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فرآيند تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته
( مطالعه موردى در هواپيماهاى تجارى)

عطيه دالور1*  -  مهدى محمدى2 - رضا سالمى3 -  منوچهر منطقى4   
(تاريخ دريافت 1390/07/17  تاريخ پذيرش 1390/11/12)

چكيده
همچنين  است.  پرداخته  پيشرفته  فناورى  با  محصوالت  سازى  تجارى  فرآيند  و  نوآورى  ادبيات  بررسى  به  تحقيق  اين 
تعيين عوامل موثر بر اين فرآيند و طراحى يك الگوى مفهومى مناسب براى تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته 
بررسى شده است. اين الگو شامل كليه مؤسسات درگير در فرآيند تجارى سازى و با تاكيد بر فناورى نرم مى باشد. با انجام 
مطالعات ميدانى و مصاحبه با خبرگان، اين الگو در صنعت هوايى ايران مورد بررسى و پياده سازى قرار گرفته است. در 
نهايت مهمترين چالش ها و پيشنهادات به همراه مناسب ترين فرآيند تجارى سازى محصوالت در صنعت هوايى ايران ارايه 

شده است. 
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1- مقدمه
در   تحقيقاتى  هاى  بخش  از  حاصل  توليدات  يا  نتيجه  و   ايده  آن  طي  كه  است  فرآيندي  سازي  تجاري 
دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتى و بخش هاى صنعتى به محصوالت، خدمات و فرآيندهاي قابل عرضه در بازار 
تبديل مي شود و از طريق آن يافته هاي حاصل از تحقيق به بازار آورده مي شوند و ايده ها يا يافته هاي 
جديد به محصوالت و خدمات جديد يا فناورى هاى قابل فروش در سراسر جهان، توسعه مي يابند. به عبارت 
ديگر تجاري سازي ، مجموعه تالش هايي است كه به منظور فروش فعاليت هاى تحقيقاتى با هدف كسب 
سود و ارتباط هرچه بيشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعي انجام مى شود [15]. با اين وجود 
شواهد زيـادى در سـراسـر دنيا نشان مي دهد كه هـر چند تعـداد زيــادي از تحقيقـات از نظر تكنيـكي 
موفـق بوده اند، اما درصد اندكي از آن ها در زمينه تجاري سازي به موفقيت دست يافته اند. طبق يكى از از 
مطالعاتى كه داده هاى به دست آمده از مطالعات قبلى در مورد نرخ موفقيت نوآورى ها را با داده هاى مربوط 
به حق ثبت اختراعات، سرمايه گذارى در فعاليت هاى داراى ريسك و آمارگيرى ها تلفيق كرده است، حدود 

3000 ايده خام الزم است تا يك محصول كامًال جديد و از نظر تجارى موفق به وجود آيد [1].
با توجه به اهميت موضوع تجارى سازى و ازطرفى با وجود موانع در تجارى سازى محصوالت و ايده هاى 
خلق شده (ازقبيل موانع مالى، دولتى و ...)، تاكيد بيشتر  بر فرآيند تجارى سازى در صنايع كشورمان امرى 
الزم مى باشد. از آنجا كه تجارى سازى يكى از حلقه هاى اصلى فرآيند نوآورى است و توجه بيشتر بر روى 
ايجاد نوآورى و تجارى سازى در صنايع كشور و حل  مشكالت موجود تجارى سازى در كشورهاى جهان سوم 
و باالخص ايران است، بايد تجارى سازى را در صنعت بهبود دهيم تا بتوانيم عالوه براجراى تجارى سازى         
ايده هاى خلق شده در تحقيق و توسعه و دانشگاه ها، حتى  به نوآورى و انتقال فناورى به ديگر صنايع و 
كشورها  دست يابيم. باال رفتن نرخ تجارى سازى فناورى، دستاوردهاى زيادى را براى جامعه، سازمان ها و 
مبتكرين حاصل مى كند كه مهمترين آن ها عبارتست از:  باال رفتن استانداردها و كيفيت زندگى، توليد ثروت 
ملى/سازمانى/فردى، ايجاد مزيت رقابتى، رشد بهره ورى، موفقيت در بازار و نوآورى در فرآيندها و محصوالت، 

توسعه يافتن صنايع و محصوالت مرتبط با فناورى/اختراعات.
هدف از انجام اين تحقيق اين است كه با بررسى ادبيات موضوع تجارى سازى  و الگو هاى توسعه و تجارى 
سازى محصول، الگويى در جهت تجارى سازى مناسب محصوالت با فناورى پيشرفته ارايه گردد. در الگوى 
ارايه شده در اين تحقيق مشخص مى گردد كه چه عوامل و مولفه هايى در فرآيند تجارى سازى محصوالت 
تاثيرگذار مى باشند. در نهايت موانع و چالش هاى موجود در جهت تجارى سازى محصوالت صنعت هوايى 
ايران(مطالعه موردى هواپيماى تجارى) شناسايى مى گردد و راهكارهايى در جهت رفع موانع و تسهيل در 
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فرآيند تجارى سازى محصوالت ارايه مى گردد.

2- پيشينه تحقيق: 
2-1- مرور بر تعاريف و مبانى نوآورى و تجارى سازى: 

براى فناورى تعاريف متفاوتى ارايه مى گردد. فناورى عبارت است از فرآيند تركيب نظام مند ابزار، دانش 
فنى، و اطالعات الزم براى به كارگيرى ابزار و نيز مهارت هاى انسانى موردنياز براى استفاده از دانش و ابزار. 
خدمات به كار                 سازى و توزيع كاال و  تجارى  فناورى دانشى است كه در امر توليد،  از ديدگاه اقتصاددانان 
مى رود و وسيله اى است جهت ارتقاى توانايى هاى فيزيكى و فكرى انسان و ابزارى براى تبديل منابع ساده به 
منابع و كاالهاى پيچيده مى باشد[8]. همچنين در طبقه بندى فناورى از ديدگاه سازمان همكارى اقتصادى 
و توسعه فناورى به 4 گروه تقسيم مى شود: فناورى پيشرفته، فناورى متوسط-پيشرفته، فناورى متوسط-
پايين، فناورى پايين[14]. در اين تحقيق فناورى مورد نظر نوعى از فناورى است كه به توليد محصول منجر 

مى گردد و جزو فناورى هاى پيشرفته مى باشد.
همانگونه كه گفته شد، پيش از آن كه به مفهوم و ابعاد تجارى سازى فناورى بپردازيم، بايد به اين نكته 
اساسى توجه كنيم كه تجارى سازى به عنوان جزئى از فرآيند نوآورى مطرح است و در بستر اين فرآيند معنى 
پيدا مى كند. مفهوم نوآوري به خلق محصول، خدمت، يا فرايندي اشاره دارد كه براي يك سازمان جديد 
باشد[8]. فرآيند نوآوري پيونددهندة نياز پروژه، اختراع، توسعه وانتقال فناورى با يكديگر است. در هر يك از 
اين گامها ايده ها و مفاهيمي آفريده مي شود، اما فرآيند نوآوري هنگامي تحقق مي يابد كه اين گامها در پايان 
به بهره برداري و تجاري كردن يك محصول، فرآيند يا سيستم پيشرفته تر بيانجامد [4] .براساس تعاريف ارايه 
شده در ادبيات اين موضوع، نوآورى فرآيندى است كه باعث ايجاد تغييرى بديع و تازه مى گردد و شامل به 
كارگيرى اختراعات و فناورى هايى براى خلق محصول، فرآيند يا سيستم جديد يا بهبوديافته است. در نهايت 

اين فعاليت ها يا تغييرات باعث حضور بنگاه در بازار مى گردد.
در نگرش هاى سيستمى، نوآوري بصورت فرآيندي روش مند تحليل مي شود كه در آن وابستگي متقابل 
پيچيده و بالقوه اي وجود دارد و در آنها تعامالت چندگانه اي بين عناصر موجود در فرآيندها ديده مي شود. به 
طور كلى سه دسته از رويكردها سيستم نوآورى بر سطوح تحليلى مختلفى استوار بوده و به عنوان مهم ترين 
رويكردهاى سيستم نوآورى مطرح مى باشند. سه سطحى كه بيشتر در ادبيات مورد بـررسى قرار  گرفته اند 

عبارتند از: 
1. سيستم ملي نوآوري: اين رويكرد به تحليل نهادها و تعامالت تاثيرگذار بر توسعه نوآورى در سطح 
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ملى مى پردازد و در جهت سياست گذارى هاى ملى و ساماندهى فرآيند نوآورى در سطح ملى استفاده مى 

شود.
2. سيستم بخشي نوآوري: اين رويكردها به تحليل نهادها و تعامالت تاثيرگذار بر توسعه نوآورى در 
سطح يك بخش و يا يك حوزه فناورى مى پردازد و در جهت سياست گذارى هاى بخشى و ساماندهى فرآيند 

نوآورى در سطح يك بخش صنعتى يا يك حوزه فناورى استفاده مى شود.
3. سيستم منطقه اى نوآوري: اين رويكرد به تحليل نهادها و تعامالت تاثيرگذار بر توسعه نوآورى در 
سطح منطقه اى مى پردازد و در جهت سياست گذارى هاى منطقه اى و ساماندهى فرآيند نوآورى در سطح 

يك منطقه جغرافيايى استفاده مى شود[2].
براساس تعاريف ارايه شده از سيستم هاى نوآورى، رويكرد سيستم بخشى نوآورى، رويكرد مورد استفاده 
در اين تحقيق مى باشد، زيرا تحقيق حاضر در بخش صنعت هوايى و در حوزه محصولى هواپيماهاى تجارى 

انجام مى گيرد.
همچنين تجارى سازى موفق فناورى براى باقى ماندن در بازار رقابتى امروزى امرى مهم تلقى مى شود. 
تجارى سازى فناورى اين گونه توصيف مى گردد: فرآيند دستيابى به ايده ها، تقويت آن ها با دانش مكمل، 
توسعه و توليد كاالهاى قابل فروش و فروش كاال در يك بازار. اين فرآيند با مفهوم محصول آغاز مى گردد 
كه شامل تعريف محصول، طراحى، مراحل نمونه سازى و پيش آزمون مى باشد و با توليد محصول و بازاريابى 
اثربخش به پايان مى رسد. تجارى سازى موفق فناورى به سازمان اين امكان را مى دهد تا نيازهاى مشتريان 
موفق  سازى  تجارى  كنند.  برآورده  هايشان  فناورى  تازگى  خصوصيات  و  كيفيت  سرعت،  هزينه،  نظر  از  را 
فناورى به توانايى بنگاه براى : 1) توسعه و معرفى تعداد زيادى فناورى هاى فرآيندى و محصولى، 2) ايجاد 
محصوالت جديد بنيادين، 3) تسريع در معرفى اين محصوالت جديد به بازار، 4) ايجاد دانش جديد اتالق 
مى گردد. پس اين ابعاد بايستى به طور همزمان به منظور درك عوامل موثر بر تجارى سازى فناورى مورد 

مالحظه قرار گيرد[10]. 
عوامل منتج شده از شكست در انتشار و تجارى سازى فناورى در 5 دسته طبقه بندى مى گردد:

• عملكرد نامطلوب فناورى ازقبيل كارآيى پايين و عدم قابليت اطمينان
• عملكرد نامطلوب اقتصادى، يعنى هزينه باال و دوره طوالنى بازپرداخت

• تغييرات سازمانى ازقبيل بازسازى و تغييرات در راهبرد كسب و كار
• تغييرات بازار كه اشاره به تغييرات غيرمنتظره در تقاضاى بازار دارد

• تغييرات نظارتى مانند محكم كردن قوانين و مقررات زيست محيطى[9]
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با بررسى موانع موجود در فرآيند تجارى سازى و مصاحبه با خبرگان اين حوزه نتيجه گيرى شده است كه 
يكى از عواملى كه مانع وجود فرآيند مناسب در تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته مى گردد، عدم 

وجود فرآيند مناسب مديريتى مى باشد كه در واقع همان عدم توجه به فناورى هاى نرم در سازمان است. 
كوپر1 عوامل زير را به عنوان عوامل كليدى موفقيت در فرايند توسعه محصول معرفى كرده است :

• جهت گيرى مناسب در بازار و توجه به بازارمحور بودن محصول و يا مشترى محور بودن آن؛
• تمركز بر ارايه يك محصول در تراز جهانى، در اختيار داشتن يك جهت گيرى بين المللى در فرآيندهاى 

طراحى، توسعه و بازاريابى؛ 
• توجه به فعاليتهاى قبل از توسعه2 به معناى تمرين فرايند توسعه محصول و آماده سازى مقدمات براى 

توسعه پيش از كليد خوردن پروژه اصلى توسعه محصول؛
• تعريف سريع پروژه و محصول؛

• ارايه و روانه سازى بموقع محصول در بازار؛
• توجه به ساختار سازمانى مناسب، طراحى و جو سازمانى؛

• اهميت پشتيبانى مداوم مديريت ارشد سازمان (نه صرفاً به عنوان تضمين كننده موفقيت در فرايند توسعه 
بلكه به عنوان كمك رسان پروژه توسعه محصول)[13].

سازى  تجارى  فرآيند  بر  تاثيرگذار  عوامل  پيرامون  تحقيق  پيشينه  مرور   -2-2
محصوالت با فناورى پيشرفته: 

براى ارايه الگويى جهت شكل دهى فرآيند مناسب تجارى سازى محصوالت، بايستى به مراحل تجارى 
سازى يك محصول تا مرحله اى كه محصول وارد بازار مى گردد و مورد استفاده مشترى قرار مى گيرد، توجه 
نمود. همچنين در جهت تدوين فرآيند مناسب تجارى سازى بايستى به نهادهاى درگير و موثر بر فرآيند 
تجارى سازى نيز دقت كرد. در اين فرآيند تمركز بر فناورى هاى نرم با تاكيد بر فرآيند مديريتى از عواملى 
است كه عدم توجه به آن باعث ايجاد چالش هايى در تدوين فرآيند موردنظر مى گردد. به همين جهت در 
اين بخش نهادهاى درگير در اين حوزه معرفى مى شوند. سپس به بررسى تعدادى الگو هاى توسعه و تجارى 
سازى محصول در سطح بنگاه پرداخته مى شود تا مراحل تجارى سازى يك ايده تا تبديل آن به محصول و 
ورود محصول به بازار شناسايى گردد. در نهايت به بررسى فناورى هاى نرم با تاكيد بر فرآيند مديريتى مى 

پردازيم.
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2-2-1- نهادهاى درگير در فرآيند تجارى سازى محصوالت :
براى اينكه فرايند تجارى سازى به طور كارا عملى شود، بايد بتوان رابطه مناسبى بين  بخش هاى عرضه 
كننده و متقاضى تحقيقات، يعنى دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى از يك سو و مراكز صنعتى  ايجاد كرد. اين 
موضوع يكى از مهم ترين موضوعات سياست گذارى در چارچوب نظام نوآورى در كشورهاى مختلف است. 
ايجاد اين ارتباط ميان دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتى و شركت ها از طريق روش هاى مختلف، امكان شكل 
گيرى انتقال و انتشار دانش در سطح نظام نوآورى و كمك به خلق دانش و بهره بردارى از دانش را فراهم مى 
كند. استفاده از راه كارهاى رسمى و غيررسمى براى ارتباط ميان بخش هاى علمى و صنعتى در كشورهاى 
مختلف ديده مى شود و مى توان از تجارب آن ها براى ايجاد اين ارتباطات استفاده كرد. با توجه به تحوالتى 
كه در عرصه علم، فناورى و نوآورى و تعامل آن با اقتصاد شكل گرفته است، ارتباطات ميان تحقيقات آزاد در 
دانشگاه ها، تحقيقات مأموريت گرا در مراكز پژوهشى دولتى و تحقيقات منجر به تجارى سازى در شركت ها 

دچار تحوالتى شده و نقش و جايگاه اين مراكز و تحقيقات شان را دچار تحول كرده است[11].
به منظور ايجاد تعامالت فعال ميان بخش هاى تحقيقاتى و صنعتى در فرآيند تجارى سازى، الزم است كه 
موضوعات مختلفى مانند قوانين و مقررات مرتبط با جابه جايى و استخدام محققان ازطرف دولت مورد توجه 
قرار گيرد و همچنين ايجاد شرايط مساعدتر از نظر مالى در بخش خصوصى مى توانند از محرك هاى كليدى 
در فرايند تجارى سازى باشند. مهم ترين موانع قانونى موجود در اين زمينه در كشورهاى مختلف عبارتند از  
قوانين استخدام دولتى، قوانين مرتبط با جابه جايى موقت محققان ، قوانين مرتبط با استخدام ثانويه محققان 

، قوانين مرتبط با فعاليت هاى كارآفرينانه علمى[11].
همچنين كشورهاى در حال توسعه اى كه در فرآيند تجارى سازى ناتوان هستند و يا نمى توانند ارتباط 
الزم بين بخش هاى مختلف درگير در فرآيند تجارى سازى ايجاد كنند، مى توانند از تجربه ديگر كشورها 
براى تقويت فرآيند خود استفاده كنند.بررسى تجارب كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه تجارى سازى مى 
تواند از طريق قوانين، سازمان دهى و چارچوب هاى نهادى متفاوتى شكل بگيرد. بنابراين، استفاده از تجارب 
ديگر كشورها، به زمينه و شرايط يك كشور وابسته است و به راحتى نمى توان از آن ها تقليد كرد، بلكه 

نيازمند بومى سازى و شناخت شرايط كشور است. 
در نهايت پياده سازى و بهره گيرى مؤثر از سياست ها و برنامه هاى تحريك طرف هاى عرضه و تقاضا 
در بسيارى از مواقع نيازمند ايجاد و توسعه مجموعه اى از نهادهاى ميانجى و صنايع همكار است. بسيارى 
از دولت ها در راستاى به كارگيرى مؤثر برنامه ها و سياست هاى پيش گفته، نهادهاى خاصى را به عنوان 
نهادهاى ميانجى ايجاد مى كنند كه زمينه تعامل بخش هاى عرضه و تقاضا و شكل گيرى تجارى سازى 
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در آن ها فراهم مى شود.همچنين همكارى صنايع مرتبط را جهت تسهيل فرآيند تجارى سازى ايجاد مى 
نمايند. الزم به ذكر است كه اين نهادها  به خودى خود مفهومى ندارند و معموال با هدف حمايت از برنامه يا 
سياست خاصى و يا همكارى در بخشى از زنجيره تامين شكل مى گيرند. ازاين رو در طراحى و توسعه اين 
نهادها بايد به قوانين و برنامه هاى پشتيبان آن ها توجه ويژه نمود. ازسوى ديگر، الزم به يادآورى است كه 
در بسيارى از مواقع دولت در طراحى و راه اندازى نهادهاى ميانجى نقش حمايتى و پشتيبانى دارد و نه نقش 

ايجادكننده مستقيم آن ها[5].
گروه       سه  در  نهادها  اين  سازى،  تجارى  فرآيند  بر  موثر  نهادهاى  با  مرتبط  تحقيقات  بررسى  با  بنابراين 
طبقه بندى مى شوند كه عبارتند از: دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى، دولت و نهادهاى ميانجى و صنايع همكار.

بررسى هاى انجام شده برروى اين نهادها  به تفكيك نهادهاى تعريف شده در جدول زير به طور خالصه 
آمده است :

2-2-2- الگو هاى توسعه و تجارى سازى محصوالت:

جدول1- مهمترين تعارف و شاخص هاى مرتبط با نهادهاى درگير در فرآيند تجارى سازى 
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براى توسعه و تجارى سازى محصوالت متفاوت، الگو هاى متفاوتى ارايه شده است كه در ادامه تعدادى از 
اين الگو ها به اختصار معرفى مى شوند. مولفه هاى تاثيرگذار در اين الگو ها نيز استخراج شده اند.

ساموئل وود و گرى براون فرآيند تجارى سازى محصوالت نوظهور را به سه مرحله تقسيم كرده اند.   •
مناسب سازى(تخصيص)، به كارگيرى و توليد. مرحله اول – تخصيص- شامل : نظارت، ارزيابى و دستيابى 
به فناورى هاى جديد است. در اين محله مديريت بايد مطمئن شود كه اهداف مورد نظر بخش تحقيقاتى از 

اهداف بلندمدت بخش توسعه پشتيبانى و حمايت مى كند[3،16]. 
• كوپر در الگويى كه ارايه كرده است، توسعه و تجارى سازى محصوالت را شامل مراحلى مى داند كه به 
ترتيب عبارتند از: غربال گرى اوليه، ارزيابى اوليه بازار، ارزيابى اوليه فنى، مطاله جزئى بازار، تحليل اوليه كسب 
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و كار، توسعه محصول، آزمون هاى آلفا، آزمون هاى بتا، آزمون بازار، توليد آزمايشى، طرح تجارى نهايى، 

توليدفزاينده محصول، راه اندازى بازار[12].
• جولى الگويى را براى تجارى سازى فناورى هاى جديد ارايه داده است كه شامل مراحل و مولفه هايى به 

شرح زير مى باشد[7].

شكل 1-  الگوى تجارى سازى فناورى هاى جديد[7]
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• همچنين با بررسى الگوهاى فرآيند توسعه محصول جديد، به تنوع فرآيندهاى مورد استفاده در صنايع 
توليدى مى توان پى برد. بررسى ادبيات توسعه محصول جديد بيانگر وجود سه نوع رويكرد در توسعه محصول 

است:
* اختراعات ”محصول جديد در سطح جهانى“ كه بازارهاى جديدى نيز براى شركت ايجاد مى كنند؛

* ارايه محصول جديد براى شركت؛
* اصالح محصوالت موجود و معرفى محصوالت موجود به بازارهاى جديد.

اغلب الگوهاى توسعه محصول جديد كه در گذشته ارايه شده اند، داراى ماهيتى خطى هستند، در حاليكه 
الگوهاى امروزى عمدتاً بر طراحى موازى فرآيند توسعه محصول جديد تأكيد دارند.

• در نهايت يكى از معروف ترين الگوها كه با رويكرد جديد طراحى شده است، الگوى ”آزمون پس از هر 
محصول  توسعه  فرايند  در  نيز  قدم  به  قدم  يا  اى  مرحله  رويكرد  عنوان  به  الگوكه  اين  باشد.  مى  مرحله“ 1 
شناخته شده است، توسط كوپر ارايه شد و يك روش كار مطمئن و اثربخش براى پروژه هاى توسعه محصول 

به حساب مى آيد. اين الگو  در شكل زير نشان داده شده است[13].
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شكل2- الگوى «آزمون پس از هر مرحله» كوپر [13]

جدول2- جمع بندى مولفه هاى موثر بر الگو هاى ارايه شده

با بررسى تفصيلى  و مقايسه اين الگو ها و جمع بندى مولفه هاى آن ها، مولفه هايى تعريف شده و در 
جدول زير مشخص گرديده كه در هر كدام از الگو هاى مورد بررسى، كدام مولفه ها ى موجود در الگو مفهومى 

اين تحقيق نقش داشته اند.
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2-2-3- فناورى هاى نرم با تاكيد بر فرآيند مديريت سازمانى: 
فناورى نرم، فناورى انديشمندانه خلق و نوآورى مى باشد كه بر روى فكر، عقيده ، احساس، ارزش ها،  
نرم  فناورى  عملياتى  هدف  است.  يافته  تمركز  بشرى  جامعه  و  سازمانى  و  فردى  رفتارهاى  ها،  جهان بينى 
و   ها  گروه  افراد،  رفتارى  هاى  شيوه  ها،  ارزش  فكِر،  حالت  احساس،  مديريت،  و  سازى  هماهنگ  رهبرى، 
سازمان ها مى باشد. فناورى نرم با تاكيد بر مديريت با هدف بهبود توانايى افراد جهت ايجاد هماهنگى، توازن 
و كنترل چيزهايى كه مسوول آن ها مى باشند، به كار مى رود. فناورى نرم با تاكيد بر مديريت طيف گسترده 
اى از عناوين و چشم انداز وسيعى از حوزه هاى سازمانى، از امور ايالتى و روابط بين المللى گرفته تا صنايع، 
بنگاه ها، خانواده ها و افراد را تحت پوشش قرار مى دهد. همچنين فناورى نرم سازمانى، به شيوه ها و روش 
هايى اشاره داردكه به وسيله آن ها ممكن است منابع انسانى سازمانى تجديد ساختار شوند و تخصيص نيز 
بهينه گردد. اين فناورى براى بهبود كارايى تخصيص منابع سازمان به كار مى رود. يك ادغام كننده نوعى 
فناورى سازمانى خارجى مى باشد كه ساختار بنگاه ها و روابط خارجى همتاى آن ها را مجددا سازماندهى 
مى كند. حالت سازمانى، همچون سازمان صفى، سازمان وظيفه اى، سازمان پروژه اى، سازمان ماتريسى، 
سازمان شبكه اى، معروف ترين نوع فناورى هاى سازمانى داخلى مى باشند.فناورى مديريت  يكى از حوزه 
هاى فناورى هاى نرم مى باشد. فناورى هاى مديريت و تمام فناورى هاى نرم مرتبط با مديريت مى توانند 
به سطوح پايين، متوسط و كالن دسته بندى شوند. برمبناى سطوح مديريت اين دسته بندى مى تواند در 

سطوح فردى، بنگاهى، صنعتى و دولتى انجام گيرد[6].
در نهايت با توجه به تعاريف فناورى نرم و بررسى اين فرآيند با تاكيد بر جنبه مديريت سازمانى و همچنين 
براساس نظر خبرگان، شاخص هايى براى بررسى اين مولفه تعريف شده است كه در پرسشنامه به پيوست 

اين مقاله آمده است.

3- الگوى مفهومى تحقيق:
براساس جمع بندى ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان الگوى مفهومى تحقيق تعريف شده و در شكل 
زير نشان داده شده است. جمع بندى مطالب مربوط به مراحل تجارى سازى و نهادهاى درگير در جداول 

بخش قبل آمده است
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شكل3- الگوى مفهومى تحقيق

در ادامه براساس الگوى مفهومى ارايه شده، پرسشنامه اى طراحى گرديده است تا به بررسى اين الگو در 
صنعت هوايى ايران پرداخته شود . پرسشنامه طراحى شده به پيوست مقاله آمده است. براساس الگو و مولفه 
هاى تعريف شده براى فرآيند تجارى سازى محصوالت صنعت هوايى (هواپيماهاى تجارى)؛ موانع موجود 
درفرآيند تجارى سازى براساس مطالعاتى ميدانى بررسى مى گردد. در نهايت براساس موانع به دست آمده 
در مطالعات ميدانى و با مصاحبه با خبرگان اين حوزه به ارايه راهكارهايى جهت ايجاد فرآيندى مناسب براى 
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تجارى سازى هواپيماهاى تجارى مى پردازيم.

4- روش شناسى تحقيق
4-1-  روش تحقيق 

تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردى و از نظر روش گردآورى داده ها، توصيفى- پيمايشى است.

4-2-  ابزار و روش گردآورى داده ها
اصلى ترين ابزار گرداورى داده ها  در اين تحقيق مصاحبه و  پرسشنامه است. در اين تحقيق عالوه بر 
مصاحبه پرسشنامه اى طراحى شده است كه در آن وضعيت موجود صنعت هوايى ايران مورد بررسى قرار 

گرفته است.

4-3- روايى و پايايى ابزار تحقيق
براى سنجش پايايى از آلفاى كرونباخ استفاده شده است.در صورتي كه آلفاي كرونباخ محاسبه شده باالتر از 
0.7 باشد آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار است. براى سنجش پايايى نيز بر روى 30 پرسش نامه تكميل 
حاضر  پرسشنامه  كرونباخ  آلفاى  است.  بوده   0.7 از  باالتر  كه  گرديد  محاسبه  كرونباخ  آلفاى  ضريب  شده، 
0.946  مى باشد كه نشان دهنده اعتبار و پايايى پرسشنامه مى باشد. همچنين در اين تحقيق براى تعيين 
روايى ابزار سنجش از روش روايى محتوا كه به قضاوت خبرگان بستگى دارد، استفاده شده است. براى بررسى 

روايى پرسشنامه با 6 نفر خبره در اين زمينه مصاحبه شد كه صحت و روايى پرسشنامه را تاييد كردند.

4-4-  روش تحليل داده ها
روش مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها بايد به گونه اى انتخاب و به كار گرفته شود كه پاسخگوى 

نيازهاى تحقيق يا اهداف تحقيق باشد. روش هاى مورد استفاده در اين تحقيق در جدول زيرآمده است.
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جدول 3-  آزمون هاى آمارى انجام شده در اين تحقيق

4-5- جامعه آمارى، روش نمونه گيرى و حجم نمونه
جامعه آمارى اين تحقيق شامل محققان و مديران سازمان صنايع هوايى و صنايع بهره بردار و همچنين  

اساتيد دانشگاهى  مى باشد.روش محاسبه حجم نمونه در اين تحقيق  فرمول كوكران است .
بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه كوكران تعداد نمونه اّوليه 100 نفر مى باشد كه با توجه به حجم 
جامعه آمارى مى بايست مورد بازبينى و اصالح قرار گيرد. اگر جامعه آمارى را به صورت كلى و برابر با 350 

در نظر بگيريم، با استفاده از فرمول تصحيح كوكران، تعداد نهايى نمونه تعداد 78 نفر محاسبه مى شود.
با درنظر گرفتن اين ميزان نمونه آمارى، بيش از 100 پرسشنامه ارسال شد كه در نهايت با پيگيري هاي 

فراوان، 88 پرسشنامه قابل قبول جمع آورى شد . 

5- تجزيه و تحليل داده ها
5-1- مشخصات جمعيت شناختى نمونه مورد بررسى

از نمونه آمارى تحقيق، حدود 78.2 % داراى جايگاه مديريتى، 4.6 % داراى جايگاه تحقيقاتى مرتبط با اين 
حوزه  بوده و 17.2 % از آنها در جايگاه كارشناسى بوده اند. 

54.5 % داراى مدرك كارشناسى ارشد مى باشند، 38.6 % از آنها داراى مدرك كارشناسى و 6.8 % از آنها 
نيز داراى مدرك دكترى بوده اند.
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جدول 4-  شاخصهاى برازش الگوى اندازه گيرى 

شكل4- الگوى ساختارى

RMR  NNFI NFI  CFI AGF
I  

GFI  RMSE
A  

2/ df  
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5-2- تحليل عاملى تاييدى(بر ازش الگوى مفهومى)
شاخص هاى خوب بودن برازش الگو در جدول زير آمده است.مقادير به دست آمده در نرم افزار ليزرل 
. شاخصهاى برازش الگو نيز در  نشان مى دهد كه الگوى مفهومى تحقيق از برازش خوبى برخوردار است 

جدول زير ارايه شده است:

شكل زير الگوى اندازه گيرى را در حالت استاندارد نشان مى دهد :
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جدول 5- نتايج حاصل از الگوى معادالت ساختارى در فرآيند تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته 

جدول 6-  نتايج حاصل از الگوى معادالت ساختارى در مراحل تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته 

جدول 7-  نتايج حاصل از الگوى معادالت ساختارى در نهادهاى درگير در فرآيند تجارى سازى
محصوالت با فناورى پيشرفته

جدول 8-  نتايج حاصل از الگوى معادالت ساختارى در فناورى هاى نرم

       
1.          0.76  
2.            0.65  
3.     0.86  

       
1.    (M)0.42  
2.         (ST)  0.44  
3.      (I)  0.90  
4.      (R)  0.73  
5.  (D)  0.52  
6.           (S) (  0.65  
7.      (A)  0.60  
8.       (P)  0.85  

       
1.     (U)0.55  
2.  (G)  0.88  
3.  (ME)  0.73  
4.  (C)  0.61  

       
1.                   

      
0.70  

2.      )-    (          
  

0.72  

3.           )      (  
   

0.81  

4.                  0.72  
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5-3-  نتايج آمار توصيفى و استنباطى: 

در تحليل استنباطى هرگاه سطح معنى دارى كمتر از 0.05 و آماره آزمون منفى باشد، نشان دهنده نقطه 
ضعف و هرگاه سطح معنى دارى كمتر از 0.05 و آماره آزمون مثبت باشد، نشان دهنده نقطه قوت است.

 براساس آمار استنباطى انجام شده بر روى شاخص هاى تحقيق، نقاط قوت و ضعف در وضعيت موجود 
صنعت هوايى استخراج مى گردد. ( اين نتايج آمارى به پيوست آمده است. ) براساس اين نتايج نقاط قوت 

در وضعيت موجود عبارتند از:

براساس نتايج به دست آمده، در ميان اين شاخص ها ”طراحى مقدماتى و طراحى جزئيات محصول“ و 
بعد از آن شاخص ”توليد نمونه اى از محصول فيزيكى به طور آزمايشى قبل از توليد و توسعه نهايى(طراحى 
مهندسى و ساخت)“ جز قوى ترين شاخص ها در وضعيت موجود مى باشند. همچنين نقاط ضعف در وضعيت 

موجود عبارتند از:

فصلنامه بهبود مديريت- شماره 15- بهــار1391
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5-4- رتبه بندى مولفه هاى تحقيق: 
به منظور شناخت شدت ميزان توجه به هر يك از عوامل موثر در فرآيند تجارى سازى در وضعيت موجود 
آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شده است . از اين رو در اين قسمت براساس اين آزمون به اولويت 
بندى شاخصهاى اين پژوهش پرداخته مى شود و نشان دهنده آن است كه بر اساس نقاط قوت و ضعف به 

دست آمده، قوى ترين و ضعيف ترين مولفه ها در وضعيت موجود كدامند.
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جدول 9-  نتايج آزمون فريدمن مربوط به مولفه هاى تحقيق

جدول 10- ميانگين رتبه هاى مربوط به مولفه هاى تحقيق

چنان كه در جدول فوق مالحظه مى شود ، سطح معنى دارى نمونه كوچكتر از سطح خطاى 5 درصد است 
. اين وضعيت بيانگر آن است كه تفاوت معنى دارى بين ميانگين رتبه پاسخ ها به عوامل اين مولفه وجود دارد 

. بدين ترتيب ميانگين رتبه ها بشرح زير است :

6- بحث و نتيجه گيرى: 
با بهره گيرى از نتايج حاصل از تحليل عاملى انجام شده بر روى سازه هاى تحقيق در بررسى وضعيت 
موجود،  مى توان ميزان اهميت هر كدام از اين مولفه ها و شاخص هاى مورد استفاده در تحقيق را در سازه 

هاى مختلف استنتاج نمود.
فناورى  با  محصوالت  سازى  تجارى  مناسب  فرآيند  تبيين  در  مفهومى،  الگوى  و  موضوع  مرورادبيات  با 
پيشرفته  سه سازه اصلى معرفى شده است. از بين اين سه سازه، فناورى هاى نرم داراى بيشترين اهميت 
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مى باشد. سپس مراحل تجارى سازى اين محصوالت و بعد از آن نهادهاى درگير در اين فرآيند داراى اهميت 

مى باشند. 
حال مهمترين و تاثرگذارترين شاخص ها و مولفه هاى هر سازه توصيف مى گردد :

1. سازه مراحل مناسب تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته: در اين سازه مولفه ايده پردازى 
و غربال گرى ايده و مولفه توليد صنعتى محصول و ورود به بازار داراى اهميت بيشترى مى باشند. اين موضوع 
مى تواند به دليل اهميت توليد ايده باشد كه عدم پردازش درست ايده و عدم  بررسى دقيق آن مى تواند 
كارايى كليه مراحل بعدى در اجراى فرآيند را تحت تاثير قرار دهد. همچنين پس از انجام توليد محصول، وارد 
شدن محصول به بازار مولفه مهمى تلقى مى شود چراكه موفقيت يا عدم موفقيت آن مى تواند تاثير شگرفى 
در صنعت مورد نظر داشته باشد و بازدهى اصلى كليه مراحل انجام شده، در ورود به بازار تعيين مى گردد و 

اين بازار است كه مشخص كننده كارايى و اثر بخشى مراحل طى شده در تجارى سازى محصول مى باشد.
2. نهادهاى درگير در فرآيند تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته: در اين سازه مولفه دولت 
داراى بيشترين اهميت مى باشد. اين موضوع مى تواند به دليل سياست هاى حاكم دولت در بخش صنعت 
باشد. در حال حاضر صنعت هوايى ايران يك سازمان دولتى است كه طبيعى است به دليل دولتى بودن آن 

و طى نكردن گذار دولتى به خصوصى، دولت نقش مهمى را ايفا مى نمايد. 
3. فناورى هاى نرم : در اين سازه به ترتيب مهمترين مولفه ارتباطات دورن سازمانى و برون سازمانى، 
توجه به ساختار سازمانى و وجود معاونت پژوهشى و در نهايت توجه به اداره سازمان و انتخاب سبك مناسب 

رهبرى مى باشد.
همچنين در اين تحقيق مشخص شده است كه از ميان مولفه هاى تعريف شده فعال به مولفه ساخت نمونه 
اوليه و طراحى محصول توجه بيشترى مى گردد. همچنين دولت مهم ترين نهادى است كه نقشى قوى در 
وضعيت موجود ايفا مى كند و صنايع همكار  ضعيف ترين مولفه در فرآيند تجارى سازى در وضعيت موجود 
است. بر اين اساس مهم ترين نقاط قوت و مهمترين نقاط ضعف در وضعيت موجود صنايع هوايى استخراج 
شده است كه در بخش قبل به آن ها اشاره شد. در اين ميان ضعيف ترين شاخص ها در وضعيت موجود به 

ترتيب عبارتند از: 
• نقش شهرك هاى صنعتى در تجارى سازى محصوالت صنايع هوايى

• پياده سازى يك نقشه جامع فروش و خدمات پس از فروش در صنعت هوايى هنگام راه اندازى بازار
• برقرارى تعامالت صنعت هوايى با بخش علمى و تحقيقاتى در سطح بين المللى

• ايجاد مشوق ها و اطالعات و منابع الزم ازطريق نهادهاى ميانجى براى اشاعه و همكارى
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تحليل نقاط قوت و ضعف وضعيت موجود صنايع هوايى ايران نشان مى دهد كه در حال حاضر توجه اين 
صنعت در بخش ساخت و طراحى مى باشد، در حالى كه همزمان با آن به نقش صنايع همكار و نهادهاى 
ميانجى توجهى ندارد. همچنين به كارگيرى راهبرد مناسب جهت ايجاد تقاضا در بازار كه جزو مهمترين 
مولفه هاى موثر در تجارى سازى محصوالت است، مولفه اى است كه در وضعيت موجود به آن توجه نمى 
گردد. شايد دليل آنكه تا به حال ( با توجه به اينكه فعاليت هاى زيادى در اين عرصه انجام شده و همچنين 
و  توجهى  مورد  محصول  نتوانسته  صنعت  اين   ( حوزه  اين  در  طراحى  و  ساخت  بودن  پررنگ  به  توجه  با 
چشمگيرى وارد حوزه هواپيماهاى تجارى نمايد؛ همين عدم توجه به تعامالت و همكارى ها با صنايع همكار 
و نهادهاى ميانجى و عدم به كارگيرى راهبرد مناسب جهت ايجاد تقاضا در بازار بوده است. چرا كه شناسايى 
و بررسى بازار براى داخل شدن به بازار رقابتى و ايجاد مزيت رقابتى كافى نمى باشد .مهمتر از آن به كارگيرى 
راهبرد مناسب جهت ايجاد تقاضا در بازار مى باشد كه بايستى قبل از مرحله طراحى و ساخت اين آمادگى را 

در بازار ايجاد كرد تا بتوان با توليد محصول ، اين فناورى را وارد بازار رقابتى نمود.
با توجه به نظر خبرگان و نتايج مطالعات ميدانى انجام شده، مهمترين موانع و چالش هاى كه در اين مسير 

وجود دارند عبارتند از:
• عدم وجود تعامالت و همكارى هاى كافى بين صنعت هوايى ايران با صنايع همكار و نهادهاى ميانجى 
و در نهايت عدم ارتباط موثر و موفق بين دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتى، نهادهاى ميانجى و صنايع همكار با 

يكديگر در دنياى واقعى
• عدم وجود يك نقشه جامع جهت توليد، بازاريابى، فروش و خدمات پس ازآن در صنعت هوايى ايران

• عدم وجود مديريت صحيح، سبك و ساختار مناسب سازمانى و همچنين عدم وجود معاونت هاى پژوهشى 
تخصصى جهت انجام تجارى سازى محصوالت صنعت هوايى؛ همچنين تاثير بوروكراسى هاى ادارى موجود در 

نهادهاى دولتى و عدم تصميم گيرى هاى بهنگام دولت
• دولتى بودن كامل صنعت هوايى و صنايع وابسته تاثير بيش از حد تصميمات دولت و شرايط اقتصادى و 

سياسى كشور بر روى اين صنعت
• عدم توجه به نقش شهرك هاى صنعتى در تجارى سازى محصوالت صنايع هوايى و همچنين نقش پارك 

هاى علم و فناورى
• عدم ايجاد مراكز انتقال فناورى در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى براى حوزه هاى مرتبط با صنعت هوايى 

و صنايع همكار
ازقبيل  هايى  مشوق  ارايه  و  شده  تجارى  محصوالت  به  دولت  طرف  از  خاص  هاى  گرانت  اعطاى  عدم   •
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معافيت هاى مالى، مالياتى و تعرفه اى براى فناورى هاى تجارى شده

 در نهايت براساس موانع موجود در صنعت هوايى و همچنين نظر خبرگان براى بهبود فرآيند تجارى سازى 
محصوالت اين صنعت؛ راهكارهاى تسهيل كننده فرآيند تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته ( صنايع 

هوايى ايران) عبارتند از: 
• هماهنگى و ارتباطات بيشتر صنعت هوايى با نهادهاى ميانجى، صنايع همكار، دانشگاه ها، مراكز رشد و 

پارك هاى علم و فناورى
• سرمايه گذارى دولت در صنايع با فناورى پيشرفته و قبول ريسك آن 

• تعامل  بسيارقوى با صنايع هوايى كشورهاى پيشرفته در سطح بين الملل و همچنين تعامل با صنعت هاى 
موجود در كشور ازجمله خودروسازى ها

• بازاريابى گسترده در سطح داخلى و خارجى جهت ايجاد تقاضا در بازار  و استفاده از راهبرد مناسب جهت 
ايجاد مزيت رقابتى در بازارهاى بين المللى

• تمركز بيشتر اين صنعت براى گذار از بخش دولتى به بخش خصوصى و تقويت بخش خصوصى در اين 
حوزه

مناسب   تجهيزات  و  امكانات  با  جديد  صنعتى  هاى  شهرك  ايجاد  و  خصوصى  بخش  از  واقعى  حمايت   •
فناورى هاى هوايى و تشكيل زنجيره تامين

• بازنگرى در نظام مديريت صنايع به منظور مديريت كارا و بهره ور در راستاى تحقق، عوامل و اهداف موثر 
در جلب مشتريان مانند كيفيت، زمان، قيمت و ...

• برنامه ريزى براى توليد خانواده محصوالت در طراحى محصول به منظور صرفه جويى در هزينه طراحى 
و ساخت قطعات و سامانه هاى مشترك

• همسو كردن توانمندى صنايع هوايى در ورود به بازار رقابتى و ايجاد بازار در سطح بين المللى
• تدوين راهبرد عملياتى و مشخص شدن اهداف كالن و نقشه راه اين صنعت

• فراهم نمودن زيرساخت هاى الزم و همچنين توجه به  ساختار سازمانى، ارتباطات داخلى و خارجى، 
تعامل با شركت هاى هوايى خارجى، تامين منابع انسانى و در نهايت برندسازى محصوالت هوايى كه مى تواند 

تجارى سازى محصوالت هوايى را تسهيل نمايد.
• توجه به زنجيره ارزش در صنعت هوايى در مقياس جهانى و تعريف يك جايگاه جديد با هدف تجارى و 
نه فناورانه (به جاى تاكيد بر كسب يك فناورى تمركز اصلى بايد بر ايجاد كسب و كارهاى سودآور در بخش 

هوايى باشد) 
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• ايجاد دفتر انتقال فناورى در سطح سازمان، ايجاد دفتر روابط بين الملل با رويكرد تجارى سازى فناورى  

و ايجاد دفتر مديريت زنجيره تامين محصوالت هوايى
• مطالعه و الگوبردارى از كشورهاى موفق در حوزه تجارى سازى و فروش محصول به خصوص كشورهاى 

در حال توسعه كه در صنعت هوايى موفق بوده اند(مثل برزيل)
• سرمايه گذارى مشترك با كشورهاى صاحب فناورى هوايى پيشرفته براى كاهش ريسك و پايدارى بازار

• طراحى و توليد مشترك با سازندگان معتبر خارجى و تسلط بر استانداردهاى طراحى
• جداشدن بخش تجارى از نظامى در زمينه مديريت فناورى هاى نرم

با توجه به نتايج اين تحقيق، مى توان پيشنهاداتى را براى تحقيقات آينده ارايه داد.با توجه به گستردگى 
تعريف اين تحقيق كه دربرگيرنده كليه مولفه ها و نهادهاى درگير در صنعت هوايى ايران بوده است، امكان  
تحليل هاى عميق تر و دقيق تر در هر كدام از اين مولفه ها فراهم نشده است. از اين رو پيشنهاد مى شود 
كه در مورد برخى از مولفه ها و نهادها يى كه نقش فعال ترى در فرآيند تجارى سازى محصوالت با فناورى 
پيشرفته دارند، تحقيقاتى به طور مجزا و تفصيلى صورت گيرد و تاثيرات دقيق اين مولفه ها به طور تفصيلى 
تر بررسى گردد( مانند نقش دولت). همچنين اين تحقيق بر پايه انجام يك تحقيق كيفى و سپس پيمايش 
و نظرخواهى از خبرگان بنا نهاده شده است، در حاليكه مى توان يافته هاى اين تحقيق را از طريق گردآورى 
داده هاى عملكردى از بنگاه ها و يا سازمان هاى داخلى كه تجربياتى در زمينه تجارى سازى محصوالت خود 
دارند، استفاده نمود. در نهايت به مقايسه الگو ها و فرآيندهاى تجارى سازى اين سازمان ها و مولفه هاى موثر 
در آن ها پرداخت تا بتوان الگويى قوى و جامع در زمينه تجارى سازى محصوالت با فناورى پيشرفته ايجاد 
نمود. در نهايت انجام يك تحقيق تطبيقى ميان فرآيند هاى تجارى سازى محصوالت صنايع هوايى در ديگر 
كشورها و مقايسه آن با فرآيند تجارى سازى محصوالت صنايع هوايى ايران منجر به شناسايى ضعف ها و 

موانع موجود در صنعت هوايى ايران مى گردد.
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