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چکیده

شرکتهای کوچک صنعت برنامههای کاربردی که زیرمجموعه صنعت نرمافزار است ،میتوانند نقش مهمی در اقتصاد کشور
داشته باشند؛ اما علیرغم وجود توانمندیهای فنی ،توسعهدهندگان این برنامهها نمیتوانند در تجاریسازی محصوالت و
کسب درآمد کافی موفق عمل کنند .هدف از این پژوهش ،شناسایی مدل مفهومی تجاریسازی محصوالت این شرکتهاست.
در این مطالعه ،با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی بسط یافته ،عملکرد  12شرکت توسعهدهنده برنامه کاربردی مستقر
در تهران که در دوره زمانی بهمن  96تا بهمن  97حداقل یک برنامه کاربردی در پایگاه کافهبازار منتشر کردهاند ،مطالعه شد.
با بررسی و تبیین ابعاد فعالیتها ،محرکها ،ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی و عملکرد تجاریسازی و شناخت
روابط آنها ،مدل مفهومی تجاریسازی در این شرکتها ارائه شد .سپس ،با تطبیق یافتهها با چهار مورد از این موارد ،مدل
بهدستآمده تحت آزمون قرار گرفت .شناسایی ظرفیتهای درون و برونسازمانی ،توجه به پرتفوی پروژههای تجاریسازی
و تأکید بر تغییر مسیر تجاریسازی بر اساس فرصتهای جدید یا چالشها و مسائل رخداده در طول زمان ،از نوآوریهای
این مطالعه است.
واژگان كليدي :تجاریسازی ،نوآوری ،شرکتهای کوچک ،صنعت نرمافزار.

 -1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

 -2استادیار ،گروه توسعه کسبوکار ،دپارتمان مدیریت فناوری ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران .نویسنده مسئول مکاتباتbandarianr@ripi.ir /.

 -3استادیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران.
-4دانشیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

هرچند آمار رسمی و معتبر از میزان درآمد و نسبت موفقیت و شکست برنامههای کاربردی 1تلفن همراه
وجود ندارد؛ اما فعاالن و خبرگان این صنعت اذعان دارند که باوجود حمایتهایی که در سالهای اخیر از

این صنعت شده و رشد فزاینده در ظهور شرکتها و تیمهای توسعهدهنده برنامههای کاربردی ،هنوز فعاالن
این صنعت در کشور از نظر مالی ضعیف هستند و درآمد آنها کفاف مخارجشان را نمیدهد.
بسیاری از شرکتهای توسعهدهنده برنامههای کاربردی ازنظر فنی دارای توانمندیهای باالیی هستند؛ حال
آنکه به دلیل عدم وجود توانمندی در تجاریسازی محصوالت نمیتوانند عایدی کافی از محصوالت
خود کسب نمایند .ازآنجاکه بخش عمده این شرکتها را شرکتهای کوچک (و حتی تیمهای غیررسمی)
تشکیل میدهند ،محدودیتهای ذاتی شرکتهای کوچک مانند کمبود تجربه و منابع موضوع اصلی بسیاری
از این شرکتهاست.

اخیرا ً در سطح جهانی بحث تجاریسازی برنامههای کاربردی ،موردتوجه زیادی قرارگرفته است .پایگاه
اینترنتی استاتیستا آماری را از میزان درآمد این صنعت در سطح جهانی ارائه میدهد و بیان میکند که میزان
درآمد مستقیم (پرداخت اولیه و پرداخت درونبرنامهای) این صنعت در سال  ،2017بیش از  76میلیارد دالر
است ( .)statista, 2015درآمدهای غیرمستقیمی نیز در این صنعت وجود دارند که در این آمار گزارش نشده
است؛ مانند درآمدهای حاصل از تبلیغات و سایر روشهای کسب درآمد مانند فروش پهنای باند.
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باوجودآنکه میزان درآمد و استقبال از برنامههای کاربردی در سطح جهانی رو به افزایش است ،همانگونه
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که بیان شد میزان درآمد برنامههای کاربردی توسعهیافته داخلی در ایران بسیار نازل است و در سطح
بینالمللی نیز نهتنها درآمدی ندارند ،بلکه برنامههای کاربردی رایگان توسعهیافته در داخل ،مورد استقبال
قرار نمیگیرند .سهم ایران در این صنعت از بازار جهانی بسیار کم و به تعبیر دیگر نزدیک به صفر است .این
عدم کسب درآمد از برنامههای کاربردی ایرانی نشاندهنده مشکل در تجاریسازی محصوالت ایرانی است
که در این مطالعه به آن پرداخته میشود .زمانی که یک برنامه کاربردی توسط کاربری پذیرفته شود و منفعتی
برای او ایجاد شود و همچنین درآمدی برای توسعه-دهنده حاصل شود ،تجاریسازی محقق شده است.
بهاینترتیب ،اولین چالش برای توسعهدهندگان برنامههای کاربردی آن است که محصول توسط کاربران
نصب و استفاده شود؛ اما این تنها یک گام از تجاریسازی است .کسب درآمد از برنامههای کاربردی گام
دوم تجاریسازی محسوب میشود .متأسفانه اکثر برنامههای کاربردی که توسط کاربران استفاده میشوند،
رایگان هستند و برای توسعه-دهندگانشان عایدی مالی ندارند .این توسعهدهندگان در کسب درآمد بر

اساس سایر مدلهای کسبوکار مانند تبلیغات و فروش مجوز بهرهبرداری هم بیبهره میمانند .این عدم
بهرهبرداری مالی میتواند ناشی از انتخاب مدلهای کسبوکار اشتباه ،عدم توانایی در اجرای این مدلهای
کسبوکار یا مشکالت خارج از مرزهای شرکت در اجرای آن باشد .سونگ لیم و همکاران()2004
مدلهای کسبوکار جاافتاده در این صنعت را بر مبنای دستههای مختلف کسبوکار طبقهبندی کرده
است(شکل( .))1در عمل نیز مشاهده میشود این شرکتها معموالً از مدلهای کسبوکار جاافتاده در همین
طبقهبندی بهره میبرند .بهاینترتیب ،بهنظر میرسد این شرکتها نیازمند شناسایی توانمندیهای موردنیاز
تجاریسازی و ظرفیت داخلی و خارجی موردنیاز برای فعالیتهای تجاریسازی و چالشهای پیش روی
اجرای فعالیتهای تجاریسازی هستند که در این مطالعه موردبررسی قرار میگیرد.
کسب و کار برنامههاي کاربردي تلفن هوشمند

میانجي

تبلیغات

بانک اطالعاتي

محصول دیجیتالي

اطالعات شخصي

محتواي دیجیتال

محصول فیزیکي
خدمات

شکل ( :)1طبقهبندی کسبوکار برنامههای کاربردی تلفن هوشمند ()Seong Leem, 2004

صنعت برنامههای کاربردی ،صنعت جوانی است که در سال  2011ظهور کرده است .تغییرات سریع و
همیشگی در این صنعت رخ میدهد که توسعهدهندگان را با مشکل جدی در تجاریسازی محصوالت مواجه
میکند .در این پژوهش باهدف طراحی و تبیین مدل مفهومی تجاریسازی در شرکتهای توسعهدهنده
برنامههای کاربردی ،به بررسی فرآیند ،محرکها و عوامل مؤثر این شرکتها و تصمیمات ایشان در مواجهه
با چالشها و فرصتها در مسیر تجاریسازی پرداخته میشود .در این پژوهش ،از روش تحقیق آمیخته در
دو مرحله استفادهشده است که مرحله اول از نوع بنیادی و مرحله دوم از نوع کاربردی محسوب میشود.
در مرحله اول به دنبال توسعه مدل تجاریسازی در شرکتهای کوچک صنعت برنامههای کاربردی و در
مرحله دوم به دنبال آزمون مدل توسعهیافته در شرکتهای موردمطالعه و بررسی وضعیت آنها ازنظر مدل
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تجارت
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ساختهشده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در یک تعریف کلی ،تجاریسازی فرآیند یا چرخه معرفی یک محصول یا روش تولید جدید به بازار است.

نتیجه نهایی تجاریسازی بهرهبرداری از نوآوری و کسب منفعت است ( .)Jordan, 2014بهاینترتیب میتوان
تجاریسازی را کسب منفعت از نوآوری از طریق فروش یا استفاده از فناوری در محصوالت ،فرآیندها و
خدمات دانست ( .)Szycher, 2016ژیچر( )2016در تفاوت مفهوم نوآوری با مفهوم تجاریسازی ،اینگونه
بیان میکند که نوآوری ایجاد منفعت یا ارزش از شیوه ،ایده ،محصول یا رویه جدید برای مشتری یا کاربر
است؛ درحالیکه تجاریسازی کسب درآمد از آنهاست ( .)Szycher, 2016بر این اساس ،تجاریسازی
اشاره به فعالیتهای موردنیاز برای معرفی نوآوری در بازار و رسیدن به فروش یا کسب درآمد است
( .)Andrew and Sirkin, 2003; Kwak, 2002; Nerkar & Shane; 2007اغلب محققانی که بر روی
تجاریسازی در صنعت نرمافزار مطالعه کردهاند ،همکاری (Model, 2009; Fosfuri et al., 2008; Seager

 )& Gorda, 2009در قالب نرمافزارهای کدباز را بهعنوان راهبرد تجاریسازی معرفی میکنند.
آیتال 2و همکاران ( )2016با مطالعه صنعت نانو ،مدل فرآیندی شامل  10فعالیت را برای تجاریسازی
فناوری پیشنهاد دادهاند که میتوان به الگوی خطی تجاریسازی محصول بر اساس کسب منفعت از صدور
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مجوز اختراع تعبیر کرد .سوتوپو 3و همکاران( )2013مدل تجاریسازی را برای صنعت باطری لیتیومی ارائه
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کردهاند که میتوان بهجای مدل تجاریسازی ،عنوان گزینههای تجاریسازی را برای آن انتخاب نمود؛ چراکه
ایشان چهار گزینه صدور مجوز ،سرمایهگذاری مشترک ،4شرکت اقماری و انکباتور 5را پیشنهاد کردهاند.
مککوی 6و همکاران( )2008با تشکیل یک ماتریس دو بعدی ،فعالیتهای موجود در هر فاز از نوآوری
از ایده تا کسب منفعت را برشمردهاند و آن را تحت نام مدل تجاریسازی ارائه کردهاند .گادگشین()2018
تجاریسازی را در سه مرحله پیش از تجاریسازی ،انجام تجاریسازی و پس از تجاریسازی تقسیمبندی
میکند و  20فعالیت را در این سه مرحله قرار میدهد.
بهمنظور دستیابی به یک مدل مناسب برای تجاریسازی در صنعت برنامههای کاربردی ،بر اساس مدل
پارادایمی اشتراوس و کوربین ،)1998( 7بهمرور ادبیات در موضوع زیرمقولههای کنشها و واکنشها
(فعالیتهای تجاریسازی) ،شرایط علی (محرکها) ،شرایط زمینهای (ظرفیت درونسازمانی) و شرایط
واسطهای (ظرفیت برونسازمانی) پرداخته میشود.

 -1-2فعالیتهای تجاریسازی
ژیچر( )2016فعالیتهای تجاریسازی را توسعه محصول /فرآیند ،تولید و بازاریابی بیان میکند .محققان
دیگر نیز به فعالیتهای تجاری-سازی مطابق جدول ( )1اشاره کردهاند.
جدول ( :)1فعالیتهای تجاریسازی در ادبیات
ارورا و سکاگنولیا)2006( 8

تولید ،بازاریابي

پرساد)2007( 9

تولید ،بازاریابي ،مدیریت

شینستاک)2009( 10

تولید ،فروش

کیم 11و همکاران ()2011

تولید ،بازاریابي

داتا 12و همکاران ()2013

درک بازار ،توسعه و تولید ،فروش و توزیع

سئو 13و همکاران ()2015

کسب فناوري ،بهرهبرداري فناورانه ،بهرهبرداري بازار

کاراوگ 14و همکاران ()2016

توسعه فناوري ،حفاظت از حقوق مالکیت ،بازاریابي ،تأمین مالي ،مدیریت منابع انساني

در این مطالعه با اجتماع نظریههای فوق ،فعالیتهای درک بازار ،مدیریت ،توسعه و تولید ،فروش ،توزیع،
بازاریابی و نگهداری بهعنوان فعالیتهای تجاریسازی پذیرفتهشده است.
 -2-2محرکهای تجاریسازی
محرک اشاره به عاملی دارد که سبب یا انگیزه تحقق یک پدیده است .ازآنجاکه عبارت محرک تجاریسازی
در ادبیات موردتوجه نبوده است ،با در نظر گرفتن این نکته که تجاریسازی بخشی از نوآوری است،
میتوان محرکهای نوآوری را بهعنوان محرکهای تجاریسازی قلمداد نمود .روزمن در یک پژوهش،
محرکهای نوآوری را به سه دسته تقسیم کرده است (:)Rosemann, 2012
 -1محرکهای نوآوری برآمده از مسئله
مسائلی که در فرآیند نوآوری روی میدهند مانند گلوگاهها ،فرآیندهای نامطلوب ،هزینه زیاد توزیع و
امثالهم ،در زمره محرکهای نوآوری محسوب میشوند .نوآوری مبتنی بر مسئله را میتوان پاسخ به مسائل
درک شدهای دانست که راهحل آنها در روتینهای سازمانی وجود ندارد و شرکت باید ظرفیت سازمانی
خود را بر حل آنها متمرکز کند .خروجی این نوآوریها ممکن است محصول /خدمات یا مدلهای
کسبوکار جدید باشد.
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محقق

شرح فعالیتهاي تجاريسازي
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 -2محرکهای نوآوری برآمده از محدودیتها
این محرکها به دلیل محدودیت در توانایی انجام روتینهای سازمانی معمول است .محدودیت منابع
عمومی (مانند سرمایه ،مکان و ،)...عدم دسترسی به منابع مکمل (مانند کانالهای توزیع ،تأمینکنندگان و)...
و کمبود منابع تخصصی (مانند دانش فنی ،ماشینآالت ،نیروی انسانی متخصص و ،)...سه محدودیت عمده
شرکتها در نوآوری است ( .)Teece, 1986شرکتها در سازگاری با این محدودیتها میتوانند مسیرهای
جدید در انجام روتینهای سازمانی را ایجاد کنند یا تغییراتی در محصوالت /خدمات خود به وجود آورند.
برخالف مسائل ،شرکتها نمیتوانند محدودیتها را از بین ببرند و باید خود را با آنها سازگار نمایند.
 -3محرکهای نوآوری برآمده از فرصتها
نوآوری برآمده از فرصتها ،به مواردی اشاره دارد که نوآوری خارج از نیاز و بر اساس گزینههای درک
شده از بازار یا آینده فناوری صورت میگیرد .برخالف نوآوریهای مبتنی بر مسائل و محدودیتها ،این
نوآوریها منفعالنه نیستند و فعاالنه محسوب میشوند .در این موارد ،پس از تشخیص فرصتهای فناورانه
و غیرفناورانه ،شرکت بهبود توانمندیهایی را دنبال میکند که میتواند مرتبط با توانمندیهای موجود باشد
یا بهصورت رادیکالی و غیرمرتبط باشد .یکی از مشخصات اصلی این نوآوریها تأخیر در بهرهبرداری از
آنها به دلیل ایجاد توانمندیهای جدید و/یا بهبود توانمندیهای موجود است.
 -3-2ظرفیت تجاریسازی
فعالیتهای ذکرشده در جدول ( ،)1ایجاب میکند که شرکتها بتوانند توانمندیهای مربوط به هر فعالیت
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را در خود ایجاد و بهخوبی مورد بهرهبرداری قرار دهند .برای این امر ،شرکتها باید دارای پتانسیل یا

و فناوریهای مختلف برآمده از تحقیق و توسعه دانشگاهی به کار رود .همچنین سانترو )2015( 16ظرفیت
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تجاریسازی را مربوط به زنجیره تأمین میداند که اشاره به شبکهای از منابع بیرونی مرتبط با زمینه کاری

ظرفیت کسب و بهرهبرداری از این توانمندیها باشند .این ظرفیت ممکن است به عوامل درونسازمانی یا
برونسازمانی مرتبط باشد .در ادبیات ،بهروشنی مشخص نیست که این پتانسیل یا ظرفیت درون و بیرون
از شرکت چیست .ظرفیت را میتوان پتانسیلی دانست که بدون آن امکان جذب ،ارتقاء و بهکارگیری
توانمندیهای الزم برای انجام فعالیتهای تجاریسازی وجود ندارد.
در ادبیات عبارت ظرفیت تجاریسازی بهصورت محدودی بهکاررفته است .چن 15و همکاران ()2013
ظرفیت تجاریسازی را برای دانشگاهها تبیین میکند که در آن بر روی همکاری دانشگاهها برای تجاریسازی
ایدههای فناورانه تأکید شده است که اشاره به شبکهای از منابع دارد که میتواند برای تجاریسازی ایدهها

شرکت دارد .هال )2007( 17نیز بر نقش ظرفیت تأمین مالی در تجاریسازی تأکید میکند .کاسیمن و یودا
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( )2006با تأکید بر این نکته که منابع شرکت مقیاسپذیر نیستند ،ظرفیت تجاریسازی را محدود دانستهاند
و ازاینرو شناسایی و برنامهریزی برای این ظرفیت را مهم میدانند؛ نکتهای که دیگر محققان نیز بر آن تأکید
کردهاند (.)Puranam et al., 2003; Berghman et al., 2013
ظرفیت به معنای پتانسیل کسب ،بهبود و بهرهبرداری از یک مجموعه از توانمندیها است

(& Davison

 .)Hyland, 2003بهاینترتیب بدون وجود ظرفیت تجاریسازی ،امکان کسب ،بهبود و بهرهبرداری از
توانمندیهای موردنیاز برای تجاریسازی وجود نخواهد داشت .برخی از صاحبنظران ظرفیت نوآوری که
دربرگیرنده ظرفیت تجاریسازی است را معادل ظرفیت جذب دانستهاند(Smith et al., 2011; Spithoven
& et al., 2010; Fu, 2008, Volberda et al., 2010; Prajogo & Ahmed, 2006; Li, 2011; Cohen

 )Levinthal, 2000و بیان میکنند که شرکتها باوجود ظرفیت جذب میتوانند بهصورت دائمی یادگیری
و شرایط مورد نیاز است ( )Cassiman & Ueda, 2006و به شرکت اجازه میدهد ارزش مناسبتری از
نوآوری کسب کند ( ،)Teece, 1986در دو بعد درونسازمانی و برونسازمانی قابلبررسی است .ظرفیت
تجاریسازی در بعد درونسازمانی اشاره به ظرفیتی دارد که شرکت میتواند در خود ایجاد نماید .این
پتانسیلها برآمده از منابع یا شرایط شرکت است .ظرفیت تجاریسازی در بعد برونسازمانی اشاره به
ظرفیتی دارد که شرکت نمیتواند در خود ایجاد نماید .این پتانسیلها برآمده از صنعت یا جامعهای است
که شرکت در آن فعالیت مینماید .به دیگر بیان ،ظرفیت تجاریسازی در بعد درونسازمانی ناشی از
سرمایهگذاری و تجربیات گذشته است که بر اساس آن ،شرکت میتواند نوآوریهای کوچک را بدون
هزینه تجاریسازی نماید؛ اما برای نوآوریهای بزرگ ،هزینههایی بر شرکت تحمیل میشود (Cassiman

 .)& Ueda, 2006در همین راستا ،کنترل ریسک ناشی از نوآوری و پتانسیل شرکت در عبور از دره مرگ را
میتوان ظرفیت تجاریسازی دانست ( .)Lin et al., 2015این ظرفیت همان پتانسیل الزم است که شرکت
بتواند شایستگیهای خود را برای بازارهای جدید توسعه دهد و به تغییرات محیطی پاسخ مناسب ارائه
نماید (.)Schienstock, 2009
از سوی دیگر در نگاه خارج از مرزهای شرکت ،برخی از محققان (Hinton & Howe, 2015; Swamidass

 )& Vulasa, 2009; Chadee & Roxas, 2013ظرفیت تجاریسازی را در سطح ملی و بر اساس قوانین
و سیاستهای حمایت از نوآوری برشمردهاند .براساس این دیدگاه ،ظرفیت تجاریسازی ،در سطح

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

را دنبال کنند و توانمندیهای خود را بهبود بخشند .وجود ظرفیت تجاریسازی که به معنای وجود منابع
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ملی یک کشور باید موردتوجه قرار گیرد و شرکتها بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند .پاکنیت و
همکاران ( )1395نیز پیشازاین تأثیر مداخلهگرانه محیط بر رابطه میان تجاریسازی و عملکرد با تأکید بر
توانمندیهای داخلی را در شرکتهای دانشبنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطالعه و
گزارش کردهبودند.
بهاینترتیب ،ظرفیت تجاریسازی در قسمت هاشور خورده شکل ( )2به تصویر کشیده شده است .این
ظرفیت ،پتانسیل درونسازمانی و برونسازمانی الزم برای کسب و ارتقای توانمندیهای تجاریسازی است.
ظرفیت تجاريسازي
بعد برونسازماني
توانمنديهاي
تجاريسازي
ظرفیت تجاريسازي
بعد درونسازماني

شکل ( :)2جایگاه ابعاد ظرفیت تجاریسازی

مدلها و چارچوبهای تجاریسازی برآمده از ادبیات به پرسشهای این مطالعه پاسخ نمیدهد و چارچوب
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مفهومی برای عملیات تجاریسازی در ادبیات مغفول مانده است .ابعاد عملیات تجاریسازی و مفاهیم
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مرتبط با آن در ادبیات بهروشنی بیان نشدهاند .بهاینترتیب میتوان یافتهها و نایافتههای عملیات و مفاهیم
مؤثر بر تجاریسازی در ادبیات را در جدول ( )2مشاهده نمود.
جدول ( :)2یافتهها و نایافتههای عملیات و مفاهیم مؤثر بر تجاریسازی در ادبیات
مفهوم

یافتههاي ادبیات

عملیات
تجاريسازي

توانمنديهاي موردنیاز ( & Burgelman, Maidigue,
Wheelright, 2001; Danneels, 2002; Oecd, 2005; Schmidt
،)& Rammer, 2007; Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004

محرکهاي
تجاريسازي
ظرفیت
تجاريسازي

فعالیتهاي تجاريسازي (.)Datta, Reed, & Jessup, 2013
دستهبندي محرکها به مسئله ،محدودیت و فرصت
()Rosemann, 2012
ظرفیتهاي برونسازماني ( ;Chadee & Roxas, 2013
،)Hinton & Howe, 2015; Swamidass & Vulasa, 2009
ظرفیتهاي درونسازماني ( ;Danneels, 2008; Datta, 2012

& Earle, 2013; Jiang, Yi, & Jiang, 2016; Kirchberger
)Pohl, 2016; Yang, Yang, & Chen, 2010

نایافتههاي ادبیات
 -1فعالیتهاي تجاريسازي چه تأثیري از محرکها و
ظرفیتهاي تجاريسازي ميپذیرند و بر آنها چه اثري دارند؟
 -2توانمنديهاي تجاريسازي چه جایگاهي در فعالیتهاي
تجاريسازي دارند؟
 -1محرکها در دستههاي مختلف برآمده از وجود /عدم وجود
کدام ظرفیتهاي درون و برونسازماني هستند؟
 -1ابعاد ظرفیت درون و برونسازماني بهروشني مشخص نیست.
 -2عملیات و موفقیت در تجاريسازي بر کدام ظرفیتها اثر
دارد؟

همانطور که مشاهده میشود ،نقاط تاریک زیادی در ادبیات برای تجاریسازی وجود دارد .روشن کردن
ابعاد این مفاهیم و اثراتی که هرکدام بر دیگری دارند ،در این مطالعه دنبال میشود .بهمنظور دستیابی به یک
مدل مناسب برای این شرکتها ،بر اساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (،)Strauss & Corbin, 1998
مرور ادبیات انجام شد که خالصه آن در شکل ( )3قابل مشاهده است.
ظرفیت برونسازماني ( Hinton and Howe, 2015,
)Roxas, 2013 & Swamidass and Vulasa, 2009, Chadee
فعالیتهاي تجاريسازي ( Burgelman et al., 2001, Yam et al., 2004,
)Rammer, 2007, Oecd, 2005 & Danneels, 2002, Schmidt

محرکهاي
تجاريسازي

( Rosemann,
)2012

شکل ( :)3مدل مفهومی برآمده از ادبیات

ش پژوهش
 -3رو 

در این پژوهش ،از روش تحقیق آمیخته متوالی استفاده شد .در مرحله اول برای ساخت نظریه از روش
مطالعه موردی بسط یافته و در مرحله دوم ،با توجه به توصیه هاک و دول ( ،)2008از روش مطالعه چند
موردی برای آزمون نظریه استفاده شد.
دنیلز بیان میکند که در روش مطالعه موردی بسطیافته ،با یکپارچهسازی نظریات و مفاهیم موجود به توسعه
نظریه جدید پرداخته میشود( .)Danneels, 2002; Danneels, 2007; Danneels, 2008وی تأکید میکند
که برخالف روش تحقیق نظریه برخواسته از دادهها ،19هدف روش مطالعه موردی بسطیافته خلق نظریه
جدید نیست؛ بلکه هدف یکپارچهسازی نظریات موجود و توسعه نظریه جدید است( .)Danneels, 2007او
تأکید میکند که در تحقیق مطالعه موردی بسطیافته ،محقق ادبیات را در حوزه مسئله بررسی و از دادههای
کرات و تا جایی
تجربی برای پر کردن فاصله میان ادبیات و مسئله استفاده میکند .این پر کردن فاصلهها به ّ
که محقق به نظریهای حاصل از یکپارچهسازی نظریات موجود و توسعه نظریه جدید بر اساس دادههای
تجربی دست یابد ،ادامه مییابد؛ از همین روی ،در این روش چرخههای رفت و برگشتی زیادی میان ادبیات
پیشین و دادههای تجربی وجود دارد .این چرخهها در زیر نمایش داده شدهاند:

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

ظرفیت درونسازماني ( Kirchberger and Pohl, 2016, Datta,
2012, Yang et al., 2010, Jiang et al., 2016, Earle, 2013,
)Danneels, 2008
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مرور ادبیات پیشین ↔ تجزیهوتحلیل دادهها ↔ گردآوري دادهها
دلیل انتخاب این روش در مرحله ساخت نظریه این است که اوالً ،هدف تحقیق حل مسئله است و روش
تحقیق مطالعه موردی روش مناسب برای این منظور است .ثانی ًا ،در موضوع تجاریسازی در شرکتهای

کوچک بهویژه نرمافزاری و با زمینه کشور ایران ،تحقیقات کمی صورت گرفته؛ اما در موضوع حل
چالشهای موجود در تجاریسازی ،مطالعات چندی انجامشده است و میتوان با یکپارچهسازی نظریات
موجود در موضوعات مرتبط به توسعه نظریه جدید دست یافت (.)Danneels, 2007
جامعه موردمطالعه در پژوهش مشتمل بر پروژههای تجاریسازی برای محصوالت کلیه شرکتهای رسمی
و غیررسمی کوچک است .سطح تحلیل این تحقیق بر روی پروژههای تجاریسازی برنامههای کاربردی
است .در مرحله ساخت نظریه موارد مطالعه بهصورت هدفمند انتخاب شدند .برای این منظور از روش دو
انتهای بازه استفاده شد؛ بهاینترتیب که از میان برنامههای کاربردی که در پایگاه ایرانی منتشر و توزیعکننده
برنامههای کاربردی یعنی کافه بازار وجود دارند و توسط شرکتهای کوچک ایرانی توسعه و انتشار یافتهاند،
چند مورد با عملکرد خوب و چند مورد با عملکرد بد ،بر اساس معیارهای تاریخ انتشار ،میزان فروش و
تعداد نصب این محصوالت ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند؛ به این صورت که برنامههایی که تعداد نصب
آنها کم باشد و زمان بیشتری از آنها گذشته باشد ،بهعنوان کاندیدای عملکرد بد و برعکس آن کاندیدای
عملکرد خوب درنظر گرفته شدند و سپس در تعامل با مدیران شرکتهای توسعهدهندهشان ،میزان عملکرد
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مالی از ایشان پرسوجو شد و بر اساس نظر ایشان ،وضعیت نهایی عملکرد ایشان تشخیص داده شد .از
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 12موردمطالعه  7مورد دارای وضعیت خوب و  5مورد دارای وضعیت بد در تجاریسازی بودهاند .الزم
به ذکر است دوره زمانی انجام تحقیق به دوره دوازده ماهه از بهمنماه سال  1396تا بهمنماه سال 1397
محدود میگردد .قلمرو مكانی تحقیق نیز محدود به شرکتهای کوچک توسعهدهنده برنامههای کاربردی
مستقر در تهران است.
 -1-3مرحله اول -ساخت مدل
در مرحله اول جهت توسعه مدل پژوهش ،به علت اینکه از نوع کیفی است ،از ابزار مصاحبه به همراه
مشاهده اسناد و مدارک سازمانی برای جمعآوری دادههای کیفی استفاده شد .در این مرحله از روش تحلیل
محتوا جهت تجزیهوتحلیل داده ،طراحی و تبیین ارکان مدل برای توسعه مدل استفاده شد.

در مرحله اول ،هدف از تحلیلها اوالً شناسایی مفاهیم مرتبط با تجاریسازی در موارد موردمطالعه است.

ازاینرو ابتدا فرآیند تحلیل محتوا به روش هدایتشده دنبال شد که با کدگذاری باز آغاز گشت و تا مرحله
اشباع مقولهها و در قالب يک فرآيند زيگزاگي (رفت و برگشتي) ادامه یافت (بازرگان هرندی .)1387 ،در
تحلیل دادهها مشخص شد پس از  21مصاحبه با مدیران  12موردمطالعه بر اساس روش مطالعه موردی
بسطیافته ،اشباع نظری مقولهها محقق شد .با توجه به اینکه در این مرحله باید روابط مفاهیم موردبررسی
قرار گیرد ،در هر کدگذاری دو مفهوم اصلی و متأثر مقولهبندی شدند.
روند اجرایی مطالعه در این مرحله بهصورت زیر انجام گرفت:
 -1بررسی مبانی نظری :مطالعه و بررسی ادبیات در خصوص تجاریسازی شامل توانمندیها ،محرکها،
عوامل مؤثر و عملکرد
انجام شد.
 -2بررسی و تدوین سابقه تحقیقات گذشته :مدلها و چارچوبهای تجاریسازی در ادبیات مطالعه و
-3جمعآوری دادهها :در این مرحله ،با راهبرد مطالعه موردی به مطالعه نمونههای موردمطالعه پرداخته و
دادههای موردنیاز از
طریق مصاحبه نیمهساختاریافته با مدیران این شرکتها و مشاهده اسناد جمعآوری شد .پروتکل مصاحبه
بر اساس مفاهیم برآمده از
مطالعه ادبیات تهیهشده و پیش از هر مصاحبه ،به مصاحبهشونده ارائه میشد.
-4تحلیل دادهها :دادههای بهدستآمده از هر مصاحبه برمبنای روش کدگذاری باز و با توجه به یافتههای
موجود در ادبیات تحلیل شد .در کدگذاري باز با جزءبهجزء کردن اطالعات کيفي جمعآوریشده ،به
شکلبندي مقولههاي اطالعات مربوط به پديده مورد
بررسي اقدام ميشود (بازرگان هرندی .)1387 ،در مطالعه برخی از موارد ،از دو یا سه مصاحبه استفاده شد
که البته این امر در
موارد ابتدایی به دلیل مسیر رفت و برگشتی به ادبیات ،تحلیل و مصاحبه بیشتر اتفاق افتاد.
جمعآوری دادهها (مرحله  )4و تحلیل دادهها (مرحله  )5تا مرحله اشباع نظری مقولهها و در قالب يک
فرآيند زيگزاگي (رفت و برگشتي) تا انتهای مصاحبه 21ام ادامه یافت (بازرگان هرندی.)1387 ،
 -2-3آزمون مدل
محققین پس از مرحله اول ،تطبیق یافتهها با موارد مطالعه را بررسی کردند و این هدف برآمده از روش
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بررسی گردید.
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پژوهش مطالعه موردی بسطیافته است که هدف از آن بررسی عمیق در موارد موردمطالعه و پرسش از
مصاحبهشوندگان از میزان تطابق یافتهها با موارد است (دنیلز .)2007 ،در مرحله دوم یعنی آزمون مدل،
دو گام اختصاص داده شد .در گام اول به مصاحبهشوندگان ،پرسشنامهای درباره نتایج ارائه شد .سپس با
استفاده روش تحلیل محتوای کمی ،موارد تأییدشده توسط مصاحبهشونده با انتخاب گزینه «خوب» و «بسیار
خوب» از پرسشنامه ،شمارش شد تا مشخص شود چند درصد از مصاحبهشوندگان با مفاهیم بهدستآمده
موافق هستند.
از آنجا که هدف گام دوم از آزمون مدل ،آزمون کمی نتایج حاصل است ،دیدگاه متغیر محور از روش
تحلیل مورد -متقاطع ( )Khan & VanWynsberghe, 2008به روش میلز ( )Mill, 1975انتخاب شد .برای
این مرحله ،چهار مورد از موارد مطالعه که بیشترین تأثیر را در یافتههای مطالعه داشتند و دو تا از آنها دارای
عملکرد خوب و دو تای دیگر دارای عملکرد بد در تجاریسازی بودند ،انتخاب شدند و محقق با استفاده
از مقیاس لیکرت نمره  1تا  5به هر مقوله برای هر مورد تخصیص داد .سپس امتیازات شمارششده و میزان
مشابهت و تفاوتها در میزان همبستگی متغیرها با یکدیگر مقایسه شد تا مشخص شود آیا مدل بهدستآمده
در این موارد صادق هست یا خیر.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
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پس از انجام مصاحبه با مشارکتکنندگان ،در مرحله کدگذاری باز 233 ،کد از مصاحبهها استخراج گردید.
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پسازاین مرحله با مقایسه کدها و حذف کدهای تکراری ،درنهایت 163 ،کد به دست آمد .در مرحله بعد
با توجه به ماهیت و ارتباط مفهومی این  163کد ،به مقولهبندی آنها پرداخته شد که درنهایت ،مفاهیم در
مقولههای محرک ،ظرفیتهای درون و برونسازمانی ،عملیات تجاریسازی و عملکرد به دست آمد .سپس
با تحلیل روابط میان این مفاهیم ،مدل تجاریسازی توسعه داده و در انتها به آزمون آن پرداخته شد.
 -1-4یافتهها از مفاهیم
همانطور که بیان شد در این مطالعه ،پنج دسته از مقوالت شامل محرکها ،ظرفیت درونسازمانی ،عملیات،
ظرفیت برونسازمانی و عملکرد جهت شناسایی مفاهیم به کار میروند .مفاهیم برآمده از مطالعه پس از
کشف ،جهت دستیابی به انتزاع باالتر ،دستهبندی میشوند تا در چارچوب مفهومی قرار گیرند.

 -1-1-4محرکها
منظور از محرکهای تجاریسازی ،شرایط علی در مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (Strauss & Corbin,

 )1998است که بر پدیده اصلی (در اینجا تجاریسازی) اثر گذاشته و کنش و واکنشها (در اینجا عملیات
تجاریسازی) را پیامد دارد .در تحلیل این دسته از مقوالت ،از دستهبندی روزمن برای محرکهای نوآوری
( )Rosemann, 2012استفادهشده است .بر اساس تحلیل دادههای جمعآوریشده در مطالعه ،محرکها
مطابق جدول ( )3به دست آمد.
جدول ( :)3فراوانی کدهای انتخابی محرکهای تجاریسازی در مصاحبهها

فرصت رقبا

فرصتی است که رقبای صنعت در اختیار نوآور قرار میدهند .عدم حضور رقبا در یک
دسته از محصوالت یا وجود محصوالت بیکیفیت که تقاضای خوب و بالفعل کاربران
در بازار را نیز به همراه داشته است ،میتواند فرصت را در اختیار نوآوران قرار دهد.

1

فرصت
سرمایهگذاران

فرصتی است که سرمایهگذاران در اختیار نوآوران قرار داده میدهند .در برخی از موارد،
نقش سرمایهگذار نه حامی که محرک ایجاد نوآوری است .یکی از مصاحبهشوندگان به
فرصتی که سرمایهگذاران جهت نوآوری در اختیار ایشان قرار داده بود ،اشاره کرد و بیان
داشت بدون انگیزه دریافت سرمایه از این سرمایهگذار ،نوآوری شکل نمیگرفت.

1

فرصت
مدیریت

اشاره به فرصتی دارد که محرک نوآوری و برآمده از شخصیت و دانش خود مدیر است.
دانش ،مهارت ،تجربه و اشتیاق به کارآفرینی میتواند فرصتی باشد که یک نوآور را
تحریک به تجاریسازی بنماید ،سبب تغییر مسیر تجاریسازی شود یا مانع از فعالیت
تجاریسازی گردد.

1

فرصت
مشاوران

منظور فرصتی است که توسط مشاوران پدید میآید؛ مانند اینکه ایده برنامه و مسیر
تجاریسازی توسط یک مشاور ارائه شود .دریکی از مصاحبهها ،نوآور اشاره کرد که
ایده برنامه و مسیر تجاریسازی برآمده از مشاور بوده است.

1

فرصت
مشتریان

فرصتی است که مشتریان در اختیار نوآوران قرار میدهند .ایده برخی از پروژهها به
درخواست یا تحریک مشتریان و کاربران بهصورت مستقیم بودهاند.

18

فرصت
مقررات

اشاره به فرصتهای برآمده از مقررات دولت در حوزه برنامههای کاربردی دارد.
بهعنوانمثال ،حمایتهایی که بهصورت خاص در زمینه پیامرسانها انجام شد دریکی از
مصاحبهها مورد اشاره قرار گرفت.

1

فرصت منابع

به فرصتی داللت دارد که برآمده از منابع شرکت است .توانمندیها و سرمایه
منابعی هستند که نوآوری را تحریک و نوآوران را برای اتخاذ مسیرهای جدیدی از
تجاریسازی یا تغییر مسیرهای تجاریسازی مجاب میکند.

3

محدودیت
تأمینکنندگان

محدودیتهای ناشی از تحریمها و روابط اقتصادی محدود با خارج از کشور که منجر
به محدودیت در دسترسی به کانال-های توزیع و شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای
نرمافزاری میشود ،بسیاری از تغییرات ناخواسته در مسیرهای تجاری-سازی را باعث
میشود .همچنین کمبود محتوا ناشی از محدودیت در تأمینکنندگان سبب میشود که
نوآوران مجبور به تغییر در مسیرهای تجاریسازی شود.

3
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کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها
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کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها

محدودیت
مشتریان

محدودیتهایی که مشتریان دارند سبب تغییر مسیر تجاریسازی نوآوران شده است.
این محدودیتها ناشی از کمبود زمان ،کمبود پول یا فرهنگ استفاده کاربران است.

2

محدودیت
مقررات

اشاره به مقررات شرکتهای دولتی برای همکاری با نوآوران دارد .بهعنوانمثال،
شیوههای همکاری معمول مانند مناقصه و مزایده برای همکاری با نوآوران این صنعت
مناسب نیست و ایشان را به تغییر مسیر یا خروج از فرآیند تجاریسازی مجبور میکند.

1

محدودیت
منابع

محدودیت منابع بهعنوان عاملی تحریکی برای تغییر مسیر یا انتخاب مسیرهایی است که
نیاز به منابع کمتری دارد .پول ،محتوا و نیروی متخصص ازجمله این منابع هستند .تعداد
زیادی از مصاحبهشوندگان به محدودیت منابع بهعنوان عاملی تحریکی برای تغییر مسیر
یا انتخاب مسیرهایی که نیاز به منابع کمتری دارد ،اشاره کردند.

11

مسئله تأمین-
کنندگان

منظور مسائلی است که در ارتباط با تأمینکنندگان رخ میدهد و نوآور در پاسخ
به آن نیاز به تغییر مسیر یا اجتناب از یک مسیر تجاریسازی مینماید .یکی از
مصاحبهشوندگان در مسیر یافتن راهی برای همکاری با یک شرکت خارجی در کشور
آذربایجان ،به اطالعات و توانمندیهایی دستیافته بود که مسیرهای تجاریسازی
موجود را تغییر داده بود.

2

مسئله رقبا

مسئله مواجهه با رقبا بهعنوان یک محرک در انتخاب یا تغییر مسیر شناخته میشود؛
ازجمله اینکه حفاظت از نام و فناوری تغییراتی را در برنامههای تجاریسازی موجب
میشود.

3

مسئله
سرمایهگذاران

مسئله سرمایهگذاران به تعامل با سرمایهگذاران اشاره دارد .معموالً سرمایهگذاران در
فرآیند تجاریسازی و بسته به میزان موفقیت در عملکرد قابلانتظار ،نهتنها در تصمیمات
مدیران دخالت میکنند که حتی میزان وجوه پرداختی و منابعی که در اختیار شرکت
قرار دادهاند را دستکاری مینمایند .این مسئله میتواند شرکت را وادار به تغییر مسیر
تجاریسازی و پیمایش مسیری که بازدهی زودتری داشته باشد ،بنماید.

2

مسئله مدیریت

نحوه تعامل مدیران با یکدیگر ،ایجاد همدلی و اشتیاق تیمی و روشهای تصمیمگیری
مسائل مدیریتی است که میتواند محرکی برای تغییر در مسیرهای تجاریسازی باشد.

6

مسئله مقررات

مسئله تقابل با مقررات میتواند منجر به تغییر مسیر تجاریسازی شود .بهعنوان نمونه،
برای انطباق با قوانین مالیاتی ،شرکت مجبور میشود مسیر تجاریسازی خود را تغییر
دهد .یکی از مصاحبهشوندگان تأکید کرده بود جهت انطباق با قوانین مالیاتی یا به تعبیر
عامیانه دور زدن سازمان امور مالیاتی ،مجبور شده بود بهجای فعالیت در قالب یک
شرکت بهصورت یک شخص حقیقی فعالیت نماید که دارای ریسک بیشتر در کسب
اعتماد تأمینکنندگان بود.

1

بر اساس میزان اشاراتی که مصاحبهشوندگان به هر محرک داشتند ،دستهبندی زیر صورت گرفت:
 -1محرکهای متداول:
شامل فرصت مشتریان و محدودیت منابع که توسط بیش از نیمی از مصاحبهشوندگان به آن اشاره شد.
بهاینترتیب میتوان نتیجه
گرفت که وقوع این محرکها در پروژههای تجاریسازی ،امری متداول است.

 -2محرکهای متعارف:
شامل مسئله رقبا ،مسئله سرمایهگذاران ،مسئله مدیریت ،مسئله تأمینکنندگان ،محدودیت مشتریان،
محدودیت تأمینکنندگان و
فرصت منابع که بیش از یک مصاحبه به آنها اشاره داشته است .بهاینترتیب به نظر میرسد میتوان انتظار
این محرکها را ،هرچند
نه به میزان فراوانی محرکهای متداول ،در پروژههای تجاریسازی داشت.
 -3محرکهای نامتعارف:
شامل فرصت رقبا ،فرصت سرمایهگذاران ،فرصت مدیریت ،فرصت مشاوران ،فرصت مقررات ،محدودیت
مقررات و مسئله مقررات که تنها توسط یک مصاحبه مورداشاره قرار گرفتهاند .بهاینترتیب میتوان فرض
کرد که این محرکها ،محرکهای خاص هستند که احتمال وقوع آنها در پروژههای تجاریسازی کم بوده
دلیل استفاده از این دستهبندی آن است که محرکها ،شرایط علی برای رخ دادن کنش و واکنش در فرآیند
تجاریسازی هستند و نوآوران باید در انتظار رخ دادن این شرایط باشند تا بتوانند واکنش مناسبی را از خود
بروز دهند .ازاینرو ،ایشان باید در نظر داشته باشند که برخی از محرکها متداولتر و برخی از آنها نایاب
هستند تا بتوانند سازوکار مناسبی برای رصد محیط و ارائه پاسخ مناسب ایجاد نمایند.
 -2-1-4ظرفیت تجاریسازی در بعد درونسازمانی
منظور از ظرفیت تجاریسازی در بعد درونسازمانی ،شرایط زمینهای در مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین
( )Strauss & Corbin, 1998است که بر کنش و واکنشها (در اینجا عملیات تجاریسازی) اثر دارد .بر
اساس تحلیل دادههای جمعآوریشده در مطالعه ،ابعاد ظرفیت تجاریسازی در بعد درونسازمانی مطابق
جدول ( )4به دست آمد.
جدول ( :)4فراوانی کدهای انتخابی ظرفیت تجاریسازی در بعد درونسازمانی در مصاحبهها

کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها

اشتیاق کارآفرینی مدیران
و صاحبان

ازآنجاکه تجاریسازی مستلزم انجام تغییرات گسترده است ،میتواند نیازمند
یادگیری و ایجاد توانمندیهای جدید یا بهبود توانمندیهای کنونی باشد که
اشتیاق کارآفرینی مدیران و صاحبان شرکت را میطلبد.

5

تجربه مدیران ،کارمندان
و مشاوران

یکی از دالیل عدم توانایی در کسب و بهبود توانمندیهای تجاریسازی
میتواند نداشتن تجربه کافی باشد .تجربه بهعنوان یک پتانسیل برای انتخاب
مسیرهای درست در کسب و بهبود توانمندیهاست.

3

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

و بسته به نوع و شرایط پروژه است.

115

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

116

کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها

توانمندی فنی مدیریتی

اشاره به توانمندیهای فنی (مانند طراحی ،برنامهنویسی ،یادگیری و  )...در
کنار توانمندیهای مدیریت تجاریسازی (مانند تدوین و اجرای راهبرد،
تولید ،بازاریابی و  )...دارد.

29

شیوه رهبری

منظور از شیوه رهبری ،عالوه بر سبک رهبری در تعامل با نیروها ،به شیوه
هدایت نیروها در جهت یادگیری و انجام وظایف آنها اشاره دارد.

7

اعتماد درونسازمانی

اشاره به اعتماد میان شرکا و همچنین سرمایهگذاران دارد .بدون این اعتماد،
پتانسیل الزم برای انتخابهای درست یا تغییرات موردنیاز برای تجاریسازی
وجود ندارد.

2

مشارکت درونسازمانی

منظور مشارکت نیروهای فنی و بخشهای مختلف اداری در تحقیق و توسعه،
توزیع و بازاریابی محصول است.

2

انعطافپذیری

اشاره به انعطافپذیری مورد نیاز برای کسب و بهبود توانمندیهای
تجاریسازی جدید و دور ریختن توانمندیهای موجود دارد.

1

منابع مکمل

برمبنای تعریف تیس ( )6891 ,eceeTاز منابع مکمل به منابع عمومی مانند
پول و منابع تخصصی مانند تجهیزات و نیروی متخصص اشاره دارد.

18

منابع راکد

منظور منابعی است که در جریان تولید و پروژههای جاری بهصورت کامل و
تماموقت مورداستفاده قرار نمیگیرند و میتوان برای فعالیتهای اکتشاف و
تحقیق و توسعه مورداستفاده قرار داد.

7

ظرفیت شرکای تجاری

اشاره به ظرفیتهای موجود (درونسازمانی و برونسازمانی) در
تأمینکنندگانی دارد که بهعنوان یک شریک تجاری در فرآیند تجاریسازی
مشارکت دارند.

6

ارتباطات برونسازمانی

ارتباط با انجمنها ،دانشگاهها ،سندیکاها و سایر موارد در این زمره قرار دارند.
بهعنوانمثال دو مورد از موارد مطالعه در همکاری با یک انجمن صنفی و
یک تعاونی مصرف توانسته بودند از ظرفیت ایشان برای تبلیغ محصول خود
استفاده کند؛ بهگونهای که بدون پرداخت هزینه یا سهمی از فروش به آنها و
تنها بر اساس روابط توسعهدهنده با هیئتمدیره آنها ،فروش قابلتوجهی از
این طریق داشته است.

2

پشتیبان مالی

منظور اشخاصی است که جدا از منابع مالی موجود در شرکت ،نوآوران بتوانند
در صورت نیاز از پشتیبانان مالی ایشان بهره ببرند؛ مانند خویشاوندان.

2

موقعیت جغرافیایی

اشاره به فضای جامعه یا شهری که توسعهدهنده در آن زندگی میکند،
دارد .موقعیت جغرافیایی میتواند امکانات ویژهای را برای تحقیق و توسعه
یا شیوههای تجاریسازی در اختیار نوآور قرار دهد؛ مانند دسترسی به
تأمینکنندگان.

1

جایگاه در بازار

جایگاه کنونی شرکت در بازار بر شناخت مشتری و افزایش قدرت چانهزنی با
تأمینکنندگان و شرکای تجاری تأثیر دارد.

15

اعتبار

اعتبار و شهرت شرکت یا توسعهدهندگان بر امکان کسب و بهرهبرداری از
توانمندیهای تجاریسازی و ارتباط با تأمینکنندگان مؤثر است.

14

با توجه به تعداد باالی مؤلفههای تجاریسازی در بعد درونسازمانی ،در جهت سادهسازی مفاهیم ،یک
گام به جلوتر رفته و مفاهیم بهدستآمده بر اساس خاستگاه آنها دستهبندی شدند .این دستهبندی کمک
میکند تبیین شود هر مفهوم برآمده از چه سطحی از سازمان است و شرکتها برای ایجاد و بهبود ظرفیت
تجاریسازی در بعد درونسازمانی ،باید به چه جنبههایی توجه کنند .بر این اساس ،دسته-بندی ظرفیتهای
تجاریسازی در بعد درونسازمانی عبارت است از:
 -1فردی:
اشتیاق کارآفرینی مدیران و صاحبان -تجربه مدیران و کارمندان-توانمندی مدیران ،کارمندان و مشاوران
 -2سازمانی:
شیوه رهبری -اعتماد درونسازمانی -مشارکت درونسازمانی -انعطافپذیری -منابع مکمل -منابع راکد
 -3اجتماعی:
اعتبار
 -3-1-4ظرفیت تجاریسازی در بعد برونسازمانی
منظور از ظرفیت تجاریسازی در بعد درونسازمانی ،شرایط زمینهای در مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین
( )Strauss & Corbin, 1998است که بر کنش و واکنشها (در اینجا عملیات تجاریسازی) اثر دارد .بر
اساس تحلیل دادههای جمعآوریشده در مطالعه ،ابعاد ظرفیت تجاریسازی در بعد برونسازمانی مطابق
جدول ( )5به دست آمد.
جدول ( :)5فراوانی کدهای انتخابی ظرفیت تجاریسازی در بعد برونسازمانی در مصاحبهها

کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها

فرهنگ همکاری

نبود فرهنگ همکاری موجب میشود علیرغم توسعه محصول محتوای الزم
از طریق مشارکت و همکاری با صاحبان محتوا تأمین نشود.

1

فرهنگ مرتبط با محصول

عدم وجود فرهنگ مرتبط با محصول میتواند موجب شکست شود؛ بهویژه
که شرکتهای کوچک توان ایجاد تأثیرات کمی بر فرهنگ عمومی دارند.

10

ظرفیت یادگیری در
کشور

به دلیل تغییرات زیاد فناوری در این صنعت ،کتاب و جزوههای فارسی باید
بهسرعت بروز شوند .همچنین ازآنجاکه بسیاری از تکنیکهای فنی بر اساس
تجربه به دست میآید ،یادگیری در طول فرآیند توسعه یک محصول حاصل
می-شود .بر این اساس ،ظرفیت یادگیری نیروی کار در جامعه با انتشار کتاب
و جزوات آموزشی مناسب و حمایت از کارآموزی را میتوان یک مؤلفه از
ظرفیت تجاریسازی دانست.

1

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

ظرفیت شرکای تجاری -ارتباطات برونسازمانی -پشتیبانی مالی -موقعیت جغرافیایی -جایگاه در بازار-
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کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها

روابط اقتصادی جهانی

شاید یکی از صنایعی که بهصورت مستقیم تحت تأثیر تحریمهای خارجی
قرار گرفته است و ضربات زیادی از این بابت متحمل شده است ،صنعت
برنامههای کاربردی باشد .محدودیتهایی چون عدم امکان ثبت برنامههای
کاربردی در بازارهای اپاستور و گوگلپلی ،عدم امکان خرید حسابهای
توسعهدهنده ،تحریم و خارج از دسترس بودن سرویس-هایی چون نقشه،
عدم پشتیبانی از سیستم بانکداری جهانی و امثالهم نهتنها شرکتهای ایرانی
را از کسب عایدی از توانمندیهای خود در سطح جهانی باز داشته است،
بلکه بسیاری از مشتریان ایرانی را نیز به دلیل افزایش ریسک کاربری از نصب
برنامههای کاربردی ایرانی منصرف کرده است.

2

ساختار بازار

منظور از ساختار بازار ،میزان انحصار و تعداد شرکتهایی است که در حال
تولید محصول در زمینه یکسانی هستند.

12

ارزان و در دسترس بودن
رسانهها برای تبلیغات

تبلیغات در فضای مجازی یا از طریق بازارهای توزیع برنامههای کاربردی
مانند کافهبازار بهترین شیوه تبلیغات برای برنامههای کاربردی است .در
دسترس بودن این رسانهها برای عموم مردم ،امکان همزمانی مشاهده تبلیغ
با نصب برنامه کاربردی و ارزان بودن را میتوان از مهمترین ویژگیهای
این رسانهها دانست .برخی از مصاحبهشوندگان معتقد بودند که بدون این
رسانهها ،در عمل ،امکان موفقیت برای بسیاری از محصوالتشان وجود نداشته
است.

4

در دسترس بودن
مشاوران و اطالعات

یکی از مسائل و چالشهای شرکتهای موردمطالعه ،عدم وجود اطالعات
کافی یا مشاوران مطلع از زمینه فعالیت ،مشتریان ،قیمتگذاری ،قوانین و
امثالهم بوده است.

6

تغییر فناوری

تغییرات فناوری در حوزه برنامههای کاربردی ناشی از تغییرات در
سیستمعاملها ،سرویسهای استاندارد جهانی موجود و افزایش قابلیتهای
سختافزاری گوشیهای هوشمند است .این تغییرات بهصورت دائمی در حال
انجام است.

1

ارزان و در دسترس بودن
منابع تولید

منظور ارزانی و در دسترس بودن منابع تولید چون نیروی انسانی ،تجهیزات
فنی داخل شرکت ،سرور و سرویسهای تحت وب است.

2

نظام حمایت دولت

اشاره به شتابدهندهها ،سرمایهگذاران و تسهیلدهندگان دولتی دارد که این
صنعت را حمایت کردهاند.

2

مقررات دولتی

منظور مقررات دولت در بخش مالیات ،بیمه تأمین اجتماعی و صدور مجوز
فعالیت است.

8

در بعد برونسازمانی نیز مانند بعد درونسازمانی ،مفاهیم بهدستآمده بر اساس خاستگاه آنها دستهبندی
میشوند .این دستهبندی کمک میکند مشخص شود هر مفهوم برآمده از چه سطحی از محیط بیرون است.
دستهبندی ظرفیتهای تجاریسازی در بعد برونسازمانی عبارت است از:

 -1فرهنگی
فرهنگ همکاری -فرهنگ مرتبط با محصول
 -2اقتصادی
ظرفیت یادگیری نیروی کار -روابط اقتصادی جهانی -ساختار بازار -ارزان و در دسترس بودن رسانهها
برای تبلیغات -در دسترس بودن مشاوران و اطالعات -تغییر فناوری-ارزان و در دسترس بودن منابع تولید
 -3دولتی
نظام حمایت دولت -مقررات دولتی
 -4-1-4عملیات تجاریسازی
منظور از عملیات تجاریسازی ،کنش و واکنشها در مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین

(& Strauss

جمعآوریشده در مطالعه ،فعالیتهای عملیات تجاریسازی مطابق جدول ( )6به دست آمد.
جدول ( :)6فراوانی کدهای انتخابی عملیات تجاریسازی در مصاحبهها

کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها

اکتشاف

منظور اکتشاف ایده ،سطح و عملکرد برنامههای مشابه و فرهنگ استفاده
کاربران محصوالت مشابه و غیرمشابه است.

12

ارزیابی اولیه

ارزیابی اولیه به ارزیابی جذابیت و پذیرش توسط مشتریان اشاره دارد.

5

ارزیابی پرتفوی پروژهها

ارزیابی توان تأمین منابع موردنیاز برای پروژه جدید با در نظر گرفتن این نکته
که منابع زیادی صرف نگهداری پروژههای موجود میشود ،ارزیابی ثانویه
است.

3

تصمیمات
تجاریسازی

تصمیم درباره کلیات و جزییات مدل کسبوکار مانند قیمت،
کانالهای توزیع ،هزینهها و امثالهم ،یا راهبردهای تجاریسازی مانند
انتخاب پروژههای سفارشی در کنار پروژههای محصوالت خود ،یا
تغییر شخصیت تیم به شرکت ثبتشده ،یا انتخاب محصول و توقف
نگهداری یک محصول یا حتی انحالل کسبوکار را میتوان تصمیمات
مرتبط با تجاریسازی دانست.

42

تحقیق و توسعه

شامل فعالیتهایی نظیر طراحی نرمافزاری ،طراحی گرافیکی ،طراحی
کاربری ،تهیه محتوا و امثالهم است.

63

توزیع

منظور انتشار برنامه کاربردی از طریق یک یا چند تا از کانالهای توزیع
اعم از بازارهای توزیع جهانی مانند گوگلپلی و اپاستور ،کانالهای
ایرانی یا وبسایت خود توسعهدهنده است.

4

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

 )Corbin, 1998است که بر پدیده اصلی (در اینجا تجاریسازی) اثر میگذارد .بر اساس تحلیل دادههای

119

کد انتخابی

تعریف عملیاتی

فراوانی در
مصاحبهها

تبلیغات

یافتهها نشان دادند که سه راهکار کلی برای تبلیغات وجود دارد :اول،
استفاده از سیستم تبلیغاتی کانالهای توزیع مانند سیستمی به نام عدد
در سامانه کافهبازار یا تبلیغات در گوگلپلی که بر اساس تعداد مشاهده
توسط کاربران ،هزینه تبلیغات را از نوآوران اخذ میکند .دوم ،استفاده
از وبسایتها و شبکههای اجتماعی مانند کانالهای پیامرسان تلگرام
یا صفحات اینستاگرام .سوم ،استفاده از یک مرجع یا نهاد دولتی یا
عمومی.

6

نگهداری

نگهداری منابع زیادی را صرف میکند .دلیل اهمیت نگهداری برنامه
ازاینجهت است که اوالً ویرایشهای جدیدتر از سیستمهای عامل
سبب میشود برخی از سرویسهای پیشین پشتیبانی نشوند و برنامهها
دچار مشکل فنی گردند .ثانی ًا تغییرات محصول ناشی از تغییراتی که
در فرآیند تجاریسازی رخ میدهد ،توسعه تغییرات را اجتنابناپذیر
میکند .ثالث ًا اکثر برنامهها دارای پایگاه دادهای در یک دستگاه سرور
مرکزی هستند که باید در برابر نفوذ بیگانگان محافظت و از هرگونه
مشکالت سختافزاری و نرمافزاری مراقبت گردد.

8

مفاهیم بهدستآمده از عملیات تجاریسازی بر اساس زمانبندی آنها در فرآیند تجاریسازی دستهبندی
شدند .این دستهبندی کمک میکند مشخص شود هر مفهوم چه جایگاهی در فرآیند تجاریسازی دارد.
دستهبندی عملیات تجاریسازی به شرح ذیل است:
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 -1شناسایی

120

اکتشاف -ارزیابی اولیه
 -2تصمیم مسیر تجاریسازی
ارزیابی پرتفوی پروژهها -انتخاب /تغییر /حذف مسیر
 -3حرکت در مسیر تجاریسازی
تحقیق و توسعه -توزیع -تبلیغات -نگهداری
 -2-4نتایج مرحله ساخت مدل

همانطور که پیشازاین بیان شد برای رسیدن به یک مدل مفهومی اوالً باید مفاهیم دربرگیرنده مسئله
شناسایی شوند و ثانی ًا باید رابطه این مفاهیم با یکدیگر کشف گردد .در بخشهای پیشین مفاهیم و روابط
آنها بهصورت مبسوط بیان شد.
با قرار دادن مفاهیم و روابط بهدستآمده در یک نمودار بر اساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین

( ،)Strauss & Corbin, 1998شمای موجود در شکل ( )4حاصل میشود .در این شکل ،روابط مفاهیم با
ذکر تعداد شناسههایی که بر هر رابطه داللت دارند ،آورده شده است .جهت هر رابطه ،به معنای آن است که
مبدأ رابطه بر مقصد رابطه تأثیر دارد.
مفاهیم در مقولههای برآمده از مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ( )Strauss & Corbin, 1998که در این
مطالعه به ترتیب محرکها ،ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی ،عملیات تجاریسازی و عملکرد
دستهبندی شدهاند که میتوان روابط میان این مقالهها را نیز بر اساس مفاهیم زیرمجموعه هر مقوله در نظر
گرفت .بهاینترتیب اگر مفاهیم یک مقوله با مفاهیم مقوله دیگر رابطهای داشتند ،به معنای آن است که مقوله
اول با مقوله دوم رابطه دارد .این مفاهیم از پیکرهبندی مقولههای اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی برآمدهاند.

دوﻟﺘﯽ

اﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﻤﻠﯿﺎت

2
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ﻇﺮﻓﯿﺖ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

شکل ( :)4روابط مفاهیم بر اساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ()Strauss & Corbin, 1998

با نمایش شماتیک این مفاهیم و حذف جزییات روابط ،مدل مفهومی مطابق شکل ( )5حاصل میشود.
در این مدل ،پیکانهایی که بهصورت کوچک نمایش داده شدهاند ،نشاندهنده تأثیر یک مقوله بر مقوله
دیگر هستند .همچنین پیکانهای بزرگ ،نمایانگر چرخه فعالیت تجاریسازی است که مشتمل بر چندین
زیرفعالیت است که بهصورت سلسله مراتبی و متوالی رخ میدهند.

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
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محصول

شکل ( :)5مدل مفهومی تجاریسازی

همانطور که مشاهده میشود ،این مدل ،یک مدل چرخشی است که فعالیتهای تجاریسازی را در یک
چرخه از اکتشاف تا نگهداری بیان میکند .محرکها بر دو قسمت شناسایی و تصمیم مسیر اثر دارند
و عملکرد ناشی از حرکت در مسیر تجاریسازی است .عملکرد بر ظرفیتهای درون و برونسازمانی
تجاریسازی اثرگذار است و این ظرفیتها را کاهش یا افزایش میدهد .میزان این ظرفیتها بر بخشهای
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مختلف از عملیات تجاریسازی اثر دارند و موفقیت شرکت را تحتالشعاع قرار میدهد.
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از سوی دیگر ،ظرفیتهای درون و برونسازمانی تجاریسازی محرکهای تجاریسازی شامل محدودیتها،
مسائل و فرصتها را تحریک میکند؛ بهگونهای که برخی از این محرکها بهصورت متداول بروز پیدا
میکند و برخی دیگر نامتعارف است و در شرایط خاص بروز مییابد.
 -3-4برازش پژوهش
برای ارزیابی قابلاتکا بودن دادهها و تفسیرها ،ترکیبی از معیارهای مورد استفاده در ارزیابی تحقیقات
تفسیری 20و تحقیقات مبتنی بر روششناسی کیفی به کار گرفته شد .به تبعیت از فلینت 21و همکاران
( )Flint et al., 2002در این خصوص ،معیارهای تحقیقات تفسیری شامل اعتمادپذیری ،22انتقالپذیری،23
اتکاپذیری ،24تصدیقپذیری 25و راستی 26بر اساس مدل لینکلن و گوبا )Lincoln & Guba, 1985( 27و
معیارهای تحقیقات کیفی شامل تطابق ،28قابلفهم بودن ،29عمومیت 30و کنترلپذیری 31بر اساس مدل
اشتراوس و کوربین ( )Strauss & Corbin, 1998مطابق جدول ( )7مورد استفاده قرار گرفت.

جدول ( :)7ارزیابی برازش یافتههای حاصل از تحقیق
اقدامات انجامشده در راستاي معیار

معیار
اعتمادپذیري

 یک ماه هدایت مصاحبهها -دریافت بازخور در مورد تفسیرهاي محقق از مصاحبهشوندگان

انتقالپذیري

 نمونهگیري نظري اطالعات ارائهشده در مورد بستر پدیده تحت بررسي ،شرکتکنندگان در تحقیق و مفروضات تحقیق چنان کافي است کهخواننده ميتواند امکان انتقالپذیري یافتهها به موقعیتهاي مشابه دیگر را مورد ارزیابي قرار دهد.

اتکاپذیري

 -در مصاحبهها ،شرکتکنندگان تجربیات جاري و پیشین خود را در مورد تجاريسازي عنوان نمودند.

تصدیقپذیري
راستي
تطابق

قابلفهم بودن

کنترلپذیري

 مصاحبهها بهصورت حرفهاي ،بينام و در فضایي دوستانه و به دور از فشار یا تهدید انجام گرفت. -تحقیق از طریق روشهاي مورد استفاده براي تحقق اعتمادپذیري ،قابلیت اعتماد و تصدیقپذیري.

 نتایج در قالب یک پرسشنامه در مرحله دوم تحقیق ،یعني آزمون نظریه ،به شرکتکنندگان ارائه و نظر ایشان پرسیده شد. نظرخواهي از خبرگان صنعت و تني چند از فعاالن حوزه برنامههاي کاربردي. باز بودن مصاحبهها و اختصاص دادن زمان کافي به آنها پرده از ماهیت پیچیده پدیده مورد بررسي برداشت. انجام مصاحبه با نوآوران موفق و ناموفق. -شرکتها بر عملیات و ظرفیتهاي درونسازماني خود کنترل دارند.

 -4-4یافتههای مرحله آزمون نتایج
جهت آزمون نتایج و مدل مفهومی ،ابتدا در قالب پرسشنامه ،از مصاحبهشوندگان درباره نتایج بهدستآمده
پرسیده و تعداد موافقتهای ایشان با یافتهها شمرده میشود .سپس ،مدل بهدستآمده در چهار مورد مطالعه
انتخابشده آزمون میگردد.
با ارائه نتایج مطالعه در قالب پرسشنامه به مشارکتکنندگان ،درصورتیکه بیش از  %50از ایشان ،مقدار
زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده باشند ،یافته مورد نظر تأیید و درصورتیکه این مقدار بیش از  %75باشد،
بهصورت قوی تأیید محسوب میگردد .خالصه آن در جدول ( )8و ( )9قابل مشاهده است.
جدول ( :)8خالصه نتایج حاصل از پرسشهای گروه اول -یافتههای مطالعه
پرسش

پاسخ زیاد و خیلی زیاد
تعداد

درصد

میزان تأیید

 -1عملیات تجاریسازی یک چرخه شناسایی ،تصمیم و اجراست
که هدفش پاسخ به چالشها و فرصتهای محیطی و سازمانی
است .در تجاریسازی یک برنامه مدون ایستا وجود ندارد و باید
بر اساس محدودیتها ،فرصتها و مسائل برنامه جدیدی تدوین
و اجرا شود.

9

90

تأیید باال

 -2بیشترین چیزی که سبب تغییر تصمیمها و عملیات
تجاریسازی میشود ،محدودیت منابع و بازخورد مشتریان است
که بهصورت متداول وجود دارد.

9

90

تأیید باال

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

عمومیت

 محقق یافتهها از مصاحبههاي پیشین را به مصاحبهشوندگان در جلسه دوم مصاحبه ارائه نمود و نظر آنها را در خصوصنتایج تحقیق جویا شد.
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پرسش

124

پاسخ زیاد و خیلی زیاد
تعداد

 -3نوآوران در فرآیند تجاریسازی با مسئله رقبا ،سرمایهگذاران،
تأمینکنندگان (مانند سرور مجازی و )...و مشکالت مدیریتی تا
حدودی درگیر هستند.

10

درصد
100

میزان تأیید
تأیید باال

 -4محدودیتهای قوانین و مقررات و فرصتهای حاصل از
ضعف رقبا یا نقاط قوت سرمایهگذاران ،بهندرت اتفاق میافتند؛
اما در صورت تحقق ،میتوانند باعث تغییر مسیر تجاریسازی یا
توسعه ایده جدید شوند.

9

90

تأیید باال

 -5میزان موفقیت در تجاریسازی محصوالت به اشتیاق ،تجربه و
توانمندی فردی مدیران و نیروها بستگی دارد.

10

100

تأیید باال

 -6میزان موفقیت در تجاریسازی محصوالت به شیوه رهبری،
اعتماد و مشارکت سازمانی ،انعطافپذیری و منابع نوآوران بستگی
دارد.

8

80

تأیید باال

 -7میزان موفقیت در تجاریسازی محصوالت به ارتباطات
برونسازمانی ،اعتبار ،شرکای تجاری ،موقعیت جغرافیایی و
جایگاه نوآوران در بازار بستگی دارد.

10

100

تأیید باال

 -8میزان موفقیت در تجاریسازی محصوالت به فرهنگ کاربران
و فرهنگ همکاری میان افراد و شرکتها بستگی دارد.

5

50

تأیید

 -9میزان موفقیت در تجاریسازی محصوالت به روابط اقتصادی
در نظام بینالملل ،ساختار بازار ،ارزان و دردسترس بودن منابع
بهویژه نیروی انسانی متخصص و ارزان و در دسترس بودن
رسانهها و شبکههای اجتماعی جهت تبلیغات بستگی دارد.

9

90

تأیید باال

 -01میزان موفقیت در تجاریسازی محصوالت به حمایتهای
دولت و مقررات دولتی بستگی دارد.

5

50

تأیید

 -11پس از کشف ایده جدید ،ارزیابی اولیه درباره جذابیت و
قابلپذیرش بودن محصول انجام میشود.

10

100

تأیید باال

 -12پس از ارزیابی اولیه ،برآوردی از میزان زمان و منابع موردنیاز
برای توسعه ایده جدید در کنار پروژههای کنونی انجام میشود که
در اینجا ارزیابی پورتفو نامیده میشود و بر اساس آن توسعه ایده
جدید یا تغییر در پروژهها صورت میگیرد.

5

50

تأیید

 -13پس از اخذ تصمیم ،فرآیند تحقیق و توسعه ،توزیع ،بازاریابی
و نگهداری محصوالت دنبال میشود.

9

90

تأیید باال

 -14عملکرد یک محصول بر اساس مؤلفههای درآمد حاصلشده
از آن و تعداد نصب توسط کاربران سنجیده میشود.

7

70

تأیید

 -15عملکرد یک محصول بر ظرفیت و توانمندیهای سازمانی
نوآوران اثرگذار است.

8

80

تأیید باال

 -16عملکرد یک محصول بر ساختار بازار (یعنی میزان انحصار
نوآوران توسعهدهنده) اثرگذار است.

8

80

تأیید باال

 -17عملکرد یک محصول بر اعتبار و جایگاه نوآوران در بازار
اثرگذار است.

10

100

تأیید باال

همانطور که مشاهده میشود ،همه ردیفها برای روابط مفاهیم تأیید شدند که نشان میدهد مفاهیم و روابط
بهدستآمده در مطالعه موردپذیرش مشارکتکنندگان است.
جدول ( :)9خالصه نتایج حاصل از پرسشهای گروه دوم -مدل حاصل
پرسش

پاسخ زیاد و خیلی زیاد
تعداد

درصد

میزان تأیید

 -2مدل طراحیشده از جهت دارا بودن اركان الزم برای
تجاریسازی برنامههای کاربردی همخوانی دارد؟

8

80

تأیید باال

 -3مدل طراحیشده را از نظر دربرگرفته دارائیها و فرآیندهای کلیدی
تجاریسازی چگونه ارزیابی میکنید؟

8

80

تأیید باال

 -4مدل طراحیشده را از جهت ميزان تطابقپذيري با تغييرات سريع فناورانه و
غیرفناورانه در محيط چگونه ارزیابی میکنید؟

7

70

تأیید

 -5مدل طراحیشده را از منظر «انسجام و يا همگني داخلي» چگونه ارزیابی
میکنید؟

9

90

تأیید باال

 -6مدل طراحیشده را از منظر جامعيت چگونه ارزیابی میکنید؟

8

80

تأیید باال

 -7قابلیت تطبيقپذيري مدل طراحیشده را از تغيير در محيط و زنجيره نوآوري
چگونه ارزیابی میکنید؟

7

70

تأیید

 -8مدل طراحیشده را از منظر «منحصربهفرد بودن» و تمايز و نوآوري برای
تجاریسازی چگونه ارزیابی میکنید؟

7

70

تأیید

 -9مدل طراحیشده را از منظر «داراي ثبات بودن» در عين پويا بودن چگونه
ارزیابی میکنید؟

8

80

تأیید باال

 -10مدل طراحیشده را از منظر ايجازگرايي و نامگذاری مرتبط چگونه ارزیابی
میکنید؟

8

80

تأیید باال

 -11مدل طراحیشده را از منظر مناسب و گويا بودن شمای گرافيكي چگونه
ارزیابی میکنید؟

8

80

تأیید باال

همانطور که مشاهده میشود ،همه ردیفها برای مدل بهدستآمده تأیید شدند که نشان میدهد مدل
بهدستآمده در مطالعه موردپذیرش مشارکتکنندگان است .در گام بعد ،آزمون مدل در چهار نمونه از موارد
موردمطالعه انجام شد .این نتایج بر اساس مقیاس لیکرت مستقیم (خیلی زیاد= ،5زیاد= ،4متوسط= ،3کم=2
و خیلی کم= )1یا لیکرت معکوس (خیلی کم= ،5کم= ،4متوسط= ،3زیاد= 2و خیلی زیاد= )1بر اساس
ماهیت مفهوم و میزان تناسب مورد با مفهوم مدل بهدستآمده است .بهاینترتیب ،در صورت انطباق کامل،
گزینه خیلی زیاد و در صورت عدم قطعی انطباق ،گزینه خیلی کم برای هر مفهوم بهکار گرفته میشود و
در دامنه میان این دو ،گزینههای زیاد ،متوسط و کم لحاظ میگردد .با توجه به روش تحلیل مورد -متقاطع،

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

 -1مدل طراحیشده از جهت دارا بودن اركان الزم برای
تجاریسازی برنامههای کاربردی تا چه حد با فعالیت شما
همخوانی دارد؟

7

70

تأیید
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با محاسبه میانگین امتیازات هر مفهوم در موارد موردمطالعه ،جدول ( )10مقادیر متوسط ارزیابی متغیرهای
مدل در چهار مورد مطالعه مرحله دوم در سطح دسته مفهوم که نشاندهنده جزییات امتیازات تمام مفاهیم
بهدستآمده است حاصل شد.
جدول ( :)10مقادیر متوسط ارزیابی متغیرهای مدل در چهار موردمطالعه مرحله دوم در سطح دسته مفهوم
مقوله

مورد - i7
تگموند

مورد  -6iگروه برنامههای
کاربردی شادیلند

مورد - 4i
پمپبنزینیاب

مورد - i8
جوابدهی

خوب

خوب

بد

بد

محرکهای متداول

3/5

4/5

2/5

3

محرکهای متعارف

3/14

4/71

2/43

3

محرکهای نامتعارف

3/71

3/57

1/43

2

فردی

4/33

4/67

2/67

2/33

سازمانی

4

3/83

3/67

4/17

اجتماعی

3/67

3

1/33

1/67

فرهنگی

4

3

1/5

1/5

اقتصادی

3/43

3/57

2/71

1/86

دولتی

4/5

3

1

1

شناسایی

5

5

1/5

2

تصمیم مسیر تجاریسازی

4/5

5

3

3

حرکت در مسیر
تجاریسازی

5

5

2/5

3/5

تعداد نصب

5

5

1

2

درآمد

4

5

1

1

دسته مفهوم
وضعیت تجاریسازی

محرکها

ظرفیت
تجاریسازی در
بعد درونسازمانی

ظرفیت
تجاریسازی در
بعد برونسازمانی
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عملیات
تجاریسازی
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عملکرد
تجاریسازی

با مقولهبندی و محاسبه میانگین هر مقوله ،جدول ( )11مقادیر متوسط ارزیابی متغیرهای مدل در چهار مورد
مطالعه مرحله دوم در سطح مقوله نشاندهنده وضعیت مقوالت در حالت کلی است.

جدول ( :)11مقادیر متوسط ارزیابی متغیرهای مدل در چهار موردمطالعه مرحله دوم در سطح مقوله
مقوله

مورد  - i7تگموند

مورد  -6iگروه برنامههای
کاربردی شادیلند

مورد - 4i
پمپبنزینیاب

مورد - i8
جوابدهی

وضعیت تجاریسازی

خوب

خوب

بد

بد

محرکها

3/45

4/26

2/12

2/67

ظرفیت تجاریسازی در بعد
درونسازمانی

4

3/83

2/56

2/72

ظرفیت تجاریسازی در بعد
برونسازمانی

3/98

3/19

1/74

1/45

عملیات تجاریسازی

4/83

5

2/33

2/83

عملکرد تجاریسازی

4/5

5

1

1/5

نتایج این آزمون نشان دادند:
 -2مواردی که امتیاز باالتری در عملیات تجاریسازی دارند ،عملکرد با امتیاز بیشتر را نیز کسب کردهاند.
 -3بهصورت کلی ،امتیاز باالتر ازنظر ظرفیتهای تجاریسازی در ابعاد درونسازمانی و برونسازمانی،
متناسب با عملکرد موفق و امتیاز باالتر در عملیات است.
 -4بهصورت کلی ،امتیازات باالتر از نظر ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی ،فرصتهای بیشتر و
محدودیتها و مسائل کمتری را پدید میآورند.
 -5رابطه و تناسب کامل میان محرکها و عملیات /عملکرد وجود دارد.
بهاینترتیب ،بر اساس یافتههای مطالعه ،مورد نقضی از روابط و مفاهیم مدل مفهومی در موارد مطالعه یافت
نشد و مدل مفهومی در موارد مطالعه تأیید شد.

 -5جمعبندی

هدف از مطالعه ،تبیین مدل مفهومی تجاریسازی برای شرکتهای صنعت برنامههای کاربردی بود .مدل

بهدستآمده دارای مؤلفههای محرکها ،ظرفیتهای درون و برونسازمانی و عملیات تجاریسازی است.
در این مدل ،عملیات تجاریسازی بهصورت یک چرخه دربرگیرنده فعالیتهای متوالی تجاریسازی تبیین
شد .وجود چرخه عملیات تجاریسازی و شناخت پرتفوی پروژهها که به معنای همزمانی مسیرهای مختلف
است ،تجاریسازی را در دیدگاه توانمندی پویا بیان میکند؛ به این معنا که شناسایی مسیرهای مختلف و

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

 -1وضعیت عملکرد تجاریسازی در ذهن مشارکتکننده با امتیاز بهدستآمده از آزمون مدل متناسب است.
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حرکت در مسیرهای تجاریسازی تصمیمگیری شده بهصورت همزمان و متوالی انجام میشود که مخالف
مفهوم تجاریسازی بهعنوان یک فعالیت گذرا و کوتاهمدت است .پیشازاین ،تیس و پیسانو ( )1994از
سه بعد مسیر ،فرآیند و جایگاه سخن گفتند و آن را پایه توانمندیهای پویا 32معرفی میکند .سهبعدی که
در مقاله بعدی تیس ( ،)2007پایه مراحل توانمندیهای پویا شامل شناسایی ،تصمیم و تغییرات میشود.
توانمندی پویا عبارت است از یکپارچگی منابع و ظرفیتهای سازمانی برای انطباق با تغییرات سریع محیطی
( .)2007در فرآیند تجاریسازی نیز همانطور که بیان شد ،محرکهای زیادی برآمده از درون و بیرون از
سازمان ،ناشی از محدودیتها ،مسائل و فرصتها سبب تغییر شرایط برای تجاریسازی میشوند که مفهوم
توانمندی پویا را به ذهن متبادر میکند؛ بنابراین کاری که تیس اظهار میکند این است که برای آماده بودن
در برابر تغییرات محیطی و موفق شدن ،باید فعالیتهای شناسایی ،تصمیم و تغییرات را بهصورت مستمر
انجام داد.
مفهوم اصلی دیگر در مدل تجاریسازی ،ظرفیت تجاریسازی در ابعاد درونسازمانی و برونسازمانی
شناسایی شد .پیشازاین برخی از محققان ،مفاهیمی را بهعنوان عوامل مؤثر بر تجاریسازی بیان کرده
بودند که در این مطالعه ،بسیاری از آنها در دو بعد درونسازمانی و برونسازمانی از ظرفیتهای
موردنیاز تجاریسازی شناسایی شد .مراجع اشارهکننده به مؤلفههای ظرفیت تجاریسازی در بعد درون و
برونسازمانی در جداول ( )12و ( )13آمده است .عبارت ظرفیت تجاریسازی عالوه بر انتزاع باالتر در
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شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت تجاریسازی ،یادآور میشود که ممکن است برخی از ظرفیت مسیرهای
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تجاریسازی در سطح ملی شامل فرهنگ ،اقتصاد و دولت وجود نداشته باشد که باید در سطح ملی و دولتی
به آنها پرداخته شود.
بر همین اساس میتوان استدالل کرد که عوامل مؤثری که توسط محققان دیگر شناختهشده است ،میتواند
ذیل مفهوم ظرفیت تجاری-سازی برشمرده شود .عالوه بر آن ،یکپارچهسازی ابعاد ظرفیت تجاریسازی
در هر دو بعد درونسازمانی و برونسازمانی ،به مدیران شرکتها دید گستردهتری نسبت به پتانسیل الزم
برای یک تجاریسازی موفق میدهد .مدیران با در نظر گرفتن این ابعاد و مؤلفهها در زمان انتخاب توسعه
و تجاریسازی یک محصول ،ظرفیت درونسازمانی و برونسازمانی خود را میسنجند و درصورتیکه از
وجود این ظرفیت اطمینان یافتند ،پروژه توسعه و تجاریسازی را آغاز میکنند .بهاینترتیب ،نتایج این
تحقیق میتواند به فرمهای ارزیابی ایده وارد شود و فرآیند ارزیابی را تکامل ببخشد.

جدول ( :)12مراجع اشارهکننده به مؤلفههای ظرفیت تجاریسازی در بعد درونسازمانی
دسته

مؤلفه
اشتیاق کارآفرینی

فردی

مراجع
33

34

اوشی و همکاران ( ،)2008فولگیهری و سویالر ( ،)2011جلیلی و همکاران ( ،)2011کانگ (،)2012
روشندل اربطانی و همکاران ( ،)1391آقاجانی و همکاران ( ،)1394پژوهش جهرمی ()1396

تجربه
توانمندی فردی

35

نریمانی و واعظی ()1396
36

اوشی و همکاران ( ،)2008چو و لی ( ،)2013عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ( ،)1393آقاجانی و
همکاران ( ،)1394نریمانی و واعظی ( ،)1396پژوهش جهرمی ()1396
برکویتز و فلدمن ،)2006( 37ادرش 38و همکاران ( ،)2008فولگیهری و سویالر( ،)2011کانگ ( ،)2012روشندل

شیوه رهبری

اربطانی و همکاران ( ،)1391بغدادی و شاوردی ( ،)1391عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی (،)1393
پژوهش جهرمی ()1396

اعتماد
سازمانی

برکویتز و فلدمن ( ،)2006ادرش و همکاران ( ،)2008بغدادی و شاوردی ( ،)1391عباسی اسفنجانی و فروزنده
دهکردی ( ،)1393نریمانی و واعظی ( ،)1396پژوهش جهرمی ()1396

انعطاف

چن و همکاران ()2011

منابع مکمل

کانگ ( ،)2012عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ( ،)1393نریمانی و واعظی ()1396

منابع راکد

دنیلز ()2008

شرکای تجاری

بندریان ()2005

ارتباطات

بغدادی و شاوردی ()1391

پشتیبان مالی

آقاجانی و همکاران ( ،)1394نریمانی و همکاران ()1396

موقعیت جغرافیایی

برکویتز و فلدمن ()2006

جایگاه در بازار

چو و لی ()2013

شهرت

نریمانی و همکاران ()1396

جدول ( :)13مراجع اشارهکننده به مؤلفههای ظرفیت تجاریسازی در بعد برونسازمانی
دسته
فرهنگی

مؤلفه

مراجع

همکاری

ادرش و همکاران ( ،)2008جلیلی و همکاران ( ،)2011بندريان ()1392

مرتبط با محصول
روابط جهانی
ساختار بازار

اقتصادی

ادرش و همکاران ( ،)2008بغدادی و شاوردی ( ،)1391بندريان ( ،)1392عباسی اسفنجانی و فروزنده
دهکردی ( ،)1393نريمانی و همکاران ( ،)1396نريمانی و واعظی ( ،)1396پژوهش جهرمی ()1396
ادرش و همکاران ( ،)2008عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ()1393
برکويتز و فلدمن ( ،)2006ادرش و همکاران ( ،)2008روشندل اربطانی و همکاران ( ،)1391بندريان (،)1392
عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ( ،)1393نريمانی و واعظی ()1396

رسانهها

روشندل اربطانی و همکاران ()1391

مشاوران و اطالعات

بندريان ( ،)1392عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ( ،)1393نريمانی و همکاران ()1396

تغییر فناوری

بغدادی و شاوردی ( ،)1391کانگ ( ،)2012بندريان ( ،)1392آقاجانی و همکاران ()1394

منابع تولید

بغدادی و شاوردی ()1391
بندريان ( ،)1392نريمانی و واعظی ()1396

يادگیری
40

42

41

کاکبرن و هایاسمیت ( ،)2001مارتینیک و همکاران ( ،)2003کارتلینگ و همکاران ( ،)2008ادرش و
مقررات

همکاران ( ،)2008جلیلی و همکاران ( ،)2011بندريان ( ،)1392آقاجانی و همکاران ( ،)1394نريمانی و
واعظی ( ،)1396پژوهش جهرمی ()1396

دولت
نظام حمايت دولت

43

اوشی و همکاران ( ،)2008کارتلینگ و همکاران ( ،)2008کیمورا ( ،)2010روشندل اربطانی و همکاران
( ،)1391جلیلی و همکاران ( ،)2011بندريان ( ،)1392آقاجانی و همکاران ()1394

مدل مفهومی تجاریسازی شرکتهای کوچک نرمافزاری مطالعه موردی توسعهدهندگان برنامههای کاربردی تلفن همراه

اجتماعی

مشارکت

پژوهش جهرمی و پورکریمی ()1394
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در این مطالعه ،اوالً ،ظرفیت تجاریسازی در ابعاد درونسازمانی و برونسازمانی شناسایی شد که نوآوری
این تحقیق قلمداد میشود .پیشازاین برخی از محققان ،مفاهیمی را بهعنوان عوامل مؤثر بر تجاریسازی
بیان کرده بودند که در این مطالعه ،بسیاری از آنها در دو بعد درونسازمانی و برونسازمانی از ظرفیتهای
موردنیاز تجاریسازی شناسایی شد .عبارت ظرفیت تجاریسازی عالوه بر انتزاع باالتر در شناخت عوامل
مؤثر بر موفقیت تجاریسازی ،یادآور میشود که ممکن است برخی از ظرفیت مسیرهای تجاریسازی
در سطح ملی شامل فرهنگ ،اقتصاد و دولت وجود نداشته باشد که باید در سطح ملی و دولتی به آنها
پرداخته شود .آنچه بر موفقیت نوآوران در عملیات تجاریسازی تأثیرگذار است ،ظرفیت درونسازمانی و
برونسازمانی تجاریسازی است .این ظرفیت جدا از آن که بر موفقیت تجاریسازی اثر میگذارد ،ظرفیت
تغییراتی است که نوآوران میتوانند در خود ایجاد نمایند تا بتوانند موفقیت را در آغوش بگیرند یا پروژههای
جدیدی را راهاندازی کنند.

ثانی ًا ،چرخه عملیات تجاریسازی که برآمده از دیدگاه بلند به تجاریسازی است ،دربرگیرنده مراحلی
است که محققان مختلف بهعنوان مراحل تجاریسازی بیان کردهاند .یافتههای این تحقیق عالوه بر تصدیق
آنها ،اجتماعی از آنها را گرد هم آورده است .همچنین وجود چرخه عملیات تجاریسازی و شناخت
پرتفوی پروژهها که به معنای همزمانی مسیرهای مختلف است ،تجاریسازی را در دیدگاه توانمندی پویا
بیان میکند؛ به این معنا که شناسایی مسیرهای مختلف و حرکت در مسیرهای تجاریسازی تصمیمگیری
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شده بهصورت همزمان و متوالی انجام میشود که مخالف مفهوم تجاریسازی بهعنوان یک فعالیت گذرا

130

و کوتاهمدت است .دیگر نوآوری این تحقیق ،تبیین مسیر چرخشی عملیات تجاریسازی است .ویژگی
چرخشی بودن عملیات تجاریسازی به آن معناست که این مراحل در طول زمان و با تحریکاتی که از
جانب محرکها به وقوع میپیوندند ،در یک چرخه نامتناهی تا زمان انحالل شرکت توسط نوآوران به وقوع
میپیوندند .محرکها را میتوان آغازگر و تغییردهنده چرخه عملیات تجاریسازی دانست .این محرکها از
ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی و حتی تصمیمات اخذ شده در عملیات تجاریسازی برمیآیند.
همچنین انجام عملیات تجاریسازی هم ظرفیتهای تجاریسازی در بعد درونسازمان را بهبود میبخشند
و هم محرکهای جدید تجاریسازی مانند فرصتهای برآمده از منابع را پدید میآورند.

ثالث ًا ،برخی از اثرگذاریهایی که اجزای مدل مفهومی بر یکدیگر دارند را میتوان نوآوری در یافتههای
این مطالعه دانست .اینکه تصمیم برای انتخاب یا تغییر در پروژهها ممکن است چالشهایی را در سطح
مدیریت ایجاد کند یا آنکه عملیات تجاریسازی بر ظرفیت درونسازمانی اثر میگذارد ،یافتههایی است که

پیشازاین کمتر موردتوجه محققان قرار گرفته است.
درنهایت ،در انتهای فرآیند تجاریسازی ،عملکرد تجاریسازی قرار دارد که حاصل حرکت در مسیر
تجاریسازی و توزیع و فروش محصول است .این عملکرد دو جنبه مالی و غیرمالی دارد .جنبه مالی به
درآمد داللت دارد و جنبه غیرمالی به تعداد نصب یا پذیرش توسط کاربران و مشتریان .هر دو این ابعاد
عملکردی بر ظرفیتهای مختلف تجاریسازی اثرگذار هستند؛ به این معنا که میزان درآمد بر کسب منابع و
توانمندیها اثر مثبت دارد و میزان نصب محصول عالوه بر آنکه جایگاه شرکت در بازار را بهبود میبخشد،
ساختار بازار را نیز تغییر میدهد .درمجموع ،میتوان یافتههای مطالعه را در مقایسه با یافتهها و نایافتههای
ادبیات بهصورت مندرج در جدول ( )14جمعبندی نمود.
جدول ( :)14مقایسه یافتهها و نایافتههای ادبیات و یافتههای مطالعه
توانمندیهای موردنیاز ( Burgelman,

عملیات
تجاریسازی

;Maidigue, & Wheelright, 2001
Danneels, 2002; Oecd, 2005; Schmidt
& & Rammer, 2007; Yam, Guan, Pun,
 ،)Tang, 2004فعالیتهای تجاریسازی

(.)Datta, Reed, & Jessup, 2013

محرکهای

دستهبندی محرکها به مسئله ،محدودیت و

تجاریسازی

فرصت ()Rosemann, 2012
ظرفیتهای برونسازمانی ( & Chadee

ظرفیت
تجاریسازی

;Roxas, 2013; Hinton & Howe, 2015
 ،)Swamidass & Vulasa, 2009ظرفیتهای

درونسازمانی ( Danneels, 2008; Datta,

2012; Earle, 2013; Jiang, Yi, & Jiang,
;2016; Kirchberger & Pohl, 2016
)Yang, Yang, & Chen, 2010

نایافتههای ادبیات
 -1فعالیتهای تجاریسازی چه تأثیری از
محرکها و ظرفیتهای تجاریسازی میپذیرند
و بر آنها چه اثری دارند؟
 -2توانمندیهای تجاریسازی چه جایگاهی در
فعالیتهای تجاریسازی دارند؟
 -1محرکها در دستههای مختلف برآمده از
وجود /عدم وجود کدام ظرفیتهای درون و
برونسازمانی هستند؟
 -1ابعاد ظرفیت درون و برونسازمانی بهروشنی
مشخص نیست.
 -2عملیات و موفقیت در تجاریسازی بر کدام
ظرفیتها اثر دارد؟

بهصورت چرخهای است که تغییرات درون
و برونسازمانی را در نظر گرفته است.
 -2مدل مفهومی توسعه دادهشده ،به جایگاه
مسیر تجاریسازی بهروشنی پرداخته است.
مسیر تجاریسازی هسته این مدل است.
 -1دستهبندی محرکها بر اساس منابع و
مدل روزمن انجام شد.
 -2روابط میان محرکها و ظرفیتهای درون
و برونسازمانی تبیین شد.
 -1ابعاد ظرفیت درون و برونسازمانی تبیین
شد.
 -2تأثیرگذاری و روابط میان عملکرد و
عملیات با ظرفیتهای درون و برونسازمانی
تبیین شد.

در این مطالعه محرکها ،ظرفیتها و عملیات تجاریسازی شناسایی شد .پیشنهاد میشود در مطالعات آتی
مدل مفهومی بهصورت کمی در صنایع مشابه و متمایز آزمون شود و ابعاد مسیرهای تجاریسازی در قالب
مطالعات کیفی و کمی در چرخه بلوغ شرکت ،موردمطالعه قرار بگیرند .همچنین پیشنهاد میشود بامطالعه
و جمعآوری دادههای شرکتهای موفق و ناموفق در مدتزمان طوالنی ،مدل مفهومی ،با توجه به چرخه
بلوغ شرکت ،بررسی و تدوین گردد.
به مدیران و توسعهدهندگان برنامههای کاربردی نیز توصیه میشود مطابق نتایج بهدستآمده ،اولین فعالیت
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مفهوم

یافتههای ادبیات

یافتههای مطالعه
 -1فرآیند بهدستآمده در مدل تجاریسازی
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تجاریسازی شناسایی مسیر تجاریسازی است .پیشازاین ،تیس( )1986نیز بر شناسایی بهعنوان اولین
مرحله توانمندی پویا تأکید کرده بود .یافتههای این مطالعه تأکید میکنند که این شناسایی ،تنها شناسایی
فرصتهای محیطی نیست؛ بلکه محدوده بیشتری از شناسایی فرصتها شامل شناسایی فرصتها به همراه
محدودیتها و مسائل تجاریسازی را در بر میگیرد .این نکته که منابع زیادی صرف نگهداری پروژههای
موجود میشود ،مانع انتخاب هر مسیر تجاریسازی است .بهاینترتیب در مرحله تصمیم برای انتخاب
یک مسیر تجاریسازی ،مهمترین مرحله ،مدیریت پرتفوی پروژههای موجود است .این مدیریت به معنای
تخصیص و آزادسازی منابع بر اساس اولویتبندی مسیرهای جدید و قدیمی است .نوآوران باید به یاد
داشته باشند که وجود منابع راکد یکی از ظرفیتهای درونسازمانی مهم برای حفظ چرخه تجاریسازی
است .نوآوران باید منابع الزم برای این امور را تخصیص دهند و برآورده شدن آنها را در طول زمان
متعهد شوند .همچنین باید منابع را برای بهبود ظرفیت درونسازمانی صرف کنند و پاسخهای مناسب
به محرکهای برآمده از فرصتها ،محدودیتها و مسائل بدهند؛ پاسخهایی که ممکن است به تغییر و
همزمانی پروژههای تجاریسازی گوناگون بیانجامد .ممکن است برخی از نوآوران ،ماحصل تجاریسازی را
درآمد بهدستآمده یا تعداد کاربران قلمداد کنند .در این مطالعه ،درآمد و تعداد کاربران عملکرد سیستم است
و ماحصل ،عالوه بر عملکرد ،تأثیری است که آنها بر ظرفیتهای درون و برونسازمانی و توانمندیهای
تجاریسازی دارند .نوآوران باید به بهبود این ظرفیتها و توانمندیها بر اساس عایدی خود توجه داشته
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از این شرکتها تنظیم کنند و آموزش فنی و حرفهای نیروهای متخصص در این زمینه را در دستور کار قرار
دهند که یکی از مشکالت عمده این شرکتها کمبود نیروی متخصص و با تجربه است .همچنین توصیه
میشود شرایط کارآموزی در این شرکتها و قوانین بیمهای حامی این امر تسهیل شود تا نیروهای متخصص
در این شرکتها پرورش یابند.
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