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Neglecting the commercialization of technological products will lead to a lack
of productivity and a drop in production indicators among companies active in
this field, and this will mean the country's inability to achieve development. This
study aimed to investigate the factors behind the commercialization of
technological products in Iran. This research is purposefully a practical study,
and the statistical population consisted of marketing and commercialization
experts. These experts were identified using purposive sampling along with the
snowball method. A Grounded Theory Paradigm Model is the method of
analysis. We used purposeful techniques and snowballs for sampling. Twenty
experts were finally interviewed regarding data adequacy. Accordingly, the
main dimensions of the commercialization of technological products have been
classified in the form of a paradigm model under eighteen sub-categories and
eight categories. The results of the research show that appropriate capacities
such as expert human resources are one of the most important factors that make
investors and technology-based companies interested in commercializing and
implementing such models, be at the organization level.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقالۀ پژوهشی

بیتوجهی به تجاریساازی محصاوالت فناورانه ،زمینهسااز افت بهرهوری و نیز افت شااص های تولیدی
در بین شارکتهای مختلف فعال در این حوزه صواهد شاد و این به منزله ناتوانی کشاور در گاار به ساوی
توساااعهیافتگی صواهد بود .پژوهش حاضااار با هدر ارایه چارچوبی نظری برای کمک به تدوین الگویی

تاریخ دریافت1400/09/05 :

برای تجاریساازی محصاوالت فناورانه در ایران اجرا شاده است .این پژوهش از نظر هدر ،کاربردی بوده

تاریخ ویرایش1400/10/28 :

و جامعه آماری پژوهش صبرگان صاحبنظر در زمینه بازاریابی و تجاریسازی و نخبگان دانشگاهی فعال

تاریخ پذیرش1400/12/09 :

در حوزه مدلهای تجاریسااازی میباشااند .این صبرگان به کمک روش نمونهگیری هدفمند و نیز روش
گلوله برفی ،بهصااورت توامان ،شااناسااایی شاادند .روش تجزیه و تحلیل ،مبتنی بر مدل پارادیم تئوری
دادهبنیاد بوده اساات .دادهها از طریق انجام  20مصاااحبۀ عمیق با صبرگان ،با رس ایدن به کفایت دادهها،

واژههای کلیدی:

تجاری سازی ،محصوالت

جمعآوری شادند .بر این اساا

فناورانه ،نظریه دادهبنیاد،

هجده مقوله و هشاات بدعد اصاالی طبقهبندی شاادهاند .نتایج تحقیق نشااان دهنده این مبلب اساات که

نوآوری ،تحقیق و توسعه

ظرفیتهای مناسااب از قبیل نیروی انسااانی صبره یکی از مهمترین عواملی اساات که باعم میشااود

ابعاد اصالی تجاریساازی محصاوالت فناورانه در قالب مدل پارادایمی ذیل

سارمایهگااران و شارکتهای مبتنی بر فناوری عالقمند به تجاریساازی و پیادهساازی چنین الگوهایی در
سبح سازمان باشند.
استناد :مصطفی کیخای فرزانه؛ رضا رادفر؛ و یگانه موسوی جهرمی ( .)1400محصوالت فناورانه ،از ایده تا بازار؛ با رویکرد مبتنی بر نظریه دادهبنیاد.
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مقدمه

توساعه اقتصاادی ،ارتقای سابح فناوری کشاور و تولید مواد نو با اساتفاده از فناوریهای پیشارفته ،باال بردن سابح طراحی و سااصت
داصل ،اشاتاال زایی و ایجاد زمینه جدید فعالیت برای نیروی کارا و متخصا  ،حمایت از صانعت و باال بردن توان مهندسای برای
صادور صدمات به صار ،،زمینهساازی گساترش صانایع وابساته باالدساتی و پاییندساتی ،باال بردن قدرت رقابتی در جهت صادور
کاالی سااصت داصل و به دسات آوردن ساهم باالتر در تجارت جهانی و ایجاد اعتماد نسابت به تحقیقات کاربردی ،از جمله مواردی
است که در گرو تقویت تجاریسازی محصوالت تکنولوژیک میباشد (جاهد و آراسته.)1392 ،
در واقع بیتوجهی به این حوزه میتواند باعم از بین رفتن بیشاتر سارمایههای دانشای در کشور شود ،که این امر برای کشوری
همانند ایران که به دنبال بهرهگیری از پتانسایلهای درونی برای رشاد و توساعه اسات ،مبلوم نمیباشاد .با افزایش تحقیق در امر
تجاریسازی تحقیق و توسعه ،آن چیزی که مبرهن است سردرگمی در این حوزه میباشد .به عبارتی با توجه به برنامههای کالن
در حوزه تجاریسااازی و حمایتهای کالن در این حوزه ،بخشهای اجرایی دولت راغب به ساارمایهگااری و حمایت از طرحهای
تجاری نمیباشاند و از ساوی دیگر بسایاری از صااحبان اندیشاه نیز به بخشهای اجرایی صوشبین نیساتند که این امر نشااندهنده
مساله ساصتار یافته در امر تجاریسازی محصوالت فناورانه میباشد.
با توجه به اینکه هدر اصالی این پژوهش ارایه الگویی در جهت تجاریساازی محصاوالت فناورانه با رویکرد مبتنی بر نظریه
دادهبنیاد می باشاد ،موضاوپ پژوهش کاربردی اساته به این معنی که با توجه به اینکه کشاور با شارایا اعمال فشاار و تحریم از
جانب کشاورهای صااحب فناوری رو به رو بوده ،دچار بحرانهای اقتصاادی متعددی هموون تورم و رکود گشاته اسات .بدون شاک،
برای صرو ،از چنین وضاعیتی توجه به الگوهای تجاریساازی محصاوالت فناورانه میتواند کاربردی باشاد .از ساوی دیگر توجه به
فروش و بازاریابی در راببه با محصاوالت تولید شاده ،همواره یکی از مهمترین چالشهای شارکتهای تکنولوژیبنیان اسات که با
توجه به ارایه الگویی در زمینه تبیین عوامل مهم در عرصاه تجاریساازی محصاوالت فناورانه در شارایا رکود میتوان به نیازهای
بخش مهمی از شارکت های تکنولوژی بنیان پاسا داده که این امر بدون شاک در بهبود تولید و افزایش بهرهوری از یک ساو در
شاارکتهای داصلی میتواند مفید و کاربردی باشااد و از سااوی دیگر ،زمینه را برای افزایش فعالیت بخش صصااوصاای در زمینه
سرمایهگااری برای توسعه و رونق شرکتهای تکنولوژیبنیان از طریق تعامل بهتر با محیاهای علمی ایجاد صواهد کرد.
ادبیات و پیشینه پژوهش

یکی از شارایبی که این چندساال در اقتصااد کشاور شااهد آن بودیم ،وجود بازارهای توام با رکود بوده اسات .این پدیده در بسایاری
از کشاورها اتفا افتاده اما با توجه به اقتصااد نفتی کشاور ایران و نیز تحریمهای جهانی ،این شارایا ،زمینه را برای فعالیتهای
بخش صصاوصای نامناساب نموده و این شارکتها نمیتوانند عملکرد کسابوکاری قابل قبولی داشاته باشاند .در حال حاضار با توجه
به گساترش فناوری و کارکرد آن در کشاور ،یکی از بخشهای مهم ،تجاریساازی محصاوالت فناورانه اساته که به نظر میرساد
یکی از راهکارهای اصالی برای پیادهساازی اقتصااد مقاومتی اسات .عدم حمایت مبلوم از این موضاوپ ،باعم شاده تا شارکتها در
امر توساعه و بهبود فااای کسابوکاری و رونق بازار صود با مشاکل روبهرو شاوند .بدون شاک تداوم این موضاوپ پیامدهای مخربی
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برای کشاور صواهد داشات زیرا سارمایه گااران و همونین صااحبان اندیشاه و دانش تمایلی به فعالیت در این بازار از صود نشاان
نخواهند داد که این امر به عنوان یک مساله اساسی در حال حاضر در کشور مبرح است.
یکی از چالشهای اصالی نوآوران در فرآیند توساعه فناوری ،چگونگی تبدیل فناوریهای نوین به محصاوالت و صدماتی اسات
که بازده اقتصاادی مناساب برای موساساان و سارمایهگاارانشاان به ارماان آورد .به عبارت دیگر ،مشاکل اصالی در این فرآیند ،انجام
اصتراپ نیسات بلکه تجاریساازی آن اسات (گانز و اساترن .)2003 ،1به تعبیری دیگر ،فناوری یک منبع اساتراتژیک و حیاتی اسات و
مادامی که تجاریسازی نشود ،ارزشی به همراه نخواهد داشت (یداللهی و امینی.)1390 ،
امروزه متخصااصااین تکنولوژی از این حقیقت آگاهند که ویژگی عصاار دانش کاربرد اصتراعات و نوآوریها در تکنولوژی و
تولید اسات که تنها میتواند از طریق تجاریساازی ،جدیدترین دساتاوردهای تکنولوژی حاصال از ایدههای صالقانه به دسات آید
(بهبودی ،جلیلی و موساایصانی ،)2011 ،2با این حال توسااعه فناوری جدید موفقیت تجاری را تااامین نمیکند و لاا تجمیع موثر
تحقیق ،توسااعه و بازاریابی برای موفقیت یک نوآوری مورد تیکید اساات .لاا تجاریسااازی عبارت اساات از تصاامیم برای تجارت
مبتنی بر قاااوتهای معقول در راببه با عایدات آتی از سارمایهگااری در طراحی و توساعه محصاول ،تولید ،بازاریابی و توزیع که
در آن در دساااتر

بودن سااارمایه ،اندازه و ماهیات بازارها و نیز حااااور داراییهای مکمال همگی توانمنادی شااارکتها را در

تجاریسازی تکنولوژیهای جدید تحت تیثیر قرار میدهند (نیکپیام و نیکپیام.)1391 ،
اهمیت تجاریساازی تحقیق و توساعه و فناوری به حدی اسات که در حال حاضار بسایاری از موساساات تحقیقاتی با بهرهگیری
از صدمات مشاااااورهای و انجام پروژههای تحقیقاتی به صورت همکاری مشترك به تجاریسازی فناوری صود رسمیت دادهاند و
تعداد اینگونه مراکز صدمات مشااورهای در کشاورهای پیشارفته صانعتی در حال افزایش اسات (کارلساون .)2004 ،3در صصاو
ایران نیز طی ساالهای اصیر ،مراکز عرضاه کننده صدمات فناوری تحت نظر مراکز رشاد و پارکهای علم و فناوری به اراخه صدمات
مشاااورهای به فعاالن حوزه فناوری و شاارکتهای دانشبنیان میپردازند که البته ،نیاز به تقویت هرچه بیشااتر این مراکز امری
حیاتی در انجام وظایفشاان اسات (صلیلزاده و همکاران .)2017 ،4از دیگر ساو میدانیم که شارکتهای دانشبنیان میبایسات
روی محصاوالتی که زودتر به درآمدزایی میرساند سارمایهگااری کنند .بدون شاک تنها شارکتهای بزرگ توان صارر زمان زیاد
روی طرحهای بلندمدت دارند و میتوانند صود را پابرجا نگاه دارند .بنابراین ،شارکتهای دانشبنیان کوچک برای رسایدن به بازده
سریع میبایست به دنبال ایدههای صوم و زودبازده بروند (اوریخی.)2004 ،5
شاص

جهانی نوآوری 6دارای هفت رکن میباشد که در دو دسته ورودی و دسته صروجی سامان یافتهاند .در دسته صروجیها

که نتایج فعالیتهای نوآورانه در اقتصااد یک کشاور را نشاان میدهد ،دو رکن صروجیهای دانشای و فناورانه و صروجی صالقانه
وجود دارند .ایران در ساال  2021برای اولین بار به بهترین رتبه صود در این گزارش دسات یافت و در رده 60ام جهان قرار گرفت.
1.

Gans and Stern
Behboudi, Jalili and Mousakhani
3. Karlsson
4. Khalilzadeh, Khalilzade, Mozafari, Vasei and Amouei Ojaki
5. Oriakhi
6. Global Innovation Index
2.
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همونین ایران در ساال  2020رتبه 67ام و در ساال  2019رتبه 61ام قرار داشاته اسات .وضاعیت ایران در رکن صروجیهای دانشای
و فناورانه ،از ساال  2014همواره مناساب بوده اسات .در این رکن برصالر ساال  2020که کشاور  13پله تنزل در جایگاه 59ام قرار
داشت  ،امسال با  13پله بهبود ،جایگاه صود در سال  2019را باز پس گرفته و در رده  46جهان قرار گرفته است (کریمی.)1400 ،
در مجموپ میتوان مهمترین عوامل بازدارنده محیبی تیثیرگاار بر تجاریساازی فناوری و دساتاوردهای تحقیق و توساعه در
کشورمان را به ترتیب ذیل برشمرد:
 .1مشارکت بسیار اندك پژوهشگران در ایجاد ارتباط بازار و محیا تولید
 .2عدم حمایت بهموقع مدیران ردهباال سازمان و ورود در زمانهای پایانی و یا در زمانهای نامناسب
 .3عدم تحقیق کافی توسا نوآوران و کارآفرینان بهدلیل فرآزند زمانبر و هزینهبر تجاریسازی فناوری
 .4نداشتن تحمل کافی در فرایند طوالنی توسعه و تامین مالی نامناسب (رادفر و همکاران.)1388 ،
در زمینه تجاریسااازی ،پژوهشهای بساایاری صااورت گرفته اساات و هر یک از این پژوهشها عوامل و ابعاد گوناگونی را
شناسایی و تجزیه و تحلیل نموده اند که این امر بیانگر گستردگی نظرات و تفکرات پیرامون این موضوپ میباشد.
کریمییزدی و همکاران در ساال  ،1400در پژوهشای به شاناساایی و رتبهبندی راهبردهای آتی تجاریساازی فناوریهای نوین
در شارکتهای دانشبنیان نوپا پرداصتهاند .نتایج پژوهش نشاان میدهد که مدیریت اثربخش حقو مالکیت فکری ،بهبود ارتباط
شارکتهای دانشمحور با صانعت ،اصاالح نظام مدیریتی در شارکتهای نوپا ،فرهنگساازی ،و افزایش اثربخشای نقش حاکمیتی
دولت ،از اولویتهای راهبردهای تجاریسازی میباشد.
ذوالفقاری و همکاران در ساال  1399در پژوهشای به بررسای پیشارانها و بازدارندههای تجاریساازی فناوری پرداصتند .در این
پژوهش به منظور شاناساایی عوامل موثر بر تجاری ساازی ،از روش تحلیل ماامون مصااحبه با صبرگان و مرور ادبیات پژوهشای
اساتفاده گردیده اسات .یافتههای تحقیق حاکی از آن اسات که سارمایه انساانی کارآفرین و نوآور و کشاش بازار برای محصاوالت
فناورانه ،در کنار مناسابات نهادی و سارمایه اجتماعی و ساازمانی از مهمترین پیشارانها و تساهیلکنندههای تجاریساازی فناوری
هستند.
کیم و همکااران 1در ساااال  2019یاک مادل جادیاد بر پاایاه الگوی "فنااوری-محصاااول-باازار" برای تجزیاه و تحلیال فرآیناد
تجاریساازی فناوری پیشانهاد نمودند .این مدل ،پایرش فناوری را برای در نظر گرفتن دقیقتر پتانسایل بازار فناوریهای جدید از
دیدگاه مصااررکننده بازبینی میکند .نتایج نشااان میدهد که کاربران نهایی ممکن اساات محصااولی را ،حتی اگر فناوری آن را
نوآورانه بدانند صریداری نکنند .قصاااد صرید محصاااول به طور قابل توجهی تحت تیثیر ارزش درك شاااده آن اسااات .بنابراین،
توسعهدهندگان باید مفهوم ارزش فناوری برای تولید را درك نموده تا بتوانند یک فناوری را مبابق با تقاضای بازار اصالح کنند.
یحیایی و حسن زاده 2در ساال  2018در پژوهشای با عنوان " اراخه مدل تجاریساازی فناوری در شارکتهای دانشبنیان ICT

" نشاااان دادند که هر شاااش عامل مدل  PESTLEبر تجاریساااازی فناوری مؤثر هساااتند .مهمترین عامل مؤثر اقتصااااد و
Kim et al.
Yahiaei and Hasanzadeh
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کمتیثیرترین عامل قانونگااری اساات .همونین بهترتیب مهمترین عوامل مؤثر بر تجاریسااازی فناوری عبارتند از قوانین صا
در صنعت ،انتقال و صدور مجوز فناوری ،بلوغ فناوری ،دسترسی به مواد صام و انرژی ،نرخ بهره ،نگرش مصررکنندگان به کاالها
و صدمات ،تخصای های دولتی ،برونساااری فناوری ،مهاجرت ،مسااخل اصالقی ،توساعه محصاول جدید ،چشامانداز سایاساتهای
آینده ،توزیع درآمد ،وضعیت اقتصادی داصلی ،و حقو مالکیت معنوی.
لی و همکاران 1در سال  2017به پژوهش در زمینه تجاریسازی و موانع آن پرداصتند و سعی بر ارایه مدلی جامع داشتهاند .در
این پژوهش بیان شاده اسات که برای تحقق تجاریساازی باید هم دید کالن در کشاور حاکم باشاد و هم دید شارکتی و جزخینگر.
همونین محققین بیان داشااتند که در بین عوامل کالن ،ساایاسااتگااری در دولت و حمایتهای دولتی ،همگامی شاارکتهای
دانشبنیان فناوری محور و نیز روابا اقتصاادی و تجاری بین کشاورها از عوامل بسایار مهم میباشاند .در بین عوامل جزخی یا همان
شارکتی ،توجه به سایاساتگااری شارکتها ،منابع انساانی با دانش ،توانمندی مالی ،سابکهای مدیریتی و نیز پتانسایلهای بازار از
عوامل مبرح بودهاند.
مکرگی و همکاران  2در ساال  2016بر روی موضاوپ تجاریساازی فناوری دانشاگاهی به واسابه سارمایهگااری در پروژهها،
تحقیق نمودهاند .در این پژوهش محققین ساعی داشاتند به عوامل زمینهسااز برای تقویت عملکرد در حوزه تجاریساازی فناوری
دانشاگاهی را از طریق بخش دولتی در حمایت از نوآوری در شارکتهای مبتنی بر نوآوری باردازند .در این پژوهش رویکرد اصالی
انجام تحقیق مبتنی بر دیدگاه منبعمحور اساات .در این تحقیق ،محققین افزایش حمایتهای دولتی و اراخه تسااهیالت مناسااب
مبتنی بر فناوری را زمینهساز افزایش مشارکت دانشجویان و سرمایههای انسانی فعال در مقوله فناوری میدانند.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدر کاربردی می باشاد که بهمنظور شاناساایی الگوی تجاریساازی محصاوالت فناورانه در ایران ،رویکرد
تئوری دادهبنیاد مدنظر قرار گرفته اسات .بهمنظور گردآوری دادهها از ابزار مصااحبه اساتفاده شاده اسات .جلساههای مصااحبه به
صاورت مصااحبه باز با ساؤالهایی دربارۀ شارایا علی مؤثر بر الگوی تجاریساازی محصاوالت فناورانه در ایران آغاز میشاد و
ساواالت بر اساا

پاسا های مصااحبهشاونده ادامه مییافت .کلیه مصااحبهها بهجهت بررسای چندبارۀ مصااحبهها و اساتخرا ،نکات

کلیدی ،ضبا شدند.
افرادی که برای مصااحبه انتخام شادند (جامعۀ آماری پژوهش) ،با توجه به قلمرو موضاوعی ،شاامل نخبگان دانشاگاهی فعال
در زمینه الگوهای تجاریساازی و صبرگان حوزه تجاریساازی محصاوالت تکنولوژیک بودند .این افراد بهکمک روش نمونهگیری
هدفمند و از طریق معیارهایی که پژوهشاگران در این مبالعه بهعنوان معیارهای شاناصت صبره بیان نمودند (شااص هایی هموون
تخصا

در مسااخل تجاریساازی ،تجربۀ عملی در زمینۀ ارایه محصاوالت فناوری در بازار و  )...انتخام شادند .در گام نخساتین

پژوهش ،هشات صبره شاناساایی و انتخام شادنده سااس با اساتفاده از روش نمونهگیری گلولۀ برفی ،در ادامۀ مصااحبهها ،تعداد

Li et al.
M’Chirgui et al.
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مصااحبهشاوندگان گساترش یافت .در نهایت روند انجام مصااحبهها تا زمانی پیش میرود که پژوهشاگران به کفایت دادۀ مدنظر
برساند .براین اساا

بیسات مصااحبۀ عمیق صاورت پایرفت که از مصااحبۀ پانزدهم به بعد ،اطالعات بدسات آمده تکراری بوده و

پژوهشگران به اشباپ نظری دست یافتند ،اما برای حصول اطمینان بیشتر با بیست نفر مصاحبه انجام شد.
یافتههای پژوهش

کدگااری باز ،فرآیند تحلیلی اسات که از طریق آن ،مفاهیم شاناساایی شاده و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشاف میشاوند
(اساتراو

و کوربین .)1997 ،1دادههای این بخش از پژوهش ،حاصال مبانی نظری و مصااحبههای عمیقی بوده که از مدیران

ارشاد در حوزه تجاریساازی محصاوالت و ایدههای فناوری در شارکتهای فناوریبنیان به دسات آمده اسات و مدل ،از آنها
اساتخرا ،شاده اسات .دلیل این موضاوپ نیز ناشاناصته بودن فرایند تجاریساازی در شارایا رکود بازار بوده اسات .نمونهگیری در
پژوهش حاضار ،از آغاز مبالعه به طور تفصایلی برنامهریزی نشادهه ولی به موازات پیشارفت پژوهش ،متمرکز شاد و زمانی پایان
پایرفت که همه دساتهبندیها اشاباپ شادنده یعنی نمونهبرداری تا زمانی ادامه یافت که نمونههای بعدی ،مبالب تکمیلکنندهای
به اجزای تشاکیلدهنده تئوری اضاافه نمیکرد .با توجه به این امر در نخساتین گام اقدام به جمعآوری مبانی نظری پیرامون
مدلهای تجاریساازی شاد .در مرحله کدگااری باز تمامی مقاالت ،متون مربوطه ،مشااهدات یا مصااحبهها در نظر گرفته شاد و
پس از مبالعه و بررسای ،نکات مربوط به تجاریساازی محصاوالت فناورانه و الزامات آن اساتخرا ،شاد .حاصال این فرایند،
یادداشتهایی شد که که مفاهیم اولیه از دل آنها استخرا ،گردید .در این فرایند 128 ،مورد مفهوم اولیه شناسایی گردید.
کدگااری محوری دومین مرحله از نظریه دادهبنیاد اسات .کدگااری محوری عبارت اسات از سالساله رویههایی که با آنها پس
از کادگاااری بااز باا برقراری پیوناد بین مقوالت ،باه شااایوه هاای جادیاد ،اطالعاات باا یکادیگر ارتبااط مییاابناد .در واقع این مرحلاه
پاالیش دهنده ،تفکیک کننده ،انساجام دهنده و منظم کننده مفاهیم در کدگااری باز اسات .در این مرحله سعی میشود به مفاهیم
مشاابه بدسات آمده ،عنوانی داده شاود .انتخام نام مقوالت بر اساا

مفاهیم مشاترك و مشاابهی اسات که از کدگااری باز بدسات

آمده اساات .یعنی عنوان یک مقوله پیونددهنده و ارتباطدهنده مفاهیمی اساات که باهم مرتبا یا مشااابهاند .کدگااری محوری،
نمونهگیری ارتباطی و متنوپ میطلبده هدر از این نمونهگیری ،بیشاینهکردن تفاوتهای ادراك شاده اسات .در کدگااری محوری،
درباره هریک از مقولهها و ارتباط بین آنها حد های مقدماتی زده میشاود و برای اعتبارسانجی آنها پرساشهای جدیدی طرح
میگردنده ضامن اینکه باید مقایساههای جدیدی هم انجام شاوند .افرادی باید انتخام شاوند که بیشاترین فرصات را برای گردآوری
دادههای مربوط به تنوپ در طول ابعاد مقولهها فراهم ساازند و نشاان دهند وقتی تاییری صاورت میپایرد ،چه اتفاقی رخ میدهد.
در تئوریساازی دادهبنیاد ،هر ویژگی ،بدعد پیدا میکند .منظور از یک ویژگی بدعدبندیشاده این اسات که پژوهشاگر ،ویژگی را بر
روی یک پیوساتار تلقی کرده و در بین دادهها ،مثالهایی را که دو نهایت این پیوساتار را نشاان میدهند ،پیدا میکند .به طور
کلی ویژگیها ،مشاخصاهها یا صصاوصایات عمومی یا صا

یک مقوله هساتند و ابعاد ،جایگاه ویژگیها را در طول یک طیف
Strauss and Corbin
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نشااان میدهند .کدگااری انتخابی ،کدگااری محوری را در ساابح انتزاعیتری ادامه میدهد .در واقع در این مرحله اساات که
محقق بر اساا

دادههای صود به نظریه میرساد .در کدگااری انتخابی ،نمونهگیری ممیز انجام میشاوده هدر از این نمونهگیری

بیشاینه کردن فرصات تایید سایر داساتان و ارتباط میان مقولهها و نیز پر شادن صالهای موجود در مقولههای ضاعیف و نارسااساته
که این به معنای مراجعه احتمالی به مشاارکتکنندگان پیشاین یا مشاارکتکنندگان جدیدی اسات که واجد اطالعات الزم هساتند
(کوربین و اساتراو  .)2014 ،در این فرایند 18 ،مورد مقوله و هشات بدعد اصالی شاناساایی شاد که ابعاد اصالی عبارتند از -1 :تعهد
درونساازمانی -2 ،شارایا اقتصاادی حاکم بر جامعه -3 ،پتانسایل درون ساازمان -4 ،بومیساازی فناوریهای نوین -5 ،نهادهای
درگیر با فرآیند تجاریسازی -6 ،جهتگیری بازار -7 ،منابع مالی و  -8بهبود عملکرد فروش.
به منظور تاییاد مقولههای بدسااات آمده در این پژوهش ،با مشاااارکتکننادگان در پژوهش ،مجادد مصااااحباه گردید و بعاد از
مبالعات مجددی که بر روی دادهها و مفاهیم و مقولهها صاورت گرفت ،در نهایت مدل نهایی پژوهش بر اساا

مدل پارادایمی،

در شکل  ،1بهصورت زیر اراخه گردید:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

نتیجهگیری

در این پژوهش ،در مراحل اجرای فرایند نظریه دادهبنیاد ،ضامن شاناساایی مفاهیم ،مقوالت و ابعاد اصالی ،مدل نهایی ارایه شاد.
سایر تحوالت کلی پژوهش در شاکل  2نمایش داده شاده اسات .در این فرایند ،هشات بعد اصالی شاناساایی شادند که هرکدام از این
ابعاد به تفکیک ،در ادامه مورد بحم قرار گرفتهاند.
 8بدعد اصلی

 18مقوله
شکل  .2سیر تطور پژوهش مبتنی بر نظریه دادهبنیاد
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پتانسنیل دروِ سنازماِ :در این پژوهش برای شاناساایی شارایا علی ،از مصااحبه اساتفاده کرده بودیم .شارایا علی ،در واقع
به عنوان علت به وجود آمدن پدیده اصاالی میتواند تفساایر گردد .در این تحقیق پس از گردآوری مصاااحبهها" ،پتانساایل درون
ساازمان" مقوله کالنی اسات که در این راساتا شاناساایی شاده اسات .مقولههای صردی که در این راببه شاناساایی شاده اسات شاامل
"ویژگیهای فنی و سارمایه نامشاهود ساازمانی" بوده اسات .موضاوپ تجاریساازی محصاوالت فناورانه و فناوریهای نوین و بومی
یکی از مهمترین نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور میباشد .بسیاری از کشورهایی که در این زمینه در حال فعالیت هستند
دارای نیروی انساانی متخصا

میباشاند .به عبارتی ظرفیتهای مناساب از قبیل نیروی انساانی صبره یکی از مهمترین عواملی

اسات که باعم میشاود سارمایهگااران و شارکتهای مبتنی بر فناوری عالقمند به تجاریساازی و پیادهساازی چنین الگوهایی در
سابح ساازمان باشاند .موضاوپ دیگری که در راببه با "پتانسایلهای درون ساازمان" مبرح اسات ،توجه به "ویژگیهای فنی
ساازمان" اسات .ویژگیهای فنی ،امکان الزم را برای بهبود فعالیتهای ساازمانی در راساتای ارایه محصاوالت و صدمات توام با
نوآوری در سااازمان را ممکن میسااازند .یکی از مهمترین شاااصصااههای ویژگیهای فنی ،توانمندی تیم کاری به ویژه در بخش
تحقیق و توساعه اسات .در صاورتی که شارکتهای کسابوکاری بتوانند در زمینه فعالیتهای بخش تحقیق و توساعه به صاورت
مناسب کار نمایند ،صواهند توانست زمینهساز بهبود عملکرد در راستای فعالیتهای توام با تجاریسازی گردند.
بومیسنازی فناوریهای نوی  :در زمینه پدیده اصالی تحقیق مقوله کالن شاناساایی شاده" ،بومیساازی فناوریهای نوین"
بوده اسات .در این زمینه دو مقوله صرد نیز شاناساایی شاده بود که شاامل "برندساازی ملی و تحقق اقتصااد مقاومتی" بوده اسات.
برندساازی ملی نشااندهنده فعالیتهایی اسات که در داصل شارکتهای ایرانی صاورت میگیرد که تصاویر مثبت از یک برند بومی
را به مشاتریان انتقال می دهد .برندساازی ملی امروزه یکی از مشاکالت مهم در صنایع مختلف از جمله صنایع مرتبا با محصوالت
فناوری می باشاد .امروزه به واسابه کندی پیشارفت فناوری در کشاور و افزایش سارمایهگااری کشاورهای پیشارفته در حوزه فناوری،
باعم شاده اسات که بسایاری از مشاتریان داصلی و بینالمللی به برندهای ایرانی از لحاظ کارآیی اعتماد نداشاته باشاند ،که بدون
شاک این عدم اعتماد نشااندهنده ناتوانی در زمینه برندساازی ملی میباشاد .در صاورتی که شارکتهای دانشبنیان و اساتارتآپها
باید در زمی نه معرفی محصاوالت ،ایجاد ارتباط ساازنده و مثبت با مشاتریان داصلی و معرفی محصوالت در کنار تاکید بر بومی بودن
محصوالت از یک سو و از سوی دیگر ،تامین نیازهای بومی بازار ایران ،نقش مهمی در ایجاد یک تصویر مثبت از یک برند ایرانی
را در بازار ایفا نماید .از سااوی دیگر ،تجاریسااازی محصااوالت فناورانه میتواند باعم شااود کشااور از بساایاری وابسااتگیها به
کشاورهای پیشارفته رهایی یابد و از صرو ،ارز از کشاور جلوگیری نماید .بنابراین میتوان این موضاوپ را این طور تفسایر نمود که
فعالیت در راساتای تجاریساازی محصاوالت فناورانه میتواند امکان تحقق اقتصااد مقاومتی را در حوزه فناوری ممکن ساازد و این
موضااوپ یکی از اهدار اصاالی این پژوهش اساات .بومیسااازی فناوریهای نوین در شاارایا تحریمی امروزی که کشااور با آن
روبهروسات یک نعمت بزرگ میباشاد .بسایاری از برندهای ایرانی میتوانند به واسابه تحریمها توانمندی صود را در این صانعت
نشاان دهند و باعم جام مشاتریان ایرانی صود شاوند و با افزایش اعتماد و دریافت بازصورد در زمینه مشاکالت موجود و رفع آن،
آماده حاور در بازارهای بینالمللی گردند.
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تعهد دروِسنازمانی و شنرایا اصتصنادی حاکر بر جامعه :در این تحقیق برای شاناساایی عوامل زمینهای همانبور که بیان
شاده اسات از رویکرد دادهبنیاد و با اساتفاده از نظر صبره ها بهره گرفته شاده بود .دو مقوله کالن که در این پژوهش شاناساایی شاده
بودند شااامل "تعهد درونسااازمانی و شاارایا اقتصااادی حاکم بر جامعه" بوده اساات .در این راببه مقولههای صرد دیگری نیز
شاناساایی شاده بودند .در بخش تعهد درونساازمانی " ،عوامل مدیریتی ،عوامل بازاریابی و عوامل مالی تحقیق و توساعه" شاناساایی
شاده بود .در بخش شارایا اقتصاادی حاکم بر جامعه" ،وضاعیت بازار فناوری" نیز به عنوان مقوله صرد شاناساایی شاده بود .در این
راببه به نظر میرساد توجه به تعهد درون هر ساازمان میتواند به عنوان یک امتیاز مثبت تلقی گردد .هنگامی برنامههای پیشارو
در هر ساازمان اجرایی می شاود که در آن مدیران حمایت الزم را از آن برنامه از صود نشاان دهند .در صاورتی که در شارکتهای
کساابوکاری مدیران دیدگاه مبلوبی در حوزه تجاریسااازی نداشااته باشااند ،نمیتوان این انتظار را داشاات که شاارکت در حوزه
تجاری سااازی موفقیت قابل لمساای را کسااب نماید زیرا این مدیران هسااتند که با تخصاای

منابع صود ،با برنامهریزی و تدوین

اساتراتژی در این حوزه نقش قابل توجهی در راساتای توساعه و موفقیت این موضاوپها صواهند داشات .همونین نقش نیروهای
بازاریابی در شاارکتهای کساابوکاری بساایار جالب توجه اساات .مدیران بازاریابی با اسااتراتژیهایی که در حوزه نفوذ در بازارها
میگیرند ،نقش مهمی میتواند در راساتای توساعه عملکرد فروش و موفقیت تجاریساازی داشاته باشاند .یکی از مشاکالتی که در
حوزه تجاریساازی همواره شارکتها را رنج میدهد ،نبود همراساتایی با نیازهای بازار و همونین توانمندی رقابت با نساخههای
بین المللی اسات .بخش بازاریابی میتواند در این راببه همکاری مبلوبی را با بخش تولید و تحقیق و توساعه در ساازمانها داشاته
باشد و از این توانمندی در جهت توسعه و بهبود توانمندی محصوالت و موفقیت فرایند تجاریسازی ایدههای کسبوکاری داشته
باشاند .موضاوپ دیگری که در این زمینه مبرح اسات ،حمایتهای مالی از بخش تحقیق و توساعه اسات .بسایاری از مواقع یکی از
دالیل ضاعف در بخش تحقیق و توساعه ناتوانی مدیران شرکتها در بستههای حمایتی مالی و تخصی

به موقع جریانهای مالی

به بخش تحقیق و توسعه برای بهبود عملکرد این بخش میباشد.
موضاوپ دیگری که باعم افزایش فعالیت سارمایهگااران در حوزه تجاریساازی صواهد شاد ،شارایا حاکم بر جامعه اسات .در
صاورتی که برندهای ایرانی در بازار دارای جایگاه مناسابی نباشاند یا اینکه فعالیتهای کسابوکاری در این بازار رونق نداشاته باشاد،
نمیتوان انتظار این را داشات که تجاریساازی در بازار موفق گردد .از ساویی اگر شارایا بازار رونق مناسابی داشاته باشاد و همونین
توانمندی شارکتها برای ورود به بازارهای داصلی در حد مبلوم گزارش گردد ،میتوان این انتظار این را داشت که سرمایهگااری
در این بخش بازار بهبود پیدا نماید و زمینهساز توسعه عملکرد کسبوکاری شرکتها گردد.
نهادهای درگیر با تجاریسازی :موضوپ دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته بود ،شرایا مداصلهگر میباشد.
شارایا مداصلهگر نشااندهنده موضاوپها و کدهایی اسات که میتواند نقش مهمی در تاییر راهبردهای کسابوکاری در حوزه پدیده
اصالی داشاته باشاند .نتایج به دسات آمده در این راببه گویای این اسات که "نهادهای درگیر با تجاریساازی" به عنوان مقوله
کالن در راساتای تجاریساازی شاناساایی شاده بودند .در این بین مقولههای صرد دیگری همانند "عوامل دولتی ،ارتباط با دانشاگاه
و صانایع همکار" شاناساایی شادند .این موضاوپ نشااندهنده نقش مهم بخشهای مسائول در راببه با تجاریساازی محصاوالت
فناورانه اسات .به عبارتی ،بساتر فعالیتهای تجاریساازی هنگامی تساهیل صواهد شاد که بخشهای مختلف نیز نقش مکمل صود
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را در راببه با شارکتهای کسابوکاری نشاان دهند .بخش نخسات شاامل اقدامات دولتی اسات .دولتیها در کشاورهایی نظیر ایران
تنها شاعار اهمیت این نوپ از کسابوکار برای تحقق اقتصااد مقاومتی را میدهند و از ساوی دیگر برای بهبود فااای کسابوکاری
سااعی میکنند ساامینارهای متعددی در حوزه فعالیتهای تجاریسااازی برگزار نمایند .این در حالی اساات که تجارم کشااورهای
مختلف پیشاارو در حوزه تجاریسااازی گویای بسااترسااازی سااازمانهای دولتی در راسااتای افزایش فعالیت شاارکتهای نوپا و
اساتارتآپ و افزایش انگیزش نیروهای با دانش در جهت توساعه کسابوکارهای صود و بهبود تجاریساازی ایدههای کسابوکاری
صود میباشاد .همونین با افزایش ارایه مشاو ها و تساهیالت مالی ،در کنار دادن امکانات و سارمایهها ،میتواند زمینهسااز توساعه
انگیزش برای فعالیت در این بخشها گردد .همونین ارتباط با دانشاااگاه میتواند باعم شاااود تا دانش بیرونی و تخصاا های
بیرونی به صوبی در شاارکتهای کساابوکاری نفوذ نمایند .این دانش برونسااازمانی میتواند همانند یک جریان تازه انرژی به
ساازمان تفسایر شاود که نقش مثمرثمر در بهبود جهتگیری در راساتای ارایه محصاوالت جدید و نوآوری در زمینه تجاریساازی
صواهد داشاات .از طرفی توسااعه فعالیتها با صاانایع همکار میتواند زمینه را برای بهبود عملکرد کساابوکاری فراهم نماید .به
عبارتی برندهای بزرگ فعال در دنیای تجاریسااازی میتوانند منابع مورد نیاز برای اسااتارتآپها را ایجاد کرده و زمینه را برای
بهبود عملکرد کساابوکاری این شاارکتها مهیا نمایند ،که این موضااوپ میتواند زمینه چابکی این بخش از کساابوکارها را در
کشورها ایجاد نماید.
تامی منابع مالی و جهتگیری بازار :موضااوپ دیگری که در زمینه تجاریسااازی مبرح شااده بود ،راهبردهای اثرگاار در
زمینه تجاریسازی محصوالت فناوری بوده است .این راهبردها با توجه به شرایا رکود طراحی شده است که بتواند زمینه افزایش
فعالیتهای شارکتها را در زمینه تجاریساازی مهیا نماید .مقوله کالن نخسات شاناساایی شاده" ،تامین منابع مالی" اسات که دو
مقوله صردی که در این زمینه شاناساایی شاده" ،دساتیابی به منابع ارزان و همپیمانهای مالی" را شاامل میشاد .همونین مقوله
کالن دیگری که در این تحقیق شاناساایی شاده بود" ،جهتگیری بازار" بوده اسات که در این تحقیق ساه بدعد "مشاتریگرایی،
رقیبگرایی و هماهنگی بینوظیفهای" به عنوان مقولههای صرد در زمینه تجاریساازی اسات .تامین مالی یکی از مشاکالت مهم
در بین شارکتهای فعال در حوزه تجاریساازی محصاوالت میباشاد .بدون شاک دساترسای به منابع مالی ارزان قیمت در این
شارکتها میتواند باعم این شاود که سارعت در زمینه فعالیتهای تجاریساازی بهبود یابد و هزینههای شاکسات تجاریساازی در
این شارکتها کاهش یابد ،که بدون شاک نقش مهمی در زمینه تکرار فرآیندهای تجاریساازی تا زمان دساترسای هرچه بهتر به
نتایج تجاریسااازی ،ایفا می نماید .از سااویی توسااعه همپیمانهای مالی رویکرد دیگری اساات که باید در این زمینه مورد توجه
مدیران شرکتهای کسب وکاری قرار بگیرد .افزایش توانمندی اقناپکنندگی در این زمینه میتواند نقش مهمی برای حمایتهای
شرکتهای با توانمندی مالی گسترده برای انجام فعالیتهای مشارکتی برای تجاریسازی محصوالت به همراه داشته باشد.
از ساوی دیگر در شرایا رکود امروزی باید شرکتها در زمینه ارتباط با بازار اقدامات گستردهتری انجام دهند تا بتوانند زمینه
جام مشاتریان را در این بازارهای مالی مهیا نمایند .یکی از اقدامات مهم مشاتریگرایی اسات .در مشاتریگرایی ساعی اصالی
شارکت ها بر این اسات که تعامل مثبتی با مشاتریان برقرار گردد و از این تعامل برای افزایش تصاویرساازی مثبت از محصاوالت،
شاناساایی صالاهای محصاوالت از دید مشاتریان و حفف کیفیت ارتباط برای افزایش رضاایت مشاتریان ،اساتفاده نمایند .همونین
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رویکرد دیگری کاه در زمیناه راهبرد جهاتگیری باازار مورد توجاه قرار میگیرد همااهنگی وظیفاهای بین بخشهاای مختلف
شارکتهای کسابوکاری دانشمحور و مبتنی بر فناوری میباشاد .این هماهنگی وظیفهای که نشااندهنده افزایش تعامالت بین
بخشهای مختلف این شارکتها اسات ،میتواند باعم کاهش هزینههای ساازمانی و افزایش کارآیی ساازمانها شاود .بدون شاک
این نوپ از عملکرد نشااندهنده بهبود هماهنگی بخشهای مختلف ساازمانی صواهد شاد .از ساوی دیگررقیبگرایی نشااندهنده
توجه به اقدامات و سارعتبخشای برای پاسا به آن میباشاد .به ویژه در حوزه رقیبان بینالمللی این امر میتواند رویکردی باشاد
که باید جدی گرفته شاود .شاناساایی اقدامات رقبا میتواند باعم شاود که شارکتها شاناصت بهتری از جهتگیری بازار داشاته باشاند
و این موضوپ زمینه ساز اقدامات مناسبتر و متناسب با بازار را از سوی آنها مهیا مینماید.
عملکرد فروش :آصرین موضااوعی که در این تحقیق مورد بررساای قرار گرفته اساات پیامدهای تجاریسااازی محصااوالت
فناوریمحور در بین شارکتهای تکنولوژیبنیان میباشاد .نتایج به دسات آمده در این بخش نشاان داد که "عملکرد فروش" به
عنوان پیام د اصالی این تحقیق شاناساایی شاده بود .دو مقوله صرد شاناساایی شاده در این بخش "تقویت عملکرد مالی و عملکرد
صاادراتی" میباشاد .توساعه عملکرد صاادراتی میتواند به عنوان یک الگوی مهم در راساتای نفوذ به کشاورهای همساایه برای
افزایش صاادرات محصاوالت فناوریمحور باشاد .آنچیزی که بسایار در زمینه تجاریساازی محصاوالت فناوری در کشاور ایران
رنجآور اسات ،عدم توجه به بازارهای گساترده با بافتها و کسابوکارهای شابیه به ایران اسات که تشانه اساتفاده از فناوریهای
بومیتر و با توانمندیهای گسااتردهتر میباشااد .بدون شااک توسااعه عملکرد صااادراتی میتواند باعم این شااود که شاارکتهای
فنااوری محور فعاال در ایران از دوران رکودی که در آن قرار دارند به صوبی عبور نماایند و منابع مالی مورد نیاز صود را جام نمایند.
در صاورتی که شارکتهای کسابوکاری به صوبی بتوانند فعالیتهای تجاریساازی را گساتردهتر نمایند ،صواهند توانسات در جهت
بهبود عملکرد صاادراتی آماده شاوند .همونین افزایش فروشای که در اثر افزایش فعالیتهای تجاریساازی مهیا میشاود باعم این
صواهد شاد که ساودآوری شارکتها بهبود یابد .همونین این امر باعم بهبود نرخ بازگشات داراییهای شارکت میشاود که بدون
شک نقش مهمی در بهبود عملکرد مالی شرکتهای فعال در این زمینه صواهد شد.
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