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  دهیچک

 به اختراعات و هاتا پژوهش شودمي باعث و است نوآوريتوسعه  فرايند در مراحل ترينكليدي از سازيتجاري

 رگذارثيتأ سازيتجاري توسعه فرايند بر متعددي هايو شاخص عوامل ديگر، سوي شوند. از تبديل بازار داراي توليدات

نگرش جامع و ديدگاه  پژوهش، اين هدف موضوع، اهميت گرفتن نظر در شوند. با و شناسايي مطالعه بايد كه ندهست

 كيبفراتر رويكرد كارگيريبه با منظور است. براي اين در بازار ايران سازيهاي تجاريشاخص براي شناسايي راهبردي

ون گرفته پيراممع صورتهاي جارداخته و با بررسيپ قبلي پژوهشگران هاييافته و نتايج به تحليل پژوهش، اين در

 .خصوص شناسايي شده است اين در مقاله 38 تعداد نهايت معتبر، در علمي هايسازي در پايگاهتجاري ثر برعوامل مؤ

 16 نيز داراي ه كه اين ابعادبندي شدسازماني، محيط نزديک و محيط دور طبقه راهبرد ؛بعد اصلي نتايج كار در سه

ديريتي، : مند ازاترتيب عبارتدهد در بعد سازماني، عوامل تأثيرگذار بهمي . نتايج نشانهستند ييجزبعد  34 و بعد فرعي

هاي محصول. همچنين در بعد محيط نزديک نيز توجه سازماني، مالي، روابط سازمان و ويژگي منابع انساني، راهكار

ترتيب عوامل قانوني، اجتماعي، ط دور، بهنهايت در بعد محي و در مختلف، مشتريان و رقبا است نفعانبه ذيمعطوف 

 حاكميتي، ساختاري، سياسي، اقتصادي و فناوري قرار دارند.

 . سازي، ورود به بازار، فراتركيب، تجاريدراهبر :واژگان كلیدي
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 مقدمه -1

 يفناور توسعه واست  فناوري توسعه زيربناي علم،

. در [1كند ]مي خلقرا  جديدي بازارهاي خود سهم به

علم و  مهم و پربحث هاياين ميان، يكي از حوزه

سازي و ورود موفق به بازار است. فناوري، حوزه تجاري

 ،هاپژوهش نتايج و هاايده سازيتجاري موضوع به توجه

 كنار در كه بايد است ناپذيراجتناب و ضروري امري

وجه ت با مناسب راهكارهاي تبيين و منطقي هايميمتص

 ،محورهاي دانشو شركتپژوهشي  مراكز شرايطبه 

 در .[2] گيرد قرار ربطذي مديران توجه مورد

 دستاورد، يک سازيتجاري بدون پژوهشي هايسازمان

 شتريانم به دستيابي بدون زيرا ندارد، معنايي تحقيقات

 مورد در آزمايش، انجام يا و توليد يک دستاورد، خاص

 پژوهشيسسات مؤ بود. ورود خواهد فايدهبي ايده يک

ه ب توجه خود و محصوالت بازاريابي و تجارت عرصه به

 پيدايش به معيارهاي مشتريان، و بازار هاينيازمندي

است. شده منجر  مثبتي پيامدهاي و هافرصت

 به كمک وريسطح بهره كمترين در كه پيامدهايي

 انتظار سطح، باالترين در و سساتمؤ خودگرداني

 امنيت(، كيفيت و استانداردهاي زندگي )ايمني افزايش

 خواهد پي در را اقتصادي رشد و ثروت زندگي، توليد

 در دانش سنتي نقش اخير هايسال . در[3]داشت 

 عنوانبه جهاني ديدگاه اقتصاد از هاپژوهشگاه

 ردمو نو هايايده دانش و علم، نشردهنده و توليدكننده

 اتسسمؤ ديدگاه است. همچنين گرفته قرار تجديدنظر

 بهبوددهنده عوامل به خود دانش براي تبديل پژوهشي

ا ب ديگر طرف است. از شده تقويت نيز اقتصادي رشد

 تدريج به پژوهش از هادولت مالي حمايت كاهش

 صنعت و بخش از پشتيباني سوي به پژوهشگران

 ارك اند. اينكرده پيدا گرايش هايشانايده سازيتجاري

 وشفر قراردادي، نظير: تحقيق گوناگوني هايشيوه به

 انجام زايشي هايسازمان ايجاد و فكري هايدارايي

 .است گرفته

 اهميت وجود با ،طور كه اشاره شدهمان

 از يمتعدد شواهد دانش و فناوري، سازيتجاري

 از زيادي شمار هرچندكه  دهدمي نشان دنيا سرتاسر

 زا اندكي تعداد اما اند،بوده موفق فني نظر از هاپژوهش

 ندايافته دست موفقيت به سازيتجاري زمينه در هاآن

 فمختل موانع وجود و پيچيدگي دهندهنشان امر اين كه

طور كلي .  به[4] است سازيتجاري راه سر بر

 آن، بر مبتنيفناوري  و نوآوري پژوهش، پردازي،ايده

شود.  منجر ثروت به خلق كه است ارزشمند زماني

 و موفق يوكاربه كسب شدن تبديل براي هاايده

 يک عنوانبه سازيو تجاري شوند تجاري بايد سودآور

 نقش ايفاي مستلزم و پيچيده، غيرخطي فرايند

 تاس متفاوت هايتوانمندي مختلف با بازيگران و عوامل

انتقال  به سازيتجاري تعريف، ترينساده . در[5]

 ديگر، فرايند عبارت به است؛ نزديک بسيار فناوري

 از فناوري دانش و انتقال فرايند همان سازيتجاري

 يا موجود به صنايع پژوهشي مراكز و هادانشگاه

 فرايندي سازي. تجاري[6]است  جديد وكارهايكسب

 فناوري، زيرساختي، متعدد از عوامل متأثر و پيچيده

 .است و غيره تاريخي سياسي، اجتماعي، وكاري،كسب

 عامل موفقيت سو يک از ندنتوامي كدام هر كه عواملي

 اشتباهات با بروز ديگر سوي از و بوده سازيتجاري

د. نباش آن موفقيت سازي مانعتجاري فرايند در معمول

 آن، دنرسان بازار به و محصول ايده تا مسير پيمودن

 ورانهنوآ هايايده با كه است كارآفريناني بيشتر دغدغه

 است اين گذارند. واقعيتمي وكاركسب به عرصه قدم

 زمينه وجود اين در بالمنازعي و قطعي الگوي هيچ كه

 يک سازي بيشترتجاري كه گفت توانمي و ندارد

 .[7]علم  تا است «هنر»

 وهايالگ و تعاريف تنوع كنار در كه الزم به ذكر است

 اساسا   كه دارد وجود نيز باريكي نكته سازي،تجاري

 و محصوالت سازيتجاري الگوهاي و يندهافرا

ه توسع جهان، پيشرفته كشورهاي در نوين هايفناوري

 كمتر كشورهاي در هاآن از استفاده الزاما  و انديافته



 95، پاییز 63شماره  هیافتر

 

21 

 شود،نمي منجر فناوري سازيتجاري به يافتهتوسعه

 راه سر بر متعددي هايچالش و عوامل كهچرا

قرار  توسعه حال در كشورهاي در فناوري سازيتجاري

 يافتهتوسعه كشورهاي در هاآن از بسياري كه دارد

در  يافتهتوسعه الگوهاي سبب همين به ندارد. وجود

 هاكشور آن محيطي زمينه با متناسب غربي كشورهاي

 در سازي فناوريتجاري هايچالش حل براي و است

 لدلي به اغلب كه ايران، نظير توسعه حال در كشورهاي

 خصوصي از بخش فناوري، رويهبي واردات

 و رفته طفره توسعه و پژوهش حوزه در گذاريسرمايه

 ارقر دولتي پژوهشي سساتمؤ عهده بر را مهم اين انجام

 الگوي دهندهتشكيل اجزاي شناخت با بايد است، داده

 نهادي هايزمينه مناسب با الگوي فناوري، سازيتجاري

 و طراحي ،فناوري سازيتجاري براي كشورمان بومي و

 .[8]شود  پيشنهاد

در اين مقاله، تالش شده است با استفاده از ديدگاه 

يروني مبني بر تحليل محيط دروني و ب راهبردي

سازي در ايران ثر بر تجاريمجموعه، به عوامل مؤ

 هدف نظر از حاضر مقاله بنابراين. پرداخته شود

 و بفراتركي روش كارگيري به دليل به و است كاربردي

 هاي كيفيپژوهش زمره در هاماهيت داده به توجه با

گيرد كه در ادامه پس از پرداختن به مباني مي قرار

نظري، با روش تحقيق فراتركيب و كاربرد آن در اين 

 شويم.بيشتر آشنا ميپژوهش 

 مبانی نظري  -2

تمام  از كه است فرايندي 1«سازيتجاري»

 رد كساني كه تا كندمي استفاده ممكن هايپتانسيل

 كنند، بتوانند فوايدمي گذاريسرمايه فناورانه نوآوري

 ارتعب آورند. به دست را به نوآوري وسيله به شده ايجاد

گر ا و است فناورانه نوآوري از سازي بخشيتجاري ديگر،

 نظر بازار در به ورود تا ايده پرداختن به از را نوآوري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Commercialization 

 وريفنا نتيجه و در نوآوري سازي،تجاري بدون بگيريم،

  .[9]داشت  نخواهد وجود

سازي عبارت از تجاري سادهيک تعريف بديهي و 

كه از طرح و پرورش يک ايده آغاز  فرايندي»است از: 

 فروشبه در نهايت  ،توليد كاال و خدماتپس از و  شده

. حلقه پنهان در اين سير «شودميمنجر آن به مشتري 

ار كوفق محصول به بازار است كه سازوحركتي، عرضه م

در اينجا مجال سخن از آن نيست. البته خود را داشته و 

رسد ناتواني در عرضه موفق محصول به بازار، به نظر مي

هاي ، پارکپژوهشيها، مراكز ترين چالش شركتمهم

اي كه هر آنچه مانع گونهبه ،باشد غيرهعلم و فناوري و 

مانع »، تحت عنوان شودعرضه موفق به بازار 

 نظر از سازيتجاري .[10شود ]ميتلقي « سازيتجاري

 معناي به 2هريتيج مريكاييآ لغات فرهنگ در لغوي

 و« سود» منظور به وكاركسب هايروش كارگيريبه»

 يا كاال يک رفيمع»همچنين  .است آمده« منديبهره»

 تبديل فرايند» ،«سود كسب براي بازار در خدمت

 رايب مترادفي تقريبا   معاني« تجاري فعاليت به چيزي

 شده بيان لغات فرهنگ ساير در سازيتجاري مفهوم

 رائها مختلفي تعاريف نيز سازيتجاري اصطالح از. است

 خدمت يا كاال كردن وارد فرايند را آن برخي كه شده

 ر،ديگ برخي و كرده تعريف اقتصادي دادوستد چرخه در

 رايب توليد عمليات استانداردسازي تنها را سازيتجاري

اما  .[11دانند ]مي سايرين به فني دانش انتقال و ارائه

 از است عبارت سازيجامع، تجاري در يک تعريفي

فناورانه برگرفته از  دانشجديد ) هاييافته تبديل

محصوالت پژوهشي ) هايايده و (پژوهشيهاي فعاليت

بازار  به ارائه قابل محصوالت و خدمات به (فناورانه

سازي، مجموعه تجاري ،ديگر عبارتبه .[12]

 با پژوهشي كارهاي فروش منظوربه كه را هاييتالش

 و بيشتر آموزش هر چه ارتباط و سود كسب هدف

 ،پذيردمي صورت اجتماعي و اقتصادي اهداف با پژوهش

2 . The American Heritage Dictionary of the English 

Language 
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 کي دنرسان بازار بهتوان مي را سازيگويند. پس تجاري

 دانست. نيز نوآوري يک يا ايده

طور بهسازي طور كه ذكر شد در تجاريهمان

شود كه ، به دو نوع از دستاوردها اشاره ميمعمول

برگرفته از  فناورانه دانششوند. دسته اول تجاري مي

ازي ستجاري»پژوهشي است كه بيشتر به  هايفعاليت

در  طور معمولبهد و شوشناخته مي« دانش

گيرد و هاي دانشگاهي صورت ميها و محيطپژوهشگاه

 نوين محصوالت فناورانهسازي ايده و دسته دوم تجاري

معروف شده و « سازي فناوريتجاري»است كه به 

 محورهاي دانشبا اختراع و فعاليت شركت طور عمدهبه

سازي دانش و همراه است. عالوه بر دو نوع تجاري

سازي را در سه توان انواع تجاريميوري اشاره شده، فنا

سازي دسته نخست به تجاري دسته كلي قرار داد:

است؛ به مربوط فناوري در بخش عمومي و خصوصي 

گذاري دولت در كه محصول فناورانه با سرمايه ااين معن

و سپس توسط بخش آيد دست ميبهتحقيقات 

دوم به دسته  .شودميخصوصي به بازار عرضه 

ده شسازيسازي فناوري انتقال داده شده و پيادهتجاري

است كه با مباحث توسعه داخلي فناوري ارتباط مربوط 

 سازي يکدسته سوم نيز به تجاريو  تنگاتنگي دارد

 است كه درمربوط محصول يا فناوري بومي / غيربومي 

بيش از ديگر  غيره هاي فروش، بازاريابي وآن، بخش

   .استد توجه مجري فناوري ها موربخش

سازي نيز نويسندگان مختلف براي مراحل تجاري

همانند تعريف خود اين اصطالح، تعابير مختلفي به 

 بندي جامع از مراحلاند؛ اما در يک جمعكار برده

توان به مدل گودرزي سازي، ميتجاري فرعي و اصلي

 ها در زير اشاره شدهو همكارانش اشاره كرد. اين گام

 .[8] است

 هاي)نوآوري از خط مقدم(: گام نخست مرحله -1

 سازيمفهوم ايده، ارزيابي ايده، شناسايي اجرايي

پيشنهادي )پروپوزال(  طرح در قالب فناوري يا ايده

 مسئول مقامات يا مديريت گيريتصميم و پژوهش

 شركت

، پژوهش اجراي هايگام (:پژوهشدوم ) مرحله -2

 اوليه نمونه ارزيابي و اوليه نمونه ساخت

 تمديري گيريگيري(: تصميمسوم )تصميم مرحله -3

 سازيتجاري راهكار اتخاذ خصوص در سازمان

 فناوري

چهارم )توسعه محصول يا خدمت جديد(:  مرحله -4

 بازنگري توليد، مقياس افزايش اجرايي هايگام

 انبوه توليد و محصول توليد

 بهبود و فروش(: فروشپنجم )ورود به بازار و  مرحله -5

 مشتري به خدمات هارائ و محصول مستمر
هاي پژوهشسازي نيز، تجاري هايدر مورد فعاليت

 هاهشپژواين  بيشتر گوناگوني صورت گرفته است كه

 در عمده فعاليت هشت طور كليكه به دندهمي نشان

 اين كه پذيردمي سازي صورتتجاري مختلف مراحل

توسعه  و پژوهش از: انجام دهستن عبارت هافعاليت

 نيف ارزيابي -يافتهدانش توسعه مستندسازي همراه با

-بازار هايپژوهشبازاريابي و انجام  -اقتصادي و

 بين سازمانيسازي و اتخاذ تصميم درونهماهنگ

مين و تأ -مختلف نفعانو ذي سازمان هايبخش

-غيره تخصيص منابع شامل نيروي انساني، مالي و 

 -انجام امور حقوقي هاي فكري ودارايي حفاظت از

 و دروني نفعانذي با زنيگري و چانهمذاكره، البي

 .[8] فناوري  سپاري بخشي از توسعهبرون -بيروني

نيز تعاريف مختلفي بيان شده است.  راهكاربراي 

ه دكار برنخستين بار در حوزه نظامي به« راهكار»واژه 

 ، تطبيق وناي هدايتمعاي يوناني دارد بهشده و ريشه

حال . [13]غلبه بر دشمن  سازي نيروها برايهماهنگ

ويژه مديريت، انديشمندان از منظر علوم اجتماعي و به

اند. اين حوزه تعاريف مختلفي براي اين كلمه ارائه كرده

ف اين تعري برايجامع  نسبتبههاي بندييكي از تقسيم

از ديدگاه  راهكارگانه تعريف پنجبندي واژه، طبقه

را طرح، نيرنگ،  راهكار. مينتزبرگ، مينتزبرگ است
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تعاريف  .[14]  الگو، موقعيت و نگرش تعريف كرده است

 يكه شايد در تعريف است متنوع ديگري نيز ذكر شده

ته داشنيز رسد طرفداران بيشتري نظر ميجامع كه به

؛ طرح راهكار»را اين چنين تعريف كرد:  راهكارباشد، 

 دروني ضعف و قوت مباني به توجه با جانبههمه و جامع

 به رسيدن براي كه است بيروني تهديد و فرصت و

 در كه شودمي اتخاذ رقابتي محيط سازماني در اهداف

 بلندمدت، ديد محيطي، عوامل به توجه خود، دل

 رب مبتني و تمركز نفعان،ذي جانبههمه آفرينيارزش

 و محوريشايستگي و رقابتي مزيت داراي بودن، هدف

 .[15].« دارد را هوشمندانه بودن وارفرضيه

در علم امروز به اينكه بدانيم از كجا همچنين 

و نظم از  رفتايم، در كجا هستيم، به كجا خواهيم دهآم

اي را براي حركت به سمت آينده پيش تعيين شده

 ندگويمي «راهبرديمديريت »مطلوب تدارک ببينيم، 

ر نويسندگان مبني بر نيز از منظ راهبردينگرش  .[16]

ها، به محيط است؛ يعني در تحليل چنين ديدگاهي

رد گي ها توجه مبسوطي صورتدروني و بيروني سازمان

، عوامل و شرايط كلي كه هدف آن، آشنايي با اجزا

محيط داخلي و بيروني به منظور ايجاد زمينه علمي 

شرايط  متناسب با راهكارهايالزم براي انتخاب 

 هاي اقتصادي باشد.محيطي از سوي مديريت بنگاه

 پیشینه پژوهش -3

سازي كار در زمينه فراتركيب با محوريت تجاري

چند پژوهش به كمي صورت گرفته است كه در ادامه 

 شود.مشابه در اين حوزه اشاره مي نسبتا  

از  استفاده نوروزي و همكارانش در پژوهشي با

 تيسياس ابزارهاي از چارچوبي ائهرويكرد فراتركيب به ار

 يشب بررسي با پژوهش اين فناوري پرداختند. در و علم

نظري  مباني در معتبر مقاله و كتاب عنوان 67 از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.SID.ir 

2. www.irandoc.ac.ir 

3. www.magiran.com 

 و علم سياستي ابزارهاي هايبنديدسته موضوع،

 كيفي روش از استفاده با و شدند شناسايي فناوري

 رائها سياستي ابزارهاي از منتخبي فراتركيب، چارچوب

 با منتخب، چارچوب اين اعتبارسنجي .گرديدند

 در گذاريسياست از خبرگان هدفمند هايمصاحبه

 اسناد از موردي مطالعه پنج انجام و فناوري و علم حوزه

بعد  سه داراي چارچوب يادشده .شد تأييد سياستي،

 و تقاضا طرف تحركي عرضه، طرف تحركي ابزارهاي

 از دستاوردهاي است. مبادله زيرساخت ابزارهاي

 ميان توازن عدم به توانمي موردي هايمطالعه

 كالن هايسياست در تقاضا و عرضه طرف هايسياست

 .[17]كرد  اشاره ملّي

اي ديگر، از جهرمي و پوركريمي در مقالهپژوهش

سازي دستاوردهاي تحقيقات تجاريديدگاه تاريخي به 

 جربهت از پرداختند و با هدف اطالعدانشگاهي 

 بررسي فراتركيب به موفق، با استفاده از كشورهاي

 -آمريكا طور عمدهبه) دانشگاهي سازيتجاري تاريخچه

به  تا 19 قرن در مدرن دانشگاه گيريشكل آغاز از

 تكوين، تمهيد، دوره چهار به را آن و امروز( پرداختند

 .[18]كردند  بنديتقسيم تكثير و سيستأ

اوان ديگري فرهاي پژوهشكه اشاره شد،  گونههمان

سازي صورت گرفته نيز در موضوع عوامل مؤثر بر تجاري

، پژوهش اين فراتركيب در پژوهشكه با توجه به روش 

بررسي است. جامعه اين  مورد جامعه واين موارد جز

 رد شده منتشر مقاالت شامل تردقيق طور، بهپژوهش

 داخلي معتبر نشريات و منابع اطالعاتي مجالت

، 1دانشگاهي جهاد برخط علمي اطالعاتهمچون: مركز 

 ، پايگاه2اطالعات ايران فناوري و علوم پژوهشگاه

 و بانک 4نور تخصصي ، پايگاه مجالت3ايران مطبوعات

است  5سيويليكا هايهمايش و كنفرانس جامع مقاالت

 است. شده ارائه (1) جدول قالب در هاكه اطالعات آن

4. www.noormags.com 

5. www.civilica.com 
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 سازي بر تجاري مؤثرهاي شناسایی شده پیرامون عوامل اطالعات پژوهش -1 جدول

 سال اجرا موضوع پژوهش پژوهشگران ردیف سال اجرا موضوع پژوهش پژوهشگران ردیف

 20 1383 هاپژوهش نتايج سازيتجاري [19]فكور  1
 و پوريميگون

 [35]كالنتري 

 تحقيقات سازيثر بر تجاريعوامل مؤ

 دانشگاهي
1392 

2 
زارچ و بحريني

 [7] شادنام 

 فناوري انتقال در ثرمؤ عوامل

 خصوصي بخش براي
 [36صفا و ديگران ] 21 1386

 هايشاخص گيرياندازه مدل طراحي

 بخش در نانو سازي فناوريتجاري

 ايران كشاورزي

1392 

3 
موسايي و 

 [20] ديگران

سازي مدل فرايند تجاري

دانش فني محصوالت 

 شيميايي

1387 22 
 گودرزي و ديگران

[8] 

 در فناوري سازيتجاري جامع الگوي

 ايران دولتي هايپژوهشگاه
1392 

 [21] نديرخانلو 4

 تجاري انتقال الگوي تدوين

 كارآفريني الزامات دانش و

 دانشگاهي

1387 23 
 جاهد و آراسته

[37] 

 سازيتجاري در مؤثر سازمانيبرون عوامل

 پژوهشي نتايج
1392 

 [22] موسايي 5
فناوري  سازيتجاري الگوي

 و توسعه پژوهش مراكز در
1387 24 

جليلي و ديگران 

[38] 

 مطالعات سازيتجاري براي ملي مدلي

 ايران در ناموفق
1392 

6 
شاوردي و 

 [23] بغدادي

 هايفناوريسازي تجاري

 نوآورانه
1388 25 

صفري و كالهي 

[39] 

 تحقيقات سازيثر بر تجاريعوامل مؤ

 دانشگاهي
1392 

7 
 اخوان و ديگران

[24] 

 بر مؤثر عوامل سازماني

 تحقيقات راهبرد انتخاب

 دانشگاهي

1389 26 
جهرمي و پژوهش

 [40] پوركريمي

اي نقش اعتبار سازماني دانشگاه و اثر هاله

 سازي دستاوردهاي تحقيقاتيبر تجاري
1392 

8 
پور و حسنقلي

 [25] ديگران

 و هاضرورت الزامات،

 سازيتجاري هايمكانيزم

 هايدر دانشكده دانش

 مديريت

1389 27 
محمدي حاجي

[41] 

سازي نتايج پژوهش و راهبردهاي تجاري

 انتخابي
1393 

9 
مقيمي و 

 [2] ديگران

بر  محيطي عوامل تأثير

 نتايج و هاايده سازيتجاري

 هاپژوهش

1389 28 
سوزنچي كاشاني و 

 [42] ديگران

 چهار سازماني هايتوانمندي بررسي

 اهدانشگ رشد مركز در بنياندانش شركت

 شريف

1393 

10 
ناظمي و 

 [26] ديگران

 انتقاله مدل مفهومي ارائ

 :تعدانشگاه به صن از يفناور

 رويكرد فراتحليلي

 [43] محمدي 29 1389

محيطي  عوامل بنديرتبه و شناسايي

 رد نانو فناوري سازيتجاري در ثيرگذارتأ

 ايران غذايي صنعت

1393 

11 

سلطاني 

 گردفرامرزي

[27] 

ثر در ؤسازي؛ عاملي متجاري

بنيان و هاي دانشرشد بنگاه

 توسعه اقتصاد ملي

1390 30 
 نوروزي و ديگران

[17] 

 و علم سياستي ابزارهاي از چارچوبي ارائه

 از رويكرد فراتركيب استفاده با فناوري،
1393 

12 
زاهدي انباردان 

[28] 

 سازيثر بر تجاريعوامل مؤ

 دانشگاهي تحقيقات
1390 31 

 رضايي و ديگران

[44] 

 فناوري سازيتجاري هايچالش شناسايي

 آن با مقابله راهكارهاي براي مدلي ارائه و
1394 

13 
زارع و حجازي 

[29] 

 سازيثر بر تجاريعوامل مؤ

 دانشگاهي تحقيقات
1390 32 

 كالنتري و ديگران

[45] 

 بر تأثيرگذار سازماني عوامل مطالعه

تحقيقات دانشگاهي  سازيتجاري راهبرد

 )مورد مطالعه: فناوري نانو(

1394 

14 
بغدادي و 

 [5]شاوردي 

 با فناوري موفق سازيتجاري

 تيمي رويكرد
1391 33 

عباسي اسفنجاني و 

 فروزنده دهكردي

[11] 

 سازيتجاري جامع مدل طراحي

 دانشگاهي با رويكرد دلفي تحقيقات
1394 

 [30]كالنتري  15
 سازيثر بر تجاريل مؤعوام

 دانشگاهي تحقيقات
1391 34 

نژاد فوالدي و مهدي

 [46] نوري

 موفقيت در سازماني عوامل نقش

 دفاعي صنايع در زايشي هايشركت
1394 
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 سال اجرا موضوع پژوهش پژوهشگران ردیف سال اجرا موضوع پژوهش پژوهشگران ردیف

16 
حسيني و 

 [31]ديگران 

 در ثيرگذارتأ عوامل

 و نانوفناوري بيو سازيتجاري

 ايران كشاورزي بخش در

1391 35 
جهرمي و پژوهش

 [47] پوركريمي

 بر ثرمؤ نهادي و فردي عوامل

 تحقيقات سازي دستاوردهايتجاري

 دانشگاهي

1394 

17 
 و پوريميگون

 [32] احمدي

 سازيثر بر تجاريعوامل مؤ

 دانشگاهي تحقيقات
1391 36 

و جهرمي پژوهش

 [18] پوركريمي

سازي دستاوردهاي تحقيقات تجاري

 (دانشگاهي )ديدگاه تاريخي
1394 

18 

 پورحسن

افشاني و گل

 [33]كشاورزي 

 ارتباط و ثرمؤ عوامل بررسي

 موفقيت بر هاآن بين

 در فناوري سازيتجاري

 دانشگاه

1391 37 
و جهرمي پژوهش

 [48] ديگران

تحقيقات  دستاوردهاي سازيتجاري مدل

 تطبيقي مطالعه بر مبتني دانشگاهي
1395 

19 
بهبودي و 

 [34]ديگران 

 در ثيرگذارتأ عوامل

 سازيتجاري
 [10] زادهصادقي 38 1391

سازي دانش و محصوالت موانع تجاري

 حال توسعه فناورانه در كشورهاي در
1395 

 

 ژوهشپروش  -4

 هايحوزه در تحقيقات رشد با اخير هايسال در

 اطالعات، با انفجار علمي جامعه رويارويي و علوم مختلف

 و عاطال كه اندنتيجه رسيده اين به عمل در انديشمندان

 ناي در بودن روزبه و رشته ابعاد يک تمامي بر تسلط

 نجاما بنابراين نيست، پذيرامكان زيادي حدود تا زمينه

 رد شده انجام تحقيقات عصاره كه هاي تركيبيپژوهش

فراروي  علمي و مندنظام ايشيوه به را خاص موضوع اين

 يافته يگسترش روزافزون دهند،مي قرار پژوهشگران

اغلب كارهاي پژوهشي با مرور . از طرفي، [49] است

ا كنند بسعي مي و پژوهشگران دنشوادبيات شروع مي

از كارهاي  پژوهشدر ابتداي  ،منابع در دسترستوجه به 

ين ا استفاده كنند. در ،انجام شده است پژوهشي كه قبال  

 خشبهاي مختلفي براي باال بردن دقت در اين بين روش

 ، روشي موسوم بههاروشيكي از اين  معرفي شده است.

 هايگزارش توانداست. فراتركيب مي «تركيبفرا»

 و تكليفبدون  هايپژوهشي، نوشته متنوع و گوناگون

 مراكز پژوهشي ها،كتابخانهبايگاني  استفاده بدون

 در اين دهد. نجات سرگرداني از را هادانشگاه و هاسازمان

 از هاستفاد و نتايج تركيب كه نيست يترديد نيز امر

 تحليل واحد عنوانبه پيشين هاي انجام شدهپژوهش

 موضوع يک از شفاف كلي و تصويري كسب براي

 ايهتعريف طرح از مفيدتر و مؤثرتر مراتب به پژوهشي

 .[50]است  موضوع آن در جديد پژوهشي

 دن،كر پيدا براي منابع مندنظام مرور با فراتركيب

 آماري، بنديجمع نياز، صورت در تركيب و يابي،ارزش

 وعموض يک قبال  پيرامون كه پردازدمي تحقيقاتي به

طور ، اما به[51درآمده است ] تحرير رشته به خاص

 ايجاد براي كيفي روشي تر بايد گفت فراتركيب،دقيق

و  52]است  پيشين تمطالعا از نتايج تفسير و دانش

 سازيبراي يكپارچه فراتحليل، مانند روش اين [،53

 تفسير و جديد هاييافته براي ايجاد مطالعه چندين

فراتحليل  برخالف فراتركيب .[54] رودمي كار به هاآن

 دارد، تأكيد آماري رويكردهاي و كّمي هايداده بر كه

 از يقعم تحليل و تفسير و كيفي مطالعات بر متمركز

 .است ترعميق فهم جهت به هاآن

 در ار كيفي مطالعات هاييافته و اطالعات فراتركيب

 سيرتف ترجمه و كند ومي بررسي مشابه و مرتبط موضوع

 فردي تفسيرهاي به دهد. هر چند تنهامي ارائه را عميقي

 را مختلف بين مطالعات اختالفات بلكه كند،نمي اشاره

 زمانهم تا دسازمي قادر را پژوهشگران و نيز مشخص

 رتبطم يكديگر به مطالعات مختلف چطور كه درک كنند

 ظرين ادبيات يكپارچه مرور تنهافراتركيب  [.55] هستند

 مركزت نيست. شده شناسايي هاي مطالعاتداده تحليل يا

 حليلت و پيشين مطالعات هاييافته تحليل بر اين روش
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 رد است. شدهشناساييمطالعات پيشين  اصلي هايداده

 ارائه را هاداده از ايخالصهتنها  فراتركيب، نتيجه

 .[56]كند تفسير مينيز  را هايافته بلكه كند،نمي

 بتركي براي مندنظام رويكردي عبارتي فراتركيببه

 هايزمينه كشف راستاي در مختلف كيفي هايپژوهش

 موجب ارتقاي كه است اساسي و جديد و اصلي فرعي

 مورد حوزه از را تريجامع ديد و شده جديد دانش

 فراتركيب روش در پژوهشگران آورد.مي وجودبررسي به

ين پيش كيفي مطالعات و عميق دقيق بررسي نيازمند

 تحت پديده از تريجامع نمايش طريق، اين از و هستند

اي فراتركيب نتيجه از استفاده دهند.مي نشان را بررسي

 هايشبخش مجموع از تربزرگ كه دهدمي دست به را

 و هامقاله بررسي ودهمحد طور معمولبه .[57]است 

 مورد 70 زير مطالعه عمق به با توجه علمي مستندات

 .[58]است 

 چگونگي نظر كاربردي و از هدف، نظر از حاضر مقاله

 پژوهش روش است كه با كيفي ها،داده گردآوري

 ب وفراتركي از نوع ثانويه و اي، از نوع مطالعاتكتابخانه

 رب ثرمؤ عوامل حوزه اطالعاتي منابع مطالعه بر مبتني

 ه، تجزيپژوهش اين سازي صورت گرفته است. درتجاري

 بررسي : باه استداد رخ مرحلهسه در  اطالعات تحليل و

 ينا با مرتبط از مقاالت فهرستي ،پژوهش ادبيات كامل

 اين موضوع به فرعي طوربه كه مقاالتي حتي و حوزه

 چكيده و تهيه مقاله 114اند، به تعداد تقريبي پرداخته

مقاله  38 و هاستخراج و بررسي گرديد مقاالت اين

 در و ه استشد بنديدسته تر با موضوعفارسي مرتبط

 ينا نهايي كليدي، تركيب عناصر استخراج با نهايت،

 ه است.گرفت صورت بنديجمع و هشد انجام موارد

 هاو تحلیل داده نتایج -5

 آنچه نياز، مورد هايداده بررسي و گردآوري از پس

 رد سازيثر بر تجاريعوامل مؤ در پژوهشگران بيشتر

 مشخص صورت كدهاي به توانمي را داشتند نظر

ادبيات  مبنايبر مفهومي كرد. كدهاي بنديدسته

 استخراج هامقاله متن در سازياستفاده شده در تجاري

 است. آمده دستبه كدها اين تجميع از ها،هلفمؤ  و شده

ها )طبقات فرعي( و ي؛ مؤلفهاز كدهاي مفهوم پس

 هاي اصلي قرار دارند.لفهسپس مؤ

 ايجاد هدف فراتركيب ،كه ذكر شد گونههمان

 وژيمتدول اين .است هايافته از جديد و يكپارچه تفسير

پااليش  در نتايج الگوها، و مفاهيم سازيشفاف براي

 و عملياتي هايظهور مدل و دانش هاي موجودحالت

 .[59] است شده پذيرفته هاينظريه

در اين پژوهش، اعتبار و كيفيت كه الزم به ذكر است 

ها با مشورت و كمک از چند خبره اين حوزه تصديق يافته

 خبرگان، و به كمک تجربه نويسندگان و نظر هشد

 ينا . درشده است داده و تكميل بهبود عوامل بنديدسته

قبل در  مراحل از حاصل هاييافته فراتركيب، از مرحله

مچنين با . هاندشده ارائه (4( تا )2هاي )قالب جدول

ه است گرفته، مشخص شدهاي صورتتوجه به بررسي

هاي دانش و فناوري وجود لفهتفاوت زيادي ميان مؤ

راهبردي، موضوع با توجه به ديدگاه  بنابراينندارد. 

ي بندبعد اصلي شناسايي و دسته سازي در سهاريتج

هاي فرعي و كدها به ترتيب لفهه است. در ادامه، مؤشد

 .شودسبي در هر عامل اصلي، ذكر مياهميت ن

هاي داخل محيط دروني سازمان، عوامل و مؤلفه

گيرد. ساختار سازمان و كاركرد آن سازمان را در بر مي

گونگي راهكارهاي ها، چها و فرصتدر مقابل چالش

سازماني براي حفظ مشتريان كنوني و جذب مشتريان 

بالقوه، موقعيت مالي و سطح نقدينگي سازمان به منظور 

هاي محيط انجام عمليات روزمره سازمان از جمله مؤلفه

سازماني، روند. در مطالعه محيط دروندروني به شمار مي

 يتپس از بررسي و شناخت عوامل تأثيرگذار بر فعال

طور معمول نقاط قوت و ضعف سازمان در سازمان، به

 شود.هاي مختلف و ابعاد گوناگون تعيين ميزمينه
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 سازيسه بعد اصلی اثرگذار بر تجاري -1 شکل

نياي پر محور در دهاي پژوهشاز طرفي سازمان

بخشي خود هستند، تغيير امروز، خواهان بقا و افزايش اثر

 مرا بايد خود را با محيط تطبيق دهند و اين بنابراين

 يبرامستلزم توجه و تشخيص عوامل محيطي و درک آن 

ايجاد تعديالت و اصالحات ضروري است. در تحليل 

ا ها ركنيم كه دادهميمحيط، سازمان را سيستمي فرض 

 كند و براي بقاي خود بهها تبديل مييا ستاده به ستاده

باز  ستم را يک سيستمسي ،تياست. به عبارمتكي محيط 

يعني سيستمي كه با محيط خود تبادل  كنيم؛فرض مي

 طور كاملبهانرژي، ماده و اطالعات دارد و يک سيستم 

بسته سيستمي است كه به هيچ وجه از محيط انرژي 

كند و به هيچ وجه از خود به محيط انرژي دريافت نمي

رتباط كند. پس هر چقدر سازمان با محيط اساطع نمي

بيشتري داشته باشد سيستم بازتري است. هر عامل 

مؤثري كه در كنترل سيستم قرار دارد عضوي از سيستم 

م د محيط سيستناست و هر كدام كه قابل كنترل نباش

ک و ع نزديآيند. محيط سيستم نيز به دو نوبه شمار مي

. از نگاه انديشمندان برجسته دور قابل تقسيم است

 ،همچون پورتر، هانگر و ديويد.آر.فريد، راهبرديمديريت 

براي هر  راهكاردو محيط دور و نزديک در تدوين 

يرد. محيط نزديک گاي مد نظر قرار ميمجموعه و منطقه

سطحي از محيط بيرون سازمان است  يا محيط عملياتي،

كه تأثيرات آني و شديدي بر عمليات و سودآوري مؤسسه 

يح براي مديريت هاي خاص و صردارد و شامل مؤلفه

روي اين  توانداي هم سازمان ميبه گونهو  استسازمان 

همچنين محيط دور  محيط اثر بگذارد و هم اثر بپذيرد.

سطحي از محيط بيروني  يا محيط عمومي، دربرگيرنده

كه شامل عواملي است كه بر چگونگي  يک سازمان است

 ايهگذارد و به گونثير بلندمدت ميمديريت سازمان تأ

روي اين محيط اثر بگذارد و تواند است كه سازمان نمي

 تواند اثر بپذيرد.فقط مي

سازماني  عوامل دهد كهاين پژوهش نشان مي

ما با توجه به ا هستند، ثرسازي مؤمختلفي در تجاري

مقاله بررسي شده،  38در  گرفته روش فراتركيب صورت

عوامل تأثيرگذار اين طبقه در شش طبقه فرعي 

هكار راند از: مديريتي، منابع انساني، ارتيب عبارتتبه

 (2)محصول. جدول  سازماني، مالي، روابط سازمان و

 دهد.سازي را نشان ميثر بر تجاريماني مؤعوامل ساز

 سازي بر تجاري مؤثردهی عوامل سازمانی شکل -2جدول

 شماره برخی از منابع كد مفهومی ها )طبقات فرعی(لفهمؤ ردیف

 مديريتي 1

 35و31و22و20و16و11و8و1 قدرت مديريت عمومي

 24و16و11و9و3و2 قدرت ذهني

 33و29و25و24و21و11و8 شخصيتي

 منابع انساني 2

 33و32و27و24و22و11وو8و6و3و2 تخصص

 33و24و20و15و14و13و11و7و2 ثرهمكاري مؤ

 22و11و2 سطح درک عمومي

 سازماني راهكار 3
 33و29و28و27و24و20و11و9و8و5و2 راهبرديتفكر 

 33و29و28و24و16و14 توليد راهكار

سازمان

محيط نزديک

محيط دور
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 شماره برخی از منابع كد مفهومی ها )طبقات فرعی(لفهمؤ ردیف

 33و22و11و9و2 راهكار فناوري

 33و32و31و29و24و21و16و15و14و11و9و8و3 پول و سرمايه مالي 4

 روابط سازمان 5
 35و20و17و8و2و1 فرهنگ

 35و32و8و3 ساختار

 34و33و26و20و17و12 بازارنيازسنجي  محصول 6

 

ثيرگذار شناسايي شده در محيط نزديک عوامل تأ

فعان، نند از: ذياطبقه فرعي به ترتيب عبارت سهنيز در 

 دهد.اين عوامل را نشان مي (3جدول )قبا. ر مشتريان و

 سازي ثر بر تجاريدهی عوامل محیط فعالیت مؤشکل -3لجدو

 شماره برخی از منابع كد مفهومی ها )طبقات فرعی(لفهمؤ ردیف

 نفعانذي 1

 36و34و32و31و25و23و20و17و15و12و11و6و4 حمايت دانشگاه و صنعت

 38و37و34و33و24و22و17و15و10و8و6و4 ارتباط دانشگاه و صنعت

 32و29و11و2و1 سازيشبكه

 24و22و2و1 ارتباط بيرون سازماني

 مشتريان 2

 29و28و2و1 بازار

 27و24و23و19 بازاريابي

 34و31و30و11 خارجي بازارهاي

 29و23و22و2 محصوالت رقيب رقبا 3

 

ثيرگذار شناسايي شده در محيط دور نيز عوامل تأ

ند از: قانوني، اعبارتترتيب هفت طبقه فرعي بهدر 

اكميتي، ساختاري، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، ح

 دهد.اين عوامل را نشان مي (4فناوري. جدول )

 سازي دهی عوامل محیط عمومی موثر بر تجاريشکل -4جدول

 

 شماره برخی از منابع كد مفهومی ها )طبقات فرعی(لفهمؤ ردیف

 قانوني 1
 18و13و12و9و8و1 فكري مالكيت حقوق

 35و33و31و29و23و21و20 قوانين حمايتي

 اجتماعي 2

 13و9 معنوي هايحمايت

 24و21و16 سازيتجاري فرهنگ ترويج

 33و29و26 مصرف فناورانه ترويج فرهنگ

 حاكميتي 3

 29و24 كمک به بازارسازي

 23و19 تحقيقات سفارش از پشتيباني

 31و30 فناوري و علم هايپارک و رشد مراكز ايجاد

 38و33 كارآفريني و پژوهشي هاي حمايتيبرنامه

 32و31و29و21و19و16و12و11 هاي حمايتيزيرساخت ساختاري 4

 33و31و29و21و11و3و2 هاي حمايتيگذاريسياست سياسي 5

 29و24و23و3 اقتصادي كالن هايشاخص اقتصادي 6

 29و24و23 الملليفناورانه بين هايپيشرفت فناوري 7
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بدان  گيري كهعالوه بر تحليل نتايج در بخش نتيجه

د رسمي نظر به فوق، مطالب به توجه شود؛ بااشاره مي

 هامهارت و انساني عامل، [5هاي ديگر ]همانند پژوهش

 مراحل در بااليي اهميت مديريتي، از هايتوانمندي و

 . هستند برخوردار سازيفرايند تجاري مختلف

 گیرينتیجهبندي و جمع -6

 به اتكا از را پژوهشگر كلي، فرامطالعه يدر نگاه

ي مّهاي كبازنگري به اتكا انفرادي يا مطالعه يک نتايج

 يو فرصت داردمي مصون روايتي و سنتي غيركمّي و يا

 و تشابهات بتواند تا كندمي فراهم او براي ارزنده

 همطالع چندين نتايج در هاي پژوهشي مختلف راتفاوت

 يک از كلي تصويري تراكمي، يديد با و كند درک

 هب فرامطالعه بيان ديگر به دهد. ارائه پژوهشي فعاليت

 از حاصل هايداده كه دهدمي امكان پژوهشگران

 [.60كنند ] تركيب هم با را مطالعه و بررسي چندين

 اب كه است اين ايفرامطالعه مطالعات ترين مزيتمهم

 رد را مطالعه قدرت مطالعات مختلف، نتايج كردن ادغام

 همين دهند.دار افزايش ميمعنا نتايج يافتن جهت

 اخير، تعداد هايسال در كه است شده سبب ويژگي

گيري يابد اين حوزه افزايش چشم به مربوط مقاالت

ي روش «فراتركيب»كه هر چند الزم به ذكر است  .[51]

 ي براي تركيب نتايج پژوهشي گذشته كهيفاست ك

يعني درست نقطه مقابل  ؛اندبه صورت كيفي عمدتا  

رت ها به صوداده ،در فراتركيببه عبارتي . «فراتحليل»

، شوندتحليل مي يفيك معموال هستند و  يا كمي كيفي

ها به صورت كمي هستند هدر فراتحليل داد كهدر حالي

 .[61]دنشوي تحليل ميمبه صورت ك نيز و نتايج

 پژوهش، پردازي،طور كلي ايدهدر اين ميان، به

 هك است ارزشمند زماني آن، بر فناوري مبتني و نوآوري

ي صنعت اعتالي اساس اين شود. بر منجر ثروت به خلق

 و هاي علميپژوهش مرهون ايجامعه هر اقتصادي و

 ملع در هااين پژوهش نتايج كارگيريبه و يافتهسازمان

 ارتقاي و جامعه مختلف نيازهاي سازيوردهبرا منظوربه

 مصرف، بازار نياز است. تشخيص رفاه زندگي و سطح

 توسعه فناوري براي مطالعه و پژوهش انجام خلق ايده،

 ناپذيرمراحل اجتناب از آن سازيتجاري نهايت در و

از طرفي  .[62]جديد است  فناوري يک ايجاد و تولد

 ،دهدمي نشان نيز كشورها ساير تجربيات طوركههمان

نش و دا سازيتجاري پيشبرد موضوع به دستيابي براي

 شرايط مجموعه تريوسيع نگرش با است الزم فناوري

 نيازهايپيش و سازيتجاري فرايند بر مؤثر عوامل و

  .گيرد قرار توجه مورد آن مختلف

 و متفاوت نگاهي با شد تالش حاضر پژوهش در

كيد بر ورود أسازي با تموضوع تجاري ترجامع نگرشي

 هك داد نشان فراتركيب . نتايجشود به بازار بررسي

سازي موثر هستند. بايد توجه عوامل مختلفي بر تجاري

محصول يا دانش فناورانه به تنهايي عامل خلق داشت 

 ،برداري مفيد و مناسب از آنثروت نيست، بلكه بهره

خلق ثروت و رشد اقتصادي را در پي دارد. در اين راستا، 

سازي يا عرضه موفق محصول عالوه بر رفع موانع تجاري

چون عوامل و متغيرهاي همبه بازار، بايد به موضوعاتي 

هاي سازي، ريسکاثرگذار در فرايند تجاري

 فناورانه سازي در نزد صاحبان دانش و محصوالتتجاري

و نيز عوامل رشد و موفقيت عرضه محصول به بازار توجه 

 .[10] كافي صورت پذيرد

سازي ، موضوع تجاريراهبرديبا توجه به ديدگاه 

 حوزه) نزديک محيط سازماني، بعد اصلي عوامل سهدر 

شناسايي و  (عمومي محيط) دور محيط ،(فعاليت

 د فرعيبع 16 كه اين بعدها نيز داراي هبندي شددسته

ها و نتايج تحليل محتواي . بررسيهستند جز، 34 و

دهد در بعد سازماني، عوامل مي كمي مقاالت نشان

درصد(،  33) ند از: مديريتياثيرگذار به ترتيب عبارتتأ

درصد(،  20) سازماني راهكاردرصد(،  20) منابع انساني

درصد( و  9) درصد(، روابط سازمان 12) مالي

درصد(. همچنين در بعد محيط  6) هاي محصولويژگي

درصد(،  68) نفعان مختلفنزديک نيز توجه به ذي

 درصد( قرار دارند و در 8) درصد( و رقبا 24) مشتريان
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 25) نهايت در بعد محيط دور، به ترتيب عوامل قانوني

درصد(،  16) درصد(، حاكميتي 16) درصد(، اجتماعي

 اقتصاديدرصد(،  14) درصد(، سياسي 16) ساختاري

درصد( قرار دارند كه در ادامه  6) درصد( و فناوري 8)

 پردازيم.به تحليل برخي از اين عوامل مي

هاي درون طور كه اشاره شد، سازمان و فعاليتهمان

 است. نخستيندهنده اوليه يک مجموعه سازمان، شكل

ترين نقش شايد به مديريت يک سازمان برگردد و مهم

كند اين موضوع را تأييد ميپژوهش نيز كه نتايج 

هاي انساني توانمندي هاي فردي ولفه، مؤعبارتيبه

 مختلف مراحل در بااليي اهميت ويژه مدير ارشد، ازبه

سه اين عامل در  .[5]است  برخوردار سازيتجاري

لفه قدرت مديريت عمومي، قدرت ذهني و شخصيتي مؤ

 مديريت . قدرته استبندي شدشناسايي و طبقه

مي به تجربه، مهارت تخصصي و كارآفرينانه، توان عمو

داري و مديريت كردن مدير پرداخته و نشان تيم

دهد كه مديراني كه توان مديريت عمومي باالتري مي

ه پروژ دارند و با اصول مديريت به ويژه شيوه مديريت

 كه داراي مدرکنظر از اينآشنايي بيشتري دارند، صرف

ان ضريب موفق شدنش ، اكثرا رشته مديريت هستند يا نه

 ،هستندبيشتر بوده و كساني كه فاقد اين مهارت 

ها، در دليل عدم تمركز ذهني و ترس از ناشناختههب

سازي دانش و پژوهشي خود دچار مديريت تجاري

اند. قدرت ذهني به توان تجزيه و تحليل و مشكل شده

ريزي اشاره گيري مناسب، خالقيت و برنامهتصميم

ند كه در اين ميان شايد توان تجزيه و تحليل كمي

تري باشد. همچنين عامل شخصيتي مناسب، واژه مهم

 پذيري روحيه مدير، ظرفيتنيز به انگيزه و انعطاف

اي، اعتقادات، مشاوره هايو ميزان دريافت كمک جذب

پردازد كه در اين ميان، نقش انگيزه نظم و پشتكار مي

هاي مرتبط به كمک مدير و ظرفيت كسب مهارت

 . استمشاوره، بسيار محسوس 

منابع انساني و تيم كاري متخصص و همراه از ديگر 

اري ثر كهاي مؤهستند. تيمثيرگذار بر سازمان عوامل تأ

 از عوامل متخصص انسانيد كه شوهايي گفته ميبه تيم

ثيرگذار، متخصص در زمينه بازار و سطح درک تأ

 باشند تا همرخوردار بعمومي بااليي نسبت به مجموعه 

بتوانند توان تجزيه و تحليل محيط را داشته باشند و 

هاي سازمان هم با ميل و عالقه بيشتري در فعاليت

  مشاركت داشته باشند.

سازماني است. تفكر  راهكارمبحث مهم ديگر، 

در تفكر . استيكي از  اجزاي مهم اين عامل  راهبردي

تصوير بزرگ و يكپارچه و در عين حال كلي  ،راهبردي

گيرد. اين شيوه نگرش از محيط كسب و كار شكل مي

ها در كارگيري آنقواعد اثربخش و به الزمه كشف

همچنين  .است و نيازهايش راستاي پاسخ به مشتري

راستايي اين عوامل با مو ه فناوريتوليد و  موارد فني

هاي سازمان و همچنين مدل تمورياهداف، مأ

كار تخصصي بسيار مهم بوده و در اين ميان، وكسب

 راهكارهايويژه جه به شاخص مهم مزيت رقابتي و بهتو

پوشي است. ضمن ز غيرقابل چشمحوزه بازاريابي ني

ي، از توليد واقع پيشفناورانه كه  مناسب كه توليداين

فني خوبي داشته و توانسته باشد  سنجيامكان

و امتياز  كند سپرينمونه را با موفقيت  سازيمدل

ها را اخذ كرده و داراي ييديهتأ استانداردهاي فني و

د، باش فناوري توسعه هايپذيري و فعاليتتوان انعطاف

 نويدبخش مزيت رقابتي خوب سازماني خواهد بود.

مين مالي شركت و ي نيز به چگونگي تأمباحث مال

كند. از جمله عوامل ن اشاره ميقدرت جذب سرمايه آ

ثيرگذار در اين بخش، ارتباط خوب با مراكز تأ

راهكارهاي گذار خطرپذير و چگونگي اتخاذ سرمايه

مين مالي مختلف همچون فروش سهم مالكيت، تأ

گذاري مشترک، وام، واگذاري ليسانس محصول سرمايه

ل ها، به مسائپژوهشكه بيشتر با وجود اين. غيره استو 

سازي د مانع اصلي تجارياي به ديمالي و سرمايه

در اولويت چهارم مباحث  عاملاما اين  نگرند،مي

گيرد. به نقل از يكي از متخصصان و سازماني قرار مي

تن كه گرفاين است فعاالن اين حوزه، شايد تصور كلي 
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اما  كند،سازي را حل ميتجاري مشكالت وام و سرمايه،

دهد اگر مديران هاي تخصصي نشان مينتايج مصاحبه

مشخصي براي چگونگي جذب  راهكارسازمان، برنامه و 

 تنها بدهيدرآمد نداشته باشند، گرفتن وام و سرمايه، 

هاي ثير مثبتي در موفقيت شركتآنان را زياد كرده و تأ

كه توجه ن اينضم  .[61]محور نخواهند داشت پژوهش

پررنگي در نيز نقش بسيار  به خود ايده و محصول

 كه تقاضامحوريايگونهبه ،دسازي دارموفقيت تجاري

جامعه و تطابق  نياز ها، ضرورت و احساسپژوهش

ي راستايهايش با اين نياز، در كنار هممحصول و ويژگي

با اين نيازها، از ديگر عوامل  ساختار و فرهنگ سازماني

 .استثيرگذار سازماني تأ

محيط نزديک يا  ،كه اشاره شد گونههمچنين همان

محيط فعاليت، همان فضايي است كه سازمان يا منطقه 

كند. در محيط مورد مطالعه جايگاه خود را در آن پيدا مي

اركرد كتري بر عناصر و ثير مستقيمک و كاري كه تأنزدي

ميزان  له مهم يعني عوامل رقابتي وشركت دارد، مسئ

ها مطرح است، در اين مرحله شناسايي اثرگذاري آن

لي، رقباي جديد، قدرت عوامل رقابتي همچون رقباي فع

كنندگان مواد، محصوالت جايگزين، مينزني تأچانه

هاي ها و ساير گروهها، اتحاديهقدرت نسبي دانشگاه

هايي مانند مدل پورتر )مدل نفع با استفاده از مدلذي

قابتي( و آگاهي از ميزان اثرگذاري اين عوامل نيروهاي ر

 گيرد.سيستم مورد توجه قرار مي كاركردبر 

عدم ارتباط مجموعه با عوامل محيطي اطراف، 

توان اقدامي انجام داد و به نشدني است. به عبارتي نمي

نفعان مختلفي كه در اطراف سازمان حضور دارند، ذي

حوزه دانش و  عاننفتوجهي كرد. دو نهاد مهم از ذيبي

ان مدير ،فناوري، دانشگاه و صنعت هستند. به عبارتي

بايد توجه جدي به اين دو  حوزه دانش و فناوري كشور،

 افزايي وثيرگذار داشته باشند و در راستاي همنهاد تأ

 طور معمولبهها اقدام كنند. نزديک كردن خواسته

 سههاي انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت در روش

انتقال غيرتجاري  -1 [:63]دسته قابل تقسيم هستند 

ها و مكالمات پژوهشي، در قالب سمينارها، نشست

ها، ارتباطات غيررسمي و تغيير نشريه و كنفرانس

انتقال تجاري در قالب پژوهش مشاركتي،  -2كاركنان. 

ي، صدور اپژوهش قراردادي، خدمات فني و مشاوره

 ايجاد شركت جديد -3و  مجوز و خريد مالكيت فكري

)مراكز رشد دانشگاهي به استقالل رسيده(. عمده بحث 

. همچنين است 3و  2سازي بيشتر روي موارد تجاري

 ه دانش، پاداشدر حوز دهند عمدتا ها نشان ميبررسي

 علمي در انتقال تهيأ اعضاي مشاركت براي بيشتر

 در دانشگاه استقرار نامه ارتقا،فناوري با توجه به آيين

 پيشرفته، هاي فناوريشركت غلظت با ايمنطقه

 و انتقال فناوري از حمايت در دانشگاه روشن موريتمأ

 ييممستق رابطه دانشگاهي فناوري انتقال دفتر تجربه

 عزم واقعي و دارد. همچنين اراده سازيتجاري با تقويت

 زا كارآفرينانه فرهنگ ها و ايجاددانشگاهرييسه  تهيأ

به باال، از  پايين پايين و همچنين به سازمان باالي

فناوري و نزديكي دو نهاد  انتقال در افزايش ثرمؤ عوامل

  [.64است ]دانشگاه و صنعت 

و  ههاي ارتباطي دانشگااز ديگر عوامل موفقيت حلقه

هاي واسطه دانشگاه و توان به وجود سازمانمي صنعت

 فناوري و علم هايپارک يا رشد صنعت همانند مراكز

 ودكه وج ن دفاتر انتقال فناوري اشاره كردموفق و همچني

 ادفكري و ايج مالكيت مديريت براي پويا مشيخط يک

 عهاختراع و توس ثبت حق براي اعتبار تأمين هايمكانيزم

صنعت، بدون شک نقش  نياز راستاي در كارآفرينان طرح

ا هسازي دارند. سازمانبسيار مهمي در موفقيت تجاري

ر و تارتباط دوستانه ر اندازه كه بتوانند با محيط خوده

پايدارتري ايجاد كنند، در مقابل تحوالت و تغييرات، 

سازي و قدرت شبكه ءشوند. خالتر ميتر و محكممقاوم

مشهود  تعامالت و مذاكره در حوزه دانش و فناوري كامال  

اين حوزه نيز به  در هاي فعالها و شركتاست و سازمان

 [.65]سازي مناسب هستند تبع آن، گرفتار عدم شبكه

 ايجاد براي خارجي و داخلي قوي هايشبكه تشكيل

 سسات،مؤ ها،شركت كارآفرينانه دانشجويان، همكاري
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كنندگان و كنندگان، عرضهمينخارجي، تأ كارآفرينان

 شركاي تجاري ضروري است.

يز از ديگر عوامل بازار و توجه ويژه به مشتريان ن

 زا بازار، پشتيباني بر . تمركزاستمهم محيط نزديک 

 فروش، توجه به مداري، توجهبازار، مشتري تقاضاهاي

بازاريابي و حتي صادرات محصول به بازارهاي  به

سازي هستند. هاي پرتكرار حوزه تجارياز واژه خارجي

زه دانش و فناوري كه هاي حو، شركتدر نگاهي جامع

 پريساي مديريت بازار را مرحله پنجيند نستند فراتوا

كنند، عالوه بر كسب موفقيت نسبي، به استمرار 

فرايندي كه [، 66]هستند اميدوار هاي آتي نيز موفقيت

 شود،ررسي كليات آن شروع مياوليه بازار و ببا  پژوهش 

ازار هدف و بندي بازار، انتخاب بسپس به بخش

و آميخته بازاريابي يعني محصول، د پردازيابي ميجايگاه

داده  درستي تشخيصقيمت، توزيع، ترويج و تبليغ را به

دارد. و كنترل مستمر آن گام بر مي و در جهت اجرا

كه مديران و كارشناسان حوزه دانش و فناوري ضمن اين

 نبايد نسبت به رقبا غفلت كنند.

توجه به محيط دور نيز شرايط و الزامات خودش را 

شامل عوامل  طور معمولبهاين محيط  دارد.

محيطي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و زيست

ثير فناورانه است كه از خارج سازمان بر آن تأعوامل 

 گذارند.مي

 هايفكري، سياست مالكيت حقوق توجه به مديريت

 حمايتي حمايتي، قوانين مقررات و مجوزدهي، قوانين

اتي و گمركي آن و همچنين مالي بنيان و امتيازاتدانش

فناورانه از  خريد محصوالت براي حمايتي هايسياست

. از ديگر استلفه قانوني اين پژوهش عوامل مهم مؤ

عوامل مهم محيط دور، عوامل اجتماعي در حوزه 

فرهنگي، تغيير و ترغيب  هاي. حمايتاستسازي تجاري

 به حوزه توليدكنندگان و كنندگانمصرف هاينگرش

 انبنيپيرامون مباحث دانش عمومي رسانيري، اطالعفناو

با  ،مصرف شايسته ايراني مردم و تبليغ فرهنگ براي

 هاي موفق تجارياي از شركترسانه پشتيباني و حمايت

يني از موضوعات شناسايي كارآفر فرهنگ و شدههمراه 

است. حاكميت و لفه اجتماعي اين پژوهش شده در مؤ

ترين عامل مهم عنوانبه اجرايي، دولت،در رأس نهادهاي 

 شود. ايجادشناخته مي پژوهش نتايج سازيتجاري

 هايو ويژگي مناسب بازار و ملي نوآوري سيستم

تالش و توجه جدي  ، بهسازيعملياتي براي ساختاري

 تواندمي عنوان مثال، دولتبه دارد؛ نيازمردان دولت

 يلهوس به پژوهش نتايج سازيبراي تجاري اوليه انگيزه

 نتايج كارگيريبه ها برايپروژه مجري از درخواست

همچنين  كند. ايجاد را مستمر هايپروژه در پژوهش

بار همراه با  نخستين براي بازار نفوذ در از حفاظت

 فرهنگ و هاپژوهش تسريع براي پشتيباني و حمايت

 .استثيرگذار دولت هاي تأكارآفريني از ديگر نقش

، توجه به ي ديگركشورها تجربه از منديرههمچنين به

اقتصادي  هايتحريماقتصادي و  كالن هايشاخص

يگر ي از دالمللفناورانه بين هايالمللي و پيشرفتبين

هاي سياسي، اقتصادي و فناوري هلفعوامل مهم مؤ

 . تأثيرگذار است

در پايان بايد گفت در اين مقاله، بررسي 

سازي به صورت عام بوده، هاي مرتبط با تجاريپژوهش

د اين پژوهش در يک حوزه شوبنابراين پيشنهاد مي

غيره و  يخاص موفق همانند حوزه نانو، صنايع دفاع

 صورت متمركز نيز صورت گيرد. به
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Abstract 

Commercialization is one of the important steps in the innovation development process, converting 

research and invention to a marketable product. On the other hand, the influence of several indicators 

on the process of developing commercialization should be studied and identified. Considering the 

importance of the issue, the aim of this study was employing comprehensive approach and strategic 

perspective to identify indicators of commercialization in Iran. For this purpose, in this study, meta-

synthesis approach was employed to analyze other researchers’ results and findings. With 

comprehensive studies conducted on factors influencing commercialization in scientific databases, 38 

articles were eventually identified. Results in three basic dimensions of organizational close 

environment and far environment were classified,containing 16 subsidiary dimensions and 34 

components. The results show that in organizational dimension contributing factors include 

management, human resources, corporate strategy, financial and organizational relationships as well as 

product specifications. in the close environment, various stakeholders, customers and competitors 

should be regarded. Furthermore, ultimately in the far environment, there are regulatory, social, 

governance, structural, political, economic and technological factors. 

Keywords: Strategy, Commercialization, Entry Market, Meta-Synthesis 
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