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 چکیده:

تجاری سازی موفق از اهمیت زیادی برای شرکت های نوآور برخورداراست و پژوهش های اخیر به طور فزاینده ای عنوان می کنند که 

در بخش تحقیق و توسعه سهیم نیستند بلکه در تجاری سازی نیزمشارکت دارند. یک شرکت تنها، به ندرت قادربه تجاری شبکه ها تنها 

سازی موفق محصول جدید خواهد بود. چرا که موفقیت درتجاری سازی اغلب نیازمند مشارکت بین بازیگران فردی و سازمان ها وحمایت 

ش شبکه های همکاری در تجاری سازی محصوالت جدید بسیارمهم است. امروزه داشتن از سوی سهامداران می باشد. درنتیجه نق

 نوآوریی محیطی در جهت تجاری سازی موفق محصولی که تنها ویژگی های فنی عالی دارد اغلب کافی نمی باشد و حمایت شبکه ها

وابسته به تعدادی از سازمان های مرتبط و افرادی می باشد بسته به ارتباط بین بازیگران بازار و فناوری، پذیرش فناوری  مورد نیاز است و

که متقابال رفتار یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. برای شرکت های نوآور الزامی است که بازیگران مختلفی را که در موفقیت تجاری 

بنابراین هدف این پژوهش این است که مروری سازی محصول نقش دارند بشناسند تا بتوانند همکاری های الزم را با آن ها صورت دهند. 

استنادی داشته و دانش موجود در زمینه به کارگیری رویکرد شبکه در تجاری سازی را جمع آوری کرده و در قالب یک مدل تفسیر کند 

ز آن ها در که کدام بازیگران خارجی می توانند درتجاری سازی محصوالت جدید به شرکت های نوآور کمک کنند. و نقش هریک ا

موفقیت تجاری سازی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که کاربران و مشتریان، عرضه کنندگان، مکمل ها و رقبا، سرمایه 

گذاران، سازمان های دولتی و سیاست گذاران و قانون گذاران، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری می توانند با انجام وظایف تجاری 

 اذ نوآوری و گسترش آن و ایجاد بازارها از تجاری سازی حمایت کنند.خاتسازی، تسهیل 

 

 نوآوری تجاری سازی شبکه های همکاری، نوآوری،واژگان کلیدی: 
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 :مقدمه

 

فرایند نوآوری شامل دو دسته فعالیت های توسعه و بازاریابی می شود که ممکن است باهم تداخل داشته باشند. بر طبق دیدگاه خطی، 

ایند با یک ایده شروع می شود، تا توسعه ی محصول پیش می رود و زمانی که محصول خلق ثروت کرد پایان می یابد. در حالی که فر

یک رویکرد غیر خطی مشهور در این زمینه به طور فزاینده ای بر تعامل بین شرکا برای توسعه ی محصول و فعالیت های بازاریابی و 

 (.9002،ا و ویرتانینپلیک(تجاری سازی تأکید دارد

تعامل با خریداران بالقوه اشاره دارد)پلیکا و اری سازی به مفهوم توسعه ی محصول، راه اندازی موفق آن و تج

فرآیند نوآوری شناخته شده است و بیشتر نوآوری ها در این مرحله  (. تجاری سازی به عنوان بخش مهمی از7221؛جولی،9002ویرتانین،

 (.7222؛دی بندتو،9077و فراتینی، شکست می خورند)کیزا

ورود یک محصول جدید به بازار نیازمند فعالیت های جدید و منابع مرتبط با خلق تقاضا، بازارها و کانال های توزیع است که چالش های 

ه تکنولوژی شرکت هایی ک (.9002؛ وودساید و بیمنز،9002حیاتی جدیدی برای شرکت های نوآور ایجاد می کند)هریسون و والزسکی،

محور هستند و بر توسعه ی محصول تمرکز دارند، با چالش هایی در زمینه کسب منابع بازاریابی، ارتباط اثربخش با مصرف کنندگان 

(. 9002ساختن کانال های توزیع ملی و بین المللی و دستیابی به اطالعات بازار و مشتری ، روبه رو هستند)هریسون و والزسکی، نهایی،

این مشتریان و دیگر عوامل و بازیگرانی که در محیط تجاری حضور دارند تمایل دارند که در برابر محصول جدید از خود مقاومت  عالوه بر

(. درحالی که انتشار موفق نوآوری، به پذیرش از سوی مصرف کننده ها و مکمل ها و  واسطه ها نیاز دارد. 7221نشان دهند) کریستنسن،

ری سازی یک محصول جدید به ندرت برای پوشش دادن تجا ن مطالعه این است که منابع یک شرکت واحد ،بنابراین فرض اساسی ای

 و تعامل منابع با دیگر عوامل و بازیگران در تجاری سازی حیاتی است. کافی است 

میان بازیگران فردی و سازمان  نوآوری را دارند. موفقیت اغلب نیازمند همکاریداخلی  توسعه و مدیریت شرکت ها توانایی تعداد کمی از

اشاعه یافتن آن  و به خصوص تجاری سازی یک محصول یا خدمت جدید نیازمند پذیرش و( 9002ها می باشد) استوری و همکاران،

تالک و  (میان بازیگران شبکه بازار می باشد و اگر یک محصول جدید نتواند حمایت ذی نفعان را جذب کند شکست خواهد خورد

 (.9002هالتینک،

یک شرکت یه ندرت قادرخواهد بود که به تنهایی یک نوآوری جدید را تجاری سازی کند. جنبه ی شبکه ای بودن تجاری سازی بسیار 

مهم و حیاتی است و داشتن محصولی که تنها ویژگی های فنی عالی دارد اغلب کافی نمی باشد و حمایت شبکه های محیطی در جهت 

مورد نیاز است. بسته به ارتباط بین بازیگران بازار و فناوری، پذیرش فناوری وابسته به تعدادی از سازمان  تجاری سازی موفق  نوآوری

های مرتبط و افرادی می باشد که متقابال رفتار یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. افرادی که تمایلی به تغییر و به سمت محصول 

اعد شوند که اکثریت بازیگران این تغییر را پذیرفته اند. این وضعیتی است که برای تعدادی از جدید رفتن را نمی پذیرند مگراین که متق

 (9077؛ کیزا و فراتینی،9002صنایع بسیار معمول است به خصوص برای صنایعی که ارتباط تنگاتنگی با فناوری دارند)چاکراورتی،

یک نوآوری مورد نیاز می باشد. سوال اصلی ما این است که بازیگران  در مجموع پشتیبانی بازیگران شبکه برای ترویج و تجاری سازی

شبکه چگونه می توانند از شرکت های نوآور در تجاری سازی محصول یا خدمتی جدید حمایت کنند؟  برای رسیدن به پاسخ این سوال 

و سپس در قالب یک مدل به تفسیر نقش مروری بر پیشینه ادبیات این موضوع داشته باشیم.  تا می کندابتدا تالش  ، این پژوهش

 داده خواهد شد.. در ادامه ابتدا برخی از مفاهیم کلیدی را توضیح پردازدبازیگران مختلف در موفقیت تجاری سازی می 
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 تعاریف و مفاهیم کلیدی:

 

  سازی نوآوری کمک می کنند.در این پژوهش  منظور از شبکه ها برای تجاری سازی، گروه گسترده از بازیگرانی است که به تجاری 

برای این که یک اختراع یا یک نوآوری  (.7292شومپیتر،(مفهوم نوآوری ایده هایی برای رهبری اقتصادی و موفقیت تجاری را در برمیگرد

ای ح نوآوری بربا موفقیت تجاری شود باید آن محصول و خدمت به طور موفقیت آمیز راه اندازی و شده و انتشار یابد. در ادبیات از اصال

 ( توصیف هر دو مورد دستیابی موفقیت آمیز بنیادی و غیره منتظره به یک چیز تازه و دستیابی و موفقیت تدریجی استفاده می شود

 (.9009گارسیا و کاالتون،

ارمی گیریم. به طور ازآن جایی که این مقاله سعی دارد پژوهش های مختلف را در بگیرد ما نوآوری را در معنای گسترده تری ازآن به ک

 مثال هر دو مورد نوآوری بنیادی و تدریجی را در نظر می گیریم. 

ی تجار بین مفاهیم تجاری سازی،روانه کردن)راه اندازی(، انتشار و پذیرش تنوع موجود دارد که برآمده از دیدگاه های مختلف می باشد.

امل و ش ا فناوری جدید خود کسب درآمد کنداز محصول، خدمت، تفکر و یسازی اشاره دارد به این که چگونه یک شرکت نوآور می تواند 

با  تفکر، راه اندازی و فعالیت های تعاملی برنامه ریزی های استراتژیک و تاکتیکی و فعالیت های بازاریابی مختلف در ارتباط بامحصول/

 (.7221جولی(خریداران بالقوه و دیگر بازیگران می باشد

؛دی 9002اشاره دارد به معرفی یک محصول و یا تفکر و ایده جدیدی به بازارو پیگیری آن)کرافورد و دی بندتو،اصطالح راه اندازی 

ر برقراری ارتباط موثبازاریابی، منابع کسب(. در تجاری سازی و راه اندازی، شرکت باید بر روی امور مهمی مانند ایجاد تقاضا،7222بندتو،

و دسترسی به اطالعات بازار و مشتری  ملی و بین المللی کانال های توزیع ساختتسهیل درپذیرش،با مصرف کننده نهایی به منظور 

 (.9002؛ آیزینگ وود و همکاران،7222توجه کند)دی بندتو،

قابل توجه است که فعالیت های تحقیق و توسعه و تجاری سازی ممکن است با هم تداخل و درفرآیند نوآوری با یکدیگر تعامل داشته 

 (.9079؛ پرینکرت،9002شند)پربل و همکاران،با

پذیرش و اشاعه)انتشار(، بر دیدگاه های بازار و بازیگران بازار تاکید دارد. انتشار به معنی گسترش و توسعه و نوآوری در بازار های واژه 

 (.7229را توصیف می کند) راجرز،می باشد. در حالی که پذیرش چگونگی مورد قبول قرار گرفتن و پذیرفته شدن نوآوری جهت استفاده 

 پذیرش و انتشار)اشاعه( درموفقیت نوآوری تعیین کننده بوده و مفاهیمی بنیادی در زمینه تجاری سازی هستند.به طور کلی 
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 :پیشینه تحقیق

 مورد را مختلفی ای شبکه رویکردهای گرفته صورت های پژوهش سازی، تجاری در ای شبکه های همکاری نقش مورد در

 .اند نظرقرارداده

 تیم های روی بر دارد، تاکید سازمانی روابط روی بر که استراتژیک( های شبکه خاص طور سازمانی)به شبکه رویکرد مثال عنوان به

 (.9077کنند)برکویتز و فلدمن، می تسهیل را سازی تجاری که کند می تمرکز هایی پروژه و سازمانی یا داخلی

 های مختلف شرکت بین همکاری و کار و کسب های برشبکه صنعتی بازاریابی و استراتژیک های شبکه زمینه در تحقیقات همچنین

 تاکید شود سازماندهی و گرفته شکل تواند می همکاری در جهت تجاری سازی چنین چگونه که این و سازی تجاری برای

 (.9077دارند))استوری،

(، در قالب دو مقاله با تاکید بر شبکه های سازمانی)به خصوص گروه های تحقیقاتی 9079و همکارانش) آریکادر زمینه تجاری و بازاریابی، 

بازاریابی و خرید صنعتی( نشان می دهند که یک شرکت نوآور می تواند ازداشتن روابط هدفمند با شبکه های مختلف به عنوان یک 

 .ره ببردمزیت درجهت پیشبرد موفق تجاری سازی نوآوری های خود به

مینه ز( نیز با تاکید بر رویکرد شبکه های استراتژیک عنوان می کنند که شبکه های شرکت های نوآور،9002؛9001مولر و همکارانش)

 (.9002؛ مولر و اسوان،9001را ایجاد می کنند)مولر و راجاال، نوآوری بازار برای کسب و کار و های جدیدی از

 ها بحث آن کردن المللی وبین رشد جدید، های گذاری سرمایه زمینه در ها همکاری و ها شبکه مورد در که کارآفرینی های شبکه

 (.9070؛ تولستوی و آنگدال،9070دارند)فریمن، تمرکز ها آن بین ارتباط و ها شرکت برمدیریت سازی تجاری زمینه در کنند می

مجموعه ای از روابط شبکه ای با تامین کنندگان، توزیع کنندگان ( در زمینه کارآفرینی نشان می دهند که 9077پارتانن و همکارانش)

و مشتریان به شرکت های کوچک و شرکت های نوآور کمک می کنند تا بتوانند منابع الزم درجهت تجاری سازی نوآوری های تدریجی 

 .و بنیانی را بدست بیاورند

موفق  سازی تجاری که کند می عنوان نیز بازاریابی و نوآوری مدیریت مطالعات در شده کارگرفته به اجتماعی های شبکه رویکرد

 (.9072)آریکا و همکاران،باشد می جامعه و افراد بین پیشرفته ارتباط و تعامل نوعی نیازمند

در زمینه مدیریت نوآوری، تحقیقات نشان می دهند که شرکت های نوآور کوچک می توانند با ترکیب منابع درشبکه های خود، نوآوری 

(. شبکه ها ممکن است که 9070های خود را تجاری سازی کنند تا به بازارهای خارجی جدید ورود پیدا کنند ) تولستوی و آنگدال،

پارکز و همچنین  (.9077پذیرش نوآوری را تسهیل کرده و بر میزان موفق بودن نوآوری در بازار تاثیرگذارباشند) کیزا و فراتینی،

شبکه های نوآوری عنوان می کنند که همکاری با توزیع کنندگان ودیگر بازیگران نسبت به فعالیت های ( با تاکید بر 9077)موکزی

 .داخلی احتمال موفقیت تجاری سازی را افزایش می دهند

 می کالن دیگاه دارای یا و بوده تری وسیع سیاسی و اجتماعی انداز چشم دارای که هایی شبکه درمورد گرفته صورت های پژوهش

 کسب یا و خاص های ازنوآوری حمایت عدم یا و حمایت با جامعه کل که کنند می تاکید (،یا شبکه های اقتصادی antمانند ) باشند

(. همچنین تحقیقات قبلی نشان 9072) آریکا و همکاران،کنند می فراهم را ها آن آینده تقلیل یا و تحکیم موجبات نوآورانه کارهای و

دیگر عوامل بیرونی شرکت ممکن است از طریق شناسایی مشتریان بالقوه، روشن ساختن این مسئله که کاربرد می دهند که مشتریان و 

محصول چیست، دستیابی به پتانسیل بازار و ارزیابی محتوای محصول که چقدر مطابق نیازهای کاربران است ،در تجاری سازی نقشی 

 (.9002؛ هریسون و والزسکی،7227ایفا کند)بیمنز،
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 عالیت های تجاری سازی و منابع مورد نیاز و نقش شبکه های همکاری در موفقیت آنف

وقتی یک شرکت تجاری سازی یک نوآوری را شروع می کند، فعالیت های جدید ظاهر می شوند.این امر که ادغام منابع برای ایجاد 

ندگان نهایی ، مکمل ها و برای به اشتراک گذاشتن محصول جدید نباید طول بکشد، حیاتی است. اما برای غلبه بر مقاومت مصرف کن

دانش در مورد منافع و استفاده بالقوه، شرکت نیاز دارد که بر فعالیت های بازاریابی تمرکز کند، مانند به نمایش گذاشتن محصول، 

 (.9002؛ پارتانن و همکاران،9002؛ هریسون و والزسکی،7227تبلیغات ، توسعه ی برند ، رویدادهای تبلیغاتی، سازماندهی توزیع)هریسون،

منابع و فعالیت های ضروری به ویژگی های نوآوری مانند پیچیدگی آن، قابل آزمایش بودن، مزیت نسبی ،قابل مشاهده بودن و سازگاری 

مایش های (. سهولت استفاده از نوآوری، انتشار آن را تسهیل می کند و به پذیرش آن سرعت می بخشد. آز7229بستگی دارد) راجرز،

پی درپی ، عدم اطمینان مشتری را کاهش می دهد و نگرش های مثبت را تقویت می کند و سرانجام پذیرش را آسان می 

(. مشتریان مزیت نسبی را ارزیابی می کنند و بنابراین نیاز دارند که در مورد مزایای بالقوه آن متقاعد شوند) راجرز، 7217سازد)رابرتسون،

ه تر بودن و سازگاری بیشتر نوآوری با ارزش های موجود ، تجربه و نیازها ، موجب می شود که پذیرش خیلی سریع (. قابل مشاهد7229

اتفاق بیفتد. بنابراین آگاه سازی ، آموزش مشتری و فرصت های آزمایش ، موفقیت های نوآوری را افزایش می دهند)آیزینگ وود و 

 (.9000کاستیلس،

و ارتباطات کالمی، مقاومت در برابر پذیرش را کاهش می دهند) چن  بازاریابی مشترک و برند های حمایتیفعالیت های ارتباطی مانند 

(. واسطه هایی که مقاومت می کنند می توانند اثر منفی  بر موفقیت تجاری سازی بگذارند و نیاز دارند که در ارتباط 9001و همکاران،

 (.9002ش دیده و متقاعد شوند) وودساید و بیمنز،با ارزش های  نوآوری برای مشتریان خود آموز

بازیگران مختلفی منابع تجاری سازی را فراهم می کنند. بازیگران و عامالن شبکه های تحقیق و توسعه  ممکن است شامل رقبا ، توزیع  

دولتی و انجمن های صنعتی کنندگان ، خریداران ، تامین کنندگان ، مشاوران، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها ، سازمان های  

 (. احتماال شبکه های تجاری سازی دارای بازیگران شخصی و سازمانی مشابه نیز باشند.9009؛ ریتر و گیموندن،7227باشند)بیمنز،

ورود  ،بازیگران عمودی مرتبط، توزیع منابع را فراهم می کنند و به طور افقی یا مورب رقبا یا شرکا ، فراتر از زنجیره ی تامین سنتی 

نوآوری ها را به بازار تسهیل می کنند. آنها این کار را از طریق سوق دادن محصول جدید یا ایجاد بازارهای جدید انجام می دهند)مولر و 

واسطه ها در مورد محصوالت مصرف کننده حیاتی هستند چون انها محصول را برای مصرف  .(9002؛استوری و همکاران،9001راجاال،

 (.9002دسترس می سازند) وودساید و بیمنز، کنندگان قابل

به طور خالصه، تجاری سازی به منابعی مانند شایستگی های فنی ، تجربه ی صنعت ، مشتری و دانش بازار ، توانایی برای شناسایی 

 (.9000عملکرد بهینه محصول ، ارتباطات ، توزیع و روابط نزدیک با بازیگران کلیدی نیاز دارد) ریتر،

 کلی شبکه ها شامل موارد زیر می باشند:به طور 

 افراد: به عنوان مثال :مصرف کنندگان، کارشناسان،مدیران و کارآفرینان

 گروه ها: به عنوان مثال:جوامع مشارکتی،جوامع همکار وشبکه های فرعی

 سازمان ها: به عنوان مثال: شرکت ها،انجمن ها و دانشگاه ها

 ازیگران، سهامداران، شرکا، همکاران و حامیان آن شناخته می شوند.این اشخاص به عنوان اعضاء شبکه و ب

تجزیه و تحلیل مقاالت پژوهشی نشان می دهد که چگونه بازیگران و اعضای شبکه های مختلف مانند مشتری ها و مصرف کننده ها، 

 توانند به تجاری سازی کمک کنند. دانشگاه ها ، سازمان های دولتی و انجمن ها می رقبا، توزیع کننده ها، تکمیل کننده ها،

 (.9002؛ هریسون و وودساید،7227کاربران  ازطریق آشکار ساختن کاربرد محصوالت، مشارکت می کنند)بیمنز،
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شهرداری های محلی و دانشگاه ها میزان اعتمادپذیر بودن وشایستگی محصول را تصدیق کرده و با مقامات سیاسی که می توانند توسعه  

 (.9002؛ پارتانن و همکاران،9002د را تسهیل کنند روابط خاصی دارند)مولر و اسوان،ی تجارت جدی

چرا که اعتبار شرکت  (.9001سرمایه گذاری های جدید به ویژه به شرکایی با سابقه و معروف برای ایجاد اعتبار نیاز دارند) زات و های،

 (.7222ها نیز انتقال پیدا می کند) اندرسون و همکاران، های معتبر برای شرکای آن ها نیز اعتبار ایجاد کرده و به آن

بازیگرانی مانند مصرف کنندگان فردی که گروه های  ادبیات در مورد پذیرش و انتشار ، نقش افراد را در موفقیت نوآوری نشان می دهد.

ناخواسته در تجاری سازی نقش داشته  مصرف کننده و یا جوامعی با سلیقه یکسان را تشکیل می دهند، می توانند به طور خواسته یا

 باشند.

تجزیه و تحلیل ادبیات نشان می دهد که رویکردهای شبکه های اجتماعی به طور ویژه در مورد پذیرش انتشار نوآوری بحث می کنند و 

هبری مصرف کنندگان و نقش و ارتباط افراد خاصی در موفقیت نوآوری را مورد بحث قرار می دهند و اعتقاد دارند افرادی باقابلیت ر

رهبری اندیشه که دارای نقش محوری هستند و با افراد زیادی در تماس می باشند می توانند تاثیر قابل توجهی در شکل گیری و تغییر 

ح مزایای یافکار افراد داشته باشند. این افراد با نشان دادن یک محصول جدید به کاربران و مصرف کنندگان بالقوه و با معرفی آن و با توض

 منحصر به فرد آن در مقایسه با آن چه در حال حاضر در دسترس است، می توانند نقش موثروکلیدی در تجاری سازی داشته باشند.

پذیرش نوآوری تحت تاثیر قرار می دهند و می توانند در سرعت انتشار   با ارتباط در را یکدیگر نظرات معموال کنندگان مصرف همچنین

 (.9002؛ هریسون و والزسکی،9077؛ هینرف و لتل،9002؛ گلدنبرگ و همکاران،9002گذار باشند) هریسون و والزسکی،نوآوری تاثیر 

 سازی کمک کنند. تجاری موفقیت می توانند به و انجمن ها، سازمان های دولتی، شرکت های مختلف، در سطح سازمانی

تولید  (.9077دگان قرار می دهند بسیار مهم هستند)پارکز و موکزی،توزیع کنندگان ازآن جایی که محصول را در دسترس مصرف کنن

ت کنند) را تقوی یک محصول جدید تقاضا برای که می توانند هستند استراتژیک همکاری بالقوه منابع و حتی رقبا، کننده های مکمل ها

 (.9077؛ اسنو و همکاران،9077مولینا و همکاران،

نیز می توانند به تجاری سازی کمک کنند. برای مثال آن ها می توانند استفاده از نوآوری در  موسسات آموزشی سازمانهای دولتی و

دانشگاه ها نیز می توانند با توجه به تخصص خود میزان قابل اعتماد بودن نوآوری را معین کنند)آریکا و  .جامعه را پیش بینی کنند

ان بازیگران شبکه تاکید داشته اند، تمایل دارند که بر روی بخش زیست فناوری مقاالتی که بر نقش دانشگاه ها به عنو (.9072ساندبرگ،

 تمرکز کنند.

مقامات سیاسی نیز با توجه به تجربه و تخصص خود می توانند اطالعاتی را در مناطق خود ارائه کرده و توسعه زمینه های کسب و 

  کارهای جدید را فراهم کنند

 فعالیت های تجاری سازی شرکت را تقویت کرده و ارتقاءی، مانند مشاوران و شرکت های تبلیغات نیز شرکت هایی با منابع تکمیل کننده

 (.9002می دهند)استوری و همکاران،

  (.9002سرمایه گذران منابع مالی الزم برای تجاری سازی را تامین می کنند)پیت اوای،

توجه به ثبات، اعتبار و شهرت خود می توانند به عنوان همکارو حامی شرکت های با ثبات که دارای نام و مشخصات معروفی هستند با 

نقش مهمی در فرایند تجاری سازی داشته و می توانند موجب باالرفتن اعتبار سرمایه گذاری های جدید شوند)تولستوی و آگاندال، 

ش را تشکیل داده و اطالعات را منتشرمی براساس پژوهش های صورت گرفته، انجمن ها و سازمان های دولتی، کارگزاران دان (.9070

 (.9079کنند و همچنین تخصص و اعتبار ایجاد می کنند) آریکا و ساندبرگ،
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به طور کلی مدل زیر یک چهارچوب از بازیگران اصلی که در تجاری سازی همکاری دارند را به تصویر کشیده و سهم اصلی هر یک از  

 آن ها را بیان می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرضه کنندگان رسانه ها

پیشبرد و ترقی در انتشارمحصول و 

 تسهیل پذیرش

 موفقیت تجاری سازی

ایجاد اعتماد و -افزودن بر دانش

حمایت از ایده های -اعتبار

 جدید

 تامین مالی

تدوین استانداردها و قوانین 

 مالی مناسب

همکاری در جهت ایجاد 

 بازار و افزایش تقاضا

مشتریان و 

 کاربران

دانشگاه ها و پارک 

 های فناوری

سرمایه گذاران و 

 بخش خصوصی

-سیاست گذاران

 دولت-قانون گذاران

 رقبا و مکمل ها
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فناوری، همان طور که مشاهده می شود در این مدل، رقبا و مکمل ها، سیاست گذاران و دولت و قانون گذاران، دانشگاه ها و پارک های  

سرمایه گذاران و بخش خصوصی و مشتریان و کاربران از بازیگرانی هستند که به طور مستقیم در موفقیت تجاری سازی نقش دارند. 

 همچنین رسانه ها و عرضه کنندگان به طور غیر مستقیم و توسط کاربران در موفقیت تجاری سازی سهیم هستند.

د، کاربران و مشتریان را آگاه می کنند و تاثیر گذاری زیادی بر آن ها دارند به طوری که گاه رسانه ها با تبلیغات و معرفی محصول جدی

 می توانند به وسیله تبلیغات و بیان فواید یک محصول الگوی مصرفی کاربران را تغییر دهند.

 سزایی دارند.عرضه کنندگان نیز محصول را در دسترس کاربران قرار داده و در معرفی آن به کاربران نقش به 

مشتریان و کاربران همان طور که قبال اشاره شد خود نقش به سزایی در پیش برد انتشار محصول در جامعه دارند و می توانند پذیرش 

فیت اآن را تسهیل کنند. سیاست گذاران و قانون گذاران و دولت با تصویب قوانین و تدوین سیاست های مناسب مانند تخفیف ها و یا مع

های مالیاتی برای شرکت های نوآور و سرمایه گذاران بخش خصوصی، تدوین استانداردها و قوانین مالی مناسب، اعطای تسهیالت و وام 

نقش دولت در ایجاد رابطه بین صنعت و دانشگاه  همچنین،به شرکت های نوآور، می توانند از تجاری سازی محصول جدید حمایت کنند. 

 رقبا و و با حمایت از دانشگاه ها و پارک های فناوی می توانند زمینه تجاری سازی ایده های جدید را فراهم کنند.بسیار حیاتی بوده 

. همکاری با رقبا و مکمل ها و سرمایه گذاری مشترک با آن ها می ز حیاتی در تجاری سازی ایفا کنندمکل ها نیز می توانند نقش بسیا

صول را چند برابر کند. همکاری با رقبا و مکمل ها می تواند زمینه ساز این شود که بازر وسیع تواند ضریب موفقیت تجاری سازی مح

تری را هدف قرار دهیم. ضمن این که موجب می شود تا پذیرش و انتشار محصول به سرعت صورت گیرد و تقاضا برای محصول به طور 

رای برند معروفی باشند همکاری با آن ها می تواند اعتبار را افزایش چشمگیری افزایش پیدا کند. به خصوص اگر رقیبان و مکمل ها دا

دهد. که در نهایت هر ردو طرف از بابت تجاری سازی موفق محصول سود میبرند. یک نوع مهم از همکاری با رقبا یا مکمل ها فروش 

می شود و در ازای آن شرکت نوآوری از  حق امتیاز ایده می باشد که در پی آن حق تجاری سازی محصول به یک شرکت دیگر واگذار

حق مالکیت معنوی برخوردار می شود و عالوه بر مبلغی که بابت فروش ایده دریافت می شود، درصدی نیز بابت فروش محصول دریافت 

 نند. فراهم ک سرمایه گذاران و بخش خصوصی نیز با تامین نیازهای مالی می توانند در موجبات تجاری سازی موفق محصول را می کنند.

 

 بحث و نتیجه گیری: 

 

امروزه تجاری سازی موفق از اهمیت زیادی برای شرکت های نوآور برخورداراست و از آن جایی که یک شرکت تنها، به ندرت قادربه 

ا ازمان هتجاری سازی موفق محصول جدید خواهد بود. چرا که موفقیت درتجاری سازی اغلب نیازمند مشارکت بین بازیگران فردی و س

 وحمایت از سوی سهامداران می باشد. درنتیجه نقش شبکه های همکاری در تجاری سازی محصوالت جدید بسیارمهم است. 

ع مشارکت و همکاری آن ها این مطالعه تالش کرد تا به معرفی بازیگران مختلفی که در موفقیت تجاری سازی محصول نقش دارند و نو

 . بپردازد

آگاهی برای کاربران و عرضه کنندگان که محصول را در دسترس کاربران قرار می دهند به طور غیر مستقیم در  رسانه ها  با ایجاد

موفقیت تجاری سازی سهیم بوده و مشتریان و کاربران، سرمایه گذاران،دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، سرمایه گذاران، سیاست 

 کمل ها  هر یک به طور مستقیم و به نوعی در موفقیت تجاری سازی سهیم هستند.گذاران و قانونگذاران و دولت و رقبا و م

 .بازیگران شبکه های مختلف سه نوع مشارکت کلیدی در تجاری سازی دارندبه طور کلی  می توان گفت که 
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برخی از بازیگران شبکه، بازارهایی را برای نوآوری ایجاد می کنند. به عنوان مثال شرکت های مرتبط وسازمان های دیگر نوعی  :اول 

، صورت می دهند.کسب و کار جدید زمینه های ظهور برای اعالنهمکاری فعاالنه و استراتژیک را   

کمل ها و رقبا با ایجاد یک اکوسیستم به بازارها شکل داده وتولد و رشد قانون گذاران،سرمایه گذاران،سازمان های دولتی،رسانه ها، م

 کسب و کارهای جدید را مقدور می سازند.

می باشد و به طور مستقیم از یک محصول یا یک شرکت  خاص خوشه ای یک صنعت و یا بازارهای تقویتهدف چنین همکاری ای 

 تجاری سازی می باشد. تجاری حمایت نمی کند و تالش های آن اساسا در جهت

دوم: تمامی پذیرندگان ومصرف کنندگان و نیز رسانه ها، عرضه کنندگان و بسیاری از سازمان های دیگر با تاثیر گذاری بر روی نگرش 

 ها و انتخاب ها پذیرش بیشتر در بازارها را تسهیل کرده و به آن سرعت می بخشند.

هستند، ایفا ی را که برای یک شرکت نوآورحیاتی ور مستقیم وظایف عملی تجاری سازسوم: برخی از بازیگران شبکه می توانند به ط

به عنوان مثال: مصرف کنندگان، رسانه ها ، سازمان های گوناگون و انجمن ها به بازیگران دیگر و بازارها در مورد مزایای نوآوری  کنند.

 و به کارگیری آن اطالع رسانی می کنند.

ها را عرضه کرده، سرمایه گذاران منابع مالی را تامین کرده و شرکت های مرتبط به هم با اجرا تاکتیک  توزیع کنندگان نوآوری

بنابراین نیاز است تا  بازاریابی مشترک و با تبدیل محصوالت و خدمات جدا به یک راه حل جامع، جذابیت نوآوری را افزایش می دهند.

شناخته و همکاری یر گذار در موفقیت تجاری سازی را خود بازیگران مختلف تاث شرکت های نوآور برای تجاری سازی محصول جدید

 های الزم را با آن ها صورت دهد. چرا که عدم موفقیت در تجاری رسازی به معنای شکست ایده و نوآوری خواهد بود.

 

 پیشنهاد ها برای تحقیق های آینده

ف را نادیده گرفته و به طور مجزا به بررسی نقش هریک از آن ها در موفقیت تجاری در این مطالعه ما ارتباط احتمالی بین بازیگران مختل

سازی پرداختیم. بنابراین تحقیقات آینده می توانند ضمن در نظر گرفتن روابط متقابل بازیگران مختلف به کمک تکنیک هایی مانند 

DEMATEL   بازیگران بر یکدیگر پرداخته و روابط بین آن ها را  در و مدل ساختاری تفسیری به بررسی اثرگذاری و اثر پذیری این

و استفاده از نظر  MSCDMجهت موفقیت تجاری سازی محصول جدید نشان دهند. ضمن این که می توانند به کمک تکنیک های 

 خبرگان ، بازیگران مختلف را بر اساس اهمیت آن ها رتبه بندی کنند.
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