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آسیبشناسی فرایند تجاریسازی اختراعات؛ تحلیلی در سه قلمرو
مخترع ،محیط و اختراع
حبیب زارع ،1مهدی میرجلیلی
 .2دکترای مدیریت ،دانشگاه یزد

2

 .1کارشناس ارشد مدیریت صنعتي ،دانشگاه علم و هنر یزد
تاریخ دریافت2931/5/3 :
تاریخ پذیرش2931/3/8 :

چکیده
شکي نیست که شرایط حاکم بر فضای توسعة اقتصادی کشورمان لزوم تمرکز بر ارتقاای ساح توانمنادیهاای
داخلااي در قلماارو فناااوری و بااهوی ا ه تجاااریسااازی اختراعااا را باای

از پاای

کاارده اساات .در ای ا راسااتا،

آسیبشناسي فرایند تجاریسازی اختراعا و ارائة راهکارهایي برای توسعة ای مهم ميتواناد گاامي راهباردی
در برنامهریزی توسعة فنااوری در کشاور محساو شاود .پا وه

حاضار باا هاد

شناساایي و بررساي موانا

تجاریسازی اختراعا و ارائة راهکارهایي در ای خصوص انجام گرفته اسات .گاردآوری اطالعاا از طریا
تکمیل پرسشنامه به دست مخترعان اختراعا برتر استان یزد حاصل شده است .نمونة ایا تحقیا باا اساتااده از
روش کوکران به دست آمده است .برای تحلیل دادهها از تکنیکهاای  TOPSISو  QFDاساتااده شاد .نتاای
پ وه

نشان ميدهد که از بی  65مان شناسایي و تأییدشده از منظر مخترعان" ،نداشات وثیقاه و پشاتوانة ماالي

برای اخذ وام و سرمایهگذاری" مهم تری مان شناخته شد؛ همچنای راهکارهاای "اصاال قاوانی باانکي بارای
تأمی وثیقه از محل طر در مورد طر های دان بنیان" و "تشکیل حلقههاای مخترعاان" مهام تاری راهکارهاا
برای توسعة تجاریسازی اختراعا برگزیده شدند.
واژههای کلیدی :پتنت ،تجاریسازی ،تکنیک  ،TOPSISگسترش عملکرد کیایت

مقدمه
اختراعا اغلب به فرایند تحقی و توسعه مربوط ميشوند و ميتوان آنهاا را باه عناوان بروناداد
تحقی و توسعه در نظار گرفات .از ایا رو مايتاوان آنهاا را مکمال مهماي بارای ساایر منااب
 نویسندة مسئول:

تلا 03291540330 :

Email: mir_mahdi67@yahoo.com

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان 2931

98

اطالعاتي برای اندازهگیری اطالعا علمي و فناورانة کشورها دانست .از طری پروانههای ثبات
اختراع ميتوان دریافت که چه بخشي از مسائل علمي و فني یک کشور تاکنون حل شده و چاه
مسائل حلنشدهای نیاز به راه حل مناسب دارند؛ بدی ترتیب ميتاوان از دوباارهکااری و صار
مناب مالي و نیروی انساني در پ وه های علمي و فني جلوگیری کرد (عالیي آراني.)2988 ،
یافته های بشری در ارتقای کیایت زندگي و توسعة سح رفاه جامعه و تحوال اقتصادی و
اجتماعي بی المللي نق

بسزایي ایاا ميکند اما ای یافتهها تاا زمااني کاه جنباة کااربردی پیادا

نکنند و به بازار عرضه نشوند یاا در دساترس متقاضایان قارار نگیرناد اهمیات الزم را نخواهناد
داشت و هزینههای تحقی را جبران نخواهند کرد (.)Moon and Sohn, 2004
توسعة فناوری های جدید نیازمند مغزافزارها ،نرم افزارها و سخت افزارهای متناسب است که
بدون آنها تولید ثرو امکانپذیر نخواهد بود (رادفر و همکاران.)2988 ،
ساالنه بی

از  2000میلیارد دالر در دنیا صر

تحقی و توسعه ميشود که ای رقم حادود

 1درصد از تولید ناخالص داخلي دنیا را تشکیل مي دهد و در برخي از کشورهای توسعهیافته به
 4درصد ميرسد (علمي.)2988 ،
اهمیاات تجاااریسااازی  R&Dو فناااوری بااه حاادی اساات کااه در حااال حاضاار بساایاری از
مؤسسا تحقیقاتي با بهره گیری از خدما مشاوره ای و انجام پروژه های تحقیقاتي به صاور
همکاری مشترک به تجاریساازی فنااوری خاود رسامیت دادهاناد و تعاداد ایا گوناه مراکاز
خدما مشاوره ای در کشورهای پیشرفته صنعتي روزبهروز در حال افزای
اهمیت آنکه تجاری سازی بخ

اسات .نکتاة حاائز

مهمي از فرایناد ناوآوری اسات و های فنااوری و محصاولي

بدون آن با موفقیت وارد بازار نميشود (.)Kaylson, 2004
در حااوزة زیرساااختهااای تجاااریسااازی ،تعاماال باای محققااان ،مخترعااان و مجریااان
تجاری سازی محصول از طری توسعة واحدهای پ وهشاي مارتبط باا زنجیارة تولیاد محصاول،
گسترش آموزشهای فني و حرفهای در فناوریهای تجااریشاده ،ایجااد تساهیال تحقیقااتي
برای پیاده سازی و تهیة نمونة اولیة فناوری ،امکان انجام پروژه های مشاترک باا ساایر مخترعاان
ميتواند آنها را در تجاریسازی اختراعاتشان یاری رساند.
از نظار مخترعااان ،تجاااریسااازی اختراعاا ماايتوانااد بااه جاذ و بااوميسااازی فناااوری،
خودکااایي مااالي مراکااز تحقیقاااتي از طریا فاروش حا اختراعااا  ،حاال مسااائل جاااری در
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سازمان ها و صنای کشور از طری ارتباط مخترعان با ایا نهادهاا منجار شاود و جایگااه علماي
کشور و بهره وری ساازمان هاا را ارتقاا دهاد .ایجااد بساترهایي بارای تجااریساازی یافتاههاای
تحقیقاتي و عرضة دان

به بازار و جامعه ،عالوه بر فاراهمآوردن ارزش هاای اقتصاادی شاایان

توجه برای سازمان های تحقیقاتي ،به رشد فني و اقتصادی و افزای

رفاه جامعه منجر ماي شاود.

اهمیت ای محلب باعث شده است محالعا و پ وه های فراواني در مورد تجاریسازی و باه
بازاررساني در مؤسسا مختلف انجام شود (قاضينوری.)2984 ،
از همی رو ،در ای پ وه

تالش شده است تا بر مبنای نظار مخترعاان باه آسایبشناساي

فرایند تجاریسازی اختراعا پرداخته شود و با استااده از شیوة  QFDراهکارهایي بارای غلباه
بر ای موان ارائه شود .پرس های پ وهشي عبارتند از:
 موان تجاریسازی اختراعا کدامند؟ اولویتبندی ای موان از منظر مخترعان چگونه است؟ راهکارهای غلبه بر ای موان چیست؟مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
تجاریسازی شامل تولید ایدهای جدید و پیادهسازی آن روی یک محصول ،فراگرد یا خدمت
جدید است که به رشد پویای اقتصاد ملي و افزای

اشتغال و افزای

سود خاالص بارای بنگااه

کسبوکار نوآور منجر است (.)Toole et al., 2007
محصااوالتي بااا متوسااط زمااان تجاااریسااازی کاام ،طااول عماار مناسااب ،سااهولت اسااتااده،
گستردگي کاربرد ،چرخة عمر مناسب و قابلیت انتقال باال توان تجااری ساازی بیشاتری دارناد.
نتای تحقیقا مرکز آسیایي و اقیانوسي انتقال تکنولوژی نیز وی گي هاای اختاراع را بار روناد
تجاریسازی آن مؤثر ميداند (.)APCTT, 2010
از منظر رولي و مارتی ( )1003برخي از مهمتری مشکال تجااریساازی فنااوری از ایا
قاارار اساات .2 :کمرناا

بااودن مشااارکت محققااان در ایجاااد ارتباااط بااازار و محاایط تولیااد

 .1تجاریکردن فناوری ،نیازمند توسعه و انتظار برای دریافت پول است و ای فرایند دشاوار در
عی حال طوالني است.
همچنی  ،برخي از دالیل مشکلبودن تجاریسازی فناوریهای جدید عبارتند از:
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-

پیچیدگي و تناقض سیاستهای مالکیت فکری؛

-

نامشخص بودن بازارها و ناآگاهي آنها از نیازها و خواستههای خود؛

-

متغیر بودن فناوری؛

-

نیاز به تعامل محققان و مجریان؛

-

بيانگیزگي محققان؛

-

اشتغال محققان به وظایف دیگر.

شرکتهای  R&Dبهندر مدیریت تجاری دارند (.)Sohn and moon, 2003
جدول زیر دربرگیرندة  92مورد از عوامل مؤثر بر تجاریسازی بهکاررفته در ایا پا وه
است که از پیشینة تحقی استخراج شده است .سایر عوامل استااده شده در پا وه

حاضار در

مصاحبهها و جلسا متعدد با مخترعان برتر به دست آمده است.
جدول  .1عوامل مؤثر بر تجاریسازی اختراعات برگرفته از پیشینة تحقیق
مؤلفهها
برقراری ارتباط با دستگاههای اجرایی و بنگاههای بخش خصوصی
زیرساختهای نرمافزاری الزم برای توسعة ایده تا مرحله شکلگیری پتنت
اعتمادکردن به دیگران
اعتماد به نفس ناشی از نوآوری و واقعگرایی دربارة تجاریسازی
ترس مخترع از دورشدن از معنای خالقیت و نوآوری
نحوة شناسایی و گنجاندن مشخصات مورد نیاز مشتریان به محصول

مؤلفه

)Sohn and moon (2003
)Shinn et al. (2006

پورعزت و همکاران ()1831
مرادنژادی و همکاران ()1831
روشندل و همکاران ()1811
)Hossain (1998
)Biemans et al. (1995

میرغفوری و همکاران ()1811
جاهد و همکاران ()1811
حسنقلیپور و همکاران ()1831
میرغفوری و همکاران ()1811
)Biemans et al. (1995

آشنایی با حقوق و قوانین تجاریسازی
آشنایی با وضعیت تجارت و کسبوکار
شکستپذیری تجاری
درگیری مخترع با روزمرگی و رفتار کارآفرینانه و دوری از فضای خالقیت و نوآوری
وابستگی کامل به اختراع و تالش برای بهثمرنشاندن آن
معرفی نیازهای نوآورانه به مخترعان از سوی نهادهای دولتی و خصوصی
استقرار سامانة جامع اختراعات ثبتشده

مرادنژادی و همکاران ()1831
شریفی و همکاران ()1831
قلیفر و همکاران()1811
شریفی و همکاران ()1831
میرغفوری و همکاران ()1811
مرادنژادی و همکاران ()1831
قلیفر و همکاران()1811
)Rowley et al. (2009

جاهد و همکاران ()1811
میرغفوری و همکاران ()1811
جاهد و همکاران ()1811
حسنقلیپور و همکاران ()1831
یداهلل و همکاران ()1811
میرغفوری و همکاران ()1811
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ادامة جدول  .1عوامل مؤثر بر تجاریسازی اختراعات برگرفته از پیشینة تحقیق
مؤلفهها
فعالبودن واحد  R&Dدر بنگاههای اقتصادی

مؤلفه
)Sohn and moon (2003
)Hossain (1998

ترس از طرح ایده به دلیل ضعف در قوانین حمایت از مالکیت فکری و معنوی ایده

میرغفوری و همکاران ()1811

مشاورة علمی به مخترعان

میرغفوری و همکاران ()1811

زیرساختهای سختافزاری الزم برای توسعة ایده تا مرحلة شکلگیری پتنت

یداهلل و همکاران ()1811
قلیفر و همکاران()1811
روشندل و همکاران ()1811
)Hossain (1998

قوانین معتبر حقوق مالکیت فکری و معنوی در کشور
قیمتگذاری مناسب متقاضیان برای خرید امتیاز مخترعان

شریفی و همکاران ()1831
میرغفوری و همکاران ()1811
موسایی و همکاران ()1831
)Rowley et al. (2009

زمانبربودن اخذ تأییدیههای علمی از نهادهای علمی -پژوهشی ارزیاب

پورعزت و همکاران ()1831

وجود یک کارگروه علمی برای ارزیابی و قیمتگذاری اختراعات ثبت شده

موسایی و همکاران ()1831

آشنایی مخترعان با نظام بانکی کشور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز

میرغفوری و همکاران ()1811
)Hossain (1998

حمایت و سرمایهگذاری مالی دولت در نمونهسازی محصول

قلیپور و همکاران ()1811
میرغفوری و همکاران ()1811
یداهلل و همکاران ()1811
قلیپور و همکاران ()1811
روشندل و همکاران ()1811
حسنقلیپور و همکاران ()1831
میرغفوری و همکاران ()1811

حمایت و سرمایهگذاری مالی دولت در تجاریسازی محصول

قلیپور و همکاران()1811
میرغفوری و همکاران ()1811
مرادنژادی و همکاران ()1831
میرغفوری و همکاران ()1811
میرغفوری و همکاران ()1811
روشندل و همکاران ()1811
قلیفر و همکاران ()1811
میرغفوری و همکاران ()1811
مرادنژادی و همکاران ()1831
شریفی و همکاران ()1831

وجود امکانات الزم برای پیادهسازی نمونة اولیة فناوری
گنجاندن ویژگیهای تجاری مورد نظر مشتریان در اختراع

)Hossain (1998

برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی با هدف آشنایی مخترعان با بازاریابی
وجود تقاضای مناسب و پایدار در بازار
حمایت و سرمایهگذاری معنوی دولت در تجاریسازی محصول
برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی با هدف آشنایی مخترعان با قوانین حقوقی
میزان ریسک سرمایهگذاری روی اختراع

روش تحقیق
تحقی حاضر از نظر نوع هد

)Biemans et al. (1995

میرغفوری و همکاران ()1811

در زمارة پا وه هاای کااربردی تعریاف مايشاود .از نظار

گردآوری دادهها ،پیمایشي 2است .در ای پ وه  ،عالوه بر بهرهگیری از مناب کتابخاناه ای

1. Survey
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همچون کتا ها ،مجال  ،گزارشهای علمي و پایانناماههاا از پرسشانامه نیاز اساتااده شاده
است.
جامعة آماری ای پ وه

تمامي اختراعاتي است که در  20سال اخیار مخترعاان یازدی باه

ثبت مالکیت فکری رساندهاند .بر ای اساس ابتدا با مراجعه به بانک اطالعاتي اختراعا اساتان
(در اختیار پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان) از بی  2913اختراع ثبتشده تعداد 529
اختراع انتخاا شاد .ماالک ایا محادودکردن ساح کیااي اختراعاا بناا باه ارزیاابيهاا و
سح بندیهای صور گرفته در ای سازمانها بود .در نهایت ،حجم نموناه باه روش کاوکران
(جامعة محدود) و با نسبت موفقیت  0/5برآورد شد که تعداد  82اختراع تعیای شاد .باا وجاود
متغیرهای کنترل سح اختراع (معر

طيشدن فرایناد تجااریساازی) و ناوع اختاراع (معار

قلمرو تجاریسازی) ترکیب نمونه مشخص شد.
جم آوری دادهها با توزی دو پرسشنامة "آسیبشناسي فرایناد تجااریساازی اختراعاا "
برای دستیابي به موان و چال های پی

روی مخترعان و پرسشنامة "ارائاة راهکارهاایي بارای

گسترش تجاریسازی اختراعا " برای دستیابي به راهکارهای کاربردی صور گرفته اسات.
پرسشنامة  2برای "آسیبشناسي فرایند تجاریسازی اختراعا " طراحاي شاده اسات .در ایا
راستا ،همان طور که در شکل  2نشان داده شده است ،با توجه به ادبیا تحقی و نظار خبرگاان
در چهارچو  22مرحلة "فرایند تبدیل ایده به ثرو " (اسماعیلپور و همکاران )2983 ،و ساه
عامل مخترع ،محیط و اختراع دستهبندی شده است.
پرسشنامة  1برای "ارائة راهکارهایي برای گسترش تجاریسازی اختراعاا " اسات کاه در
چهارچو ماتریسهای اول و دوم  QFDتدوی شاده اسات .هماانطاور کاه در شاکل  1و 9
مشاهده ميشود ،در ماتریس اول  ،QFDارتباط بی الزاما فناي و آسایبهاای تجااریساازی
اختراعااا و نیازهااای مخترعااان و اختراعااا بررسااي ماايشااود .ماااتریس دوم پرسشاانامه،
راهکارهایي در راستای دستیابي به توسعة تجاریسازی اختراعا را ارائه ميدهد و ارتباط بای
الزاما و راهکارهاا را بررساي مايکناد .صاور کلاي مااتریس اول و دوم ایا پا وه
شکلهای  1و  9نشان داده شدهاند.

در
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شکل  .1نمودار فرایند ایده تا ثروت؛ منبع :یافتههای تحقیق
مشخصههای فني برای توسعة تجاریسازی اختراعا
رابحة بی نیازها و اهدا

ماتریس اول
نیازهای پی

روی توسعة تجاریسازی اختراعا

شکل  .2صورت کلی ماتریس اول  QFDاین پژوهش
راهکارهای توسعة تجاریسازی اختراعا
رابحة بی اهدا

و راهکارها

ماتریس دوم
مشخصههای فني برای توسعة تجاریسازی اختراعا

شکل .8صورت کلی ماتریس دوم  QFDاین پژوهش
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پرسشنامهها پس از آمادهسازی در اختیار مخترعان برتر قرار گرفت و نظار نهاایي آن هاا در
اصال و تنظیم پرس ها اعمال شد .ای موضوع مالک تأیید روایي صوری است.
آزمون پایایي پرس نامه آسیبشناسي فرایند تجاریسازی اختراعا با استااده از شااخص
آلاای کرونباخ انجام شد که در تمامي ابعاد و دستهبندیهای صور گرفته از آسایبهاا تأییاد
شده است .مقدار پایایي در کل  0/83است .موان شناسایيشدة فرایند تجاریسازی اختراعاا
با استااده از شیوة  TOPSISرتبهبندی شدهاند .در نهایت نیز با تکنیک  QFDراهکارهایي برای
توسعة تجاریسازی اختراعا ارائه شدهاند.
یافتهها
پس از آسیبشناسي فرایند تجااریساازی اختراعاا  65 ،ماان در  9قلمارو مختارع ،محایط و
اختراع شناسایي شدند .برای شناسایي موان مهمتر آنها را رتبهبندی ميکنیم.
رتبهبندی موانع تجاریسازی اختراعات در حوزة مخترعان

در قلمرو مخترعان 16 ،مان شناسایي شده است .جدول  1رتبهبندی موان تجااریساازی را در
حوزة مخترعان نشان ميدهد.
جدول .2رتبهبندی همة موانع در حوزة مخترعان با تکنیک TOPSIS
رتبه

موانع تجاریسازی اختراعات (عامل مخترع)

وزن

1
2

نداشتن وثیقه و پشتوانة مالی برای اخذ وام و سرمایهگذاری
ضعف در برقراری ارتباط با دستگاههای اجرایی و بنگاههای بخش خصوصی برای ورود به دستگاه
با هدف شناسایی نیازهای فناورانه
نداشتن آگاهی و شناخت از ابزارهای کلیدی و تکنیکهای الزم برای بازاریابی و ورود به بازار
مؤثر محصول
اعتمادنکردن به دیگران به دلیل ترس ازدستدادن مالکیت فکری و معنوی
ناآشنایی با حقوق و قوانین تجاریسازی
درگیرشدن مخترع با روزمرگی و رفتارهای کارآفرینانه و دورشدن از فضای خالقیت و نوآوری در
راستای توسعة محصوالت جدید
ضعف در برقراری ارتباط با شبکههای اجتماعی_اقتصادی مؤثر بر تأمین منابع
وابستگی کامل به اختراع و تالش برای بهثمرنشاندن آن
ضعف در تسلط بر شیوههای نیازسنجی
1
1
ضعف در تسلط بر شیوههای علمی ایدهپردازی
نداشتن فرهنگ نصیحتپذیری

1/311
1/717

8
4
5
1
7
7
1
.
.
25
21

1/112
1/144
1/141
1/112
1/111
1/111
1/537

1/481
1/887
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همان طور که در جدول فوق مشاهده ميشود ،مان "نداشت وثیقه و پشتوانة مالي برای اخذ
وام و سرمایهگذاری" با ضریب  0/823باالتری اهمیت را با توجه به نظر مخترعان دارد.
رتبهبندی موانع توسعة کمی و کیفی اختراعات در حوزة محیط

در قلمرو محیط 94 ،مان شناسایي شده است .جادول  9رتباهبنادی موانا تجااریساازی را در
حوزة محیط نشان ميدهد.
جدول  .8رتبهبندی کلیة موانع تجاریسازی اختراعات در حوزة محیط با تکنیک TOPSIS
رتبه

موانع تجاریسازی (عامل محیط)

وزن

1
2
8
4
5
1
7
3
1
11
1
1
82
88
84

نبود حمایت و سرمایهگذاری مالی دولت در نمونهسازی محصول
زمانبر بودن اخذ تأییدیههای علمیاز نهادهای علمی-پژوهشی ارزیاب
نبود حمایت مالی دولت در تجاریسازی محصول
نبود کارگروه علمی برای ارزیابی و قیمتگذاری اختراعات ثبت شده
فعالنبودن واحد  R&Dدر بنگاههای اقتصادی
نبود سیستم مدیریت دانش در بنگاههای اقتصادی
نبود دورههای آموزشی با هدف آشنایی مخترعان با تأمین منابع مالی
ضعف در معرفی نیازهای نوآورانه به مخترع از سوی نهادهای دولتی وخصوصی
ضعف نظام قانونگذاری در تصویب قوانین حمایتی از مخترع و ایده فناورانه
ترس از افشای اختراع و نبود قوانین معتبر حقوق مالکیت فکری و معنوی در کشور
1
1
ترس سرمایهگذار از وجود کاالهای مشابه خارجی بهویژه در تجارت بینالملل
نبود دورههای آموزشی با هدف آشنایی مخترعان با ایدهپردازی
ضعف در گنجاندن ویژگیهای تجاری مورد نظر مشتریان در اختراع

1/754
1/781
1/721
1/115
1/118
1/111
1/137
1/131
1/171
1/157

1/511
1/434
1/471

همان طور که در جدول  9مشاهده شد ،مان "نبود حمایت و سرمایهگذاری مالي دولات در
نمونهسازی محصول" باالتری اهمیت را با توجه به نظر مخترعان دارد.
رتبهبندی موانع توسعة کمی و کیفی اختراعات در حوزة اختراع

در قلمرو اختراع ،پن مان شناسایي شده است .جدول  4رتبهبنادی موانا تجااریساازی را در
حوزة اختراع نشان ميدهد.
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جدول  .4رتبهبندی کلیة موانع تجاریسازی اختراعات در حوزة اختراع با تکنیک TOPSIS
رتبه
1
2
1
5

موانع تجاریسازی (عامل اختراع)
وابستگی بقای شرکتهای کارآفرینی در عرصة تجاریسازی اختراع به اقدامات دانشبنیان آتی
میزان ریسک سرمایهگذاری روی اختراع
1
تأثیر بومینبودن اختراع در امکان تجاریشدن آن

وزن
1/117
1/511
1/811

با توجه به جدول  ،4مان "وابستگي بقای شرکتهای کارآفریني در عرصاة تجااریساازی
اختراعا به اقداما دان

بنیان آتي" با ضریب شد  0/603باالتری اهمیت را دارد.

ارائة راهکار برای توسعة تجاریسازی اختراعات
برای برطر کردن آسیبها و توسعة تجاریسازی اختراعا دو دسته پرسشنامه  QFDطراحي
شده است .راهکارهای متعددی در پرسشنامة اول برای برطر کاردن نیازهاای مخترعاان و در
پرسشنامة دوم برای توسعة تجاریسازی ارائه شده است.
نیازهای مخترعان برای توسعة تجاریسازی و راهکارهای برطرر کرردن ایر
نیازها
در ماتریس اول ،نیازهای مخترعان برای توسعة تجاریسازی اختراعا صدای مشاتری در نظار
گرفته شدهاند .ای نیازها برگرفته از آسیبهای تجاریسازی اختراعا است و با نظر خبرگاان
تعدیل شده است که شامل موارد زیر است:
 -نیاز به ارتباط با دستگاههای اجرایي با هد

آشنایي با نیازهای فناورانه؛

 نیاز به آشنایي بیشتر با شیوههای نیازسنجي؛ نیاز به تجربة بیشتر در ایدهپردازی؛ نیاز به توسعة مهار های کارگروهي بهوی ه در مرحلة توسعة ایده؛ نیاز به امنیت بیشتر در حاظ مالکیت فکری و معنوی؛ نیاز به آشنایي با نحوة توجیه اقتصادی–تجاری طر قبل از اقدام به رفتار کارآفرینانه؛ نیاز به وثیقه و پشتوانة مالي برای اخذ وام و سرمایهگذاری؛ نیاز به ارتباط با شرکتهای سرمایهگذاری و شبکههاای اجتمااعي– اقتصاادی ماؤثر بارتأمی مناب ؛
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 نیاز به مشاورههای علمي و غیر علمي؛ نیاز به آشنایي با واقعیتهای متااو کارآفریني در مقایسه با خالقیت و نوآوری؛ نیاز به شناخت بیشتر قوانی و شرایط حاکم بر بازار؛ نیاز به آشنایي با حقوق و قوانی تجاریسازی.همچنی  ،بر اساس نظر خبرگان  22مشخصة فني برای دستیابي باه خواساتههاای مشاتری باه
دست آمد .ای مشخصهها مواردی هستند که ميتوانند در راستای دستیابي به نیازهای مخترعان
باشند .وزن هر یک از خصوصیا فني با توجاه باه ارتبااط خصوصایت ماورد نظار باا خواساتة
مشتری تعیی ميشود .برای سهولت مقایسة مشخصههای فناي وزن نسابي هرکادام از آن هاا در
جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5اولویت مشخصههای فنی(اهداف الزم) توسعة تجاریسازی اختراعات با استفاده از تکنیک QFD
رتبه
1
2
8
4
5
5
7
3
1
11
11

اهداف الزم برای توسعة تجاریسازی
گسترش فعالیتهای واحد  R&Dدر بنگاههای اقتصادی
توسعة سطح آگاهی مخترعان از قوانین حاکم بر بازار و تجاریسازی اختراعات
ایجاد باور در مالکان بنگاههای اقتصادی به اهمیت نوآوری
توسعة سطح توانمندی تجربی مخترعان در ایدهپردازی
فرهنگسازی بین مخترعان در حوزة کار گروهی
ایجاد ساختار اجرایی برای واسطهگری یک نهاد قانونی در عقد قراردادهای مشترک بین
مخترعان و افراد حقیقی یا حقوقی متعامل
جلب مشارکت بیشتر نمایندگان مجلس و مسئوالن ملی و استانی با هدف اصالح
قوانین مربوط به تأمین سرمایه برای شرکتهای دانشبنیان
افزایش صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
تهیة بانک اطالعاتی از مصادیق شناسایی نیازهای فناوری
ایجاد فضای مشترک بیشتر نمایندگان مجلس و حقوقدانان در اصالح و تصویب قوانین
حق ثبت و کپیرایت از طریق نهادهای مرتبط
ایجاد ،دستهبندی و اولویتبندی بانک اطالعاتی از سوابق فعالیت مخترعان

وزن نسبی
1/111
1/141
1/113
1/111
1/112
1/112
1/174
1/112
1/155
1/188
1/123

الزاما "گسترش فعالیتهای واحد  R&Dدر بنگاههای اقتصادی" با وزن نسابي  ،0/266و
"توسعة سح آگاهي مخترعان از قوانی حاکم بار باازار و تجااریساازی اختراعاا " باا وزن
نسبي  0/243بیشتری اولویت را در میان اهدا

الزم برای توسعة تجااریساازی اختراعاا باه

خود اختصاص دادهاند.
در ماتریس همبستگي بی اهدا  ،ایجاد باور در مالکاان بنگااههاای اقتصاادی باه اهمیات وجاود
نوآوری و گسترش فعالیتهای واحد  R&Dدر بنگاههای اقتصادی ارتباط بسیار مثبتي وجود دارد.
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در ماااتریس دوم  ،QFDراهکارهااایي باارای دسااتیابي بااه توسااعة تجاااریسااازی اختراعااا
پیشنهاد ميشوند و ارتباط بی اهدا

مذکور و برنامهریزیها بررسي ميشود.

جدول  .1اولویت راهکارها در توسعة تجاریسازی اختراعات با استفاده از تکنیک QFD
رتبه

راهکارها برای توسعة تجاریسازی اختراعات

1
2
8
4
5
1
7
3
1
1
11
12
18
14
15
11
17

اصالح و تصویب قوانین بانکی برای تأمین وثیقه از محل طرح در مورد طرحهای دانشبنیان
تشکیل حلقههای مخترعان
برگزاری نشستهای مشترک بین مخترعان و کارشناسان  R&Dصنعت و دستگاهها
برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی و مالی حاکم بر بازار
شرکت مخترعان در اتاقهای فکری دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی
الگوسازی موفقیتها در تجاریسازی از طریق معرفی افراد موفق
برگزاری دورة آموزشی برای سرمایهگذاران در درک صحیح از نتایج تجاریسازی
برگزاری دورة آموزشی برای خانوادهها برای توسعة مهارتهای ایدهپردازی در فرزندان
برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی کارگروهی
برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تجاریسازی
اصالح روند و توسعة فعالیتهای صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری
برگزاری دورة آموزشی با هدف توجیه اقتصادی طرح برای مخترعان
اجرای دقیقتر و جامعتر قوانین حق ثبت و کپیرایت
برگزاری دورههای آموزشی برای دانشآموزان و دانشجویان مستعد برای توسعةمهارتهای ایده
طراحی و استقرار سیستم مدیریت تجربه و دانش بین مخترعان و فعاالن تجاری
برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی مسئلهیابی
عضویت هرچه سریع ادارة ثبت اختراعات ایران در سازمان ()WIPO

وزن
نسبی
1/122
1/111
1/134
1/131
1/173
1/174
1/111
1/151
1/151
1/151
1/143
1/145
1/142
1/181
1/183
1/121
1/118

جدول  6اولویت راهکارهای توسعة سح تجاریسازی اختراعا را نشاان مايدهاد .طبا
نتای  ،میزان تأثیرگاذاری "اصاال قاوانی باانکي بارای تاأمی وثیقاه از محال طار در ماورد
طر های دان بنیان" و "تشکیل حلقههای مخترعان" در دستیابي به توسعة تجاریسازی نسبت
به سایر موارد بیشتر است.
نیازهای اختراعات برای توسعة تجاریسازی و راهکارهای برطر کرردن ایر
نیازها
در ماتریس اول ،نیازهای اختراعا برای توسعة تجاریسازی اختراعا صدای مشتری در نظر
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گرفته شد .ای نیازها برگرفته از موان توسعه است و با نظر خبرگان تعدیل شده است که موارد
زیر را شامل ميشود:
-

نیاز به زیرساختهای سختافزاری الزم برای توسعة ایده تا مرحله شکلگیری پتنت؛

-

نیاز به یک کارگروه علمي برای ارزیابي و قیمتگذاری اختراعا ثبتشده؛

-

نیاز اختراعکردن با توجه به وی گيهای تجاری مورد نظر مشتریان؛

-

نیاز به تبلیغا زیاد برای بازاریابي کاالی جدید؛

-

تحاب اختراعا با روند قابل پی بیني توسعة فناوری و پتنت در جهان؛

-

نیاز به پشتوانه برای بقای شرکتهای کارآفریني در عرصة تجاریسازی اختراعا ؛

-

نیاز به استقرار سامانه جام اختراعا ثبتشده؛

-

نیاز به حمایت مالي در نمونهسازی محصول.

همچنی  ،بر اساس نظر خبرگان 8 ،مشخصة فناي بارای دساتیابي باه نیازهاای اختراعاا باه
دست آمده است .وزن هریک از خصوصیا فني با توجه به ارتباط خصوصایت ماورد نظار باا
خواستة مشتری تعیی ميشود .برای سهولت مقایسة مشخصاههاای فناي وزن نسابي هرکادام از
آنها در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .7اولویت الزامات طراحی توسعة تجاریسازی اختراعات با استفاده از تکنیک QFD
رتبه

اهداف الزم برای توسعة تجاریسازی

وزن نسبی

1
2
8
4
5
1
7
3

ایجاد ظرفیت الزم برای توسعة فناوریهای جدید و پیشرفته
بسترسازی مناسب برای ایجاد کارگاههای پژوهشی برای انجام اختراعات
ایجاد مکانیزمهای تأمین اعتبار برای حق ثبت اختراع
افزایش صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
همسوسازی سیاستهای بخش علمی ،کارآفرینی و تحقیق و توسعه
مأموریتگرا و تقاضامحورکردن اختراعات
ایجاد پیوند بین نتایج تجاریسازی و برنامههای توسعة و چشمانداز ملی کشور
ایجاد یک خطمشی پویا برای مدیرت مالکیت فکری

1/114
1/155
1/182
1/127
1/125
1/121
1/113
1/171

الزاما "ایجاد ظرفیات الزم بارای توساعة فنااوریهاای جدیاد و پیشارفته" باا وزن نسابي
" ،0/264بسترسازی مناسب برای ایجاد کارگاههای پ وهشاي بارای انجاام اختراعاا " باا وزن
نسبي  0/255و "ایجاد مکانیزمهای تأمی اعتبار برای حا ثبات اختاراع" باا وزن نسابي 0/291
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بیشتری اولویت را در میان اهدا

الزم برای توسعة تجاریسازی اختراعا به خود اختصااص

دادهاند.
در ضم  ،نتای ماتریس همبستگي نشان داد بی مشخصههای فني "ایجاد پیوناد بای نتاای
تجاریسازی و برنامههای توسعة و چشمانداز ملي کشور" " ،مأموریتگرا و تقاضامحورکردن
اختراعا " و "همسوسازی سیاستهای بخ

علمي ،کارآفریني و تحقی و توسعه" همبستگي

مثبت زیادی وجود دارد.
در ماتریس دوم  ،QFDارتباط بی اهدا

مذکور و راهکارها بررسي ميشود.

جدول  .3اولویتبندی راهکارها در راستای توسعة تجاریسازی اختراعات با استفاده از تکنیک QFD
رتبه

راهکارها برای توسعة تجاریسازی اختراعات

وزن نسبی

1

پرداخت وام و تسهیالت به شرکتهای کارآفرینی و سرمایهگذاران و مخترعان برای توسعة
اختراعات
تقویت شبکههای اطالعرسانی محیطی برای معرفی نیازهای فناورانه

1/183
1/121

8
8
5
1
7
3
1

تأمین امکانات سختافزاری اعم از آزمایشگاه و تجهیزات تحقیقاتی برای توسعة اختراعات
توزیع مناسب مزایای حاصل از تجاریسازی اختراعات
هدفمندسازی اختراع با احصای نیازهای فناورانه صنایع ،دستگاهها و بنگاههای اقتصادی
القای ویژگیهای اقتصادی و تجاری به اختراع در مرحلة طرح از طریق آموزش به مخترع
تشکیل کارگروه برای ارزیابی و قیمتگذاری اختراعات برای واگذاری امتیاز
حمایت از تجاریسازی اختراعات از طریق تشکیل تیم تحقیقاتی و مشاورهای قوی و ماهر
استقرار سامانة جامع اختراعات ثبتشده

1/121
1/121
1/117
1/114
1/118
1/131
1/171

2

طب نتاای میازان تأثیرگاذاری "پرداخات وام و تساهیال باه شارکتهاای کاارآفریني و
سرمایهگذاران و مخترعان برای توسعة اختراعا " و "تقویت شبکههای اطالعرسااني محیحاي
برای معرفي نیازهای فناورانه" ،در دستیابي به توسعة تجاریسازی نسبت به بقیه بیشتر است.
بحث و نتیجهگیری
پس از آسیبشناسي فرایند تجاریسازی اختراعا  65 ،مان برای تجاریساازی اختراعاا در
سه قلمرو مخترع ،محیط و اختراع شناسایي شدند .بدی صور که  16مان در حاوزة مختارع،
 94مان در حاوزة محایط و  5ماان در حاوزة اختاراع قارار گرفتناد .بارای شناساایي باارزتری
آسیبها موان را رتبهبندی ميکنیم.
بعد از رتبهبندی موان در سه قلمرو مخترع ،محیط و اختراع نتای زیر حاصل شد:
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در حوزة مخترع ،مان "نداشات وثیقاه و پشاتوانة ماالي بارای اخاذ وام و سارمایهگاذاری"
باالتری اهمیت را با توجاه باه نظار مخترعاان دارد .ماان دوم "ضاعف در برقاراری ارتبااط باا
دستگاههای اجرایي و بنگاههای بخا

خصوصاي بارای ورود باه دساتگاه باا هاد

شناساایي

نیازهای فناورانه" و مان سوم "نبود آگاهي و شناخت از ابزارهای کلیدی و تکنیاکهاای الزم
برای بازاریابي و ورود به بازار مؤثر محصول" است.
در تحقیقا پیشی  ،پورعز ( ،)2983شی ( )1006و ساه (" )1004ضعف در برقاراری
ارتباط با دستگاههای اجرایي" و در پ وه

میرغاوری (" ،)2930نشناخت بازاریابي" از موان

عمده به شمار ميرفت که در ای پ وه

نیز ای نتای تأیید شد .ای موضاوع مشاخص اسات

که تا مخترع نتواند در مورد بازار شناخت کاافي داشاته باشاد و باا شارکتهاای سارمایهگاذار
ارتباط برقرار کند ،در تجاریساازی اختراعاات
پررن

دولت ميتواند مخترعان را از ای چال

نااموف خواهاد باود .در ایا راساتا ،حضاور
نجا دهد.

در حوزة محیط ،مان "نبود حمایت و سرمایهگذاری مالي دولات در نموناهساازی محصاول"
باالتری اهمیت را با توجه به نظر مخترعان دارد .مان دوم "زمانبربودن اخذ تأییدیههای علماي از
نهادهای علمي -پ وهشي ارزیا " است؛ همچنی شااخص "ضاعف در گنجانادن وی گايهاای
تجاری مورد نظر مشتریان در اختراع" کماهمیتتری مان است.
در تحقیقا پیشی  ،حسی ( )2338و قليپور (" )2930مشاکال ماالي" و در پا وه
پورعز ( )2983و راولاي (" )1003زماانبرباودن اخاذ تأییدیاه" از موانا عماده باه شامار
ميرفت که در ای پ وه

نیز ای نتای تأیید شد؛ همچنی در پ وه

در گنجاندن وی گيهای تجاری" از موان عمده بوده است که در پ وه

میرغاوری "ضاعف
حاضار ایا ماان

جزء موارد کماهمیت است .مقایسة نتای با تحقیقا پیشی بیانگر ایا نکتاه اسات کاه تنهاا
اندکي از موان از سر راه مخترعان برداشاته شادهاناد و آن هاا هناوز باا مشاکال عدیادهای
روبهرو هستند.
در حوزة اختراع ،مان "وابستگي بقای شارکتهاای کاارآفریني در عرصاة تجااریساازی
اختراعا به اقداما دان بنیاان آتاي" بااالتری اهمیات را باا توجاه باه نظار مخترعاان دارد؛
همچنی شاخص "تأثیر بومينبودن اختراع در امکان تجاریشدن آن" از نظر مخترعان اهمیات
چنداني ندارد.
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همانطور که مشخص شد ،مهمتری آسیبهای بهدستآمده بر سر راه تجاریسازی موانا
مالي -اداری ،قوانی ناکارآمد و ضعف در برقراری ارتباط بی صنعت و دانشگاه است.
ازباای بااردن مواناا باار ساار راه تجاااریسااازی اختراعااا ماايتوانااد مخترعااان را در
تصاامیمگیااریهااای آینااده باارای ایجاااد یااک ایاادة جدیااد ،اسااتاادة مااؤثر از مناااب و توسااعة
تجاریسازی یاری کند و جامعه را از مزایای آن بهرهمند سازد .در ادامه ،راهکارهای ارائهشاده
برای بزرگتری آسیبهای شناسایيشده بیان ميشوند:
-

برگزاری دورههای آموزشي برای خانوادهها برای توسعة مهار های ایدهپاردازی در

فرزندان
-

تشکیل حلقههای مخترعان برای رف نیاز آشنایي بیشتر با شیوههای نیازسنجي

-

برگزاری نشستهای مشترک بی

-

اجرای دقی تر و جام تر قوانی ح ثبت و کپيرایت برای رفا نیااز امنیات بیشاتر در

مخترعان و کارشناسان R&D

صنعت و دستگاهها

حاظ مالکیت فکری و معنوی
-

اصال و تصویب قوانی بانکي برای تأمی وثیقه از محال طار در ماورد طار هاای

دان بنیان برای رف نیاز ارتباط با شرکتهای سرمایهگذاری و شبکههای اجتمااعي–اقتصاادی
مؤثر بر تأمی مناب
پیشنهادهای کاربردی
راهکار اصال قوانی بانکي برای تأمی وثیقه از محل طر برای طر های دان بنیان ميتواناد
به رف نیازهای وثیقه و پشتوانة ماالي بارای اخاذ وام و سارمایهگاذاری ،امنیات بیشاتر در حااظ
مالکیت فکری و معنوی ،ارتباط با شرکتهای سرمایهگذاری و شبکههای اجتماعي–اقتصاادی
مؤثر بر تأمی مناب و ارتباط با دستگاههای اجرایي با هد

آشنایي با نیازهاای فناوراناه کماک

کند.
راهکار تشکیل حلقههای مخترعان ميتواند به رف نیازهای ارتباط با دستگاههای اجرایي باا
هد

شناسایي نیازهای فناورانه ،تجربة بیشتر در ایدهپردازی و توسعة مهار های کار گروهاي

بهوی ه در مرحلة توسعة ایده کمک کند.
راهکار تقویت شبکههای اطالعرساني محیحي برای معرفي نیازهای فناورانه ميتواند به رف
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نیازهای تحاب اختراعا با روناد قابال پای بیناي توساعة فنااوری و پتنات در جهاان و داشات
وی گيهای تجاری مورد نظر مشتریان کمک کند.
پیشنهادهای پژوهشی
با شیوة محالعة موردی و انتخا نمونههای صحی از مراحل مختلف فرایند ایده تا ثرو بارای
توسعة تجاریسازی اختراعا راهکارهایي ارائه شود.
مشابه کار انجامگرفته در ای تحقی در پ وهشي گستردهتر میان کل مخترعان کشور انجاام
شود.
با توجه به تااو بعضي از موان در توسعة سح اختراعا در رشتههای گوناگون ،موان و
راهکارهای مربوط به هر رشته جداگانه استخراج و ارائه شود.
همة راهکارهای ای پ وه

با توجه به رابحهای که با موان توسعة تجاریسازی اختراعا

دارند با تکنیک سیستم داینامیک شبیهسازی شوند تا به راهکارهای بیشتری دست یابند.

54
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