تجاريسازي موفق فناوري با رويکرد تيمي

چکیده
ايدهپردازي ،پژوهش و نوآوري فناورانه ،زماني ارزشمند است که منجر به خلق ثروت شود .تجاريسازي روشي است که
ميتوان به واسطه آن علم را به اقتصاد گره زده و به خلق ثروت از نوآوري پرداخت .موفقيت در توسعه و تجاريسازي فناوري،
مستلزم کنار هم قرار گرفتن عوامل متعددي از جمله تفکر خالق ،دانش فني مناسب ،تفکر و روحيه کارآفريني و منابع مالي
است .اما به ندرت پيش ميآيد يک فرد به تنهايي همه اين ويژگيها را داشته باشد .از اين رو ،بهترين راهکار براي تجاريسازي
موفق فناوري ،ايجاد تيمي متشكل از چهار شخصيت مختلف با ويژگيهاي فوق ميباشد :اين چهار شخصيت عبارتند از مخترع/
نوآور ،سرمايهگذار ،فناور و كارآفرين.
اين مقاله ضمن بررسي تعاريف و مفاهيم تجاريسازي ،به سيزده مرحله در فرايند تجاريسازي -از ايدهپردازي تا توسعه
موفقيت و رشد -اشاره ميکند .در ادامه تشکيل تيم نوآوري را به عنوان يکي از راهکارهاي موفقيت تجاريسازي پيشنهاد داده و
به بيان ويژگيهاي تيم نوآوري و اعضاي آن و نقش آنها در مراحل مختلف تجاريسازي ميپردازد .در پايان مقاله نيز به منظور
دستيابي به دستاوردهاي بيشتر و بهتر در حوزه تجاريسازي ،با توجه به شرايط موجود کشور پيشنهاداتي ارائه شده است.
واژگان كليدي
ايده ،نوآوري ،تجاريسازي ،تيم نوآوري.

مقدمه
ايدهپردازي ،پژوهش ،نوآوري و فناوري
مبتني بر آن ،زماني ارزشمند است که منجر به
خلق ثروت شود .بر اين اساس اعتالي صنعتي
و اقتصادي هر جامعهاي مرهون پژوهشهاي
علمي و سازمانيافته و به کارگيري نتايج اين
پژوهشها در عمل به منظور برآورده نمودن
نيازهاي مختلف جامعه و ارتقاء سطح زندگي
و رفاه است .تشخيص نياز بازار مصرف ،خلق
ايده ،انجام پژوهش و مطالعه براي توسعه
* نويسنده مسئول

فناوري و در نهايت تجاريسازي آن از مراحل

از نقاط ضعف عمده کشورهاي در حال توسعه

اجتنابناپذير تولد و ايجاد يک فناوري جديد

در فرايند صنعتي شدن است.

است]1[.

مطالعات نشان ميدهد از حدود 1000

يکي از داليل اصلي سرعت پيشرفت و

ايده خام تنها  1يا  2ايده در بازار به موفقيت

توسعه فناوري در کشورهاي صنعتي ،توجه به

ميرسد ]2[.ايدهها براي تبديل شدن به يک

فرايند تجاريسازي نتايج پژوهشهاي داخلي

کسب وکار موفق و سودآور بايد تجاري شوند و

آن کشورها بوده است .از سوي ديگر ،عدم

تجاريسازي به عنوان يک فرايند غيرخطي و

توانايي الزم جهت تجاريسازي و پيادهسازي

پيچيده ،مستلزم ايفاي نقش بازيگران مختلف

دستاوردهاي پژوهشي در محصوالت و

با توانمنديهاي متفاوت است .در کشور ما

فرايندهاي جديد و عرضه آنها به بازار ،يکي

راهکارها و رهنمودهاي تجاريسازي به
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خوبي شناسايي و تدوين نشده و در عمل اين

براي برآوردن تقاضاي يک بازار .در تعريف

موفقيت تجاريسازي بوده و از سوي ديگر با

فرايند که نيازمند مهارتهاي مختلف است به

ديگري که از تجاريسازي فناوري ارائه

بروز اشتباهات معمول در فرايند تجاريسازي

تجربه ،ذوق و سليقه و ابتکار شخص کارآفرين

شده« ،فناوري» و «تجاريسازي» از يکديگر

مانع موفقيت آن باشد .طي کردن مسير ايده

بستگي دارد .اتکاء به قابليتهاي فردي و نبود

تفکيک شده است .در اين تعريف «فناوري»

تا محصول و به بازار رسانيدن آن ،دغدغه اکثر

روشهاي مدون در راستاي تجاريسازي

دربردارنده محصول بوده و «تجاريسازي» بر

کارآفريناني است که با ايدههاي نوآورانه قدم به

ايدهها ،مانع رشد کارآفريني مبتني بر نوآوري

ايجاد بازار ،نام و نشان تجاري و بيشينه کردن

عرصه کسب و کار ميگذارند .واقعيت اين است

و ايدههاي نوآورانه شده و تنها درصد کمي

سود حاصل از اين بازار تأکيد دارد]4[.

كه هيچ الگوي قطعي و بالمنازعي در اين زمينه

از ايدههاي جديد که پتانسيل تبديل به

بر اساس نظر مارتينيک و همکاران ()2002

محصولي سودآور را دارند ،به مرحله توليد و

تجاريسازي يکي از روشهايي است که

تجاري شدن ميرسند]3[.

ميتوان به وسيله آن علم را به اقتصاد گره زد.

با توجه به تعاريف فوق ،تجاريسازي

از اصطالح تجاريسازي تعاريف مختلفي ارائه

فناوري را ميتوان به بازار رسانيدن يک ايده

با توجه به اهميت توسعه فناوري و تأکيد

بيشتر يک «هنر» است تا علم]6[.

شده است؛ برخي آن را صرفاً استانداردسازي

يا يک نوآوري دانست و از اين رو ،امروزه

مبتني بر فناوري طي سالهاي اخير ،اين

عمليات توليد براي ارائه و انتقال دانش فني به

تجاريسازي به يکي از حلقههاي اصلي

مقاله ،پس از بررسي مفهوم و مراحل فرايند

سايرين دانستهاند.

فرايند نوآوري تبديل شده است .پژوهشگر

کشور بر تجاريسازي ايدههاي نوآورانه و

تجاريسازي فناوري ،به ارائه راهکاري براي

برخي تجاريسازي را فرايند انتقال

ابتدا بايد ايده را خلق کرده و پرورش دهد.

تجاريسازي موفق ايدههاي نوآورانه خواهد

دانش و فناوري از يک شخص يا گروه

سپس در مرحله توسعه ،آن را به فناوري

پرداخت.

به شخص يا گروه ديگر به منظور

مورد نظر تبديل کند و در نهايت وارد مرحله

به کارگيري آن دانش جديد در يک سيستم،

تجاريسازي فناوري شود]7[.

مفهوم و مراحل فرايند تجاريسازي
تجاريسازي فرايندي است که از تمام

فرايند ،محصول و يا يک شيوه انجام کار
تعريف کردهاند]5[.

فرايند توسعه و تجاريسازي فناوري جديد،
يک فرايند ساده و خطي نيست؛ بلکه فرايندي

پتانسيلهاي ممکن استفاده ميکند تا کساني

در سادهترين تعريف ،تجاريسازي به انتقال

بسيار پيچيده و چند مرحلهاي بوده و مراحل

که در نوآوري فناورانه سرمايهگذاري ميکنند،

فناوري بسيار نزديک است؛ به عبارت ديگر،

مختلف آن مستلزم ايفاي نقش بازيگران

بتوانند فوايد ايجاد شده به وسيله نوآوري را

فرايند تجاريسازي همان فرايند انتقال دانش

مختلف با توانمنديهاي متفاوت است.

به دست آورند .به عبارت ديگر ،تجاريسازي

و فناوري از دانشگاهها و مراکز پژوهشي به

با توجه به مدل ارائه شده توسط توهيل و

فناوري بخشي از نوآوري فناورانه است و اگر

صنايع موجود يا کسب و کارهاي جديد است.

همکاران ( ،)2008مراحل اصلي فرايند توسعه

نوآوري را از پرداختن به ايده تا ورود به بازار

[]4

و تجاريسازي فناوري ،عبارتند از [:]8

در نظر بگيريم ،بدون تجاريسازي ،نوآوري و

تجاريسازي فرايندي پيچيده و متأثر از
عوامل متعدد زيرساختي ،فناوري ،کسب و

مرحله  -1ايدهپردازي:

تجاريسازي فناوري ،عبارت است از

کاري ،اجتماعي ،سياسي ،تاريخي و ...است.

اين مرحله شامل خلق يا يافتن ايدههاي

فرايند خلق محصول مناسب با قيمت مناسب

عواملي که هر کدام ميتواند از يک سو عامل

در نتيجه فناوري وجود نخواهد داشت]3[.

....................................................
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وجود ندارد و ميتوان گفت که تجاريسازي

جديد است.

در اين مرحله ،ايدهها با توجه به

فناوري و محصول مبتني بر آن ،به منظور

اين مسير ،موانعي پيش روي افراد وجود دارد.

امکانپذيري و شرايط توسعه آنها غربال شده

موفقيت در رقابت بايستي با ظاهري مناسب

برخي از اين موانع عبارتند از کمبود اطالعات،

و بهترين ايدهها انتخاب ميشوند.

در بازار عرضه شود.

توانمنديهاي ناکافي نيروي انساني ،موانع
سياسي و اقتصادي ،سرمايه و موانع ساختاري

مرحله  -3سرمايهگذاري روي ايده منتخب:

مرحله  -9بازاريابي و فروش فناوري:

جذب سرمايهگذاران مناسب براي توسعه

در اين مرحله محصول به بازار عرضه شده و

ايده در اين مرحله صورت ميگيرد.

به فروش ميرسد.

و سازماني]7[.
چهار عنصر اصلي در موفقيت تجاريسازي
يک ايده خوب عبارتند از :کار تيمي،
برنامهريزي ،نظم و ترتيب و پشتکار که از اين

مرحله  -4توسعه ايده منتخب:

مرحله  -10پيگيري فناوري:

ميان ،کار تيمي مهمترين عنصر است .بدين

از اين مرحله تالش براي فعاليت جدي روي

پس از فروش محصول ،بايد از اينکه

دليل که بيشترين احتمال موفقيت تجاري ،از

ايده و توسعه محصول/خدمت متناسب با آن

مشتريان توانايي و مهارت الزم براي استفاده

طريق تشکيل تيم نوآوري امکانپذير است]9[.

آغاز ميشود.

از آن را دارند ،اطمينان حاصل شود.

در مقاله ديگري که به بررسي بهترين
تجارب تجاريسازي فناوري نانو پرداخته،

مرحله  -5طراحي و ساخت فناوري:

مرحله  -11پايش فناوري:

راهاندازي شرکتهاي نوپا به عنوان روش

طراحي فناوري و محصول مبتني بر ايده و

اين مرحله در صورتي مطرح ميشود که

تجاريسازي مورد بررسي قرار گرفته است.

فناوريهاي الزم براي توليد محصول در اين

حق امتياز فناوري به ديگران واگذار شده

در اين مقاله ،عوامل موفقيت و شکست در

مرحله انجام ميشود.

باشد .در اين صورت بايستي درآمدهاي حاصله

مراحل مختلف راهاندازي ،سرمايهگذاري ،و

از فناوري پايش شود.

رشد به شرح جدول 1بيان شده است [.]10

مرحله  -6ارائه نمونه آزمايشي فناوري:

پس از طراحي فناوري ،بايستي نمونه

با توجه به مطالب فوق ،به نظر ميرسد
مرحله  -12بهبود فناوري:

عامل انساني و مهارتها و توانمنديهاي او،

آزمايشي محصول/خدمت به منظور تعيين

در اين مرحله ،بهبود فناوري با استفاده

از اهميت بااليي در مراحل مختلف فرايند

مشکالت و نقاط قوت محصول و ارزيابي نظر

از نظرات مشتريان و بازخوردهاي دريافتي

تجاريسازي برخوردار است .از اين رو تمرکز

مشتريان اوليه تهيه و ارائه شود.

و نيز با ترکيب فناوريهاي مختلف و ايجاد

اين مقاله روي فرد/افرادي است که فرايند

سيستمهاي يکپارچه صورت ميگيرد.

تجاريسازي را به پيش ميبرند.

مرحله  -7استانداردسازي فناوري:

استانداردسازي با هدف دستيابي به توليد
انبوه با هزينه کمتر و کيفيت بهتر صورت
ميگيرد.

مرحله  -13توسعه موفقيت و رشد:

تيم نوآوري

توسعه موفقيت با توجه به درسهاي

از آنجايي که تجاريسازي فناوري ،نياز به

آموخته شده در طول فرايند صورت ميگيرد.

مهارتهاي مختلفي دارد ،به ندرت يک فرد

مراحل مختلف فرايند تجاريسازي نياز به

ميتواند يک ايده را مطرح کرده و سپس،

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مرحله  -2ارزيابي و غربال ايدهها:

مرحله  -8بستهبندي فناوري:

توانمنديها و مهارتهاي مختلف دارد و در
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جدول  :1عوامل موفقيت و شکست در تجاريسازي (ايجاد شرکتهاي نوپا)[]10

به تنهايي ،آن را به طور موفق تجاري کند.

بهترين و مجهزترين تيم براي تجاريسازي

از سوي ديگر ،همزمان با افزايش پيچيدگي

فناوري ،تيمي است كه متشكل از چهار

فناوري و فراگير شدن قوانين و مقررات

شخصيت

مخترع/نوآور،

دولتي و دشوار شدن آنها ،يک فرد ،به سختي

سرمايهگذار ،فناور و كارآفرين]9[.

مختلف

باشد:

مجسم کرده و به تصوير بکشند.
متعصب :زماني که افراد خالق/نوآور يک
ايده بزرگ را ارائه ميکنند ،اعتقاد آنها اين

ميتواند يک ايده خوب را بدون دريافت
کمکهاي فراوان به بازار رسانده و تجاري

مخترع /نوآور

است که اجرا و کاربرد اين ايده بهترين نعمت

کند .بنابراين ،تجاريسازي موفق از طريق کار

مخترع /نوآور ،فردي است که براي اولين بار

براي نوع بشر خواهد بود .در واقع ،اکثر ايدهها

يک فرايند يا محصول جديد و بهتر از موارد

نشاندهنده شکستهاي فراوان قبل از ارائه

به عبارت ديگر ،ايجاد «تيم نوآوري»،

موجود را خلق (اختراع) و عرضه ميکند]11[.

مفهومي است که به عقيده مخترع ،يک

يکي از مسائل بسيار مهم و حياتي در فرايند

برخي خصوصيات مخترعان به شرح زير

تيمي حاصل ميشود.

تجاريسازي ايدههاي خوب است .يک تيم

....................................................
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کاربرد و استفاده آنچه را که تصور ميکنند،

موفقيت بزرگ خواهد بود.

است [:]9

نوآوري قدرتمند براي تجاريسازي فناوري،

خالق :اولين مشخصهاي که اکثر افراد به

محافظهکار :مخترعان/نوآوران تمايلي به

تيمي متشکل از چندين شخصيت يا نقش با

نوآوران /مخترعان نسبت ميدهند ،خالقيت

بيان پايه و اساس طرز کار ايده خود ندارند.

تصاوير ذهني متفاوت از ايده مورد نظر است.

است .ايدهها و مفاهيمي که افراد نوآور/

اين تيم بايستي شامل افرادي با خصوصيات

مخترعان با آنها سر و کار دارند ،براي مردم

بوده و معتقدند اگر مراقب نباشند ،سايرين

و توانمنديهاي متفاوت باشد که در مراحل

عادي جالب توجه و فوقالعاده است .اين

درصدد دزديدن ايده آنها برميآيند .در نتيجه،

مختلف تجاريسازي به ايفاي نقش ميپردازند

امر بدين دليل است که آنها اشياء و امور را

تمايلي به آشکار ساختن هيچ بخشي از ايده

و حضور آنها احتمال موفقيت تجاريسازي را

در فضاي تجربه و تحصيل خود ،متفاوت با

خود ندارند.

افزايش ميدهد]9[.

سايرين ميبينند .به عالوه ،آنها ميتوانند

به عالوه ،اين افراد معموالً بدگمان و بدبين

داراي پشتکار :مخترعان/نوآوران هرگز

ايجاد ميکنند .اوج مهارت يک سرمايهگذار،

چيزي را فراموش نميکنند و هرگز منصرف

شناسايي ايدههاي خوب و ارزشمند و تشخيص

نميشوند .تحملپذيري ،منجر به پشتکار

آنها از ايدههاي بيارزش است.

بيطرف :اغلب سرمايهگذاران نسبت به ايده
يا مفهوم جديد مطرح شده بيطرف بوده و
فقط به پول عالقه دارند .بهترين مشخصه

(توسط سايرين) ،شکست در آزمايشها و

متمرکز روي بازگشت مالي :عليرغم اين

همچنين مشکالت مالي ميشود .از سوي

واقعيت که سرمايهگذاران هميشه درک

ديگر اين خصوصيت باعث گير افتادن آنها در

واضحي از مفاهيم فناورانه ندارند ،پول را به

شکستهايشان ميشود.

خوبي درک ميکنند! به عبارت ديگر ،آنها پول

عدم عالقه به جزئيات فني :سرمايهگذاران

را مقياسي براي اندازهگيري عملکرد ميدانند.

اغلب به عدم عالقه به جزئيات فني متهم

اين ديدگاه ،به بهبود ايدههاي مبهم و ايجاد

ميشوند .نقش سرمايهگذاران ،درک مفهوم

بهبودهاي خالقانه در آنها کمک ميکند.

کلي تأثير بالقوه توسعه و تجاريسازي موفق

سرسخت:

سرسختي

در

مخترعان،

مشخصهاي است که همراه با تعصب و پشتکار
است .عدم تمايل به تغيير در مفاهيم اوليه براي

واقعبيني است.

است .نيازي نيست که سرمايهگذاران معادالت

مخترعان غيرعادي نيست ،حتي اگر تغييرات

ناشکيبا و بيحوصله :سرمايهگذاران به

نشاندهنده بهبود قابل توجهي باشند! اين

ناشکيبايي و بيحوصلگي نسبت به اعضاي

افراد معموالً ايده سايرين را نميپذيرند.

اين سرمايهگذاران بيطرف ،هدفگرايي و

را بررسي کرده يا آزمايشها را تکرار کنند.

تيم نوآوري مشهورند ،در حالي که نوآوري

فناور

و تجاريسازي و فعاليت اعضاي تيم -شامل

فناور ،فردي است که از دانش علمي براي

سرمايهگذار

ارزيابي ،برنامهريزي ،توسعه ،ساخت ،تست،

حل مسائل و مشکالت عملي استفاده ميکند.

سرمايهگذار ،فردي است که با هدف کسب

فروش ،تعمير و پايش ايده جديد -نياز به

[]12

سود ،روي يک يا چند دارايي (سهام ،کاال و

زمان دارد .چندين دليل براي اين مسأله بيان

خصوصيات فناور عبارتند از [:]9

محصول ،ايده و  )...سرمايهگذاري ميکند.

شده است:

متمرکز روي فناوري :نقش اصلي فناور،

[ ]11از جمله خصوصيات سرمايهگذار،
ميتوان به موارد زير اشاره کرد [:]9
شناخت و درک مناسب از افراد :مشخصه
اصلي يک سرمايهگذار ،توانايي شناسايي افراد
موفق و سرمايهگذاري روي آنهاست.

 -1سرمايهگذاران معموالً جنبههاي فني

بررسي فناوري مخترع است تا مشخص شود

ايده را به طور کامل درک نکرده و به همين

که آيا ايده مطرح شده ،ايده خوب و مناسبي

دليل پيچيدگيهاي مسير تجاريسازي را

است يا خير .اگر ايده مطرح شده ،ايده خوبي

درک نميکنند؛

باشد ،مرحله بعدي کاربردي کردن آن با

 -2سرمايهگذاران ميزان تالشهاي مالي،

کمترين هزينه است .برخي فناوران ممکن

احساسي و معنوي مراحل اوليه ايجاد مفهوم

است به عنوان يک مخترع همکار يا شريک

جديد و توسعه آن را درک نميکنند؛

سرمايهگذاري در تيم حضور داشته باشند.

داراي ارتباطات خوب و مناسب :يکي ديگر از

 -3از ديدگاه سرمايهگذاران ،زمان به

مشخصههاي مهم يک سرمايهگذار موفق ،ارتباط

معني پول است و هر چه زمان صرف شده

مناسب با افرادي است که فرصتي براي موفقيت

براي دستيابي به هدف بيشتر باشد ،بازگشت

البته اين نقش ،در اولويت بعدي نسبت به
نقش ارزياب و توسعهدهنده قرار دارد.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

باالي مخترعان/نوآوران در مواجهه با استهزاء
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توسعهمحور :اگر فناور متقاعد شود که

ارزشمندي در طراحي و پيادهسازي عمليات

و سپس تجاريسازي و رساندن آنها به بازار

ايده مطرح شده ،يک ايده مؤثر و موفق است،

و رويههاي نگهداري و تعميرات باشند،

همراه با سودآوري ،نيازمند حضور افراد

ميتوان بدون پرداخت هيچ هزينهاي از او در

مسئوليت نهايي وضع ،اجرا و پايش اين رويهها

فوق در تيم نوآوري است .به عبارت ديگر،

تيم نوآوري کمک گرفت ،چرا که چنين فردي

بر عهده فناور است.

تجاريسازي موفق ،مستلزم منعطف بودن
تيم نوآوري ،تعامل مناسب بين اعضاي تيم و

عالقهمند به پيگيري توسعه ايده خواهد بود.
اين افراد ،عالقهمند به کشف روشهايي براي

کارآفرين

تمرکز روي هدف مشترک يعني تجاريسازي

بهتر کارکردن اشياء با هزينه کمتر هستند.

کارآفرين ،صاحب يک ايده ،يک بنگاه يا

سودآور است .در اين راستا ،تمامي نقشهاي

شرکت سرمايهگذاري خطرپذير است که

ذکر شده ،براي تجاريسازي موفق ضروري

خطر ذاتي شروع کسب و کار و ارائه محصول/

و حياتي هستند .البته گاهي اوقات ،افراد

خدمت جديد را ميپذيرد]11[.

همزمان با ارزيابي ،تکامل و توسعه ايده،

عالقهمند به بهبود و تسهيل عمليات:

نقش فناور ،فقط يک نقش فني نيست .فناور
بايد قادر به تجسم ايده يا مفهوم از نظر
امکانپذيري آن در کوتاهمدت و پتانسيل بازار

فرد کارآفرين داراي خصوصيات زير است
[:]9

نقشهاي خود را عوض ميکنند.
در جدول  2نقش اعضاي تيم نوآوري در

در بلندمدت باشد .به عالوه ،رويکرد فناور به

موفقيتمحور :کارآفرينان افرادي مصمم

فرايند تجاريسازي ارائه شده است .الزم به

ارزيابي ،بهبود ايده اصلي است و سعي ميکند

بوده ،اعضاي تيم را تحريک و تشويق ميکنند

ذکر است ،برخي افراد ممکن است در طول

پتانسيل ايجاد بهبود در راستاي کارکرد

و مشخصه آنها سطح باالي انرژي ،انتخاب

مسير تجاريسازي چندين نقش داشته باشند.

بهتر محصول با هزينه کمتر و عملکرد قابل

عقاليي و جستجوي موفقيت است.

همانطور که از جدول  2برميآيد ،در

ترکيبکنندهديدگاههايسايرين:کارآفرينان

ابتداي فرايند ،فرد مخترع مهمترين نقش

به خوبي به تيم نوآوري در جهت همکاري

را دارد .به عبارت ديگر فرايند تجاريسازي

عالقهمند به بهينهسازي هزينه :مخترعان/

با يکديگر کمک ميکنند ،زيرا توانايي ترکيب

بر مبناي ايده اوليه مخترع آغاز ميشود .در

نوآوران ،اغلب در برآورد هزينه عملي کردن

نقشها و وظايف ديگر بازيگران تيم نوآوري

مراحل بعدي ،فناور تا حدود زيادي جايگزين

يک ايده ،ضعيف هستند .اين امر تا حدودي

را دارند.

يا همکار فرد مخترع ميشود .از سوي ديگر

اطمينان را تشخيص داده و آن را محقق کند.

بدين دليل است که مخترعان معتقدند ايده

بررسي و ارزيابي ايده اوليه وظيفه فناور است

آنها بهترين بوده ،ارزش آن کام ً
ال مشخص

متمرکز بودن :زماني که فرد کارآفرين

و با توجه به اينکه فرد مخترع نسبت به ايده

بوده و تجاريسازي آن به آساني انجام خواهد

متقاعد شد که برنامه دقيق بوده و تيم مناسبي

خود تعصب دارد ،بايستي تعامل و جايگزيني

شد .از اين رو ،فناور شخصي است که بايد

براي اجراي برنامه وجود دارد ،عالقهمند به

اين دو به گونهاي انجام شود که حساسيت

واقعبيني بودجهاي را وارد فرايند تجاريسازي

ادامه حرکت در راستاي تجاريسازي ايده

مخترع نسبت به اختراع خود منجر به توقف

کند.

ميشود.

فرايند نشود.
سرمايهگذار ،مسئوليت تأمين منابع مالي

متمرکز روي عمليات و نگهداري و

تعميرات :اگرچه مخترعان ميتوانند منابع

....................................................
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مديريت ارتباط و تعامل در تيم نوآوري

فرايند را بر عهده دارد و از آنجايي که مخاطره

شناسايي و ارزيابي ايدهها و مفاهيم مناسب

فرايند تجاريسازي باال است ،مخترع و فناور

جدول  -2نقش اعضاي تيم نوآوري در مراحل مختلف فرايند تجاريسازي
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ادامه جدول  -2نقش اعضاي تيم نوآوري در مراحل مختلف فرايند تجاريسازي

بايد به نحو مناسبي توجيه فني و اقتصادي

مراحل مختلف اين فرايند ،برخي عوامل مؤثر

يک مسأله حياتي و مهم اتخاذ شود و تيم

طرح را به سرمايهگذار ارائه کنند .با توجه

بر موفقيت تجاريسازي بيان شد .در ادامه با

به اجماع دست نيافته است ،سرمايهگذار،

به تأمين منابع مالي توسط سرمايهگذار،

توجه به اينکه يکي از مهمترين عوامل دخيل

مرجع نهايي تصميمگيري است.

تصميمگيري در خصوص صرف منابع هم بر

در تجاريسازي موفق فناوريهاي نوآورانه،

عهده اوست.

توانمنديها و مهارتهاي فرد /افراد درگير در

ايده بر عهده دارد.

کارآفرين ،مديريت کل فرايند تجاريسازي

اين فرايند است ،راهکاري تحت عنوان «تيم

� مخترع ايده اصلي را مطرح ميکند و

را بر عهده دارد و تعامل و همکاري بين اعضاي

نوآوري» براي موفقيت در اين فرايند ارائه شد.

بايستي به منظور جذب منابع مالي و کمک

تيم را برقرار و تسهيل ميکند.

اعضاي تيم نوآوري عبارتند از مخترع/نوآور،

گرفتن از ساير اعضاي تيم براي توسعه و

الزم به ذکر است ،ممکن است تيم نوآوري

فناور ،سرمايهگذار و کارآفرين که در مراحل

تجاريسازي ايده خود ،اطالعات دقيقي از

در طول فرايند تجاريسازي به تخصصهايي

مختلف فرايند تجاريسازي به ايفاي نقش

عملکرد ايده و فناوري مورد نظر به اعضاي

نظير حسابداري ،مسائل حقوقي و مالي و ...

ميپردازند .مهمترين نقش اين اعضا به شرح

تيم ارائه کند.

نياز داشته باشد که ميتواند به طور موقت

زير است:

همانطور که ذکر شد در سالهاي اخير

افرادي را به تيم خود اضافه کند .اما وظيفه

� کارآفرين مديريت فرايند تجاريسازي و

موضوع تجاريسازي مورد توجه و تأکيد

اصلي تجاريسازي بر عهده چهار عضو اصلي

تشويق و تحريک اعضاي تيم به فعاليت و

مقامات ارشد کشور قرار گرفته و اقدامات

ذکر شده است.

همکاري با يکديگر را بر عهده دارد و مسئول

ارزشمندي توسط نهادهاي مسئول و مرتبط به

اتخاذ تصميمات روزانه بوده و ساير اعضاي

ويژه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري،

تيم بايد رهبري او را قبول داشته باشند.

بنياد ملي نخبگان ،سازمان پژوهشهاي علمي

در اين مقاله به بررسي مفاهيم و مراحل

� سرمايهگذار بايد رئيس هيأت مديره باشد.

و صنعتي ،پارکها و مراکز رشد فناوري و ...

تجاريسازي پرداخته شده و با اشاره به

در مواردي که بايد تصميم نهايي در مورد

نتيجهگيري

....................................................
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� فناور ،نقش اصلي را در بررسي و ارزيابي

صورت گرفته است.

به منظور دستيابي به دستاوردهاي بيشتر و

بهتر در حوزه تجاريسازي موارد زير پيشنهاد

ميشود:

يک سامانه جامع؛

�

برگزاري دورههاي آموزشي مرتبط و ارائه

مفاهيم ،مدلها و رويکردهاي مختلف به

مخترعان /نوآوران ،سرمايهگذاران بخش

خصوصي و کارآفرينان؛

� برگزاري همايشها و گردهماييهاي

مرتبط و فراهم نمودن امکان تعامل ميان
سرمايهگذاران بخش خصوصي ،مخترعان،

کارآفرينان و دانشگاهيان؛

� فرهنگسازي در سطح ملي و تقويت
روحيه کار تيمي در بين افراد ،به عنوان
مثال از طريق شناسايي و معرفي تيمهاي
تجاريسازي و کارآفريني موفق در

جشنوارهها و مسابقات مرتبط؛

� ايجاد پايگاه داده مناسب از مخترعان،
سرمايهگذاران بخش خصوصي و کارآفرينان

عالقهمند به فعاليت روي ايدههاي فناورانه
و نيز ايجاد بستر مناسب جهت تسهيل
برقراري ارتباط و تعامل آنها با يکديگر؛

� ايجاد بستر مناسب و يکپارچه ملي براي
طرح مسائل و مشکالت فناورانه شرکتها

و سازمانها ،به منظور جذب ايدههاي
نوآورانه ،عملي نمودن آنها و جهتدهي
توانمنديهاي داخلي؛

� توسعه و توانمندسازي مراکز مشاوره
کارآفريني و تجاريسازي مستقر در مراکز
رشد و پارکهاي علم و فناوري.
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