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چکيده
تجاریسازی اختراعات به عنوان يکی از عوامل موثر در افزايش توان رقابتی بنگاههای اقتصادی و همچنين
اقتصادهای ملی بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است .در ايران نيز ،تجاریسازی به عنوان يک حوزه
کليدی مورد توجه روزافزون است و سياستگذاران به دنبال طراحی سياستهای مناسب برای تسهيل
فرآيند تجاریسازی فناوریها و اختراعات هستند .اما پيشنياز طراحی و اجرای سياستهای هوشمندانه و
موثر در اين زمينه ،شناخت اين فرآيند و عوامل موثر بر آن در بافت و زمينه اقتصاد ايران است .متاسفانه
تاکنون پژوهشهای بسيار محدودی در اين زمينه در کشور انجام شده و با اطمينان میتوان گفت که
شناخت مناسبی در حوزه تجاریسازی اختراعات وجود ندارد .پژوهش حاضر با هدف پر کردن بخشی از اين
خال و کمک به تدوين سياستهای مناسب در اين زمينه تعريف و اجرايی شد.
گزارش حاضر ،گزارش نهايی انجام و دستاوردهای اين پژوهش است .در فصل نخست ،کليات پژوهش معرفی
خواهد شد .ادبيات علمی تجاریسازی اختراعات و همپوشانیهای آن با ديگر حوزهها در فصل دوم بررسی و
تحليل میشود .در همين فصل ،پژوهشهای مرتبط در سطح بينالمللی نيز به اختصار مرور میشود .معدود
مقاالت و گزارشهای موجود در زمينه تجاریسازی فناوری و اختراعات در ايران در فصل سوم معرفی و
دستاوردهای آنها واکاوی خواهد شد .در فصل چهارم ،روششناسی اين پژوهش معرفی میگردد .جامعه
هدف اين پژوهش و شيوه گردآوری و تحليل دادهها در آن به روشنی مطرح میشود .در فصل پنجم،
موردهای دهگانه انتخاب شده برای تحليل عميقتر به اختصار معرفی خواهند شد .در فصل ششم ،ماتريس
توصيف اثرات و تحليل درونموردی برای تکتک ارائه و تحليلهای ميانموردی و پيشنهادات سيساتی در
فصل هفتم خواهد آمد.
اين پژوهش به خوبی نشان داد که مشخصات شرکتهای مطالعه شده بر فرآيند تجاریسازی اختراعات
بسيار موثر بوده و بايد در طراحی ابزارهای سياستی حمايتی به ويژگیهای شرکتهای هدف توجه بيشتری
مبذول شود .همچنين مشخص شده که برخی ابزارهای حمايتی موجود فاقد کارايی الزم هستند و نياز به
اصالح دارند .برخی سياستها هم در عمل بسيار اثربخش بودهاند و میتوان با تقويت و هدفمندتر کردن آنها،
فرايند تجاریسازی اختراعات در شرکتهای ايرانی را شتاب بخشيد .همچنين اين پژوهش نياز به ابزارهای
سياستی جديدی را نشان داد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بودند.
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 .1چرايي
اهميت اختراعات در فرآيند نوآوري و ،به تبع آن ،در توسعه اقتصادی کشورهای پيشرو تا به اندازهای است که
سياستگذاران ملی میکوشند از راه تدوين و اعمال سياستهای مناسب شانس تجاریسازی اختراعات را
افزايش دهند .به نظر میرسد که در صورت عدم وجود يک نظام مديريتی ويژه و سياستهای ويژه برای
تسهيل تجاریسازی اختراعات ،شانس موفقيت بسيار پايين است و در نتيجه ،بسياری از هزينههای پژوهشی
و توسعهای صورت گرفته در سطح ملی بینتيجه خواهند ماند .به همين جهت است که سياستگذاران
توسعه فناوری در کشورهای مختلف با تدوين سازوکارهای سياستی ويژه ،برای افزايش شانس تجاریسازی
اختراعات میکوشند.
تجاریسازی اختراع در ايران و موانع و پيشرانهای آن تاکنون به ندرت مورد توجه پژوهشگران بوده است.
شيوه و سازوکار تاثيرگذاری عوامل بر فرآيند تجاریسازی اختراعات هم تاکنون در ايران مورد کاوش عميق
قرار نگرفته است .همچنين رابطه ميان تجاریسازی اختراع و کسبوکارهای دانشبنيان تاکنون موضوع هيچ
پژوهشی در ايران نبوده است .از سوی ديگر پيش از اين سياستهای مختلفی از سوی دولت برای تقويت
تجاریسازی اختراعات در کشور به اجرا درآمده که شناخت دقيقی از نوع و ميزان اثرگذاری آنها وجود
نداشت .بنابراين به نظر میرسيد که با انجام پژوهش در زمينه تجاریسازی اختراعات در ايران میتواند به
ميزان شناخت از ويژگیهای خاص تجاریسازی اختراعات در ايران و عوامل موثر بر آن افزود و با اين کار
زمينه سياستگذاری هوشمندانهتر در اين حوزه را تا حدودی فراهم آورد.

 .2اهداف و پرسشهاي پژوهش
از اين رو اهداف اصلی از انجام اين پژوهش چنين تعريف شد:
 مستندسازی دقيق فرآيند تجاریسازی تعدادی از اختراعات تجاریسازی شده در ايران به منظور
شناخت بهتر فرآيند تجاریسازی اختراعات متناسب با شرايط بومی کشور؛
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 شناسايی و تحليل موانع و پيشرانهای تجاریسازی اختراعات مطالعه شده؛
 فراهم آوردن مقدمات اوليه برای ايجاد بانک اطالعاتی جامعی از اختراعات تجاریشده در ايران و
انجام پژوهشهای تکميلی آتی در اين زمينه؛
 تالش برای ارايه توصيههای سياستی در حوزه تجاریسازی اختراعات در ايران.

با توجه به اهداف باال ،پرسشهاي اصلی اين پژوهش چنين تعريف شدند:
 رايجترين و جدیترين موانع تجاریسازی اختراعات در ايران کدامند؟
 موثرترين پيشرانهای تجاریسازی اختراعات در ايران کدامند؟
 کدام سياستهای دولتی بيشترين تاثير را بر فرآيند تجاریسازی اختراعات در ايران داشتهاند؟

 .3روششناسي پژوهش
اين پژوهش از نظر ماهيت و نتيجه آن از نوع پژوهش کاربردی محسوب میشود ،زيرا به دنبال شناسايی و
تبيين موانع تجاریسازی اختراعات در ايران است .از سوی ديگر ،اين پژوهش از لحاظ هدف انجام آن ،در
زمره پژوهشهای اکتشافی است،
اين پژوهش از نوع کيفی و راهبرد انجام آن ،موردکاوی است .در مقايسه با ساير روشها ،نقطه قوت روش
موردکاوی ،توانايی آن در بررسی عميق يک مورد در بستر واقعی آن است .اين پژوهش کيفی که با راهبرد
پژوهش چند موردی اجرا شد به دنبال شناسايی گامها ،فعاليتها و عوامل موثر بر تجاریسازی اختراع (از
دل موردکاوی و مقايسه و تحليل اين موارد با يکديگر و با ادبيات پژوهش) بود تا درنهايت تصوير بهتری از
تجاریسازی اختراعات در ايران به دست آيد و در حد امکان پيشنهاداتی برای بهبود سياستهای مربوطه
ارائه نمايد.

 .4پژوهشهاي مرتبط پيشين در ايران
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در اين پژوهش ،ابتدا تالش شد تا آثار پيشين در باب تجاریسازی فناوری و اختراعات در ايران جستجو با
دقت مطالعه شوند و از يافتههای آنها در جهت انجام بهتر اين پژوهش و بهبود تحليلهای آن بهرهگرفته
شود .در مجموع میتوان گفت که آثار بسيار کمی (اعم از ترويجی يا پژوهشی) در باب تجاریسازی فناوری
و به ويژه تجاریسازی اختراعات در ايران منتشر شده است که تعداد آثار پژوهشی در آن بين به تعداد
انگشتان يک دست هم نمیرسد .روند انتشار مقاالت مرتبط به تجاریسازی به گونهای بوده که بيشتر آنها در
دو يا سه سال اخير منتشر شدهاند که اين امر مويد اقبال فزاينده به پژوهش در اين زمينه است .بيشتر اين
آثار به واکاوی مفهوم تجاریسازی پرداختهاند و کمتر در باب الزامات و مقتضيات تجاریسازی در محيط
ايران پژوهشی صورت گرفته است .به جز از يک مورد استثناء که تجاریسازی اختراعات و عوامل موثر بر آن
را در کانون توجه داشته ،مابقی به تجاریسازی فناوری پرداختهاند.
تجاریسازی در آثار منتشر شده پيشين عمدتاً معادل با انتقال دانش و فناوری از دانشگاهها به صنعت بوده
است .در اين آثار آمار و تصوير کمّی از تجاریسازی فناوری در سطح ملی ارائه نمیشود .البته در اين زمينه
تنها به آمار صادرات مبتنی بر فناوری پيشرفته استناد شده که شاخص مناسبی برای انعکاس ابعاد مختلف
تجاریسازی فناوری نيست .در اين آثار نمیتوان ردّی از هرگونه بانک اطالعاتی يا حتی تالش برای ساختن
چنين بانکی از فناوریهای تجاریشده در ايران پيدا کرد و به نظر میرسد که بخش مهمی از مشکل ضعف
پژوهش در اين حوزه به همين کمبود اطالعات برگردد .به غير از چند مورد استثناء ،نگاهها به تجاریسازی
حالت خطی و سطحی دارد و روابط علّی و معلولی و بافت اجتماعی آن در محيط ايران مورد توجه قرار
نگرفته است.

 .5تحليل درونموردي
برای تحليل درونموردی تکتک شرکتهای مطالعه شده ،ابتدا روند زمانی شکلگيری اختراع ،شکلگيری
بنگاه و تجاریسازی اختراع مربوطه در قالب استانداردي به نمايش درآمد .سپس از ابزار ماتريس توصيف
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اثرات برای ساختارمند کردن اطالعات کدگذاری شده استخراجی از تکتک موارد استفاده شد .در اين
ماتريسها عالوه بر نقل قول دقيق مخترعان/کارآفرينان ،به پيامدها هم در قالب تحليلی پرداخته شده است.
اين پيامدهای تحليلی در ستون آخر ماتريس آمده است .سپس با توجه به اين ماتريس ،هر مورد مورد
تحليل قرار گرفت .در نهايت روند تجاریسازی اختراع در هر شرکت با توجه به مشخصات شرکت و عوامل
تاثيرگذار بيرونی تحليل شد .در اين تحليلها میتوان چرايی رخدادها را مورد توجه قرار میگيرند .مشخصاً
اين که انواع حمايتهای دولتی که شرکتها در مسير تجاریسازی از آنها برخوردار شدهاند چه تاثيراتی در
عمل داشته است و چرا تاثيرگذار بودهاند.

 .6تحليل ميانموردي
در اين بخش از پژوهش ،اطالعات استخراج شده از تکتک موارد مطالعه شده در چندين قالب ساختارمند در
کنار يکديگر قرار گرفته و تحليل شد .در ابتدا مشخصات شرکتها و سپس اثربخشی سياستهای حمايتی
دولتی در حوزه تجاریسازی اختراعات تحليل شد .سپس موانعی با بيشترين تاثير منفی بر فرآيند
تجاریسازی معرفی و تحليل شدند.
 .7نتايج
اين پژوهش به خوبی نشان داد که مشخصات شرکتهای مطالعه شده بر فرآيند تجاریسازی اختراعات
بسيار موثر بوده و بايد در طراحی ابزارهای سياستی حمايتی به ويژگیهای شرکتهای هدف توجه بيشتری
مبذول شود .همچنين مشخص شده که برخی ابزارهای حمايتی موجود فاقد کارايی الزم هستند و نياز به
اصالح دارند .برخی سياستها هم در عمل بسيار اثربخش بودهاند و میتوان با تقويت و هدفمندتر کردن آنها،
فرايند تجاریسازی اختراعات در شرکتهای ايرانی را شتاب بخشيد .همچنين اين پژوهش نياز به ابزارهای
سياستی جديدی را نشان داد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بودند.
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شرکتهای مطالعه شده در اين پژوهش از نظر اندازه و عمر خود بر روی يک طيف قرار میگيرند .امادر
مجموع میتوان همه آنها را شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنيان دانست .اگر چه تمامی موارد از نظر
رساندن اختراعات خود به بازار موفق در نظر گرفت ،اما هرچه اندازه عمر و اندازه شرکتها بيشتر و بزرگتر
بوده ،عملکرد آنها در تجاریسازی اختراعشان بهتر بوده است.
تقريباً تمامی شرکتهای مطالعه شده به پژوهشهای خود برای بهبود محصول اختراعی يا توسعه محصوالت
ديگر ادامه داده بودند .اين شرکتها با فرهنگ پژوهش شکلگرفته و به واسطه تجربه موفق خود در
تجاریسازی نتايج آن ،به لزوم تداوم پژوهش برای رشد و توسعه کسبوکار خود ايمان آوردهاند.
با توجه به ضعف نظام مالکيت فکری ايران و تاثير منفی ان بر رژيم تملکپذيری برای بسياری از اختراعات،
شرکتهای نوآور به سوی تجاریسازی اختراع خود از راه توليد و فروش محصول روی آوردهاند .اما بيشتر
اين شرکتها به دارايیهای مکمل الزم برای توليد و فروش محصوالت مبتنی بر اختراعات خود دسترسی
ندارند و اين عدم دسترسی در شرکتهای کوچکتر شديدتر است.
آشنايی بيشتر شرکتهای مطالعه شده با بازار و اصول و قواعد حاکم بر آنها بسيار کم بوده است.
مخترعين/کارآفرينان اين شرکتها دانشآموختگان رشتههای علوم و مهندسی هستند که در طول دوران
تحصيل خود هيچگاه آموزشی در زمينه اصول مديريت و بازاريابی و تجاریسازی فناوری نديدهاند .غير از
نظام آموزشی نيز سازوکار مشخصی برای انتقال آموختهها و تجارب کارآفرينان و فناورانه به مديران
شرکتهای نوپا در ايران وجود ندارد .لذا تنها کانال باقی مانده برای آشنايی آنها با بازار ،آزمون و خطا و
يادگيری عملی بوده است .اين پژوهش نشان داد که همين عدم آشنايی با بازار و نشناختن اصول حاکم بر
آن ،يکی از مهمترين موانع تجاریسازی فناوری در شرکتهای دانشبنيان ايرانی است.
بيشتر اين شرکتهای هيچگونه همکاری پژوهشی با ديگر شرکتها و همچنين دانشگاهها و مراکز پژوهشی
نداشتهاند .همکاری پژوهشی با ديگر شرکتها ،تنها در شرکتهای بزرگتر و آن هم به صورت موردی،
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مشاهده شد .همکاری پژوهشی با دانشگاهها هم بيشتر در سطح فردی و به دليل حضور يکی از بانيان شرکت
دانشبنيان به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه اتفاق افتاده بود.
ميزان آشنايی مخترعين/کارآفرينان شرکتهای دانشبنيان بررسی شده با حقوق و مديريت مالکيت فکری
بسيار اندک است .در اين زمينه تفاوت زيادی ميان شرکتهای کوچک و متوسط هم وجود ندارد .با توجه به
تکيه گسترده شرکتهای دانشبنيان بر دارايیهای فکری و به ويژه ثبت اختراعات ،اين ناآشنايی بسيار
چالشآفرين است.
تامين مالی فرآيند خلق و تجاریسازی اختراعات ،يکی از چالشهای بزرگ پيش روی شرکتهای دانشبنيان
است .موفقيت بيشتر شرکتهای مطالعه شده از همان زمانی بوده که منابع مالی مورد نياز برای فرآيند
تجاریسازی در کميّت و کيفت مطلوب تامين شده است .در مواردی شرکتها توانستهاند بخش عمدهای از
منابع مالی مورد نياز خود را از سازمانهای دولتی تامين کنند .البته اين تامين مالی پس از چندين سال
دوندگی و گذار از يک فرآيند اداری ناکارآمد انجام شده است .در نهايت اعطای اين گونه تامين مالی دولتی
ريشه در وجود مديرانی عالقمند به توليد داخل و خطرپذير بوده است .به همين دليل ،پس از جابجايی
مديران مربوطه ،اين امکان از بين رفته است .به نظر میرسد که پيشخريد دولتی يکی از موثرترين
شيوههای تامين مالی در کمک به پيشبرد فرآيند تجاریسازی بوده است .برخی شرکتها منابع مالی مورد
نياز خود را از راه ارائه خدمات پژوهشی در حوزه تخصصی خود تامين کردهاند .مشتريان اين خدمات
پژوهشی نيز در بيشتر موارد ،شرکتهای دولتی و دفاعی بودهاند.
در غياب سرمايهگذاران خطرپذير حرفهای ،تامين مالی ايدههای کسبوکار مبتنی بر اختراع در ايران بسيار
دشوار و با خطر فراوان همراه است .نظام بانکی معمول ايران نيز ورودی به حوزه تامين شرکتهای
دانشبنيان و فناوری-محور نداشته است و خطر تسهيالت معمول آنها برای اين شرکتها غير قابل تحمل
است .لذا در حال حاضر تنها کانال تامين مالی اين شرکتها ،دولت و نهادهای حمايتی دولتی است .اما
فرآيند اخذ تسهيالت از اين نهادها زمانبر و دشوار است و خطرپذيری الزم در تسهيالت آنها وجود ندارد.
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بنابراين در حال حاضر نوعی خال در تامين مالی شرکتهای دانشبنيان وجود دارد که فرايند تجاریسازی
اختراع توسط آنها با دشواری روبهرو میکند.
سياست حمايت از تجاریسازی اختراعات در قالب پوشش رسانهای از دستاوردهای شرکتهای مطالعه شده
تا اندازه زيادی ناکارآمد بوده است .تقريباً تمامی موارد بررسی شده به خوبی در رسانههای مختلف رسمی
(تلويزيون ،راديو و روزنامه) انعکاس يافته بودند .اما اين بازتابها کامالً به صورت موردی و بدون برنامهريزی
بلندمدت هدفمند انجام میشوند .معموالً هدف اصلی از اين بازتاب رسانهای ،ترويج فرهنگ نوآوری و البته
توليد محتوا برای رسانه است و نيازهای خاص اختراعات در آنها مورد توجه قرار نمیگيرند.
نتايج اين پژوهش نشان میدهد که دستكم در موارد مطالعه شده ،سازوکار گزينش مناسبی در نهادهای
حمايتکننده از ثبت اختراعات ايرانی در خارج از کشور وجود ندارد .دو مشکل عمده در حوزه اين سياست
به چشم میخورد )1( :کمک به ثبت اختراعاتی که اساساً پتانسيل تجاریسازی در خارج از کشور را ندارند و
( )2کمک به ثبت در کشورهايی که نمیتوانند بازار هدف مناسبی برای اختراع باشند.
نمايشگاههای نوآوری و اختراعات در برقرای ارتباط اين شرکتها با سرمايهگذاران يا خريداران بالقوه فناوری
در بخش خصوصی تا اندازه زيادی ناکام بودهاند .تقريباً تمام شرکتهای بررسی شده در مقطعی از زمان در
اين نمايشگاهها شرکت کردهاند و شركت در آنها را با توجه به روند تجاریسازی اختراعاتشان بیحاصل
يافتهاند .در موارد خاصی که مشتری يک فناوری تنها بخش دولتی و دفاعی بوده است ،اين نمايشگاهها
توانسته مکانی باشد تا مخترعين به وجود برخی نيازها در آن بخشها پیببرند.
با اين که شبکهسازی به عنوان يک سازوکار حمايتی ،نقشی کليدی در تجاریسازی اختراعات داشته است
اما اين پژوهش نشان داد که اين سازوکار کمتر مورد توجه نهادهای حمايتی دولتی بوده است و عمدتاً هم در
مراحل انتهايی فرآيند تجاریسازی مورد توجه قرار گرفته است .اما به نظر میرسد هر چه استفاده از اين
سازوکار به سوی ابتدای اين فرآيند سوق يابد ،شانس موفقيت آن افزايش میيابد .يکی از يافتههای مهم
اين پژوهش ،نقش موثر سازمانها و شرکتهای خصوصی در حوزه شبکهسازی است.
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پيوند شرکتهای دانشبنيان مطالعه شده با دانشگاهها بسيار سست و سطحی است و (غير از يک مورد) به
حوزه پژوهش تعميم نيافته است .تقريباً همه موارد مطالعه شده برای اخذ تاييديههای مختلف برای ارائه به
سازمانهای دولتی (همچون تاييديه علمی ثبت اختراع) به دانشگاهها مراجعه کردهاند اما در عمل يک
همکاری پژوهشی يا حتی علمی ميان آنها شکل نگرفته است .لذا امکانات و دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها
در خدمت فرآيند توسعه و تجاریسازی اختراعات قرار نگرفته است.
مراکز رشد و پارکهای فناوری تاثير بسيار مثبت و ارزشمندي در حوزه تجاریسازی اختراعات داشته اند.
شرکتهای مطالعه شده بيشتر با هدف کاهش هزينههای اوليه خود (از جمله کاهش هزينه مکان شرکت)
وارد اين مراکز شدهاند اما نقش مراکز رشد فناوری در باال بردن دانش و مهارتهای مديريتی و تجاری آنها
برایشان بسيار باارزش بوده است.
اين پژوهش نشان داد که حضور اعضای هيات علمی دانشگاهها در خارج از کشور در قالب فرصتهای
مطالعاتی ،منشا شکلگيری ايده اختراع در چندين مورد بررسی شده بوده است .همچنين محصول اختراعی
بيشتر اين شرکتها مستقيماً ريشه در پاياننامه کارشناسی ارشد کارآفرينان آنها داشته است .اگر چه
نمیتوان نتايج اين پژوهش را به کل اختراعات تجاریشده ايران تعميم داد ،اما اين امر نشان میدهد که
رشد نظام دانشگاهی در سالهای اخير ،عالوه بر تاثير مستقيم در رشد علمی کشور ،توانسته زمينه مناسبی
برای خلق اختراعات و تجاریسازی آنها نيز فراهم آورد.
يکی از نتايج غيرمنتظره اين پژوهش ،نقش مهم امريه خدمت سربازی در پژوهش بود .در چندين مورد
مطالعه شده ،امکان استفاده از امريه خدمت سربازی برای پژوهش در محيط دانشگاهی و صنعتی به
مخترعين/کارآفرينان امکان داده تا تمرکز پژوهشی خود را حفظ و حتی در جهت ساخت نمونه اوليه اختراع
خود تالش کنند.
بيشتر مخترعين/مديران مصاحبه شده به شدت از فرآيندهای اداری در بخش دولتی گاليه داشتند و اين امر
را از موانع عمده تجاریسازی اختراعشان برمیشمردند .اين مانع در ارتباط با شرکتهای مختلف شکلهای
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گوناگونی به خود گرفته است .آنها معتقد بودند که ورود دولت برای حمايت ،معموالً بر مشکالت میافزايد و
فضا را برای بخش خصوصی تنگتر میکند .اما با توجه به اينکه بخش عمدهای از اقتصاد ايران در اختيار
دولت است ،آنها مجبورند که در بسياری از حوزهها با بخش دولتی روبهرو شوند.
بيشتر مخترعين/کارآفرينان مصاحبهشده ،ضعف نظام ثبت اختراع را يک مشکل و مانع مهم بر سر راه
تجاریسازی اختراع خود قلمداد میکنند .اين امر آنها را به سوی پنهانکاری و عدم همکاری با ديگران سوق
میدهد .به همين دليل ،تنها گزينه پيش روی آنها اقدام مستقل برای توليد و فروش محصوالت مبتنی بر
اختراع مورد نظر است .اين در حالی است که بيشتر اين شرکتهای نوپای کوچک و متوسط فاقد دارايیهای
مکمل الزم برای پيگيری اين گزينه هستند .همين امر شانس شکست آنها را در تجاریسازی اختراعشان
افزايش میدهد.
تحريمهای بينالمللی عليه ايران توانسته که شرکتهای دانشبنيان کشور را با مشکالتی در تجاریسازی
اختراعات خود مواجه کنند .اين تحريمها نه تنها دسترسی به بازارهای خارجی را نشدنی يا بسيار پرهزينه
کرده است ،راه ورود اين شرکتها را به همکاریهای فناورانه را مسدود کرده است.
مخترعين/کارآفرينان شرکتهای بررسی شده معتقدند که فرهنگ عمومی کشور در مجموع برای کارآفرينی
و نوآوری مناسب نيست .شرکتهای بزرگتر بيشتر با اين مانع روبهرو بودهاند .اين امر ابعاد مختلفی دارد و
به شکلهای مختلف برای تجاریسازی فناوری در اين شرکتها ايجاد مانع میکند .اين امر گاهی خود را در
نگاه کارکنانی نمايان میکند که با فرهنگ نوآوری در سازمان آشنا نيستند و نگاهی کارمندی به شغل خود
دارند .گاهی نيز اين مانع خود را در قالب عدم باور شرکتهای دولتی و خصوصی به فناوریها و محصوالت
ايرانی نمايان میکند.
مخترعين/کارآفرينان شرکتهای مطالعه شده (به ويژه در شرکتهای بزرگتر) ،از تغييرات پياپی سياستها و
قوانين دولتی گاليه داشتند و آن را مانعی مهم بر سر راه تجاریسازی اختراعات خود میدانستند.
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