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طراحی الگوی فرآيند تجاری سازی فناوری، با تمرکز بر صنعت 
دارو و فراورده های بیولوژيک با استفاده از رويکرد فراترکیب

چکيد ه 

   توسعه صنعت دارويي هر كشوری، نشان دهنده توامنندی آن كشور در حوزه تأمین بهداشت و سالمت افراد آن جامعه است. با توجه به 
تحوالت اين صنعت در تعامل با دستاوردهای علم زيست فناوری و اهمیتي كه زيست داروها در درمان بیامری های خاص در جوامع دارند، 
برريس فرآيند تجاری سازی نقش مهمي در ارائه رسيع تر داروها به بازار دارد. هدف این پژوهش طراحی الگوی فرآيند تجاری سازی فناوری، 
با مترکز بر صنعت دارو و فراورده های بیولوژیک می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب است که براي گردآوري داده ها از روش 
کتابخانه اي استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه ي پژوهش را متامی مقاله هاي مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. در راستاي 
انجام پژوهش پس از طراحی سؤاالت پژوهش، جستجویی نظام مند براساس کلید واژه هاي مرتبط- مدل های تجاری سازی، صنعت دارو- از 
پایگاه هاي داده Scopus ،Civilica ،SID ،IRANDOC ،ISC ،Emerald ،IEEE ،Science Direct صورت گرفته است. با بررسی مقاله ها 
و مدل های تجاری سازی، 9 بعد به عنوان ابعاد فرآيند تجاری سازی فناوری، با مترکز بر صنعت دارو و فراورده های بیولوژیک شناسایی شده 
است. براساس این ابعاد مدل یکپارچه نهایی ارایه و اعتبارسنجی شده است. این مقاله با شناسایی ابعاد فرآيند تجاری سازی فناوری، با مترکز 

بر صنعت دارو و فراورده های بیولوژیک؛ می تواند الگوی مناسبی برای استفاده در صنعت داروی کشور باشد.

كلامت كليدی: تجاری سازی، فناوری، صنعت دارو، فرآورده های بیولوژیک
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The development of the pharmaceutical industry of any country shows the capability of that country in the field of 
health and well-being of the people of that society. Given the developments in this industry in interaction with the 
achievements of biotechnology and the importance of biomedicines in the treatment of certain diseases in societies, 
the study of the commercialization process has an important role in faster delivery of drugs to the market. The purpose 
of this study is to design a model for the process of commercialization of technology, focusing on the pharmaceutical 
industry and biological products. The research method is qualitative and meta-combined, which has been used as a 
library method to collect data. The study population includes all articles related to the research topic. In order to con-
duct research after designing research questions, a systematic search has been conducted based on related keywords 
- commercialization models, pharmaceutical industry - from Scopus, Civilica, SID, IRANDOC, ISC, Emerald, IEEE, 
Science Direct databases. By reviewing commercialization articles and models, 9 dimensions have been identified as 
dimensions of the technology commercialization process, focusing on the pharmaceutical and biological products in-
dustries. Based on these dimensions, the final integrated model has been presented and validated. This article identifies 
the dimensions of the technology commercialization process, focusing on the pharmaceutical and biological products 
industry; it can be a good model for use in the country's pharmaceutical industry.

 Key words: Commercialization, Technology, Pharmaceutical industry, Biological products

مقدمه
        تجاري سازي فرآيند تبديل فناوري هاي جديد به محصوالت موفق 
تجاري است. به عبارت ديگر، تجاري سازي در برگرينده آرايه هاي مختلفي 
از فرآيندهاي مهم فني، تجاري و مايل است که باعث تبديل فناوري جديد 
فعاليت هايي  شامل  فرآيند  اين  مي شود.  مفيد  يا خدمات  به محصوالت 
مديريت حقوق  توليد،  مهنديس  محصول،  طراحي  بازار،  ارزيايب  قبيل  از 
آموزش  و  رسمايه  افزايش  بازاريايب،  راهربد  توسعه  معنوي،  مالکيت 
کارگران و کارکنان مي شود )Reamer et al., 2003(. از آنجا که به بازار 
سازمان  بقاي  و  موفقيت  تضمني کننده  مي تواند  محصول  يک  رسانيدن 
باشد؛ تجاري سازي، در واقع دانش فني است که در قالب يک عامل حيايت 
به  انجام شده، مدل هاي تجاري سازي  مطرح می شود. براساس تحقیقات 
مدل هاي  می شوند.  تقسیم  پیش بینی شده  و  کارکردي  دسته خطي،  سه 
ترشيح  به گام  گام  صورت  به  را  شدن  تجاري  فرآيند  فرآيندي،  يا  خطي 
را  مهم  فعاليت هاي  که  هستند  مدل هايي  کارکردي،  مدل هاي  مي کنند. 

يکپارچه ساخته، روابط میان آنها را توصيف مي کنند؛ بدون آنکه مراحل 
تجاري سازي را الزاما در مسري خايص تجويز منايند )متین و محمدی زاده، 
1392(. مدل های پیش بینی شده، براین اعتقاد استوار است که هیچکدام 
از مدل های رشح داده شده تاکنون تضمینی برای موفقیت تجاری سازی 
روند  کلیدی  عنارص  مختلف  شیوه های  توصیف  در  آنها  منی کند.  فراهم 
باید مد نظر  احتیاطی که هر رسمایه گذار  اقدامات  و  نوآوری و مراحل 

.)2007 ,Rosa & Rose( قرار دهد، اشاره می کنند
نوآور  داروهای  و  فناوری های جديد  منبع  عنوان  به  علم زيست فناوری 
است.  شده  ثابت  رسيع،  رشد  با  اخیر  دهه های  طي  دارو  صنعت  در 
زيست داروها به عنوان داروهای امن تر و هدفمند كه به عنوان درمان 
آينده شناخته مي شوند. به طور  نادر پزشکي و غیردرمان در  در رشايط 
تحقیقات  اساس  بر  به طورگسرتده  زيست فناوری  خاص  ويژگي  كيل، 
تحقیقات  تجاری سازی شدن  توجه  قابل  اهمیت  آكادمیک  و  دانشگاهي 
را نشان مي دهد )Nassiri-Koopaei et al. 2014(. امروزه، زيست فناوری 
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زندگي  كیفیت  بهبود  هدف  با  تشخیيص  و  پزشکي  گوناگون  صنايع  در 
كاربردهای  كه  فناوری  عنوان  به  زيست فناوری  مي شود.  گرفته  كار  به 
مي تواند  گوناگوين  جنبه های  از  است،  زندگي  سطح  ارتقای  موجب  آن 
به بهبود بهداشت در كشورهای در حال توسعه كمک كند. از مهم ترين 
آنها مي توان به تشخیص زود هنگام بیامری ها، ساخت واكسن های ارزان 
تولید  قابل دسرتس و موثر، طراحي سیستم های تحويل دارو و واكسن، 
بین  ژنتیکي  تنوع  شناسايي  جديد،  داروهای  كشف  نوتركیب،  داروهای 
افراد و تعیین ريسک ابتال به برخي از بیامری ها اشاره كرد. امروزه، حوزه 
زيست فناوری پیرشفته به خصوص توسعه زيست داروها، توجه عمومي 

فزايندهای را به خود جلب منوده است. 
اصيل،  عنرص  دو  به  را  زيست داروها  تجاری  كاربردهای  پژوهشگران، 
كه تجارت آنها را از هم متاميز مي سازد، وابسته دانسته اند. عنرص اول، 
ماهیت با ريسک باالی فرآيند تولید دارو است كه بیشرت از عدم قطعیت 
نايش از مثربخيش و اميني نشأت مي گیرد. به همین سبب، صنايع دارويي 
توسعه،  كه  كنند  پیروی  مشخيص  بین املليل  قوانین  از  بايد  كيل  طور  به 
ساخت و بازاريايب دارو را تحت تأثیر قرار مي دهند. عنرص دوم در تجارت 
اين نوع داروها، تجاری سازی محصول است. اگرچه در بسیاری از موارد، 
اما  يافته باشند،  داروها در فاز تحقیقايت به طور موفقیت آمیزی توسعه 

تالش های تحقیقايت هنوز در فاز تجاری كمرت توسعه يافته اند.
همواره  گذشته  دهه  دو  طي  در  كه  ايران،  سالمت  حوزه  بازار  برريس 
در حال رشد بوده است، نشان مي دهد كه هزينه های پزشکي به عنوان 
وجود  با  است.  يافته  افزايش  بهداشتي  سیستم  كل  هزينه های  از  بخيش 
اينکه تعداد مؤسسه های تحقیقايت كه در اين زمینه در ايران وجود دارند 
رضايت بخيش است، اما تعداد رشكت های زيست دارويي بسیار محدود 
تولید دارو  بین تحقیقات و  برای درک فاصله  است. يک توضیح ممکن 
این  در  باشد.  تجاری سازی  زمینه  در  كشور  نامناسب  عملکرد  مي تواند 
پژوهش، تالش شده است با روش فراترکیب، فرآيند تجاری سازی فناوری، 

با مترکز بر صنعت دارو و فرآورده های بیولوژیک طراحی گردد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدل های تجاری سازی

عام  مدل های  با  دارو  صنعت  تجاری سازی  فرآيندهای  و  مدل ها  میان 
اصلی  چهارچوب  دارد.  وجود  اساسی  تفاوت های  و  شباهت ها  صنعتی 
فرآيند »ایده تا محصول« در هر دو صنعت یکسان است؛ اما در ترشیح 
فرآيند، تفاوت های اساسی در زمان، هزینه و مدیریت میان آنها مشاهده 
تجاری سازی  فرآيندهای  و  مدل ها  از  به برخی  اختصار  به طور  می شود. 

اشاره می شود:
فرآيند  تکنيک  و  بازار  وکار،  کسب  عنارص  مدل  اين  گلداسميت،  مدل 
نقاط  نيز  و  متوايل  و  توام  فعاليت هاي  از  ماترييس  در  را  تجاري سازي 
اوليه  ايده  از  را  فرآيند  کل  گلداسميت  مدل  مي دهد.  قرار  تصميم گريي 
تا ايجاد، خلق و راه اندازي رشکت تابعه پوشش مي دهد و سپس راهربد 
خروج براي مخرتع و رسمايه گذار را نشان مي دهد. هر يک از شاخه هاي 
فني، بازار و کسب و کار اين مدل در شش مرحله متوايل شامل تحقيق، 
امکان سنجي، توسعه، معريف، رشد و بلوغ معريف شده اند و اين مراحل به 

 .)2008 ,Ferguson( سه فاز مفهومي، توسعه و تجاري تقسيم شده اند

مدل،  اين  در  مي گريد.  نظر  در  خطي  فرآيندي  را  تجاري سازي  کوکوبو 
ارزيايب در انتهاي هر يک از مراحل تحقيق و توسعه تا عرضه کاال صورت 
کردن  متوقف  يا  ادامه  مورد  در  الزم  تصميامت  ترتيب  بدين  مي گريد. 
فرآيند گرفته شد،  به توقف  فرآيند گرفته مي شود. هنگامي که تصميم 
مورد  از خارج  توسعه  و  تحقيق  نتايج  انتقال  براي  فرصت  ايجاد  امکان 
تأکيد قرار مي گريد. نتایج تحقیق و توسعه در دو بخش اطالعات فناوری 
و اطالعات تجاری تنظیم می شوند و با ایجاد ارزش افزوده در وضعيتي 
قرار مي گريند که مي توانند به عنوان يک کاالي فناورانه توزيع شوند. بر 
اساس مدل کوکوبو فرآيند تجاري سازي داراي گام هاي زير است: مطالعات 
تحقيقات  کاربردي،  تحقيقات  پايه،  تحقيقات  امکان سنجي،  و  مفهومي 
واقعي  توليد  و  تجاري سازي  مدل  طراحي  تجاري،  تحقيقات  بهره مندي؛ 

.)2005 ,APCTT(
مدل  به  و  است  تجاري سازي  مدل هاي  مشهورترين  از  يکي  کوپر  مدل 
فرآيندي مرحله-دروازه معروف است. مشخصه اصيل اين مدل تخصيص 
حاميت هاي توسعه اي به صورت کارا است، زيرا هر فرآيند شامل مراحل 
مدل  مي سازد.  مشخص  را  پروژه  پيرشفت  که  مي شود  ورودي هايي  و 
مرحله- دروازه در هر يک از مراحل درون خود نيز داراي فعاليت هاي 
متعددي است که به منظور کوتاه کردن زمان رسيدن به بازار، برخي از آن 
مراحل به صورت موازي انجام مي پذيرد. مدل، فرآيند ايده تا بازار را به 
يک مجموعه متوايل از مراحل و نقاط تصميم تفکيک مي منايد. در واقع 
فرآيند مرحله-دروازه براساس مراحل مجزايي از فعاليت ها که به وسيله 
نقاط تصميم گريي از يکديگر تفکيک شده بنا گرديده است. الزم به ذکر 
اين مدل بيشرت براي سازمان هاي توليدي و توسعه محصوالت  است که 
جديد کاربرد دارد، اما مي توان با انجام اصالحايت آن را براي سازمان هاي 
 ,Ferguson( تحقيقايت به منظور توسعه فناوري جديد نيز به کار گرفت

.)2008
مدل راث ول و زيگفيلد، اين مدل يک منودار بلوکي است که هر بلوک 
توصيف کننده روابط بني اجزاي مختلف در فرآيند تجاري سازي است و 
نشان مي دهد که آنها چگونه با هم در اين فرآيند تعامل مي کنند. اين 
مدل، يک مدل متوايل است با اين تفاوت که جريان فني در مرکز فرآيند 
قرار گرفته است. اين مدل تأکيد مي کند که تجاري سازي يک جزء الزم 
از فرآيند نوآوري است. قلب اين مدل در تعامل مؤلفه هايش قرار گرفته 
فرصت هاي  و  بازار(  )کشش  بازار  نيازهاي  از  ترکيبي  مدل  اين  است. 
 Rosa &( است که موجب ايجاد نوآوري مي شود )فناورانه )فشار بازار

 .)2007 ,Rose
مدل اندرو و رسکني، اين مدل نشان دهنده منوداري از يک منحني پروژه 
تجاري سازي است که جريان هاي نقدي در طول زمان فرآيند تجاري سازي 
نشان دهنده  در محور عمودي  نقدي  است. جريان  تصوير کشيده  به  را 
ارزش مثبت و يا منفي تغيريات در ارزش حاصل در جريان هاي نقدي در 
کسب وکار از منفي به مثبت مي باشد. محور افقي منايانگر مراحل مختلف 
فرآيند تجاري سازي از خلق ايده تا تحقق تجاري است. در طول مرحله 
فرآيند  طول  در  منفي  جريان  اين  است.  منفي  نقدي  جريان  ايده  خلق 
خدمت  ارايه  يا  توليد  نقطه  به  تا  يافته  افزايش  شدت  به  تجاري سازي 
منايش  براي  مدل  اين  مي شود.  مثبت  بعد  به  مرحله  آن  از  که  مي رسد 
اهميت معريف رسيع محصول به بازار و حداقل سازي زيان حاصل از جريان 

طراحی الگوی فرآيند تجاری سازی فناوری، با  ...
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 ,Ferguson( است  مفيد  بسيار  بازار  به  ورود  مرحله  از  پيش  تا  نقدي 
.)2008

در سال 1980، هاورس فرآيند زیر را در خصوص توسعه ی محصولی جدید 
در یک رشکت زیست دارویی به تصویر کشید. توسعه ی محصوالت زیست 
دارویی با اعامل دستورالعمل های بین املللی دقیق و پذیرفته شده انجام 
که  ایده هایی  بهرتین  فرصت،  تشخیص  مرحله ی  یا  اول  فاز  در  می شود. 
باشند،  جدید  محصول  توسعه ی  فرآيند  برای  رشوعی  نقطه ی  می توانند 
تعیین می شوند. فاز طراحی شامل تبدیل ایده ها به نهادی فیزیکی است؛ 
کار  توسعه ی محصول جدید در کسب  و  واقعی، هامنا  فرآيند  و رشوع 
زیست دارو محسوب می شود. آزمایش، مهمرتین بخش تحقیقات زیست 
داروست؛ زیرا عملکرد محصول در این فاز مشخص می شود. این فاز نوعا 
بیش از 10 سال، تا زمانی که همه ی مطالعات بالینی الزامی تکمیل شود، 
به طول می انجامد. باید به این نکته توجه داشت که محصول ممکن است 
در هر مرحله از دوره ی آزمایشی با شکست مواجه شده و پروژه بدون 
نتایج تجاری پایان یابد. پس از فاز سنجش، چنانچه محصول آزمایش ها را 
باشد،  با موفقیت پشت رسگذاشته  بدون هیچ رویداد واکنشی متضادی 

.)2001 ,Lemmetyinen( آنگاه رشکت آماده تجاری سازی است
فرآيند تجاری سازی در رشکت زیست دارویی »روپ« شامل فرآيند توسعه 
و  داخلی  ممیزی  تجاری سازی،  فرآيند  شده،  آزمایش  محصول  محصول، 
ترکیب  تجاری سازی،  بودجه بندی  تجاری سازی،  زمان بندی  خارجی، 
عملیاتی  عوامل  رشیک،  انتخاب  عنارص،  سنجش  ترکیب،  عنارص  بازار، 

.)1999 ,Roppe( تجاری سازی، اهداف، برنامه، اجرا و پایش است
از  دارو  توسعه  برای  را  مختلفی  مراحل  خود،  کتاب  در  مهتا   رشیفال 
تحقیق تا تولید و بازار تحلیل می کند. وی بر این اعتقاد است که مسیر 
تولید یک داروی جدید، مسیری طوالنی، پیچیده و هزینه بر است. در 
حقیقت از هر ده هزار ترکیب دارویی جدیدی که کشف می شوند، به طور 
متوسط نهایتا یک ترکیب برای ورود به بازار از سوی نهادهای نظارتی 
چون FDA پذیرفته می شود. هزینه توسعه یک محصول دارویی جدید، 
دویست  و  هزار  یک  متوسط  طور  به  داده ها،  و  آمار  آخرین  اساس  بر 
میلیون دالر در طول 10 تا 15 سال تحقیق است )Mehta, 2008(. فاصله ی 
زمانی کشف دارو تا روانه ی بازار شدن حدود 7 تا 14 سال است؛ هرچند 
توسعه،  و  تحقیق  منود.  بازار  راهی  بهینه سازی  از  پس  را  دارو  می توان 
کلید صنعت داروی آینده است. صنعت دارو، صنعتی علم محور بوده، 
برای ارائه محصوالت جدید به شدت به تحقیق و توسعه وابسته است. 
ترکیبات   5000-10000 هر  از  که  است  نکته  این  بیانگر  اخیر  مطالعات 
سنتز شده، تنها یک مورد وارد بازار می شود. همچنین، از هر 100 دارویی 
پایانی  تنها حدود 70 مورد به مرحله  که وارد مرحله آزمایش می شود، 
رسیده، 33 مورد در مرحله دوم 30-25 مورد به پایان مرحله سوم راه 
می یابند و تنها دو سوم داروهایی که به مرحله سوم می رسند، وارد بازار 

.)2009 ,Gibson( می شوند
تحقیق و توسعه ای که توسط رشکت های دارویی اروپایی انجام می شود، 
طوالنی مدت، پرهزینه و مخاطره برانگیز است. زمان عرضه یک محصول 
دارویی به بازار به طور متوسط 13-12 سال پس از سنتز اولین ماده فعال 
جدید است. در سال 2011، هزینه تحقیق و توسعه یک ماده شیمیایی 
جدید و یا نهاده های بیولوژیکی 1172 میلیون یورو، معادل 1506 میلیون 

دالر، تخمین زده شد. به طور متوسط، تنها یک یا دو مورد از ده هزار ماده 
سنتز شده در آزمایشگاه، متام مراحل تبدیل به یک داروی قابل عرضه در 
بازار را با موفقیت طی می کنند )EFPIA, 2011(. در این فرآيند، تحقیق و 
توسعه دارو از زمان تحقیق تا تولید محصول 15 سال به طول می انجامد. 
زمان انقضای پتنت 20 سال و دوره تکمیل حفاظت از پتنت 25 سال در 
نظر گرفته می شود. هزینه مراحل مختلف، براساس منبع یاد شده، شامل 
بالینی،  آزمایش های  فاز  پیش بالینی، 56/9 درصد  21/5 درصد مطالعات 
بدون  نیز  فاز چهارم و 3/5 درصد  تایید، 9/8 درصد  8/3 درصد مرحله 

.)2013 ,Wikipedia( برنامه می باشد
در تحقیق یون دای و همکاران  )2006( پیرامون نوآوری باز در تحقیقات 
ارزش  کامل  زنجیره  که  شده  اشاره  نکته  این  به  انگلستان،  بیودارویی 
در  را می توان  نهایی  تجاری سازی محصول  و  ایده جدید  از یک  افزوده 
توسعه  محصول،  نوآوری  منود:  خالصه  اصلی  مرحله  سه  فعالیت های 
محصول و تجاری سازی محصول. هر یک از این مراحل شامل مجموعه ای 
از فعالیت ها و فرآيندهای رضوری است. مرحله اول - نوآوری محصول: 
تولید ایده، آزمایش اصالت علمی و اعتبار ایده؛ جمع آوری منابع انسانی، 
ثبت  برای  اولیه  منونه  تهیه  اصلی؛  ایده  توسعه  برای  الزم  مالی  و  فنی 

محصول و / یا فرآيند تولید.
مرحله دوم- اعتبار نوآوری و توسعه محصول: سازماندهی و آغاز تولید 
در مقیاس پایلوت. تست محصول؛ جمع آوری نتایج حاصل از آزمایش ها و 
درخواست تاییدیه محصول از مقامات تخصصی دولتی؛ به دست آوردن 

موافقت مقام های تخصصی دولتی برای تجاری سازی انبوه محصول.
مرحله سوم – تجاری سازی محصول: آغاز روند تحقیقات بازار؛ شناسایی 
طراحی  اصلی؛  مشرتی  بخش  کردن  محدود  و  بالقوه  مشرتیان  نیازهای 
اسرتاتژی بازاریابی مناسب )محصول، قیمت، توزیع و ارتباطات( به منظور 
تبدیل نیازهای مشرتی به تقاضا در بازار و کسب پیشنهاد برای پیاده سازی 
اسرتاتژی بازاریابی آمیخته در بخش بازار به منظور توسعه و بهبود بازار. 
نوآوری  مدل  بر  چشم گیری  تاثیر  دارویی  بخش  در  تحوالت  این  کلیه 
به  متمرکز  بسیار  نوآوری  بسته  سیستم  از  تدریجی  انتقال  اجبار  دارد؛ 
مهارت ها،  علمی،  متعدد  منابع  مدیریت  با  باز  نوآوری  چارچوب  یک 

.)2006 ,Dai et al( دارایی های تکنولوژیک و منابع
بیوتکنولوژی  حوزه  در  تجاری سازی  فرآيند  ترسیم  در   )1993( والش 
از  اقدامات پس  و  بازار  به  ورود  تا مرحله  دارو  فرآيند کشف  دارویی، 

فروش را در قالب فلوچارتی ترسیم منود. 

صنعت دارو و تجاری سازی
مي كند.  پیرشفت  ساختاری  تغییرات  با  همراه  دارويي  صنعت  امروزه، 
هزينه های توسعه دارو افزايش يافته و رقابت جهاين نیز رو به گسرتش 
به  امید  با  دارويي  جهاين  بنگاه های  رشد،  سطح  نگهداری  برای  است. 
بازاريايب  در  رصفه جويي  تحقق  و  باال  مقیاس  مزيت های  به  دستیايب 
بیشرت  در طي دهه 90  تركیب مي شوند.  يکديگر  با  توسعه  و  تحقیق  و 
با  بزرگ  بسیار  بنگاهي  تشکیل  منظور  به  دارويي  قدميي  رشكت های 
يکديگر ادغام شده اند. نتیجه اصيل اين تركیب، متركز بیشرت بر جنبه های 
توزيع و بازاريايب صنعت دارويي است. ويژگي های اين صنعت بسیاری 
دارای  صنعت  اين  مي كند.  تعريف  را  زيست داروها  بخش  جنبه های  از 
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جدول 1- مدل های تجاری سازی.

مراحلنویسندهعنوان مدل

)Booz et al. )1982مدل تجاری سازی بوز و همکاران
 اسرتاتژی محصول جدید، خلق ایده، ارزیابی و غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری، طراحی و توسعه،

آزمایش و تجاری سازی

)Booz et al.)1982مدل تجاری سازی کاتلر
 خلق ایده، غربالگری، توسعه و آزمون مفهوم، تدوین اسرتاتژی بازاریابی، تجزیه و تحلیل تجاری،

توسعه محصول، آزمون بازاریابی و تجاری سازی

ایده، توسعه، تولید منونه، تجاری سازی، بازار)Rothwell and Zegveld )1985مدل تجاری سازی راث ول و زگفیلد 

)Scheuing & Johson )1989مدل تجاری سازی شوئینگ و جانسون

 تدوین اسرتاتژی و اهداف خدمت جدید، خلق ایده، غربالگری ایده، توسعه مفهوم، آزمون مفهوم،

 تجزیه و تحلیل تجاری، مجوز رسمی پروژه، طراحی و آزمون سیستم ها و فرآیند، طراحی و آزمون

 برنامه و بازاریابی، آموزش کارکنان، راه اندازی آزمایشی و آزمون خدمت، آزمون بازاریابی، معرفی و

ورود به بازار در مقیاس کامل، مرحله بعد از معرفی به بازار

)1994( Cooperتجاری سازی کوپر )الگوی مرحله- دروازه)
 ایده پردازی، بررسی اولیه، بررسی تفصیلی، توسعه، آزمون و اعتبار سنجی، تولید صنعتی، ورود به

بازار

)Edgett )1996مدل تجاری سازی ایجت

 غربالگری ایده، ارزیابی اولیه بازار، ارزیابی فنی اولیه، تحقیق و بررسی مفصل بازار، تجزیه و تحلیل

 مالی و تجاری، توسعه محصول، طراحی و آزمون رویه ها و فرآیند، طراحی و آزمون سیستم، آزمون

 کارکنان، آزمون بازار و ردیابی فروش، تجزیه و تحلیل تجاری سازی اولیه کسب وکار، معرفی و ورود

به بازار در مقیاس کلی، بررسی و تجزیه تحلیل بعد از ورود، معرفی به بازار

مدل تجاری سازی روپ
Roppe )1999(

 توسعه محصول، محصول آزمایش شده، فرآيند تجاری سازی، ممیزی داخلی و خارجی، زمان بندی

 تجاری سازی، بودجه بندی تجاری سازی، ترکیب بازار، عنارص ترکیب، سنجش عنارص، انتخاب رشیک،

عوامل عملیاتی تجاری سازی، اهداف، برنامه، اجرا و پایش

تشخیص فرصت،  طراحی، آزمایش، معرفی، مدیریت سود)Lemmetyinen )2001مدل تجاری سازی هاوسر

مدل تجاری سازی عالم و پری
Alam & Perry )2002(

 برنامه ریزی استراتژیک، خلق ایده، غربالگری ایده، تجزیه و تحلیل تجاری، شکل دهی
 یک گروه چند وظیفه ای، طراحی خدمت و طراحی فرآیند و سیستم، آموزش کارکنان،

آزمون خدمت و راه اندازی آزمایشی، آزمون بازاریابی و تجاری سازی

تحقیق، امکان سنجی، توسعه، معرفی، رشد، بلوغ)Goldsmith )2003مدل تجاری سازی گلد اسمیت

ایجاد دانش و فناوری، اشتراک، اجرا، تجاری سازی)Degeeter )2004مدل تجاری سازی سانگ و گیبسون

 تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی
و مراکز پژوهشی

Goktepe )2004(
 پروژه تحقیقاتی و انجام پژوهش، فعالیت های انتقال و تجاری سازی، پس از انتقال و

تجاری سازی

طراحی الگوی فرآيند تجاری سازی فناوری، با  ...
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جدول 1- مدل های تجاری سازی.

مراحلنویسندهعنوان مدل

)Magnus )2004تجاری سازی پژوهش های علمی

 پیدایش ایده و پژوهش علمی، نتیجه نهایی پژوهش، محافظت از دارایی فکری و دستاورد نهایی

 پژوهش علمی، تعیین راهربد تجاری سازی، ایجاد تشکیالت بهره برداری، تحقیقات تولید نیمه صنعتی،

تعیین راهربد تولید صنعتی تجاری

)APCTT )2005تجاری سازی کوکوبو
 مطالعات مفهومي و امکان سنجي، تحقيقات پايه، تحقيقات کاربردي، تحقيقات بهره مندي، تحقيقات

تجاري، طراحي مدل تجاري سازي، توليد واقعي

)Industry Canada )2006پانل تخصصی تجاری سازی کانادا
 منونه سازی، فاینانس، مهارت ها و منابع انسانی، دارایی های معنوی، ساخت ،)R&D( تحقیق و توسعه

و تولید، بازاریابی و فروش، بازخورد مشرتی

نوآوری محصول، اعتبار نوآوری و توسعه محصول، تجاری سازی محصول)Dai et al. )2006تجاری سازی دای و همکاران

مدل تجاری سازی شکار
Shekar )2007(

 اسرتاتژی توسعه خدمت، تجزیه و تحلیل نیازها، خلق ایده خدمت و غربالگری، خلق ایده خدمت و

 غربالگری، برسی مفصل، تعریف و ارزیابی مفهوم، برنامه توسعه خدمت، بررسی شورای تجزیه و

تحلیل کسب وکار، اجرا و آزمون خدمت، معرفی به بازار

مدل تجاری سازی جولی
Ferguson. )2008(

 فرض کردن بینش دوگانه، تجهیز منافع و تایید آنها، فرآوری تجاری برای تعریف توانایی تجاری

 کردن، تجهیز منابع برای منایش، منایش محتوا در محصوالت و فرآیند، تجهیز اجزای تشکیل

 دهنده بازار، ارتقای سطح پذیرش، تجهیز دارایی های مکمل برای تحویل کاال، استمرار بخشیدن به

تجاری سازی

خلق ایده، تجاری سازی، تحقق)Ferguson. )2008تجاری سازی اندرو و سرکین

)Ferguson. )2008تجاری سازی یونگ- دوک لی
 راه اندازی تحقیق و توسعه، مکان یابی و تولید، ایجاد زیرساخت محیطی جهت

تجاری سازی

)Ferguson. )2008تجاری سازی یونی کوئست
 تحقیق و کشف، افشا، ارزیابی، حمایت از مالکیت فکری، اثبات مفهومی، راه های
تجاری سازی و تامین منبع، ایجاد ارزش افزوده از طریق خروج از بازار، خروج

)Touhill et al. )2008مدل تجاری سازی توهیل و همکاران

 ایده پردازی، ارزیابی و غربال ایده ها، سرمایه گذاری روی ایده منتخب و توسعه آن،
 طراحی و ساخت، ارائه نمونه آزمایشی، استانداردسازی، بسته بندی، بازاریابی و فروش،

پیگیری، پایش، بهبود، توسعه موفقیت، رشد

)Porter )2011الگوی زنجیره ارزش
 ایجاد مفهوم، تعریف محصول، طراحی محصول، تولید محصول، فروش محصول،

خدمات پس از فروش
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جدول 1- مدل های تجاری سازی.

مراحلنویسندهعنوان مدل

)Mahmodpoor et al. )2011مدل تجاری سازی بوئرز
 تدوین اسرتاتژی، خلق ایده، تجزیه و تحلیل، طراحی خدمت، توسعه فرآیند، آزمون و معرفی، ورود

به بازار

جستجو؛ انتخاب توانایی تجاری بالقوه، تحقیق و توسعه، توسعه تجاری سازی(Charttirot Karavega )2014کاراویج و همکاران

مدل تجاری سازی مینسوکیم وهمکاران
Minseo Kim & Hyesu Park 

)2019(
توسعه فناوری، ثبت اثرات واسطه در مرحله توسعه محصول، توسعه محصول و مراحل بازاریابی

)Snehal Tawate )2019اسنهل تاویت و همکاران

 شناسایی فرصت، ارزیابی بازار و تجارت )فرآیند تولید ایده امکان سنجی فنی، امکان پذیری بازار و

 تجارت )فرآیند امکان سنجی( مقیاس آزمایشی، برنامه ریزی تجاری )روند توسعه(، تولید در مقیاس

 کوچک، راه اندازی تجاری )فرآیند معرفی(، تولید در مقیاس بزرگ، تجارت رشد )روند رشد( و

)پشتیبانی از تولید، پایداری تجارت )فرآیند تامین

 تجاری سازی دانش فنی محصوالت
شیمیایی

)موسایی و همکاران )1387
 تدوین اسرتاتژی تجاری سازی، تعامل با تیم های پژوهشی برای استخراج مشخصات فنی طرح، تعامل

با بازار به منظور مطالعه بازار، تولید انبوه محصول فناورانه و ارزیابی دستاوردها و انجام اصالحات

 تجاری سازی فناوری در موسسات
تحقیقاتی دولتی ایران

خلق یا شکل دهی به ایده )نوآوری از خط مقدم(، توسعه محصول جدید و تجاری سازی)گودرزی و همکاران )1390

)دالور و همکاران )1390تجاری سازی محصوالت با فناوری پیشرفته

 شناسایی و بررسی بازار، به کارگیری راهربد مناسب برای ایجاد تقاضا در بازار، ایده پردازی و

 غربال گری ایده، امکان سنجی پارامرتهای تحقیق و توسعه، طراحی محصول، ایجاد تجهیزات و

زیرساخت، ساخت منونه اولیه، تولید صنعتی محصول، ورود به بازار

انجام تحقیق، انتقال نتایج حاصل از تحقیق، مرحله پس از انتقال)متین و محمدزاده )1392مدل تجاری سازی دانشگاه بریتیش کلمیا

اين مجموعه  بازار است كه  به  برای ورود  مقررات خاص و موانع زياد 
مقررات و موانع را مي توان به عواميل چون نیازهای رسمايه ای تحمیل 
شده توسط تحقیق و توسعه، مقررات، هزينه و زمان طوالين توسعه كه 
ثبت  )به علت حق  انحصاری  و كسب حقوق  بین املليل  مقررات  از  نايش 
به  دسرتيس  است(،  نیاز  مورد  نوآوری ها  از  حفاظت  برای  كه  اخرتاع 
كانال های توزيع برای تجاری سازی داروها و دسرتيس به افراد ماهر اشاره 

.)1985 ,Daly( كرد
امروزه، به علت تعدد محصوالت دارويي و الزام رشكت ها به پیروی از 
قوانین استاندارد تولید دارو، فرآيند تولید محصوالت جديد دارويي بسیار 
فرآيند  اين  به  توجه  با  همچنین،  است.  زمان بر  و  هزينه بر  پرمخاطره، 

بسیار طوالين و هزينه بر، توجه به عوامل كلیدی در موفقیت تجاری سازی 
اين نوع داروها اهمیت زيادی دارند؛ زيرا اگر محصوالت زيست دارويي 
به  با شکست مواجه شوند، هزينه و منابع رشكت  اين فرآيند  پس طي 
هدر رفته است. فرآيند توسعه داروهای جديد در حوزه زيست داروها 
در  اما  ندارد.  دارويي  صنعت  بخش های  ساير  با  مهمي  چندان  تفاوت 
كشف دارو به روش صنعتي از درمان به عنوان پايه ای برای توسعه دارو 
ژن های  شناسايي  با  فرآيند،  اين  زيست داروها  در  و  مي شود  استفاده 
مرتبط با يک بیامری خاص آغاز مي شود. فرآيند توسعه داروی جديد در 
حوزه زيست داروها تحقیقات علمي و فني توسعه را به منظور دستیايب به 
تجاری سازی داروی جديد با هم تركیب مي كند. از اين رو فرآيند توسعه 
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تجاری سازی  و  توسعه  كشف،  تحقیق/  مرحله  سه  شامل  جديد  داروی 
.)2012 ,Vernalls( مي باشد

مرحله تحقیق/ كشف شامل سه بخش شناسايي ژن های متصل به بیامری، 
بیامری  به  منجر  كه  است  هدف  پروتئین های  اعتبارسنجي  و  شناسايي 
مي شوند و شناسايي مولکول های جديدی كه مانع بیامری مي شوند. پس 
از مرحله كشف، مرحله توسعه قرار دارد. در مرحله توسعه، آزمايش ها 
پیش بالیني و بالیني صورت مي گیرد. در مرحله پیش بالیني، آزمايش ها 
روی حیوانات به منظور سنجش سمي بودن دارو انجام مي شود. مرحله 
تجاری سازی متشکل از تولید و بازاريايب دارو است. در اين مرحله رشكت 
مناسبي  اسرتاتژی  و  كند  پیدا  را  تولید محصول  اقتصادی  روش های  بايد 
انتهای  در  معموالً  تجاری سازی  مرحله  كند.  اتخاذ  بازار  به  ورود  برای 

.)2001 ,Champion( آزمايش های بالیني آغاز مي شود

روش تحقیق
پژوهش حارض از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، 
و  ثانویه  مطالعات  نوع  از  کتابخانه اي،  پژوهش  با روش  که  است  کیفی 
فراترکیب و مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی حوزه تجاري سازي صورت 
فرآيند  ابعاد  شناسایی  براي  فراترکیب  روش  از  استفاده  است.  گرفته 
براي  فراترکیب  و  فراتحلیل  مشابه  که  است  صورت  بدین  تجاری سازی 
یکپارچه سازي چندین مطالعه به منظور ایجاد یافته هاي جامع و تفسیري 
تجاری سازی  زمینه ي  در  مقاالت  بیشرت  که  آنجا  از  می شود.  استفاده 
فراترکیب  روش  از  هستند؛  کمی  داده هاي  بدون  و  کیفی  مطالعه هاي 
این  از  جامعی  ترکیب  آوردن  دست  به  براي  مناسب  روشی  عنوان  به 
موضوع بر پایه ي ترجمه ي مطالعه هاي کیفی محدود استفاده شده است. 
هامنطور که بیان شد، فراترکیب نوعی مطالعه ثانویه است، که با هدف 

مرور ساختاریافته مطالعات کیفی که متمرکز بر مطالعه ي کیفی یافته هاي 
از  می باشد.  مشابه  و  مرتبط  موضوع  با  مطالعه هاي  از  شده  استخراج 
طرفی فراترکیب، مرور یکپارچه ي ادبیات کیفی موضوع مورد نظر نیست 
درگیر منی کند. همچنین، عصارهاي  را  زیادي  ادبیات موضوعی  لزوماً  و 
یکپارچه سازي تفسیر  بلکه  نیز نیست،  از تفسیرهاي مطالعه هاي مشابه 
و  جامع  یافته هاي  ایجاد  منظور  به  منتخب  مطالعات  اصلی  یافته هاي 
تفسیري است )Zimmer, 2006( که حاکی از فهم عمیق پژوهشگر در این 
باب است )Beck, 2002(. یعنی به جاي ارایه خالصه جامعی از یافته ها، 
یک ترکیب تفسیري از یافته ها را ایجاد می کند. فراترکیب با فراهم کردن 
یک نگرش نظام مند براي پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهش هاي کیفی 
مختلف، به کشف موضوع ها و استعاره هاي جدید و اساسی می پردازد، و 
با این روش، دانش فعلی را گسرتش داده و یک دید جامع و هولوگرافیک 

را نسبت به مسایل به وجود می آورد. 
نوبلت و هیر سه فاز اصلی انتخاب مطالعات، ترکیب ترجمه ها و ارایه 
گامی  روشی هفت  ساندلوسکی  و  باروسو  و  فراترکیب  براي  را  ترکیب 
باروسو  مرحله اي  هفت  روش  از  پژوهش  این  در  می کنند.  معرفی  را 
مبسوط  مراحل   ،1 شکل  براساس  است.  شده  استفاده  ساندلوسکی  و 

پیاده سازي روش فراترکیب به رشح زیر می باشد:
مرحله اول- تنظیم سؤال تحقیق: براي تنظیم سؤال پژوهش از پارامرتهاي 
مختلفی مانند: جامعه مورد مطالعه، چه چیزي، چه موقع و چگونگی روش 
قرار گرفت:  کنکاش  زیر مورد  پژوهش، سؤال  این  در  استفاده می شود. 
فراورده های  و  دارو  صنعت  بر  مترکز  با  فناوری،  تجاری سازی   فرآيند 

بیولوژیک شامل چه مراحلی است؟
مرحله دوم- مروري بر ادبیات به شکل نظام  مند: در این مرحله، محقق 
جستجوي نظام مند خود را بر مقاالت منترش شده در ژورنال هاي مختلف 

.)2007 ,Sandelowski & Barroso( شکل 1- گام های متوالی روش فراترکیب
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متمرکز می کند و واژگان کلیدي مرتبط را انتخاب می کند. حال به منظور 
فراترکیب،  اجراي  اول  مرحله  در  شده  مطرح  سواالت  به  پاسخگویی 
صنعت  تجاری سازی،  مدل های  واژه هاي  کلید  از  استفاده  با  محققان 
 Scopus ،Civilica ،SID ،IRANDOC ،ISC داده ی  پایگاه هاي  در  دارو 

Emerald ،IEEE ،Direct Science، مقاالت مرتبط را بررسی کرده اند.
در  محقق  گام،  این  در  مناسب:  متون  انتخاب  و  جستجو  سوم-  مرحله 
هر بازبینی تعدادي از مقاالت را رد می کند، که این مقاله ها در فرآيند 
براي  مقاالت  که  این  به محض  منی گیرند.  قرار  بررسی  مورد  فراترکیب 
تناسب با پارامرتهاي مطالعه بررسی شد، در قدم بعدي پژوهشگر باید 
کیفیت روش شناختی مطالعه ها را ارزیابی کند. هدف از این گام حذف 
نداشته  اعتامدي  ارایه شده  یافته هاي  به  مقاله هایی است که پژوهشگر 
باشد، بنابراین ممکن است مقاله اي که باید در ترکیب وجود داشته باشد 

را رد کند.
مرحله ي چهارم- استخراج اطالعات متون در رسارس فراترکیب: پژوهشگر 
به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهایی شده را، به منظور دستیابی به 
یافته هاي درون محتوایی مجزایی که در آنها مطالعه هاي اصلی و اولیه 

انجام می شوند، چندبار مرور می کند. 
مرحله پنجم- تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته هاي کیفی: هدف فراترکیب 
براي  روش  این  می باشد.  یافته ها  از  جدیدي  و  یکپارچه  تفسیر  ایجاد 
شفاف سازي مفاهیم، الگوها و نتایج در پاالیش حالت هاي موجود دانش 
 ,Finfgeld( است  شده  پذیرفته  تئوري ها  و  عملیاتی  مدل هاي  ظهور  و 
2003(. در طول تجزیه و تحلیل، پژوهشگر موضوعاتی را جستجو می کند 
که در میان مطالعه هاي موجود در فراترکیب پدیدار شده اند. این مورد 
اینکه موضوع ها  به محض  بررسی موضوعی شناخته می شود.  به عنوان 
شناسایی و مشخص شدند، بررسی کننده یک طبقه بندي را شکل می دهد 
قرار می دهد که آن  را در موضوعی  و طبقه بندي هاي مشابه و مربوط 
را به بهرتین گونه توصیف می کند. موضوع هاي اساس و پایه اي را براي 
ارائه می دهند  یا فرضیات« کاري  تئوري ها  ایجاد »توضیحات، مدل ها و 

 .)2007 ,Sandelowski & Barroso(
مرحله ششم- کنرتل کیفیت: در روش فراترکیب، محقق رویه هاي زیر را 

براي حفظ کیفیت در مطالعه خود در نظر می گیرد:
با فراهم کردن توضیحات  تا  1. در رسارس تحقیق، محقق تالش می کند 
روشن و واضح براي گزینه هاي موجود در تحقیق گام هاي اتخاذ شده را 

بردارد؛
2. محققان هر دو راهکار جستجوي الکرتونیک و دستی را به کار می برند 

تا مقاالت مربوط را پیدا کنند؛ 
مطالعه هاي  در  شده  استفاده  کیفیت  کنرتل  روش هاي  پژوهشگران،   .3

تحقیق کیفی اصلی را به کار می برند؛
همچنین در این پژوهش، براي حفظ کیفیت مطالعه از شاخص کاپا نیز 
بعد  در قسمت  این شاخص  که چگونگی محاسبه  ي  است  استفاده شده 

به طور مفصل رشح داده شده است.
مرحله هفتم- ارایه یافته ها: در این مرحله از روش فراترکیب، یافته هاي 
از اعامل نظر  یافته ها پس  ارایه می شوند. ترکیب  از مراحل قبل  حاصل 
خربگان )7 تن از اساتید و خربگان صنعت دارو( در 9 بعد دسته بندي شده 

که جدول 2 این طبقه بندي را نشان می دهد.

روایی و پایایی مدل
مدل طراحی شده شامل 9 بعد می باشد. پس از تکمیل مراحل روش شناسی 
فراترکیب، مدل طراحی شده، در جلسه هاي گروه کانونی با رشکت 7 نفر 
از خربگان دانشگاه و صنعت دارو ارایه شد. در این جلسات مدل مورد 
ابعاد  واقع  در  نگرفت.  انجام  آن  روي  تغییري  و  داده شد  قرار  بررسی 
روایی مدل حارض، از طریق روایی محتوا حاصل شده، که این امر از دو 
ارایه  از اجزاء مدل هاي  جنبه صورت گرفته است. جنبه ي اول، استفاده 
شده ي پیشین است که خود به روایی مدل منجر می گردد و جنبه ي دوم، 
تشکیل جلسه هاي گروه کانونی و ارایه مدل در این جلسه ها به متولیان 
صنعت دارو است که عدم تغییر مدل، نشان دهنده روایی مدل طراحی 

شده است.
از آنجایی که در مراحل طراحی مدل، معیارهاي مدل هاي پیشین به عنوان 
کد در نظر گرفته شد و با در نظر گرفنت شباهت هاي معنایی بین کدها، 
اقدام به ادغام آنان و ایجاد مفاهیم شده است. بنابراین به منظور سنجش 
پایایی مدل طراحی شده از شاخص کاپا استفاده شده است. بدین طریق 
که، شخص دیگري )از نخبگان( بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم 
است.  کرده  کدها  دسته بندي  به  اقدام  پژوهشگران،  توسط  شده  ایجاد 
ارایه شده توسط  با مفاهیم  ارایه شده توسط پژوهشگر  سپس مفاهیم 
ایجاد  با توجه به تعداد مفاهیم  این فرد مقایسه شده است. در نهایت 
شده مشابه و مفاهیم ایجاد شده متفاوت، شاخص کاپا محاسبه شده است.

و  مفهوم   9 پژوهشگران  می گردد،  مشاهده   3 جدول  در  که  هامن طور 
مفهوم مشرتك   7 تعداد  این  از  که  کرده اند،  ایجاد  مفهوم   8 دیگر  خربه 
هستند. هامنطور که در ادامه نشان داده شده است، مقدار شاخص کاپا 
برابر با 0/7 محاسبه شد که با توجه به جدول 4، در سطح توافق معترب 

.)2005 ,Shabani & Colleagues( قرار گرفته است

بحث و نتيجه گريي
فناوری به تنهایی عامل خلق ثروت نیست، بلکه استفاده موثر و مناسب 
برای  از فناوری  از آن است که باعث خلق ثروت می شود. هنگامی که 
افزایش ارزش منابع و عرضه محصوالت و خدمات مورد نیاز بازار استفاده 
شود، ثروت افزایش می یابد. فناوری می تواند در قالب محصوالت تولید، 

جدول 3- وضعیت تبدیل مفاهیم توسط محقق و فرد دیگر.

A+D(/N= 10/7=0.7( = توافق مشاهده شده.

نظر محقق

بلهخیرمجموع

8B=1A=7بله

نظر فرد دیگر 2D=0C=2خیر

N=1019مجموع
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جدول 2- ابعاد فرآيند تجاری سازی فناوری، با مترکز بر صنعت دارو و فراورده های بیولوژیک.

مدل هاابعادمدل 

هاورس مدل تجاری سازی )2004(، اسنهل تاویت و همکاران )2019(، تجاری سازی محصوالت  با فناوری پیرشفته )1390شناسایی فرصت و بازاریابی1

مدل تجاری سازی گلد اسمیت )2003(، تجاری سازی کوکوبو )2005(، اسنهل تاویت و همکاران )2019امکان سنجی2

ایده پردازی و ارائه ایده3
 مدل تجاری سازی بوز و همکاران )1982(، مدل تجاری سازی کاتلر )1982(، مدل تجاری سازی راث ول و زگفیلد )1958(، مدل تجاری سازی

 شوئینگ وجانسون )1989(، تجاری سازی کوپر  ) 1994(، مدل تجاری سازی

)MVP(  بررسی، ارزیابی و انتخاب ایده4
 اندرو ) 2008(، مدل تجاری سازی توهیل و همکاران )2008(، مدل تجاری سازی بوئرز )2011(، تجاری سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی

دولتی ایران )1390(، تجاری سازی محصوالت با فناوری پیرشفته )1390

)R&D( تحقیق و توسعه5
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یا  فناوری  از  استفاده  حال  هر  به  اما  باشد،  بازاریابی  حتی  یا  خدمات 
تجاری سازی فناوری در خلق ثروت، توسعه فناوری و اقتصاد مهم است. 
فناوري  تجاري سازي  فرآیند  عميق  برريس  با  تا  شد  تالش  مقاله  اين  در 
و  دارو  صنعت  در  فناوری  تجاري سازي  براي  الگويي  مطالعه،  انجام  و 
فراورده های بیولوژیک ارايه شود. در ادبيات موضوع تجاري سازي فناوري 
کمرت الگويي مي توان يافت که به طور جامع به تجاري سازي فناوری در 
حارض  تحقيق  باشد.  پرداخته  بیولوژیک  فراورده های  و  دارو  صنعت 
نشان داد كه الگوي تجاري سازي فناوری در صنعت دارو و فراورده های 
بیولوژیک از 9 مرحله )گام( تشکیل شده است. بررسی چالش های اشاره 
شده توسط خربگان صنعت دارو و فراورده های بیولوژیک نشان داد که 
بخش اول فرآیند تجاری سازی فناوری از اهمیت فراوانی به نسبت سایر 
مرحله  این  پایه  بر  دیگر  مراحل  اساس  که  است؛ چرا  برخوردار  مراحل 
به سبب آن  از رشکت های دارویی  شکل می گیرد. متاسفانه در بسیاری 
گرفته  نظر  در  دیرباز  از  فناوری  تجاری سازی  برای  سازوکاری  اساساً  که 
نشده است و عمده مشکالت، به همین مرحله اول باز می گردد. از طرفی 
بخش بررسی، ارزیابی و انتخاب ایده )MVP( یکی از موضوعات مهم و 
حائز اهمیت در حوزه کسب وکار و کارآفرینی به شامر می رود که در تهیه 
فرآیند تجاری سازی به خصوص در حوزه دارو و فراورده های بیولوژیک 
کمرت به آن توجه شده است. MVP، نسخه ای از محصول است که باعث 
در  معترب  اطالعات  میزان  باالترین  کسب وکار،  و  ایده  صاحبان  می شود 
حداقل   ،MVP واقع  در  کنند.  کسب  تالش،  کمرتین  با  را  مشرتی  مورد 
بالقوه در  به مشرتیان  را در قالب محصول  چیزی است که می توان آن 
این  قاعدتاً  کرد.  مشاهده  را  آن ها  بازخورد  و  داده  نشان  هدف  بازار 
را  بالقوه آن  برای مخاطبان  ایده  ارزشمندی  از مقدار  تقریبی  بازخورد، 
در بر خواهد داشت. یافته های تحقیق با تعریف مفهوم تجاری سازی به 
عنوان یک زنجیره به هم پیوسته از خلق ایده و مفهوم تا پذیرش و فروش 
در بازار و به کارگیری توسط مشرتی نهایی با دیدگاه دیان  )2004( و ثانه  

)2009( همخوانی دارد. 
جدید بودن پژوهش حارض از نظر موضوعی و همچنین رویکرد و روش 
تحلیل داده ها قابل تأکید است. همچنین، متناسب و مرتبط بودن موضوع 

تحقیق با اولویت های پیش بینی شده در اسناد باالدستی نظام جمهوری 
ساماندهی  است.  حارض  پژوهش  برجسته  ویژگی های  از  ایران  اسالمی 
یک  قالب  در  موجود  ادبیات  به  انسجام بخشی  و  گذشته  مطالعات 
چارچوب جامع نیز از دیگر ویژگی های تحقیق حارض محسوب می شود. 
الگوی ارائه شده در تحقیق حارض، پاسخی برای مشکل واقعی رشکت های 
داروی بوده و توجه به گام های مدل ارائه شده می تواند آگاهی و بینش 

الزم براي تخصیص بهینه منابع براي سیاست گذاران را فراهم سازد. 
اهداف  به  رسیدن  و  موفقیت  برای  سیستمی  تفکر  مبانی  اساس  بر 
مطابق  و  همپایانی(  )اصل  دارد  وجود  متعددی  شیوه های  تجاری سازی 
نظریه اقتضایی، منی توان فهرست کاملی از عواملی ارائه داد که متضمن 
تجاری سازی موفق در هر رشایطی باشد، اما می توان مدل ارائه شده را به 
عنوان چارچوب و مبنای مفهومی برای راهنامیی مطالعات بعدی و نیز 
الگویی در مدیریت و هدایت رشکت های دارویی برای رسیدن به اهداف 

تجاری سازی مورد استفاده قرار داد.
این پژوهش محدودیت هاي را نیز به خود دیده است که از مهم ترین آنها 
می توان به محدودیت در تعامل با رشکت های داروی و نبود نرم افزاري 
صورت  به  مقاالت  تعداد  کردن  )فیلرت  منت کاوي  زمینه  در  تخصصی 
الکرتونیک(، اشاره کرد. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی به رشح زیر 

براي سایر محققان ارایه شده است:
ابعاد  بین  ارتباط  منظور  به  ساختاري  معادالت  مدل یابی  از  استفاده   -

شناسایی شده؛
- استفاده از تحلیل عاملی به منظور اعتبارسنجی مدل؛ 

- استفاده از روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره ي فازي به منظور وزن دهی 
و اولویت بندي ابعاد شناسایی شده.
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