شرکت های 
دانش بنیان

S4-3-1 حمایت مالی ازشرکت های
دانشی در حوزه تجاری سازی

N2C8,N6C9

S4-3-2 حمایت از واردات تجهیزات
جدید در حوزه فناوری های نوین

N15C2, N11C4

ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین در...
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نتایج تحلیل ِتم در جدول )6( نشان میدهد که راهبرد 

"افزایش اثربخشی نقش حا کمیتی دولت" از 3 ِتم فرعی 

محدودسازی  اقتصادی،  فعالیت های  وتقویت  )تسهیل 

شرکت های  از  وحمایت  سلیقه ای،  تصمیم گیری های 

دانش بنیان( و 9 مفهوم گزینشی تشکیل یافته است.

جدول )7( دسته های مفهومی تشکیل دهنده راهبرد فرهنگ سازی

شماره 
تم اصلی

شرح تم 
اصلی

شماره تم 
فرعی

شرح تم فرعی
شماره 
مفهوم

شرح مفهوم
شماره 

کدها

S5 فرهنگ
 سازی

S5-1ارتقا جایگاه برند ایرانی

S5-1-1 اعتمادسازی به کیفیت و
قابلیت های محصوالت ایرانی

 N4C15,
N11C4

S5-1-2 ایجاد هویت برند ایرانی در سطح
ملی و بین المللی

 N5C7,
N8C11

S5-2 ایجاد خودباوری در
محققین ایرانی

S5-2-1نشان دادن الگوهای موفق در ایران
 N6C12,

N9C5

S5-2-2 برگزاری جلسات مشاوره و
روانشناسی کسب و کار

 N10C3,
N12C1

S5-3
ایجادفرهنگ 

تولیدگرایی و احترام به 
حقوق مالکیت معنوی

S5-3-1 ایجاد گرایش به تولید دانش علمی و
فنی در کشور

 N14C2,
N15C5

S5-3-2 غلبه بر فرهنگ آماده خوری علمی
و رانت جویی

 N6C3,
N7C10

نتایج تحلیل ِتم در جدول )7( نشان میدهد که راهبرد 

ایرانی،  برند  جایگاه  )ارتقا  فرعی  ِتم   3 از  "فرهنگسازی" 

فرهنگ  ایجاد  و  ایرانی،  محققین  در  خودباوری  ایجاد 

تولیدگرایی و احترام به حقوق مالکیت معنوی( و 6 مفهوم 

گزینشی تشکیل یافته است.

بحث

ارائه  شامل  ِتم  تحلیل  پایانی  مرحله  بطورکلی 

منتج  بخش  این  نهایت  در  که  می باشد  نهایی  گزارش 

فناوریهای  تجاری سازی  راهبردهای  الگوی  ارائه  به 

فناوری  حوزه  در  نوپا  دانش بنیان  شرکت های  در  نوین 

نتایج  که  همانگونه  است.  شده   )1( شکل  در  اطالعات 

نشان  پژوهش  در  شده  ارائه  الگوی  و  قبلی  بخش 

نوین  فناوری های  تجاری سازی  راهبردهای  میدهد، 

در شرکت های دانش بنیان نوپا در پنج راهبرد کلی و 16 

زیر راهبرد قابل تقسیم بندی می باشند.

عبدالرسول کریمی یزدی و همکاران
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اصالح نظام ارزشیابی و سیستم های پاداش دهی

اصالح نظام آموزشی

اصالح نظام اطالعاتی

ارائه طرح راهبردی تجاری سازی فناوری جدید

بهبود شناخت ادرا کی بین شرکت ها و صنعت

توسعه برنامه ریزی برای صنعت

ایجاد پل ارتباطی بین شرکت و صنعت

ارتقا جایگاه برند ایرانی

ایجاد خودباوری در محققین ایرانی

آگاه سازی نسبت به حقوق و قوانین

تسهیل پیگرد حقوق مالکیت فکری

اصالح و پایبندی به اجرای قوانین و مقررات

تسهیل و نقویت فعالیت های اقتصادی

محدودسازی تصمیم گیری های سلیقه ای

حمایت از شرکت های دانش بنیان

ایجاد فرهنگ تولیدگرایی و احترام به حقوق مالکیت معنوی

راهبردهای تجاری سازی فناوری 

جدید در شرکت های نوپا

اصالح نظام مدیریتی در 
شرکت های نوپا

بهبود ارتباط شرکت های 
دانش محور با صنعت

مدیریت اثربخش حقوق 
مالکیت فکری

افزایش اثربخشی نقش 
حا کمیتی دولت

فرهنگ سازی

شکل )1( الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان نوپا

نتیجه گیری
فناوری  سازی  تجاری  راهبردهای  الگوی  براساس 
های نوین در شرکت های دانش بنیان)شکل1(، 5 راهبرد 

کلی و 16 زیر راهبرد استخراج گردید که این راهبردهای به 
همراه راه کارهای پیشنهادی و میزان تطابق با مطالعات و 

تحقیقات پیشین به شرح جدول )8( می باشد:

ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین در...
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جدول)8( یافته های تحقیق، راهکارهای پیشنهادی و مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین

یافته های تحقیق
مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های پیشین

زیر راهبردهاراهبردهای کالن

اصالح نظام مدیریتی در 
شرکت های دانش بنیان

اصالح نظام ارزشیابی و سیستم 
پاداش دهی

مجموعه راهبردهای ارائه شده در این بخش از تحقیق با 
راهبردهای ارائه شده توسط شت و همکاران)2019(، فالمینی 

و همکاران)2017( و سیگل و همکاران)2003( سازگاری دارد

اصالح نظام آموزشی

اصالح نظام اطالعاتی

ارائه طرح راهبردهای تجاری 
سازی فناوری های جدید

بهبود ارتباط شرکتهای دانش 
بنیان با صنعت

بهبود شناخت ادرا کی بین 
یافته های این بخش با راهبردهای ارائه شده توسط شت و شرکت ها و صنعت

همکاران)2019(، ِدکِتر و همکاران)2007( و هنسن)2004( 
مطابقت دارد

توسعه برنامه ریزی برای صنعت 

ایجاد پل ارتباطی بین شرکت 
و صنعت

مدیریت اثربخش حقوق 
مالکیت فکری

آگاه سازی نسبت به حقوق و 
قوانین

یافته های این بخش با راهبردهای شت و همکاران)2019(، 
عبدل رزا ک و ماری)2017( و آنتونی و همکاران)2006( سازگار 

است

تسهیل پیگرد حقوق مالکیت 
فکری

اصالح و پایبندی به اجرای 
قوانین و مقررات

افزایش اثربخشی نقش 
حا کمیتی دولت

تسهیل و تقویت فعالیت های 
اقتصادی

یافته های این بخش با راهبردهای شت و همکاران)2019(، 
وین سنت )2016( و سیکل و همکاران)2003( سازگار است

محدودسازی و تصمیم گیری 
های سلیقه ای

حمایت از شرکت های دانش 
بنیان

فرهنگ سازی

ارتقاء جایگاه برند ایرانی

یافته های این بخش با راهبردهای ارائه شده توسط استنارد و 
همکاران)2016( و اسپیلینگ)2004( مطابقت دارد

ایجاد خودباوری در محققین 
ایرانی

ایجاد فرهنگ تولید گرایی و 
احترام به حقوق مالکیت معنوی

عبدالرسول کریمی یزدی و همکاران
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بر  مؤثر  راهبردهای  شناسایی  هدف  با  پژوهش  این 
تجاری سازی فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان 
نوپا انجام شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد 
که پنج راهبرد کلی بر تجاری سازی فناوری های نوین در 
شرکت های دانش بنیان نوپا مؤثر می باشند که الزم است 
شرکت های  در  نوین  فناوری های  تجاری سازی  جهت 
اجرای  اطالعات،  فناوری  حوزه  در  نوپا  دانش بنیان 
راهبردهای شناسایی شده در این پژوهش در دستور کار 
قرار گیرد که در این راستا پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه 

میگردد:
درخصوص راهکارهای اصالح نظام مدیریتی می توان  •

شرکت های  مشارکت  برای  پاداش  تخصیص  به؛ 
دانشی  کارکنان  و  فناوری  انتقال  دفاتر  دانش محور، 
در فرآیند تجاری سازی و در نظر گرفتن تولید ارزش 

و تجاری سازی اشاره نمود.
جهت بهبود شناخت ادرا کی بین صنعت و شرکت های  •

است؛  سازی  تجاری  راهبردهای  از  یکی  که  مذکور 
مشتریان  و  صنعت  نیازهای  از  شرکت ها  درک  بهبود 
از  فناوری  انتقال  های  رویه  و  سیاست ها  بهبود  و 

شرکت های دانش بنیان به صنعت پیشنهاد می گردد.
درخصوص مدیریت اثر بخش حقوق مالکیت فکری، به  •

 عنوان یکی دیگر از راهبردهای تجاری سازی فناوری
می توان به؛ آگاهی بخشی محققان به حقوق، رویه ها 
مستقل  و  تخصصی  قضایی  مرا کز  ایجاد  و  قوانین  و 
برای رسیدگی به شکایات و بکارگیری وکالی حقوقی 

متخصص در پیگیری حقوق از دست رفته محققین به 
عنوان راهکار اشاره کرد.

به منظور افزایش اثر بخشی نقش حا کمیتی دولت نیز؛  •
از فناوری های  به استفاده  تشویق واحدهای صنعتی 
به روز و بومی، حمایت از سرمایه گذاری های ریسک 
پذیر، وا گذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی 
در  که  بنیان  دانش  واردات محصوالت  از  و جلوگیری 

کشور تولید می شود، راه گشا خواهد بود.
سازی  • فرهنگ  درخصوص  پیشنهادی  راهکارهای 

قابلیت های  و  کیفیت  به  اعتمادسازی  شامل؛  نیز 
الگوهای  دادن  نشان  ایرانی،  خدمات  و  محصوالت 
موفق در ایران و  ایجاد فرهنگ تولیدگرایی واحترام به 

حقوق مالکیت معنوی می باشد.
کیفی  رویکرد  با  پژوهش  این  در  ا گرچه  نهایت  در 
راهبردهای تجاری سازی فناوری های نوین در شرکت های 
دانش بنیان نوپا شناسایی گردید، ولی اهمیت و رتبه هر یک 
از راهبردها برای محقق مشخص نگردیده است که ارزیابی 
آن با رویکرد کمی امکان پذیر است. بنابراین به پژوهشگران 
آتی پیشنهاد می گردد که در قالب مطالعه ای کمی با رویکرد 
تصمیم گیری چند معیاره به رتبه بندی هر یک از راهبردهای 
تجاری سازی فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان 
تجاری  راهبردهای  اینکه  دیگر  پیشنهاد  و  بپردازند  نوپا 
سازی فناوری های نوین در شرکت هایی به جز شرکت های 
دانش بنیان نیز شناسایی و نتایج حاصله با نتایج پژوهش 

حاضر مورد مقایسه قرار گیرد.

ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصوالت و فناوری های نوین در...
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Presenting a model of strategies for commercializing new products 

 and technologies in companies

Toddlers: Qualitative approach

Abdolrasoul	Karimi	Yazdi1 , Mohammad Haghighi2*, Tahmineh Nategh3

Abstract
At	the	beginning	of	the	age	of	wisdom,	knowledge-based	companies	have	been	created	to	enhance	science	

and	 wealth,	 develop	 a	 knowledge-based	 economy,	 commercialize	 research,	 and	 develop	 high-value-added	
technologies.	Despite	advances	 in	recent	years,	one	of	 the	challenges	for	 these	companies	 is	 the	creation	of	
wealth	and	the	commercialization	of	research	findings.	The	purpose	of	this	study	was	to	present	new	technology	
commercialization	strategies	in	information	technology	startups	based	on	a	qualitative	study	with	an	exploratory-
applied	approach.	The	statistical	population	of	this	study	consisted	of	academic	experts	and	knowledge	managers	
active	 in	 IT	startups	 and	 the	statistical	 sample	was	 selected	by	purposeful	 judgment	method	with	 snowball	
approach.	In	terms	of	data	gathering,	both	library	and	field	studies	are	conducted	using	semi-structured	interviews	
with	experts	and	qualitative	data	analysis	through	the	six-stage	content	analysis	model	(Clark	and	Brown).	In	
order	to	assess	the	validity	and	reliability	of	the	interview,	the	reliability	and	validity	of	the	interview	was	also	
assessed	by	a	test-retest	method.	Information	technology	consists	of	five	key	strategies,	including:	reforming	the	
management	system	in	startups,	improving	knowledge-based	companies’	relationship	with	industry,	effectively	
managing	intellectual	property	rights,	enhancing	the	effectiveness	of	government	governance	and	culture,	and	
16	sub-strategies.
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