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Abstract: Commercialization is the process of conversion of technology
into successful economic products that transforms knowledge produced
into marketable products and is a priority for the activities of universities
and research institutes in the world. Today, the survival of universities
and research centers depends on providing their knowledge in the form
of knowledge products to society and the market. The main objective of
this research is to determine the factors and requirements that affect the
growth and success of knowledge commercialization from the viewpoint
of the students of Shahid Rajaee Teacher Training University in Tehran.
The research method used is survey because it is one of the best
methods for studying problems in real conditions and testing different
variables. The statistical population consists of all graduate students
of Shahid Rajaee Teacher Training University of Tehran. A randomized
stratified sampling method and a data gathering tool was a semiresearcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the
opinion of the professors and its reliability was confirmed by Cronbach’s
alpha of 0.956. Data analysis was performed using SPSS software and
Friedman statistical test.
The findings of the study showed that from the viewpoint of university
graduate students, the most economic factors (4.14) and educational
and research mechanisms have the least (3.64) effect on the growth
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and success of knowledge commercialization. Based on research findings, applied proposals
were presented to improve the knowledge commercialization process at universities.
Managers and policymakers of the university should act to facilitate the creation of companies
and the commercialization of knowledge, the commercialization of knowledge and policies
for distribution of income arising from the commercialization of knowledge, and in this regard,
widespread networking of communication developing the role of stakeholders in knowledgetrading business process.
Keywords: Knowledge Commercialization, Graduate Students, Knowledge, Rajaee Teacher
Training University
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چكيــده :تجاریســازی ،فراینــد تبدیــل فنــاوری بــه محصــوالت موفــق اقتصــادی
اســت کــه دانــش تولیدشــده را بــه محصــوالت قابــل عرضــه در بــازار تبدیــل
میکنــد .ایــن فعالیــت ،جــزء اولویتهــای دانشــگاهها و پژوهشــگاههای جهــان
اســت .امــروزه بقــای دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی بــه ارائــة دانــش تولیدشــده در
قالــب محصــوالت دانشــی بــه جامعــه و بــازار بســتگی دارد .هــدف ایــن پژوهــش
تعییــن عوامــل و الزامــات مؤثــر بــر رشــد و موفقیــت تجاریســازی دانــش از
دیــدگاه دانشــجویان «دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی شــهر تهــران» اســت.
روش پژوهــش از نــوع پیمایشــی اســت؛ چــرا کــه یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای
بررســی مشــکالت در شــرایط واقعــی اســت کــه امــکان آزمــودن متغیرهــای
مختلــف را فراهــم مـیآورد .جامعــة آمــاری شــامل کلیــة دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی «دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی تهــران» اســت .نمونهگیــری بــه
روش تصادفــی طبق ـهای و ابــزار جم ـعآوری دادههــا پرسشــنامة نیمهمحققســاخته
اســت کــه روایــی آن بــا نظــر اســاتید خبــره و پایایــی آن نیــز بــا آلفــای «کرونبــاخ»
 0/956تأییــد گردیــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا نرمافــزار «اسپــیاساس»
و آزمــو ن آمــاری «فریدمــن» انجــام شــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه از
دیــدگاه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاهِ مــورد مطالعه ،عوامــل اقتصادی
بیشــترین ( ،)4/41و مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی کمتریــن ( )3/64تأثیــر را
در رشــد و موفقیــت تجاریســازی دانــش دارنــد .مدیــران و سیاســتگذاران
دانشــگاه بایــد بــراي تســهیل در ايجــاد شــركتها و تجاريســازي دانــش،
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خطمشــيگذاري تجاریســازي دانــش ،و سياســتگذاری توزيــع درآمــد ناشــي از تجاريســازي
دانــش فعالیــت نماینــد و در ایــن راســتا ،شــبكههاي گســتردة ايجــاد ارتبــاط بيــن طرفهــاي ذينفــع و
داراي نقــش در فراگــرد تجاریســازي دانــش را توســعه دهنــد.
كليدواژههــا :تجاریســازی دانــش ،دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ،دانــش ،دانشــگاه تربیــت دبیــر
شــهید رجایــی
 .1مقدمه و بیان مسئله

امــروزه دانــش یکــی از عوامــل اساســی ایجــاد ثــروت ،توانایــی و دانایــی کشــورها بــه شــمار

آمــده و وســیلهای قدرتمنــد در توســعة ملــی تلقــی میشــود .دانــش و مهــارت بهعنــوان اصلیتریــن

منابــع ارزش افــزوده در اقتصــاد نویــن محســوب میشــوند .بنابرایــن ،یکــی از ملزومــات ورود بــه

اقتصــاد نویــن ،تجاریســازی دانــش اســت (نجفــی  .)2 ،1392تجاریســازیدانــش ،مجموعــه

اقداماتــی اســت کــه بهمنظــور فــروش فعالیتهــای دانشــگاهی بــا هــدف کســب ســود انجــام

میشــود (.)Glaser 2004, 112

تجاریســازی وقتــی آغــاز میشــود کــه یــک کس ـبوکار بهعنــوان شــیوهای بــرای اســتفاده

از پیشــرفتهای علمــی و دانشهــای نویــن ،بــا هــدف پاســخ بــه نیــاز بــازار از طریــق طراحــی،
توســعه ،ســاخت و تولیــد ،و بازاریابــی و شــامل تالشهــای بعــدی بــرای ارتقــای محصــول ایجــاد

شــود (.)Mehta 2008

بــا توجــه بــه تغییــر نگــرش در دانشــگاهها ،آنهــا در حــال حاضــر ،عــاوه بــر فعالیتهــای

ســنتی خــود ،یعنــی آمــوزش و پژوهــش ،در راســتای تحقــق مقاصــد جدیــد یعنــی مشــارکت در

توســعة اقتصــادی جامعــه نیــز نقــش ایفــا میکننــد (.)Nicola, Roza and Marizio 2006, 120-131
تــا چنــدی پیــش پژوهشــگران دانشــگاهی از تجاریســازی پژوهــش امتنــاع میکردنــد
و رســالت اصلــی خــود را صرفــاً تولیــد دانــش بــدون توجــه بــه کاربــرد آن در عرصــة تولیــد
میدانســتند .ایــن وضعیــت بهتدریــج بهدلیــل فشــار بــر دانشــگاهها بــرای مشــارکت در توســعة

اقتصــادی و خلــق فرصتهایــی بــرای ایجــاد ثــروت تغییــر یافــت .عــاوه بــر ایــن ،بیانیــة جهانــی

آمــوزش عالــی ،کــه در ســال  1998میــادی توســط «یونســکو» منتشــر شــد ،فشــار وارده بــر انتقــال
تجاریســازی دانــش از دانشــگاه بــه صنعــت را افزایــش داد .بیانیــة مذکــور ،مراکــز آموزشعالــی و
دانشــگاههای کشــورها را بــه همگرایــی بینالمللــی دعــوت نمــود .بدینترتیــب ،بهمنظــور تطبیــق
بــا روندهــای نوظهــور در جهــان ،تجاریســازی دانــش در دانشــگاهها بهعنــوان یکــی از الزامــات
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اساســی مطــرح شــد (پورعــزت و حیــدری  49 ،1390نقــل از ســازمان توســعة همکاریهــای

تجاریســازی).

ش عالــی تغییراتــی را بــه خــود دیــده کــه
بــا ظهــور و تــداوم ایــن رونــد ،خطمشـیهای آمــوز 

ســبب شــده اســت دانشــگاهها هماننــد شــرکتهای خصوصــی بــرای کســب مزیتهــای رقابتــی
و افزایــش منابــع در بازارهــای جهانــی بکوشــند .در گذشــته ،تحقیقــات صرفـاً معطــوف بــه اهــداف

علمــی و بهعبــارت دیگــر ،علــم بــرای علــم بــود؛ امــا امــروزه بــا چرخــش رویکردهــا و ایجــاد
گفتمانهــای مربــوط بــه اقتصــاد علــم و رویکــرد اقتصــادی دانشبنیــان ،برنامهریــزان در صــدد
هســتند کــه در عرصــة سیاســتگذاریهای آموزشــی ،قابلیــت کاربــرد علــوم ،پتانســیل تبدیــل

علــم بــه ثــروت و فوایــد ملمــوس را در طــول تکثیــر و تولیــد علــم لحــاظ نماینــد (.)Gibons 1994

از ایــن رو ،تجاریســازی در دســتور کار بســیاری از ســازمانها و مراکــز تحقیقاتــی قــرار دارد .امــا

علیرغــم پذیــرش ایــن موضــوع و توجــه خــاص بــه آن ،شــواهد متعــدد از سراســر دنیــا حاکــی از
آن اســت کــه هرچنــد تعــداد کثیــری از تحقیقــات توســعة فنــاوری از نظــر تکنیکــی موفــق بودهانــد،

امــا تنهــا درصــد اندکــی از آنهــا در زمینــة تجاریســازی بــه موفقیــت دســت یافتهانــد و ایــن امــر

نشــاندهندة پیچیدگــی فراینــد تجاریســازی اســت (بندریــان و قابضــی .)19 ،1388

دانشــگاهها در کشــورهای در حــال توســعه بهدلیــل فقــدان ســنت دموکراســی ،بیثباتــی

سیاســی ،و بهویــژه وجــود بحرانهــای علمــی در مســیر تجاریســازی در معــرض خطــر بیشــتری

قــرار دارنــد (عباســی و همــکاران  .)71 ،1388در ایــران نیــز بــا توجــه بــه ورود دانشــگاهها بــه

تجــارت ،دانــش از یــک مزیــت بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده ،امــا دانشــگاههای کنونــی مــا
هنــوز نتوانســتهاند بهنحــوی مؤثــر یافتههــای علمــی خــود را وارد صنعــت کــرده و تعاملــی مؤثــر

بیــن صنعــت و دانشــگاه برقــرار ســازند (پورعــزت ،قلیپــور و ندیرخانلــو .)49 ،1389

بهمنظــور بهرهمنــدي اقتصــادي و اجتماعــیِ هرچــه بیشــتر از پتانســیلهاي علمــی بخــش

پژوهشــی کشــور ،الزم اســت تجاريســازي دانــش بهصورتــی جديتــر مــورد پیگیــري قــرار
گیــرد .ایــن کار مســتلزم اِعمــال مدیریــت بــر گســترش تجاريســازي دانــش در ســطح تأثیــر عوامــل

و الزامــات مؤثــر بــر تجاريســازي ایدههــا و نتایــج ســازمانهاي تحقیقاتــی و دانشگاههاســت.
در ایــن راســتا ،الزم اســت بــا شــناخت دقیقتــر از شــرایط زمینهســاز و عوامــل کســب موفقیــت

در تجاريســازي نتایــج پژوهــش ،نســبت بــه تدویــن سیاســتها و طراحــی برنامههــاي اجرایــی

مناســب و کارآمــد در ایــن زمینــه اقــدام گــردد .از جملــة ایــن عوامــل و الزامــات میتــوان بــه

الزامــات محیطــی ،ســاختاری ،سیاســی و قانونــی ،فرهنگــی ،فــردی ،اقتصــادی ومکانیزمهــای
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آموزشــی و پژوهشــی اشــاره نمــود.

یکــی از مهمتریــن ارکان تجاریســازی در دانشــگاهای کشــور دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی هســتند کــه میتواننــد دانشکسبشــدة خــود در طــول ســالها تحصیــل و تجربــه در

دانشــگاه را تجاریســازی کننــد .در واقــع ،یکــی از مســائل مهمــی کــه میتوانــد بــر تجاریســازی

دانــش توســط دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اثــر بگــذارد نگــرش آنهــا در ایــن زمینــه اســت.
فقــدان دانــش نســبت بــه دیــدگاه دانشــجویان در امــر تجاریســازی دانــش خــأ بزرگــی اســت

کــه امــروزه در پژوهشهــای ایــن حــوزه در کشــور بــه چشــم میخــورد .دیــدگاه و نگــرش

دانشــجویان نســبت بــه موضــوع تجاریســازی دانــش از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و داشــتن
دیــدگاه همســو بــا تجاریســازی میتوانــد امــر تجاریســازی را تســهیل نمایــد .بــا توجــه بــه

خــأ پژوهشــی در ایــن زمینــه مشــخص نیســت کــه دانشــجویان چــه دیدگاهــی دربــارة عوامــل و
مؤلفههــای تجاریســازی دانــش در محیطهــای دانشــگاه دارنــد .بررســی دیــدگاه دانشــجویان در

خصــوص عوامــل مؤثــر و الزامــات تجاریســازی (الزامــات محیطــی ،ســاختاری ،سیاســی و قانونــی،

فرهنگــی ،فــردی ،اقتصــادی و مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی) میتوانــد راهکارهایــی را

بهدســت دهــد تــا جهــت تجاریســازی دســتاوردها و پژوهشهــای دانشــگاهی برنامهریزیهــای
بهتــری صــورت گیــرد .بنــا بــر اهميــت تجاريســازي و كاربــردي شــدن نتايــج پژوهشهــا و بــا

توجــه بــه مســئلة بیانشــده ،در پژوهــش حاضــر تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا بررســی دیــدگاه

و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه موضــوع تجاریســازی ،دانــش و مهارتــی کــه آنهــا در طــول
تحصیــل در ایــن زمینــه در دانشــگاه کســب نمودهانــد و الزامــات و عوامــل مؤثــر بــر تجاریســازی

دانــش از دیــدگاه ایشــان بررســی شــود و از ایــن طریــق جهــت رفــع مشــکل موجــود ،کــه عــدم

تجاریســازی دانــش در دانشــگاههای کشــور اســت ،پیشــنهاداتی ارائــه گــردد.
 .2پیشینة پژوهش

امــروزه ،دانــش و فنــاوری دو عامــل اساســي ايجــاد ثــروت ،توانايــي و دانايــي كشــورها بــه

شــمار آمــده و وســيلهاي قدرتمنــد در توســعة ملــي تلقــي ميشــود .از ايــن رو ،رســالت دانشــگاه
بهعنــوان متفكرتريــن نهــا ِد مســئول در قبــال تحقــق آرمانهــاي توســعة ملــي ايجــاب ميكنــد

کــه بــرای انطبــاق بــا برنامههــاي توســعه بــه پوياســازي اركان خــود بپــردازد و ايــن امــر جــز از

طريــق تجاریســازی دانــش ميســر نیســت .بايــد ايــن نكتــه را در نظــر گرفــت كــه بيــن توليــد

علــم و پيشــرفتهاي فناورانــة هــر كشــور فاصلــه وجــود دارد .كشــور ب ـه محــض توليــد علــم ،بــه
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خودكفايــي در فنــاوری نميرســد ،بلكــه توليــدات علمــي بايــد مراحلــي را طــي كننــد تــا بــه فناوری

قابــل اســتفاده در جامعــه تبديــل شــوند .از طــرف دیگــر ،بســتر توليــدات علمــي در دانشگاههاســت

و دسترســي بــه آنهــا بــا اســتفاده از فراینــد تجاريســازي دانــش امكانپذيــر اســت .افــزون بــر

ايــن ،تجاريســازي دانــش ،يــك منبــع بالقــوه درآمــدزا را بــراي دانشــگاهها و ســاير نهادهــاي
پژوهشــي فراهــم آورده و وابســتگي آنهــا بــه بودجــة عمومــي را مســلماً كاهــش ميدهــد.
در حــوزة تجاریســازی دانــش پژوهشهــای متعــددی در ایــران و خــارج از آن صــورت

گرفتــه اســت .در پــارهای از ایــن پژوهشهــا بــه بررســی الزامــات،ضرورتهــا و مکانیزمهــای

تجاریســازی دانــش در دانشــگاهها پرداختــه شــده اســت .بــرای نمونــه« ،پورعــزت ،قلیپــور
و ندیرخانلــو» (« ،)1388حســنقلیپور» و همــکاران ( ،)1389و «عباســی اســفنجانی و فروزنــده

دهکــردی» ( )1393در پژوهشهــای خــود بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر تجاریســازی دانــش

پرداخت ـه و از جملــة ایــن عوامــل و الزامــات بــه الزامــات محیطــی ،ســاختاری ،سیاســی و قانونــی،

فرهنگــی ،فــردی ،اقتصــادی و مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی اشــاره نمودهانــد« .پورعــزت

و حیــدری» دریافتنــد کــه انتخــاب سياســتهاي انگيزهبخــش بــراي اســتادان در توزيــع درآمــد،

دارای باالتريــن اهميــت بــراي تشــويق تجاريســازي دانــش در دانشــگاهها و كارآفرينــي

دانشــگاهي بــوده و ضرورتهــای «شبكهســازی»« ،حمايتهــاي مالــی»« ،ايجــاد ســاختارهاي

الزم» و «آزادي عمــل اســتادان» بهترتيــب ،اولويتهــاي بعــدي را تشــكيل داده و «حمايتهــاي

فيزيكــی» كمتريــن اهميــت را نســبت بــه ســاير ضرورتهــا دارد ( .)1390در ایــن میــان «جاهــد،

آراســته و جعفــری» ،بهطــور خــاص بــر روی عوامــل فــردی تمرکــز نمــوده و عوامــل فــردی را
شــامل خودکارآمــدی ،موفقیــت طلبــی ،قــدرت طلبــی ،خالقیــت و نــوآوری ،رقابتطلبــی و منبــع

کنتــرل درونــی در تجاریســازی نتایــج پژوهشــی میداننــد .آنهــا دریافتنــد کــه تمامــی عوامــل
فــردی رابطــة همبســتگی معنــاداری بــا یکدیگــر دارنــد و بیشــترین بــار عاملــی مربــوط بــه متغیرهــای

خودکارآمــدی و موفقیتطلبــی در تجاریســازی دانــش اســت (.)1390

همچنیــن« ،چهارســوقی امیــن» و همــکاران دریافتنــد کــه مانــع فرهنگــی در «دانشــگاه ایــام»

در اولویــت نخســت قــرار دارد ( .)1394بـه عقیــدة «هســو» و همــکاران نیــز ســرمایة انســانی و منابــع

فرهنگــی /نهــادی دو منبــع اصلــی بــرای بهبــود انتقــال فنــاوری دانشــگاهها در تایــوان بــه شــمار

میرونــد (.)Hsu et al. 2014

برخــی از پژوهشــگران نیــز بهصــورت مــوردی موانــع و الزامــات تجاریســازی دانــش را

در نمونههــای خــاص بررســی نمودهانــد .بــرای مثــال« ،یعقوبــی» و همــکاران ( )1394در صنایــع
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غذایــی کشــور« ،رضــوی ،امامــی و والیــی» ( )1392در دانشــکدههای داروســازی و «طالقانــی،

گودرزونــد چگینــی و پورمــرادی» ( )1393در شــرکتهای دانشبنیــان« ،محمودپــور» و همــکاران

( )1391و «خیاطمقــدم و رســتگار» ( )1393در حــوزة علــوم انســانی پژوهــش کردهانــد« .مســنی،
میلهــات و پینگــت» نیــز در پژوهــش خــود تجاریســازی تحقیقــات دانشــگاهی در علــوم اداری

را در «دانشــگاه علــوم پایــة اقتصــادی کانــادا» بررســی نمودنــد .یافتههــای آنهــا نشــان داد کــه روش

انتقــال فنــاوری بهکاررفتــه در ایــن دانشــگاه بــا ســایر روشهــای متــداول انتقــال فنــاوری بهطــوری

قابــل توجــه متفــاوت اســت و ایــن مــورد بــر ویژگیهــای علــوم اداری در بحــث تجاریســازی
تأکیــد دارد ( .)Mesny, Pinget & Mailhot 2015ایــن پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه نمونههــای

مــوردی پژوهششــده در مباحــث تجاریســازی میتوانــد بــر یافتههــا تأثیــر بهســزایی داشــته

باشــد .نمونههــا و جوامــع مــورد پژوهــش بــر اســاس نــوع فرهنــگ،مســائل اقتصــادی درگیــر بــا

آن ،مســائل سیاســی ،و مســائل آموزشــی در موفقیــت تجاریســازی دانــش تفــاوت بســیاری دارنــد.
در پــارهای دیگــر از پژوهشهــا ،بــرای مثــال در پژوهــش «جلیلــی و توفیــق»معلوم شــده اســت

کــه گرایــش کارآفرینانــة دانشــگاهی بــا تجاریســازی دانــش رابطـهای مثبــت دارد؛ بهطــوریکــه
تقویــت گرایــش کارآفرینانــه در دانشــگاهها باعــث ارتقــای وضعیــت تجاریســازی در کشــور
شــده و در نتیجــه ،بــه توســعة اقتصــادی کشــور کمــک شــایانی میکنــد (.)1393

«راســنر» و همــکاران بــا بررســی منشــأ تأثیــر اقتصــادی مجــو ِز تجاریسـ ِ
ـازی اختراعــات در

تحیققــات دانشــگاهی بیــن ســالهای  1996تــا  2007بــا روش اکتشــافی و تجزیــه و تحلیــل اســناد

دریافتنــد کــه تحقیقــات و فعالیتهــای مرتبــط بــا پژوهــش دانشــگاهی بــه بســیاری از روشهــای

مهــم اقتصــاد ملــی کمــک مینمایــد ( .)Roessner et al. 2009همچنیــن« ،فینــی» و همــکاران
تأثیــر ســازوکارهای حمایتــی درون و بیــرون دانشــگاه بــر پیشــبرد و توســعة کســبوکارهای
انشــعاب دانشــگاهی در ایتالیــا را بررســی نمودنــد .یافتههــای آنهــا نشــان داد کــه رشــد و توســعة

کسـبوکارها در ایــن زمینــه تحــت تأثیــر همســویی دو دســته ســازوکار مزبــور قــرار دارد .از جملــه
متغیرهــای تأثیرگــذار ،میتــوان بــه شــاخص ســرمایة اجتماعــی ،شــاخص توســعة مالــی ،فعالیــت
مراکــز رشــد کس ـبوکار ،هزینههــای تحقیــق و توســعة عمومــی و عملکــرد نوآورانــه در ســطح

منطقــه اشــاره کــرد (.)Fini et al. 2011

«کارال» ،ســه مــورد از چالشهــای اصلــی تجاریســازی را شــامل درک نیازهــای مشــتری،

توصیــف منافــع کســبوکار (نــه منافــع تکنولــوژی) ،و توســعة مهــارت کار تیمــی بــا شــریک

مناســب میدانــد (.)Kaarela 2013
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از دیــدگاه «آل ناتشــه» و همــکاران» ،مهمتریــن چالشهــای تجاریســازی عبارتانــد از:

بازارهــای کوچــک و پراکنــده ،فقــدان زیرســاخت مناســب ،اعتبارســنجی تکنولــوژی و صــدور

گواهینامــه ،و توســعة زنجیــرة تأمیــن بــرای محصــول جدیــد و خدمــات پــس از فــروش .بــه اعتقــاد

آنهــا ،بازارهــای اولیــة یــک فنــاوری جدیــد اغلــب کوچــک هســتند و بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک
بــازار بــزرگ بــه زمــان زیــادی نیــاز هســت (.)Al Natsheh 2015

تاکنــون مطالعههــاي انجامشــده بيشــتر در پــي معرفــي و آشــنايي بــا مفاهيــم تجاريســازي

دانــش بــوده و بیشــتر جنبــة نظــري دارنــد .ايــن مطالعههــا در پــي تبييــن جايــگاه و اهميــت

تجاريســازي دانــش در فراینــد توســعة اقتصــاد دانشمحــور و در نتيجــه ،توســعة اقتصــادي و

اجتماعــي جامعــه هســتند .بيشــتر تحقيقهــاي انجامشــده در داخــل كشــور بــر عاملهــاي اثرگــذار،

چالشهــا ،مدلهــا و موانــع فراینــد تجاريســازي دانــش تأكيــد داشــتهاند.

بــر اســاس نتایــج پژوهشهــا ،کمبــود اطالعــات؛ توانمندیهــای ناکافــی نیــروی انســانی؛

موانــع اقتصــادی ،سیاســی ،حقوقــی ،ســاختاری و ســازمانی ،ارتباطــی؛ درکنکــردن نیازهــای بــازار
و مشــتریان؛ نبــو ِد اســتانداردهای زیســتمحیطی؛ پیچیدگــی و چندتخصصــی بــودن و کمبــود

تجربــة مســتند در ایــن زمینــه از یکســو ،و قوانیــن موجــود در زمینــة ارتقــای تجاریســازی

دانــش از ســوی دیگــر ،و نیــز کمبــود ارتبــاط مســتحکم دانشــگاه و صنعــت و ناآگاهــی ســازمانی
از اصــول پایــ ة تجاریســازی دانــش ،و همچنیــن ،ســاختار و فرهنــگ ســازمانی و نگرشهــای

منفــی بــه موضــوع تجاریســازی دانــش از موانــع اصلــی دســتیابی بــه ایــن مهــم هســتند .ایجــاد

روشهایــی بــرای ارتقــا و افزایــش احتمــال موفقیــت فراینــد تجاريســازي دانــش بســيار دشــوار
اســت .اغلــب زمينههــاي توليــد صنعتــي ،مصــرف ،آمــوزشعالــي و حتــي پژوهــش ،يــك موضــوع

الگوبرداريشــده و وارداتــي بــه كشــور بــوده و بــر اســاس نيــاز واقعــي جامعــه شــكل نگرفتهانــد.

تشــخيص ســرنخ ايــن كالف ،كــه پيچيدگــي خاصــي دارد ،كار ســادهاي نيســت .بــا توجــه بــه
پژوهشهــاي انجامشــده در ایــن زمينــه ،امــروزه تجاريســازي دانــش بــراي بقــاي دانشــگاهها

امــري الزم و ضــروري تلقــي ميشــود.
 .3پرسشهای پژوهش

برای رسیدن به هدف پژوهش ،پرسشهای زیر بررسی شدند:

بیشترین عوامل رشد و موفقیت تجاریسازی دانش از دیدگاه دانشجویان کداماند؟

تأثیرگــذاری عوامــل محیطــی ،ســاختاری ،اقتصــادی ،و الزامــات سیاســی ،قانونــی ،فرهنگــی،
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ی دانــش از دیــدگاه دانشــجویان
فــردی ،و مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی بــر تجاریســاز 

چــه میــزان اســت؟
 .4روش پژوهش

پژوهــش حاضــر بهلحــاظ ماهیــت و روش از نــوع پیمایشــی و از حیــث هــدف ،کاربــردی

اســت .از آنجــا کــه روش پیمایشــی بــرای بررســی مشــکالت در شــرایط واقعــی اســتفاده میشــود

و امــکان آزمــودن متغیرهــای مختلــف را فراهــم مـیآورد ،و همچنیــن امــکان آزمــودن متغیرهــای
مختلــف (اطالعــات جمعیتشــناختی ،سبکشــناختی ،نگرشهــا ،انگیزههــا ،مقاصــد و غیــره)

را بــه محقــق میدهــد و از آمــار چندمتغیــره میتــوان بــرای تحلیــل دادههــا اســتفاده کــرد ،بــرای
ایــن پژوهــش مناســب شــناخته شــد .جامعــة آمــاری در ایــن پژوهــش کلیــة دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی (ارشــد و دکتــری) مشــغول بــه تحصیــل در «دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی تهــران»

هســتند .جمــع کل دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ایــن دانشــگاه  1089نفــر اســت و تعــداد نمونــه

بــر اســاس فرمــول «کوکــران» و بــا خطــای  5درصــد ( 276/91599نفــر)  277نفــر مــورد مطالعــه قرار

گرفــت کــه ب ـه روش نمونهگیــری تصادفــی طبق ـهای انتخــاب شــدند.

ابــزار جمـعآوری اطالعــات پرسشــنامة محققســاخته اســت .گویههــای پرسشــنامه بــا بررســی

متــون و مقــاالت در حــوزة پژوهــش بهدســت آمــد .مطالعــات استفادهشــده در طراحــی پرسشــنامه

در بخــش پیشــینة مقالــه ارائــه شــده اســت.پرسشــنامه شــامل دو بخــش بــود :الــف) ســؤالهای
جمعیتشــناختی .ایــن بخــش شــامل شــش ســؤال در مــورد دانشــکدة محــل تحصیــل ،جنســیت،
ســن ،مقطــع تحصیلــی ،ســابقة کار و رشــتة تحصیلــی بــود کــه در تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از

آنهــا اســتفاده شــده اســت؛ و ب) ســؤالهای تخصصــی .جهــت ســنجش الزامــات تجاریســازی
دانــش  36ســؤال طــرح شــد کــه در گویههــای عوامــل محیطــی ( 3ســؤال) ،الزامــات ســاختاری

و ســازمانی ( 8ســؤال) ،الزامــات سیاســی و قانونــی ( 4ســؤال)ف الزامــات فرهنگــی ( 5ســؤال)ف

الزامــات فــردی ( 10ســؤال)ف الزامــات اقتصــادی ( 3ســؤال) و الزامــات آموزشــی و پژوهشــی (3

ســؤال) بــود .بــرای کســب اطمینــان از روایــی محتوایــی ســؤالهای موجــود کــه در پرسشــنامه در

ابعــاد مختلــف بیــانشــده بــا توجــه بــه نظــر متخصصــان دانشــگاهی اصــاح و بهبــود بــه عمــل آمــد
و ب ـه همیــن منظــور ،محقــق آنهــا را بــه رؤیــت چنــد تــن از متخصصــان رســانید و بعــد از اعمــال

نظــرات اصالحــی درپرسشــنامه در برخــی عوامــل همچــون الزامــات ســاختاری و ســازمانی ،الزامات
آموزشــی و پژوهشــی ،اعتبــار آن توســط افــراد مذکــور مــورد تأییــد قــرار گرفــت .جهــت تأییــد
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پایایــی پرسشــنامه یــک نمونــة اولیــه شــامل  30پرسشــنامه پیشآزمــون گردیــد و ســپس ،بــا اســتفاده
از دادههــای بهدســتآمده از ایــن پرسشــنامهها و بــ ه کمــک نرمافــزار آمــاری «اسپــیاساس»

میــزان ضریــب اعتمــاد بــا روش آلفــای «کرونبــاخ» محاســبه شــد ( ،)0/956و پایایــی آن مــورد

تأییــد قــرار گرفــت .تجزيــه و تحليــل دادههــاي پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافــزار مزبــور انجــام

شــده اســت .تجزيــه و تحليــل دادههــاي ايــن پژوهــش بــا اســتفاده از روشهــاي آمــار توصيفــي و
اســتنباطي انجــام شــد.
 .5یافتهها

مشــارکتکنندگان در تحقیــق حاضــر متشــکل از  204نفــر از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی

(ارشــد و دکتــری) مشــغول بــه تحصیــل در «دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی تهــران» بودنــد.

توزیــع پراکندگــی دانشــجویان بــهلحــاظ محــل تحصیــل نشــان داد کــه بیشــترین تعــداد آنهــا
در ایــن تحقیــق در دانشــکدة علــوم انســانی (بیــش از  21درصــد) و کمتریــن آنهــا در دانشــکدة

کامپیوتــر مشــغول بــه تحصیــل بودنــد (حــدود  4درصــد) 20/1 .درصــد دانشــجویان از دانشــکدة

علــوم پایــه 13/2 ،درصــد از دانشــکدة بــرق 13/2 ،درصــد از دانشــکدة مکانیــک 11/3 ،درصــد از
دانشــکدة عمــران 10/8 ،درصــد از دانشــکدة معمــاری و  6/4درصــد از دانشــکدة تربیــت بدنــی
بودنــد .ترتیــب دانشــکدهها بــر اســاس درصــد مشــارکتکنندگان از آن دانشــکدهها مرتــب شــد.

بررســی ویژگیهــای مشــارکتکنندگان از نظــر تحصیــات نشــان میدهــد کــه بیشــتر آنهــا،

حــدود  84/8درصــد ،دانشــجوی کارشناســی ارشــد بــوده و بقیــه دانشــجوی مقطــع دکتــری بودنــد.
بــهلحــاظ تجربــه نیــز نزدیــک بــه  60درصــد مشــارکتکنندگان ســابقهای کمتــر از  5ســال داشــتند

کــه از ایــن نظــر بیشــترین تعــداد افــراد را شــامل میشــد .حــدود  8/3درصــد بیــن  11تــا  15ســال

ســابقه 7/8 ،درصــد ســابقة  16تــا  20ســال و  7/4درصــد نیــز ســابقة باالتــر از  20ســال داشــتند .از
نظــر ســنی نیــز بیشــتر مشــارکتکنندگان در ســنین بیــن  30-26ســال بــوده و نزدیــک بــه همیــن

درصــد نیــز دارای ســن  25ســال و پائینتــر بودنــد 17/2 .درصــد 11/8 ،درصــد و  7/8درصــد

دانشــجویان نیــز بهترتیــب ،در ســنین  31تــا  35ســال 36 ،تــا  40ســال و  40ســال بــه بــاال بودنــد.
از نظــر جنســیت ،بیشــتر مشــارکتکنندگان در ایــن تحقیــق را مــردان (نزدیــک بــه  61درصــد) و
 39/2درصــد را زنــان تشــکیل میدادنــد.
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 .6یافتههای مربوط به پرسش پژوهش

بیشترین عوامل رشد و موفقیت تجاریسازی دانش از دیدگاه دانشجویان کداماند؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،ابتــدا توزیــع فراوانــی پاس ـخهای مشــارکتکنندگان بــه میــزان

تأثیرگــذاری عوامــل رشــد و موفقیــت تجاریســازی مــورد بررســی قــرار گرفــت و ســپس،

میانگیــن مربــوط بــه هــر یــک از عوامــل اســتخراج و در نهایــت ،بــر اســاس آزمــون «فریدمــن»
عوامــل رشــد و موفقیــت تجاریســازیدانــش از دیــدگاه دانشــجویان از بیشــترین بــه کمتریــن
اولویتبنــدی شــد.
¡الزامات محیطی

جزئیــات مربــوط بــه توزيــع فراوانــي نظــرات شــرکتکنندگان در مــورد میــزان تأثیرگــذاری

الزامــات محیطــی بــر تجاریســازی (بــا توجــه بــه گزینههــای از خیلیکــم تــا خیلــی زیــاد) در

جــدول  ،2ارائــه شــده اســت.

جدول  .2توزيع فراواني نظرات شرکتکنندگان در موردمیزان تأثیرگذاری عوامل محیطی بر تجاریسازی
دانش
الزامات تجاریسازی دانش خیلی کم
ابعاد

جزئیات

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد

عوامل ایجاد واحدهای جدید در 16
محیطی ساختار دانشگاه

7/8

22

50 10/8

72 24/5

43 35/3

21/1

14

6/9

29

29 14/2

59 14/2

73 28/9

35/8

ایجاد محیط و تفکر رقابتی 11

5/4

30

52 14/7

72 25/5

39 35/3

19/1

تعامل دانشگاه و صنعت

همانگونــه کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،بیشــتر شــرکتکنندگان (35/3

درصــد) گزینــة زیــاد را در میــزان تأثیرگــذاری ایجــاد واحدهــای جدیــد در ســاختار دانشــگاه

در تجاریســازی و تنهــا  8/7درصــد گزینــة تأثیرگــذاری خیلــی کــم را انتخــاب نمودنــد .در
عامــل ایجــاد محیــط و تفکــر رقابتــی نیــز وضعیــت بــه همیــن منــوال بــوده و  35/3درصــد گزینــة

تأثیرگــذاری زیــاد را انتخــاب کردهانــد کــه در نــوع خــود دارای بیشــترین فراوانــی بــوده اســت.
در ایــن عامــل نیــز گزینــة تأثیرگــذاری خیلیکــم توســط کمتریــن تعــداد افــراد ( 5/4درصــد)
انتخــاب شــده اســت .تأثیرگــذاری تعامــل صنعــت و دانشــگاه توســط بیشــتر مشــارکتکنندگان

( )35/8خیلــی زیــاد ارزیابــی شــده و تعــداد خیلــیکمــی از آنــان تأثیــر آن را کــم و خیلیکــم
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(مجموع ـاً  21درصــد) ارزیابــی کردهانــد .از بیــن عوامــل مختلــف مربــوط بــه معیارهــای محیطــی،

بیشــترین درصــد مشــارکتکنندگان ( 35/8درصد)گزینــة خیلــی زیــاد را در عامــل «تعامــل صنعــت
و دانشــگاه» انتخــاب کردهانــد و کمتریــن درصــد نیــز مربــوط بــه مشــارکتکنندگانی اســت کــه
گزینــة خیلیکــم را بــرای ایجــاد محیــط و تفکــر رقابتــی اختصــاص دادهانــد.
¡الزامات ساختاری

جزئیــات مربــوط بــه توزيــع فراوانــي نظــرات شــرکتکنندگان در مــورد میــزان تأثیرگــذاری

الزامــات ســاختاری بــر تجاریســازی (بــا توجــه بــه گزینههــای از خیلیکــم تــا خیلــی زیــاد)در

جــدول  ،3ارائــه شــده اســت.

جدول  .3توزيع فراواني نظرات شرکتکنندگان در مورد میزان تأثیرگذاری عوامل ساختاری
بر تجاریسازی دانش
ابعاد

الزامات تجاریسازی دانش خیلی کم
جزئیات

الزامات کاهش بوروکراسی و
ساختاری انعطافپذیری
و سازمانی
شبکهسازی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد

10

4/9

38

65 18/6

47 31/9

41 23/0

20/1

9

4/4

27

45 13/2

64 22/1

56 31/4

27/5

آزادی عمل استادان

5

2/5

28

58 13/7

69 28/4

43 33/8

21/1

حمایت فیزیکی

12

5/9

26

42 12/7

53 20/6

69 26/0

33/8

مدیریت اثربخش دفاتر

16

7/8

34

53 16/7

61 26/0

38 29/9

18/6

بهروز نمودن استادان

8

3/9

21

44 10/3

61 21/6

68 29/9

33/3

6/9

27

50 13/2

49 24/5

63 24/0

30/9

4/9

25

46 12/3

68 22/5

55 33/3

27/0

ایجاد تیمخبره و تیمهای 14
پژوهشی

در دسترسبودن ابزارهای 10
فناورانه

بررســی توزیــع نظــرات مشــارکتکنندگان در مــورد ابعــاد ســاختاری نشــان میدهــد کــه

تأثیرگــذاری همــة ابعــاد ســاختاری بــر تجاریســازی ،باالتــر از متوســط ارزیابــی شــده اســت.

چنانکــه جزئیــات مربوطــه در جــدول فــوق نشــان میدهــد ،بیشــترین تعــداد مشــارکتکنندگان

تأثیرگــذاری شبکهســازی ( 31/4درصــد) ،آزادی عمــل اســاتید ( 33/8درصــد) ،مدیریــت اثربخــش

دفاتــر ( 29/9درصــد) و در دســترسبودن ابزارهــای فناورانــه ( 33/3درصــد) را «زیــاد» ارزیابــی
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کردهانــد .تأثیرگــذاری کاهــش بوروکراســی و انعطافپذیــری توســط بیشــتر مشــارکتکنندگان

( 31/9درصــد) در حــد متوســط ارزیابــی شــده اســت .تأثیرگــذاری ســه عامــل دیگــر یعنــی

حمایــت فیزیکــی ،ب ـهروز نمــودن اســتادان و ایجــاد تیــم خبــره و تیمهــای پژوهشــی توســط بیشــتر

مشــارکتکنندگان در حــد «خیلــی زیــاد» ارزیابــی شــده اســت ،بــهنحــوی کــه در هــر یــک از ایــن

عوامــل بهترتیــب  33/8درصــد 33/3 ،درصــد و  30/9درصــد گزینــة تأثیرگــذاری خیلــی زیــاد را

انتخــاب کردهانــد.

¡الزامات سیاسی و قانونی

جزئیــات مربــوط بــه توزيــع فراوانــي نظــرات شــرکتکنندگان در مــورد میــزان اثرگــذاری

الزامــات سیاســی و قانونــی در جــدول  ،4ارائــه شــده اســت.

جدول  .4توزيع فراواني نظرات شرکتکنندگان در مورد میزان تأثیرگذاری الزامات سیاسی و قانونی بر
تجاریسازی دانش
ابعاد

الزامات تجاریسازیدانش

خیلی کم

جزئیات

فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد

الزامات قوانین شفاف و غیرمبهم
سیاسی
و قانونی قرار گرفتن تجاریسازی
دانش در بیانیة مأموریت

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

13

6/4

34

61 16/7

54 29/9

40 26/5

19/6

11

5/4

29

61 14/2

61 29/9

41 29/9

20/1

تدوین آییننامههای مشوق 15
تجاریسازی دانش

7/4

34

53 16/7

72 26/0

30 35/3

14/7

6/4

24

32 11/8

60 15/7

73 29/4

35/8

حمایتهای مالی دانشگاه از 13
پژوهشگران

توزیــع فراوانیهــای مربــوط بــه میــزان تأثیرگــذاری هــر یــک از الزامــاتسیاســی و قانونــی

از نظــر مشــارکتکنندگان وضعیــت متفاوتــی دارد .تأثیرگــذاری قوانیــن شــفاف و غیرمبهــم و

نیــز قرارگرفتــن تجاریســازی دانــش در بیانیــة مأموریــت دانشــگاهها در تجاریســازیدانــش

توســط بیشــتر مشــارکتکنندگان در حــد متوســط ارزیابــی شــده اســت ،بــهنحــوی کــه در هــر

یــک از ایــن الزامــات حــدود  29/9درصــد مشــارکتکنندگان اهمیــت ایــن دو و تأثیرگــذاری

آنهــا را در حــد متوســط ارزیابــی کردهانــد .از منظــر بیشــتر مشــارکتکنندگان ( 35/3درصــد)
تدویــن آییننامههــای تشــویق تجاریســازی نیــز دارای تأثیرگــذاری در حــد زیــاد بــوده اســت.

بیشــترین مقــدار تأثیرگــذاری در عامــل حمایتهــای مالــی دانشــگاه از پژوهشــگران شناســایی
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شــده اســت ،بهطــوریکــه حــدود  35/8درصــد مشــارکتکنندگان تأثیرگــذاری ایــن عامــل بــر
توســعة تجاریســازی در دانشــگاه را در حــد «خیلــی زیــاد» ارزیابــی کردهانــد .الزم بــه ذکــر

اســت کــه گزینــة تأثیرگــذاری خیل ـی کــم در همــة عوامــل کمتریــن میــزان انتخابهــا را در بیــن

مشــارکتکنندگان داشــته اســت.
¡الزامات فرهنگی

در ایــن قســمت نتایــج حاصــل از تحلیــل توصیفــی دادههــای مربــوط بــه نظــرات

شــرکتکنندگان در مــورد ســؤاالت مرتبــط بــا میــزان تأثیرگــذاری الزامــات فرهنگــی در
تجاریســازی دانــش ارائــه شــده اســت (جــدول .)5

جدول  .5توزيع فراواني نظرات شرکتکنندگان در مورد میزان تأثیرگذاری الزامات فرهنگی بر
تجاریسازی دانش

ابعاد

الزامات تجاریسازی
دانش

خیلی کم

جزئیات

فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد

الزامات ایجاد فرهنگ
فرهنگی تجاریسازی در محیط
دانشگاه

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

15

7/4

25

46 12/3

61 22/5

57 29/9

27/9

8

3/9

31

40 15/2

67 19/6

58 32/8

28/4

8

3/9

27

51 13/2

78 25/0

40 38/2

19/6

ایجاد انگیزه در فعاالن
دانشگاهی نسبت به
تجاریسازی

12

5/9

25

51 12/3

69 25/0

47 33/8

23/0

حاکمیت ارزشها

13

6/4

32

45 15/7

59 22/1

55 28/9

27/0

ایجاد نگرش مثبت میان
دانشگاهیان
ایجاد و توسعة فرهنگ
پژوهشمحور و
پروژهمحور

توزیــع فراوانــی گزینههــای پنجگانــة انتخابشــده در الزامــات فرهنگــی نشــان میدهــد

کــه بیشــتر مشــارکتکنندگان تأثیــر همــة عوامــل پنجگانــه را در حــد «زیــاد» ارزیابــی کردهانــد.
از نظــر  29/9درصــد مشــارکتکنندگان ایجــاد فرهنــگ تجاریســازی ،از نظــر  32/8درصــد

ایجــاد نگــرش مثبــت میــان دانشــگاهیان ،از نظــر  38/2درصــد ایجــاد و توســعة فرهنــگ
پژوهشمحــور و پروژهمحــور ،از نظــر  33/8درصــد ایجــاد انگیــزه در فعــاالن و از نظــر 28/9
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درصــد مشــارکتکنندگان حاکمیــت ارزشهــا تأثیــری در حــدود زیــاد در تجاریســازیدانــش
دارنــد .در همــة عوامــل مذکــور گزینــة تأثیرگــذاری خیل ـی کــم بســیار کمتــر از ســایر گزینههــا

توســط مشــارکتکنندگان انتخــاب شــده اســت.
¡الزامات فردی

در ایــن قســمت نتایــج حاصــل از تحلیــل توصیفــی دادههــای مربــوط بــه نظــرات

شــرکتکنندگان در مــورد ســؤاالت مرتبــط بــا میــزان تأثیرگــذاری الزامــات فــردی در
تجاریســازی دانــش ارائــه شــده اســت (جــدول .)6

جدول  .6توزيع فراواني نظرات شرکتکنندگان در مورد میزان تأثیرگذاری عوامل فردی بر
تجاریسازیدانش

ابعاد

الزامات تجاریسازیدانش

خیلی
کم

جزئیات

فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد

عوامل مهارت
فردی
استعداد ذاتی

متوسط

کم

زیاد

خیلی
زیاد

6

2/9

29

45 14/2

65 22/1

59 31/9

28/9

11

5/4

42

69 20/6

48 33/8

34 23/5

16/7

پیشینة آموزشی

9

4/4

22

73 10/8

71 35/8

27 34/8

13/2

دانش و مهارت حل مسئله و
روحیة پژوهشگری

7

3/4

21

65 10/3

63 31/9

46 30/9

22/5

10

4/9

22

43 10/8

80 21/1

49 39/2

24/0

دانش و مهارت کارآفرینی
بازاریابی و کار تجاری

برخورداری از ایدههای خالق
و پویا

آشنایی با اولویتها و مسایل
مختلف صنعت و بازار

8

3/9

20

53 14/7

9/8

64 26/0

51 31/4

25/0

8

3/9

28

46 13/7

69 22/5

52 33/8

25/5

6/9

31

62 15/2

68 30/4

27 33/3

13/2

5/4

47

60 23/0

54 29/4

32 26/5

15/7

6

آشنایی با پارکها و مراکز رشد 14
علم و فناوری
آشنایی با آییننامهها ،قوانین و
مقررات تجاریسازی دانش

11

2/9

30

48

74 23/5

54 36/3

26/5

بررســی توزیــع فراوانــی گزینههــای پنجگانــة انتخابشــده در عوامــل فــردی تجاریســازی

نشــان میدهــد کــه بیشــتر مشــارکتکنندگان بــرای عوامــل مهــارت ،کارآفرینــی ،بازاریابــی و کار

تجــاری ،خالقیــت و ایدهپــردازی ،آگاهــی از اولویتهــا و مســائل صنعــت و بــازار و آشــنایی بــا
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پارکهــا و مراکــز رشــد علــم و فنــاوری گزینــة تأثیرگــذاری زیــاد را انتخــاب کردهانــد .در هــر

کــدام از ایــن عوامــل بهترتیــب  33/8 ،36/3 ،31/4 ،39/2 ،31/9و  33/3درصــد مشــارکتکنندگان
تأثیرگــذاری آنهــا را در حــد زیــاد دانســتهاند .تأثیرگــذاری بقیــة عوامــل از جملــه اســتعداد ذاتــی،
پیشــینة آموزشــی ،حــل مســئله و روحیــة پژوهشــگری و آشــنایی بــا آییننامههــا و قوانیــن و مقــررات

تجاریســازی دانــش توســط بیشــتر مشــارکتکنندگان در حــد متوســط ارزیابــی شــده اســت.

درصــد مشــارکتکنندگانی کــه گزینــة متوســط را انتخــاب کردهانــد ،در اســتعداد ذاتــی 33/8

درصــد ،در پیشــینة آموزشــی  35/8درصــد ،در حــل مســئله و روحیــة پژوهشــگری  31/9درصــد و

در آشــنایی بــا آییننامههــا و قوانیــن و مقــررات تجاریســازیدانــش  29/4درصــد بــوده اســت.
ماننــد ســایر الزامــات و عوامــل ،کمتریــن گزینــة انتخابشــده توســط مشــارکتکنندگان گزینــة

خیلــی کــم بــوده اســت.
¡الزامات اقتصادی

در ایــن قســمت نتایــج حاصــل از تحلیــل توصیفــی دادههــای مربــوط بــه نظــرات

شــرکتکنندگان در مــورد ســؤاالت مرتبــط بــا میــزان تأثیرگــذاری الزامــات اقتصــادی در
تجاریســازی دانــش ارائــه شــده اســت (جــدول .)7

جدول  .7توزيع فراواني نظرات شرکتکنندگان در مورد میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی بر تجاریسازی
دانش
الزامات تجاریسازیدانش خیلی کم

ابعاد

جزئیات

عوامل
اقتصادی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد

28 5/4

49 13/7

65 24/0

51 31/9

25/0

بهرهمندی از سود حاصل 11
از موقعیتهای تجاری
توزیع عادالنة منافع

10

31 4/9

46 15/2

58 22/5

59 28/4

28/9

حمایت مالی از ایدههای
پژوهشی

12

22 5/9

39 10/8

53 19/1

77 26/0

37/7

همانگونــه کــه در جــدول فــوق مالحظــه میشــود ،بیشــتر شــرکتکنندگان در تأثیرگــذاری

ی تجــاری بــر تجاریســازیدانــش گزینــة زیــاد (31/9
بهرهمنــدی از ســود حاصــل از موقعیتهــا 
درصــد) و در عامــل توزیــع عادالنــة منافــع و حمایــت مالــی از ایدههــای پژوهشــی گزینــة خیلــیزیاد

را انتخــاب کردهانــد .ایــن دو عامــل بهترتیــب ،توســط  28/9و  37/7درصــد مشــارکتکنندگان
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در حــد خیلــی زیــاد بــر تجاریســازیدانــش تأثیرگــذار دانســته شــدهاند .ماننــد مــوارد قبلــی در

عوامــل اقتصــادی ،کمتریــن گزینــة منتخــب توســط مشــارکتکنندگان گزینــة تأثیرگــذاری خیلــی

کــم بــود.

¡الزامات مکانیزمهای آموزشی و پژوهشی

در ایــن قســمت نتایــج حاصــل از تحلیــل توصیفــی دادههــای مربــوط بــه نظــرات

شــرکتکنندگان در مــورد ســؤاالت مرتبــط بــا میــزان تأثیرگــذاری الزامــات مکانیزمهــای
آموزشــی و فرهنگــی در تجاریســازی دانــش ارائــه شــده اســت (جــدول .)8

جدول  .8توزيع فراواني نظرات شرکتکنندگان در مورد میزان تأثیرگذاری مکانیزمهای آموزشی و
پژوهشی بر تجاریسازیدانش
ابعاد

الزامات تجاریسازی دانش خیلی کم
جزئیات

فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی درصد

مکانیزمهای تغییر شیوة آموزشی روش 9
آموزشی و پژوهش
پژوهشی
9
ارائة آموزشهای
پژوهشمحور

ایجاد سند راهبردی
پژوهشی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

12

27 4/4

61 13/2

65 29/9

41 31/9

20/1

26 4/4

51 12/7

73 25/0

43 35/8

21/1

33 5/9

63 16/2

61 30/9

33 29/9

16/2

بررســی توزیــع نظــرات مشــارکتکنندگان در مــورد حــدود تأثیرگــذاری مکانیزمهــای

آموزشــی و پژوهشــی بــر اســاس طیــف خیل ـی کــم تــا خیلــیزیــاد نشــان میدهــد کــه در ایــن
مــورد شــرایط مشــابهی بــا ســایر الزامــات و عوامــل تجاریســازیدانــش حاکــم بــوده اســت .از

نظــر بیشــتر مشــارکتکنندگان تأثیرگــذاری مکانیزمهــای تغییــر شــیوة آمــوزش و روشهــای

پژوهــش ،ارائــة آموزشهــای پژوهشمحــور و تدویــن ســند راهبــردی پژوهشــی تأثیــر «زیــاد»

بــر تجاریســازیدانــش دارنــد .درصــد مشــارکتکنندگانی کــه گزینــة تأثیرگــذاری زیــاد
را در مکانیزمهــای مذکــور انتخــاب کردهانــد بهترتیــب برابــر بــا  35/8 ،31/9و  29/9درصــد

مشــارکتکنندگان را شــامل میشــود.

چنانکــه در توصیــف فراوانــی گزینههــای انتخابشــده مشــاهده شــد ،حــدود تأثیرگــذاری

بیشــتر عوامــلتوســط غالــب مشــارکتکنندگان در حــد زیــاد ارزیابــی شــده اســت .از ایــن نظــر
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گزینههــای خیلــیزیــاد ،متوســط ،کــم و خیلــیکــم بهترتیــب ،از نظــر فراوانیهــا ،رتبههــای
بعــدی را دارنــد .بنابرایــن ،در کل ،میتــوان گفــت درصــد بســیارکمی از مشــارکتکنندگان

حــدود تأثیرگــذاری عوامــل مســتخرج از ادبیــات تحقیــق بــر تجاریســازیدانــش را در حــد
پائیــن و درصــد بســیار زیــادی میــزان تأثیرگــذاری ایــن عوامــل را در حــد زیــاد و حداقــل باالتــر از

متوســط ارزیابــی کردهانــد .جزئیــات مربــوط بــه فراوانــی و درصــد ضرایــب انتخابشــده توســط

مشــارکتکنندگان در جــدول  ،8ارائــه شــده اســت.

بــرای اولویتبنــدی عوامــل رشــد و موفقیــت تجاریســازیدانــش از دیــدگاه دانشــجویان و

اســتخراج بیشــترین و کمتریــن آنهــا نیــز ابتــدا میانگیــن مربــوط بــه ایــن عوامــل محاســبه و ســپس،
بــا اســتفاده از آزمــون «فریدمــن» مــورد مقایســه قــرار گرفــت و معنــاداری تفــاوت بیــن آنها بررســی

شــد .جزئیــات مربــوط بــه رتبهبنــدی ایــن عوامــل در جــدول  ،9آمــده اســت.

جدول  .9آزمون «فریدمن» برای اولویتبندی عوامل رشد و موفقیت تجاریسازیدانش
میانگین

میانگین رتبه

تعداد

درجة
آزادی

آمارهها

عوامل اقتصادی

3/7101

4/41

185

6

الزامات ساختاری و سازمانی

3/6196

4/29

عوامل محیطی

3/5942

4/17

الزامات فرهنگی

3/5880

4/16

عوامل فردی

3/5282

3/69

الزامات سیاسی و قانونی

3/5000

3/64

مکانیزمهای آموزشی و پژوهشی 3/4891

3/64

ابعاد

سطح
مجذور کای
معناداری

28/398

0/0001

بررســی عوامــل رشــد تجاریســازیدانــش از منظــر دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی نشــان

داد کــه میانگیــن نمــرات بهدس ـتآمده بــرای عوامــل اقتصــادی ،الزامــات ســاختاری و ســازمانی،
عوامــل محیطــی ،الزامــات فرهنگــی ،عوامــل فــردی ،الزامــات سیاســی و قانونــی و مکانیزمهــای

آموزشــی و پژوهشــی بهترتیــب برابــر بــا  3/5 ،3/52 ،3/58 ،3/59 ،3/61 ،3/71و  3/48اســت.

چنانکــه مالحظــه شــد عوامالقتصــادی دارای بیشــترین و مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی
دارای کمتریــن میانگیــن اســت .بــرای رتبهبنــدی ایــن عوامــل از آزمــون «فریدمــن» اســتفاده شــد

کــه نتایــج آن در جــدول  ،9آمــده اســت .بنــا بــر نتایــج حاصــل از آزمــون انجامشــده میتــوان
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گفــت کــه تفــاوت رتبههــای ایــن عوامــل بــا مقــدار کای اســکوئر  28/39در ســطح 0/0001

معنــادار اســت و از نظــر دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی عوامــل اقتصــادی ،الزامــات ســاختاری
و ســازمانی ،عوامــل محیطــی ،الزامــات فرهنگــی ،عوامــل فــردی ،الزامــات سیاســی و قانونــی و

مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی بهترتیــب ،بیشــترین عوامــل رشــد و موفقیــت تجاریســازی
دانــش از دیــدگاه دانشــجویان هســتند .بهعبــارت دقیقتــر ،اوالً میــان ایــن عوامــل در تأثیرگــذاری

بــر رشــد و موفقیــت تجاریســازی دانــش تفــاوت وجــود دارد ،و ثانیــاً عوامــل اقتصــادی دارای
بیشــترین تأثیــر و مکانیزمهایآموزشــی و پژوهشــی دارای کمتریــن تأثیــر در رشــد و موفقیــت

تجاریســازیدانــش هســتند.
 .7بحث و نتیجهگیری

بهمنظــور بهرهمنــدي اقتصــادي و اجتماعــی هرچــه بیشــتر از پتانســیلهاي علمــی بخــش

پژوهشــی کشــور الزم اســت تجاريســازي دانــش بهصورتــی جديتــر مــورد پیگیــري قــرار

گیــرد .ایــن کار مســتلزم اعمــال مدیریــت بــر گســترش تجاريســازي دانــش در ســطح تأثیــر عوامــل

و الزامــات مؤثــر بــر تجاريســازي ایدههــا و نتایــج ســازمانهاي تحقیقاتــی و دانشگاههاســت .در
ایــن راســتا ،الزم اســت بــا شــناخت دقیقتــر از شــرایط زمینهســاز و عوامــل کســب موفقیــت در

تجاريســازي نتایــج پژوهــش ،اقــدام بــه تدویــن سیاسـتها و طراحــی برنامههــاي اجرایــی مناســب
و کارآمــد در ایــن زمینــه گــردد .از جملــه برنامههــاي اجرایــی مؤثــر در ایــن زمینــه توانمندســازي

نهادهــاي ذیربــط تجاريســازي در مراکــز پژوهشــی اســت؛ چــرا کــه ایــن نهادهــا در پیدایــش
توانایــی تشــکیالتی ،بودجــة مالــی ،بوروکراســی اداري و راهبردهــا ،تعامــل بــا تیمهــاي پژوهشــی،
تولیــد صنعتــیِ محصــوالت و ارزیابــی دس ـتآوردهاي پژوهشــی نقــش تعیینکننــدهاي دارنــد.

نتایــج مســتند پژوهشهــای «پورعــزت ،قلیپــور ،و ندیرخانلــو» (« ،)1389حســنقلیپور»

و همــکاران (« ،)1389پورعــزت و حیــدری» ( )1390نشــان میدهنــد کــه دانشــگاهها در رونــد

تجاریســازی دانــش همــواره بــا چالشهــا ،تنگناهــا و بازدارندههایــی کــه بــا افــراد ،ســاختار

ســازمانی و محیــط بیرونــی مرتبطانــد ،روبــهرو بودهانــد .از طــرف دیگــر ،بــا توجــه بــه نتایــج

پژوهــش «میگونپــوری و کالنتــری» (« ،)1392حســنقلیپور» و همــکاران (« ،)1389بندریــان»

( )1388و «موســایی» ( )1388بــرای رشــد مقولــة تجاریســازی ،دانشــگاهها بــه مجموعــهای از

قوانیــن مکانیزمهــای تأثیرگــذار ،تســهیلکنندهها و الزامــات فرهنگــی ،ســاختاری ،اقتصــادی،

فــردی ،محیطــی و سیاســی-قانونی نیازمنــد هســتند .دانشــگاه مــورد مطالعــه نیــز بهعنــوان یکــی از
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دانشــگاههای بخــش آمــوزشعالــی کشــور از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .بدیــنترتیــب ،پژوهــش
حاضــر در دانشــگاه مــورد مطالعــه بــا هــدف شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر تجاریســازی دانــش

بــر اســاس یــک جمعبنــدی از تحقیقــات انجامشــدة قبلــی توســط محققانــی نظیــر «فکــور» (،1383

« ،)1388 ،1386 ،1385رادفــر ،خمســه ،و مدنــی» (« ،)2009نعمتی و جمشــیدی» (« ،)1386موســایی»

( )1387و «بندریــان» ( )1388در  8بعــد کــه بهصــورت عوامــل محیطــی ،ســاختاری و ســازمانی،

سیاســی و قانونــی ،فرهنگــی ،فــردی ،اقتصــادی ،و مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی و عوامــل

نگرشــی تقســیمبندی گردیــد ،اجــرا شــد.

بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده از ســؤال ایــن پژوهــش ،دانشــجویان مقطــع تحصیــات

تکمیلــی «دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی» ،در خصــوص میــزان اثرگــذاری عوامــل محیطــی

بــر تجاریســازی دانــش از بیــن  3عامــل موجــود ،یعنــی ایجــاد واحدهــای جدیــد در ســاختار
دانشــگاه ،تعامــل دانشــگاه و صنعــت ،و ایجــاد محیــط و تفکــر رقابتــی ،بیشــترین تأثیــر را بــه عامــل
تعامــل دانشــگاه و صنعــت اختصــاص دادنــد .بــر اســاس نظــر پاس ـخدهندگان ،میــزان اثرگــذاری

عوامــل ســاختاری و ســازمانی بــر تجاریســازی دانــش نیــز بــه ایــن ترتیــب رتبهبنــدی گردیــد کــه

از بیــن  8عامــل موجــود ،ضمــن ارزیابــی بــاالی حــد متوســط تأثیــر همــة ایــن عوامــل ،بیشــترین و

کمتریــن عوامــل ســاختاری و ســازمانی مؤثــر ،بهترتیــب ،حمایــت فیزیکــی و مدیریــت اثربخــش

دفاتــر شناســایی شــد.

ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه نــوع ســاختار ســازمانی بــر فعالیتهــای تجاریســازی دانــش

مؤثــر اســت .ســاختار ســازمانی ارگانیــک بــا فعالیتهــای تجاریســازی دانــش متناســبتر

اســت و دانشــگا ه بایــد ضمــن توســعة ســاختار ســازمانی ارگانیکــی از ســایر عوامــل مرتبــط بــا
ســاختار ســازمانی بهرهگیــری نمایــد .وجــود مراکــز رشــد و دفاتــر انتقــال فنــاوری بــرای برقــراری

ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت ضــروری اســت .نتایــج ایــن پژوهــش در خصــوص تأثیــر الزامــات
ســاختاری و ســازمانی بــر موفقیــت تجاریســازی دانــش بــر اســاس پیشــینة پژوهــش حاضــر بــا

نتایــج پژوهشهــای «پورعــزت و حیــدری» (« ،)1390حســنقلیپور» و همــکاران (« ،)1389مظفــری
فــاروق و لقمــان» (« ،)1390رضــوی ،امامــی و والیــی» (« ،)1392عباســی اســفنجانی و فروزنــده
دهکــردی» ( )1393و ) Mesny, Pinget & Mailhot (2015همراستاســت.

در خصــوص میــزان اثرگــذاری عوامــل سیاســی و قانونــی بــر تجاریســازی دانــش نیــز بــه

ایــن ترتیــب رتبهبنــدی گردیــد کــه از بیــن  4عامــل موجــود ،پاسـخدهندگان بیشــترین تأثیــر را بــه
عامــل حمایتهــای مالــی دانشــگاه از پژوهشــگران و کمتریــن تأثیــر را بــه عامــل قوانیــن شــفاف
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و غیرمبهــم اختصــاص دادنــد .فرایندهــا و روشهــای کاری دانشــگاه در حــوزة قوانیــن و مقــررات

مرتبــط بــا تجاریســازی دانــش تأثیرگذارنــد .وجــود قوانیــن شــفاف و غیرمبهــم ،قرارگرفتــن

تجاریســازی دانــش در بیانیــة مأموریــت دانشــگاه ،تدویــن آییننامههــای مشــوق تجاریســازی
دانــش و حمایــت مالــی دانشــگاه از پژوهشــگران بــه لحــاظ میــزان تأثیــر بــر موفقیــت فعالیتهــای

تجاریســازی دانــش از دیــدگاه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه دارای اهمیــت باالیــی
اســت .نتایــج ایــن پژوهــش در خصــوص تأثیــر الزامــات سیاســی و قانونــی بــر موفقیت تجاریســازی

دانــش بــر اســاس پیشــینة پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهشهــای «پورعــزت و حیــدری» (،)1390

«حســنقلیپور» و همــکاران ( ،)1389همراستاســت.

در خصــوص میــزان اثرگــذاری عوامــل فرهنگــی بــر تجاریســازی دانــش نیــز بــه ایــن ترتیــب

رتبهبنــدی گردیــد کــه از بیــن  5عامــل موجــود ،پاســخدهندگان بیشــترین تأثیــر را بــه عامــل
ایجــاد و توســعة فرهنــگ پژوهشمحــور و پروژهمحــور و کمتریــن تأثیــر را بــه عامــل حاکمیــت

ارزشهــا اختصــاص دادنــد .نتایــج ایــن پژوهــش در خصــوص تأثیــر الزامــات فرهنگــی بــر موفقیــت
ش «حســنقلیپور» و
تجاریســازی دانــش بــر اســاس پیشــینة پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهــ 

همــکاران ( )1389و ) Hsu et al. (2014کــه نتیجهگیــری نمودنــد «فرهنگســازی الزم جهــت
فراهمکــردن فضــای مــورد نیــاز و کوشــش و تــاش علمــی در زمینههــای مختلــف آموزشــی،
پژوهشــی و مشــاورهای در دانشــگاه از الزامــات ایجــاد تحــول در تجاریســازی دانــش اســت»،
همراستاســت.

در خصــوص میــزان اثرگــذاری عوامــل فــردی بــر تجاریســازی دانــش نیــز بــه ایــن ترتیــب

رتبهبنــدی گردیــد کــه از بیــن  11عامــل موجــود ،پاســخدهندگان بیشــترین تأثیــر را بــه عامــل

مهــارت کارآفرینــی و کمتریــن تأثیــر را بــه عامــل آشــنایی بــا آییننامههــا ،قوانیــن و مقــررات

تجاریســازی دانــش اختصــاص دادنــد .در خصــوص میــزان اثرگــذاری عوامــل اقتصــادی
بــر تجاریســازی دانــش نیــز بــه ایــن ترتیــب رتبهبنــدی گردیــد کــه از بیــن  3عامــل موجــود،

پاس ـخدهندگان بیشــترین تأثیــر را بــه عامــل حمایتهــای مالــی از ایدههــای پژوهشــی و کمتریــن
تأثیــر را بــه عامــل بهرهمنــدی از ســود حاصــل از موقعیتهــای تجــاری اختصــاص دادنــد .نتایــج

ایــن پژوهــش در خصــوص تأثیــر الزامــات فــردی بــر موفقیــت تجاریســازی دانــش بــر اســاس

پیشــینة پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهــش «جاهــد ،آراســته و جعفــری» (« ،)1390رضــوی ،امامــی

و والیــی» ( Hsu et al. (2014) ،)1392و ) Mesny, Pinget & Mailhot (2015کــه نتیجهگیــری کردنــد

«ویژگیهــای شــخصیتی نظیــر نیــاز بــه موفقیــت ،اســتقاللخواهی ،تمرکــز درونــی و  ،...دورة
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تصــدی در دانشــگاه و اختــاف در ســطوح مهــارت حرفـهای در نخبــگان علمــی کــه بــا شــرکتها

همــکاری دارنــد ،نســبت بــه نخبــگان دانشــگاهی محــض بــر موفقیــت تجاریســازی دانــش
اثرگــذار اســت» ،همراستاســت.

در خصــوص میــزان اثرگــذاری عامــل مکانیزمهــای آموزشــی و پژوهشــی بــر تجاریســازی

دانــش نیــز بــه ایــن ترتیــب رتبهبنــدی گردیــد کــه از بیــن  3عامــل موجــود ،پاســخدهندگان
بیشــترین تأثیــر را بــه عامــل ارائــة آموزشهــای پژوهشمحــور و کمتریــن تأثیــر را بــه عامــل ایجــاد

ســند راهبــردی پژوهشــی اختصــاص دادنــد .نتایــج ایــن پژوهــش در خصــوص تأثیــر الزامــات

آموزشــی و پژوهشــی بــر موفقیــت تجاریســازی دانــش بــر اســاس پیشــینة پژوهــش حاضــر بــا

نتایــج پژوهــش «حســنقلیپور» و همــکاران ( )1389و «رضــوی ،امامــی و والیــی» (،)1392

کــه نتیجهگیــری نمودنــد «تغییــر شــیوة آمــوزش بــهروش پژوهشمحــور ،ارائــة آموزشهــای
پژوهشمحــور ،مســئلهمحور بــودن پژوهشهــا ،تغییــر سیســتم آمــوزش ،ایجــاد ســند راهبــردی بــر

موفقیــت تجاریســازی دانــش اثرگــذار اســت» ،همراستاســت.

بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد و موفقیــت تجاریســازیدانــش از منظــر دانشــجویان

تحصیــات تکمیلــی نشــان داد کــه عوامــل اقتصــادی دارای بیشــترین و مکانیزمهــای آموزشــی و

پژوهشــی دارای کمتریــن میانگیــن بــوده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش در خصــوص تأثیــر الزامــات

اقتصــادی بــر موفقیــت تجاریســازی دانــش بــر اســاس پیشــینة پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهــش
«پورعــ ّزت ،قلیپــور و ندیرخانلــو» (« ،)1389حســنقلیپور» و همــکاران (،)1389

Roessner et

) al. (2009و ) Fini et al. (2011کــه نتیجهگیــری نمودنــد «مکانیزمهــای مالــی نظیــر مدیریــت
درآمدهــا و هزینههــا ،حمایــت مالــی از ایدههــای پژوهشــی و توزیــع عادالنــة منافــع حاصــل از

تجاریســازی نتایــج تحقیقــات بیــن پژوهشــگران بــر موفقیــت تجاریســازی دانــش اثرگــذار
اســت» همراستاســت.

بنــا بــر نتایــج حاصــل از آزمــون «فریدمــن» میتــوان گفــت کــه تفــاوت رتبههــای ایــن
عوامــل بــا مقــدار کایاســکوئر معنــادار اســت .بهعبــارت دقیقتــر ،اوالً میــان ایــن عوامــل در
تأثیرگــذاری بــر رشــد و موفقیــت تجاریســازی دانــش تفــاوت وجــود دارد و ثانیــاً عوامــل

اقتصــادی دارای بیشــترین تأثیــر و مکانیزمهایآموزشــی و پژوهشــی دارای کمتریــن تأثیــر
در رشــد و موفقیــت تجاریســازیدانــش هســتند .بــر اســاس ایــن نتایــج ،چیــزی کــه از نظــر

دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اهمیــت باالتــری دارد ،عوامــل اقتصــادی اســت .بنابرایــن ،مدیــران
و سیاســتگذاران دانشــگاه بایــد بــراي تســهیل در ايجــاد شــركتها و تجاريســازي دانــش،
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حمايتهــا و خدمتهــاي مالــي كافــي و وافــی انجــام دهنــد .همچنیــن ،هنــگام خطمش ـيگذاري

بــراي تجاریســازي دانــش ،بــر توســعة مراكــزي ماننــد پاركهــاي علــم و فنــاوری و مراكــز
رشــد ،و حمايتهــاي فيزيكــي (فضــا و تجهيــزات) الزم بــراي ايــن فراگــرد تأكيــد بیشــتری بــه

عمــل آیــد و ســاختارهاي مناســبي بــراي مديريــت و بهرهبــرداري از فناوریهــاي جديــد متعلــق بــه

دانشــگاه (دفاتــر انتقــال دانــش و فنــاوري) ايجــاد شــود.

بــراي توســعة تجاریســازی دانــش در دانشــگاه ،افــزون بــر اينگونــه حمايتهــا و خدمتهــا،

بــه توجــه بيشــتر بــر سياس ـتهاي توزيــع درآمــد ناشــي از تجاريســازي دانــش نیــاز هســت و نیــز
بهتــر اســت بــراي ايجــاد ارتبــاط بيــن طرفهــاي ذينفــع و داراي نقــش در فراگــرد تجاریســازي

دانــش شــبكههاي گســتردهاي توســعه داده شــوند .افــزون بــر ايــن ،بايــد بــه پژوهشــگران و اســتادان
دانشــگاه ،آزادي عمــل الزم بــراي وارد كــردن دانــش بــه عرصــة عمــل اعطــا شــود .بايــد توجــه

داشــت كــه در رتبهبنــدي ايــن ضرورتهــا و الزامــات از ديــدگاه دانشــجویان ،فاصلــة بيــن آنهــا
چنــدان زيــاد نیســت و ايــن امــر از اهميــت كليــة ايــن الزامــات و ضــرورت توجــه بــه همــة آنهــا

حكايــت دارد.
 .8پیشنهادها

در ادامــه ،مهمتریــن پیشــنهادها و توصیههــای کاربــردی زیــر بــر اســاس نتایــج حاصــل از

پژوهــش در جهــت بهبــود فراینــد تجاریســازی دانــش در دانشــگاه ارائــه شــده اســت.

ِ
تدریــس
تجدیــد نظــر در ســاختار برنامهریــزي آموزشــی و درســی ،شــیوههاي مدیریــت و

دانشــگاهی بــر اســاس پــرورش دانشــجویان بــراي ایدهپــردازي و برقــراري ارتبــاط مناســب بــا

بخــش تجــاري .ایــن پیشــنهاد از مهمتریــن اولویتهایــی اســت کــه در ایــن راســتا بایســتی

مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــرای ایــن منظــور برگــزاری کالسهــای آموزشــی ،همایشهــا و

نشس ـتهای مشــترک بــا صنعــت جهــت افزايــش ارتبــاط و آگاهــي از نيازهــا و قابليتهــاي

طرفيــن مفیــد اســت.

تشــکیل شــبکههای تجاریســازی دانــش بــا متخصصــان و پژوهشــگران خــارج از کشــور
بــه کمــک شناســایی محصــوالت و خدمــات قابــل ارائــه در بــازار داخلــی و تــاش بــرای

بومیســازی و انتقــال آن بــه داخــل کشــور.

تأثيــر دادن فعاليتهــای كارآفرينانــه در ارزشــيابي اســاتيد بهمنظــور ايجــاد انگيــزه و محــرك
علمــي بــراي انجــام اينگونــه فعاليتهــا و در کنــار آن ،اعطــای آزادی عمــل بــه اســتادان و
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پژوهشــگران دانشــگاه بــرای وارد شــدن بــه عرصــة کس ـبوکار و فعالیتهــای تجــاری.

توســعة انجمنهــا ،شــبکهها و ســایر مجــاری ارتباطــی بیــن فعــاالن صنعــت ،دانشــگاهیان،

ســرمایهگذران کــه در فراگــرد تجاریســازی دانــش نقــش دارنــد .ایجــاد پایگاههــای

اطالعاتــی بــرای گــردآوری اطالعــات دربــارة نیازهــای بــازار و صنعــت ،فناوریهــا و
قابلیتهــای دانشــگاه و ارائهکننــدگان منابــع گوناگــون مالــی و غیرمالــی بــرای بهرهبــرداری
از تحقیقــات دانشــگاهی گامــی اثرگــذار در راســتای توســعه ایــن فراگــرد محســوب میشــود.

تعدیــل و اصــاح در قوانیــن و مقــررات حقوقــی مناســب و طراحــی و اســتقرار تشــکیالتی

معیــن بــرای ثبــت و حفــظ مالکیــت داراییهــای فکــری بــا همــکاری و هماهنگــی نظــام علمــی
(وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و نهادهــای تابعــه) ،نظــام اجرایــی (دولــت و ارگانهــای

مســئول) ،نظــام قانونگــذاری (مجلــس و دیگــر نهادهــای قانونگــذاری و برنامهریــزی) ،و
نظــام قضایــی.

قــراردادن مشــوقهای مناســب بــرای ایجــاد انگیــزه در فعــاالن دانشــگاهی بــرای تجاریســازی
دانــش (ارتقــای علمــی و حرفــهای ،تأثیــر دادن فعالیــت کارآفرینــی در ارزشــیابی اســاتید،
پرداخــت ســهمی عادالنــه از محــل درآمدهــای حاصلــه بــه مخترعــان و کارکنــان واحــد

مربوطــه ،معرفــی محققــان و مخترعــان دانشــگاهی کارآفریــن ب ـ ه شــیوهای مناســب).

فرهنگســازی و اطالعرســانی در خصــوص فرصتهــا ،مزیتهــا و رویّههــای مرتبــط بــا
تجاریســازی دانــش.

پژوهــش مبتنــى بــر نیــاز ،مســئله ،تقاضــا و توجــه جدیتــر بــه ایجــاد امــکان حضــور و همکاری
اعضــای هیئــتعلمــی و پژوهشــگران دانشــگاه در ســازمانهای تولیــدی و خدماتــی .ایــن

رویکــرد بایســتی جایگزیــن رویکــرد پژوهــش مبتنــى بــر دسترســی آســان باشــد.
 .9پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

در ادامه ،پیشنهادهای زیر جهت پژوهش توسط محققان ارائه شده است:

طراحی مکانیزمی برای اصالح ساختار تجاریسازی دانش در دانشگاههای کشور؛
ارائة الگویی کاربردی برای فرهنگسازی و ایجاد دانشگاه پژوهشمحور؛

بررســی نقــش راهانــدازی و مدیریــت شــرکتهای دانشبنیــان دانشــگاهی بــر رشــد و توســعة
تجاریســازی دانــش در دانشــگاهها؛

طراحــی مدلــی بــرای تغییــر نظــام آموزشــی دانشــگاهها در جهــت تجاریســازی دانــش و
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دســتاوردهای پژوهشــی؛

بررسی تطبیقی فعالیتهای تجاریسازی دانشگاههای معتبر جهان و ایران؛ و

 بررســی نقــش تجاریســازی دانــش در توســعة ملــی و تحقــق اهــداف ســند چشــمانداز
بیستســاله جهــت پژوهشهــای آتــی.
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ضرورتهــا و مکانیزمهــای تجاریســازی دانــش در دانشــکدههای مدیریــت ،دانشــگاه تهــران .فصلنامــه
مدیریــت بازرگانــی .60-41 :)6( 2

خیاطمقــدم ،ســعید ،و نفیســه رســتگار .1393 .شناســایی تســهیلکنندههای تجاریســازی دانــش در حــوزة علــوم
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انســانی؛ مطالعــة مــوردی :دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مشــهد .نشــریه صنعــت و دانشــگاه .66-53 :)23( 7
رادفــر ،رضــا ،عبــاس خمســه و حســامالدین مدنــی .1388 .تجاریســازی فنــاوری عامــل مؤثــر در توســعة فنــاوری و
اقتصــاد .نشــریه رشــد فنــاوری .23-20 :40

رضــوی ،محمدرضــا ،حســن امامــی ،و ناصــر والیــی .1392 .بررســي بروندادهــا و تجاريســازي طرحهــاي پژوهشــي

دانشــكده داروســازي دانشــگاه علــوم پزشــكي شــهيد بهشــتي ،ســالهاي .1380- 1390پژوهــش در پزشــکی37

(.227-220 :)4

طالقانــی ،محمــد ،مهــرداد گودرزونــد چگینــی ،و بهــاره پورمــرادی .1393 .تبییــن مــدل ســاختاری تأثیــر ویژگیهــای

فنــاوری بــر تجاریســازی از دیــدگاه مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان؛ مــورد مطالعــه پــارک علــم و فنــاوری
گیــان .رشــد فنــاوری.64-55 :)38( 10

عباســی اســفنجانی ،حســین ،و لطفالــه فروزنــده دهکــردی .1393 .شناســايي و تبييــن عوامــل تعيينکننــده در
تجاريســازي تحقيقــات دانشــگاهي .سیاســت علــم و فنــاوری.46-33 :)4( 6 ،

_____ .1394 .طراحــی الگــوی تجاریســازی تحقیقــات دانشــگاهی بــا روش دلفــی .فصلنامــه پژوهشــنامه بازرگانــی
.170-139 :57

عباســی ،بــدری ،آریــن قلیپــور ،علــی دالور ،و پریــوش جعفــری .1388 .تحقيــق كيفــي پيرامــون تأثيــر رويكــرد
تجاریســازي بــر ارزشهــاي ســنتي دانشــگاه .فصلنامــه سیاســت علــم و فنــاوری .76 -63 :)2( 2

فکــور ،بهمــن .١٣٨٣ .تجاريســازي نتايــج تحقيقــات .فصلنامــه رهيافــت :مرکــز تحقيقــات سياسـتهاي علمــي کشــور
.٥٨-53 :34

_____ .١٣٨٥ .مــروري بــر مفاهيــم نظــري تجاريســازي نتايــج تحقيقــات .فصلنامــه رهيافــت :مرکــز تحقيقــات
سياســتهاي علمــي کشــور 1( 37و.٣٢-24 :)2

ج تحقيقــات در بخــش دانشــگاهي .فصلنامــه
_____ .١٣٨٦ .شــرايط زمينهســاز بــراي پيشــبرد تجاريســازي نتايــ 
رهيافــت :مرکــز تحقيقــات سياســتهاي علمــي کشــور .٥٤ -46 :)2( 40

_____ .١٣٨8 .دانشــگاه کارآفريــن ؛ مفهــوم و زمينههــاي پيدايــش و نحــوة دســتيابي .فصلنامــه تخصصــي پارکهــا
و مراکــز رشــد .44-35 :١٧

_____ ،و حجــتاهلل حاجیحســینی .1387 .کارآفرینــی دانشــگاهی و تجاریســازی نتایــج تحقیقــات در
دانشــگاههای ایــران .فصلنامــه سیاســت علــم و فنــاوری .70-59 :)2( 1

محمودپــور ،بختیــار ،حمیــد رحیمیــان ،عبــاس عباسپــور ،و علــی دالور .1391 .واکاوی چالشهــای فــراروی

تجاریســازی تحقیقــات علــوم انســانی و ارائــة یــک نظریــه زمین ـهای .ابتــکار و خالقیــت در علــوم انســانی :)2( 2

.49-19

مظفــری فــاروق ،امیــن ،وشمســی لقمــان .1390 .مطالعــه و بررســی روشهــا ،رویکردهــا ،و چگونگــی فراینــد

تجاریســازی تحقیقــات دانشــگاهی :مطالعــة مــوردی دانشــگاه تبریــز .سياســت علــم و فنــاوری.28-15 :)3( 4

موســایی ،احمــد .1387 .طراحــی مدلــی جهــت تعییــن فرصتهــا و تجاریســازی آنهــا در مراکــز تحقیــق و توســعه.
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.21-13 :14 فصلنامــه تخصصــی پارکهــا و مراکــز رشــد
 شناســايي عوامــل اثرگــذار بــر انتخــاب راهبردهــاي.1392 . و اســماعیل کالنتــری، محمدرضــا کالنتــری،میگونپــوری
.66-47 :)1( 6 توســعه کارآفرینــی.تجاريســازي تحقيقــات دانشــگاهي در حــوزة فنــاوری نانــو در ايــران

 مقایســة عوامــل و راهکارهــای دروندانشــگاهی مؤثــر بــر فراینــد تجاریســازی دانــش میــان.1392 . ســمیرا،نجفــی
. دانشــکده علــوم اقتصــادی، دانشــگاه ســمنان: ســمنان.دانشــگاههای جامــع و تخصصــی تهــران

 بررســی رابطــه و تأثیــر فراینــد تســهیم دانــش و تجربــه بــر توســعة ســرمایة.1386 . و اللــه جمشــیدی، محمدعلــی،نعمتــی

 مجموعــه مقــاالت اولیــن.اجتماعــی در میــان اعضــای واحدهــای فنــاوری مرکــز رشــد دانشــگاه شــهید بهشــتی

 گاز، مؤسســه اطالعرســانی نفــت: تهــران. مرکــز همایشهــای بینالمللــی رازی،همایــش ملــی مدیریــت دانــش

.و پتروشــیمی

 جایــگاه تجاریســازی در مدیریــت نــوآوری و معرفــی.1391. و زهــرا کالتهایــی، جهانگیــر،یداللهــی فارســی
-26 :)4( 33  فصلنامــه تخصصــی پارکهــا و مراکــز رشــد.مدلهــای تجاریســازی در حــوزه صنایــع پیشــرفته

.36

 شناســایی راهبردهــای.1394 . و ابوالقاســم شــریفزاده، محمــود حســینی، محمــد چیــذری، حســن،یعقوبــی
:)12( 49 علــوم و صنایــع غذایــی.تجاریســازی یافتههــای تحقیقــات دانشــگاهی در صنایــع غذایــی کشــاورزی
.208-197
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رویا پورنقى

داراى مـــدرك تحصیلـــى دکتـــرى در رشـــتۀ علـــم اطالعات و دانششناســــى

است .ایشــــان هماکنــــون اســتادیار پژوهشــگاه علــــوم و فنــاورى اطالعــات

اســت.
روﻳﺎ ﭘﻮرﻧﻘﻰ داراى ﻣـﺪركایــران
دﻛﺘـﺮى در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳــﻰ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﻴﻠـﻰ
سیســتمهاى اطالعــات مکانــى ،دروازههــاى اطالعاتــى ،علمســنجى ،حــق
اﻳﺸــﺎن ﻫﻢاﻛﻨــﻮن اﺳــﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم و ﻓﻨــﺎورى اﻃﻼﻋــﺎت اﻳــﺮان اﺳــﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى
مؤلــف  ،تجاریســازی دانــش و ســواداطالعاتــى از جملــه عالیــق پژوهشــى
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻰ ،دروازهﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻰ ،ﺣﻖ ﻣﺆﻟﻒ ،ﺗﺠﺎريﺳﺎزي داﻧﺶ و ﺳﻮاد
وى اســت.
.
اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻰ وى
ﭘﻮرﻧﻘﻰﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ از
ﺗﺤﺼﻴﻠـﻰ دﻛﺘـﺮى در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳــﻰ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖﻣـﺪرك
داراى
روﻳﺎ
اکرمالسادات حجازی

ـامیﻫﺎى
ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺳــﺖ.
اﻃﻼﻋــﺎت
ﻋﻠــﻮم
ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه
اﻳﺸــﺎن ﻫﻢاﻛﻨــﻮن
آزاد اسـ
اﻳــﺮانــگاه
ـی از دانش
ﻓﻨــﺎورى دانششناسـ
ـم واطالعــات و
رشــتة علـ
اﺳــﺘﺎدﻳﺎرشآموختــة
دان

ـات تهران
تحقیقـ
ﻫﺎىـد علــوم و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻰ ،دروازهواحـ
ـت .ﻣﺆﻟﻒ ،ﺗﺠﺎريﺳﺎزي داﻧﺶ و ﺳﻮاد
ﺳﻨﺠﻰ ،اسـﺣﻖ
ﻋﻠﻢ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ،
تجاریســازی دانــش ،کتابخانههــای دیجیتــال ،مدیریــت دانــش ،و ترویــج

اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ وى اﺳﺖ.

علــم از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

اﻛﺮماﻟﺴﺎدات ﺣﺠﺎزي داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺗﺠﺎريﺳﺎزي داﻧﺶ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،و
ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﻠﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

اﻛﺮماﻟﺴﺎدات ﺣﺠﺎزي داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺗﺠﺎريﺳﺎزي داﻧﺶ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،و
ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﻠﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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