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 1401، زمستان 4شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی
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 چکیده
 اجرایی راهکارهای از دانشگاهی های پژوهش سـازی تجـاری

 شناسـایی حاضـر، تحقیـق هدف. باشد می ثروت به علم تبدیل
 دانشگاه در دانشگاهی تحقیقات سـازی تجـاری بـر مـؤثر عوامـل

 بنیاد، داده نوع از کیفی حاضر تحقیق روش. است اسالمی آزاد
 گیری نمونه شیوه و دانشگاهی متخصصان شامل  آماری جامعه
 از ها داده آوری جمع برای. باشد می نظری اشباع اساس بر هدفمند

 افتهساختاری نیمه مصاحبه و تحقیق پیشینه تحلیل و مطالعه روش دو
 کمی رشد که دهد می نشان تحقیق های یافته. گردید استفاده

 دو طی در بویژه اسالمی آزاد دانشگاه در دانشگاهی های پژوهش
 فکری تولیدات برای خوبی پتانسیل که دهد می نشان اخیر دهه

 افزایش برای عمده عامل 5 نشانگر ها یافته چنین هم. دارد وجود
 گروه دو به عوامل. است دانشگاهی های پژوهش سازی تجاری روند
 مه تحقیق های یافته. اند شده تقسیم سازمانی برون و سازمانی درون
 ائیشناس برای جهان کشورهای دیگر در پژوهشی های یافته با چنین

 .دارد همسوئی دانشگاهی های پژوهش سازی تجاری بر موثر عوامل
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_________________________________ 
1Wu 

2Forouzandeh 

 مقدمه
دانشگاه ها مغز متفکر و نیروی محرکه هر جامعه محسوب می 
شوند و پیشرفت یا عقب ماندگی جوامع تا حد زیادی به کیفیت و 
کمیت خدمات مراکز دانشگاهی بستگی دارد . همزمان با پیشرفت 
جوامع از جوامع سنتی به جوامع صنعتی و جوامع اطالعاتی، نقش 

گاه ها از یک انتقال دهنده دانش دانشگاه ها نیز تغییر یافته و دانش
صرف به منبع قدرت ملت ها در تولید دانش و تکنولوژی تبدیل 

طور روزافزونی با افزایش تجاری سازی  دانشگاه ها به(. 1شده اند )
نظیر تدریس و  تحقیقات جدید و کاهش فعالیت های قدیمی

تحقیقات مواجه شدند. گسترش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی 
خصوصی سازی مشترکات علمی و پیشرفت های  ای جدید به زهدروا

 (.2علمی منجر شده است )
توان به بازار رسانیدن یک ایده یا نوآوری  سازی را می تجاری

دانست که با مطالعه دقیق و استخراج نیازهای بازار، انجام تحقیقات 
های الزم، تهیه نمونه، استانداردسازی فرایند توسعه  و آزمایش

های مدیریتی برای عرضه آن به متقاضی یا  ل و هماهنگیمحصو
 (. 3بازار همراه است )

حضور فعال در قرن بیست و یکم توجه به اهداف و رسالت های 
-جدید برای همه نهادهای اجتماعی و بویژه آموزش عالی را اجتناب

ها ، ناپذیر ساخته است. در این راستا بازاندیشی در سیاست
های مهم به شمار علم و اقتصاد علم یکی از مؤلفهفرایندهای تولید 

ها و مراکز آید. برای تحقق این مأموریت جدید، دانشگاهمی
ها، بازخوانی آموزشی ملزم به بازاندیشی در اهداف ، ساختار فعالیت

های خود هستند. بدین ترتیب ، چشم فرایندها و بازنگری فرآورده
دچار تغییر شده و از حیطه ها انداز اهداف و مأموریت دانشگاه

آموزش و پژوهش فراتر رفته و به ابزاری قدرتمند در فراگرد توسعه 
همه جانبه مبدل شده است.  یکی از اهداف آموزش عالی در هزاره 

جدید، تولید ثروت ملی از طریق خلق و تولید کاالهای علمی است.  
آشکار است که موفقیت نظام آموزش عالی در تجاری سازی 

قیقات ، مستلزم فراهم سازی شرایط و پیش نیازهای مهمدر بخش تح
(. ورود دانشگاه ها به 4دانشگاهی، صنعت و محیط اقتصادیاست)

بازار آموزش عالوه بر کسب استقالل اقتصادی و رهایی از وابستگی 
به بودجه دولتی می تواند  انگیزه بیشتری در اعضای هیات علمی 

 (.5)  برای تولید دانش فراهم سازد

( عوامل مؤثر بر پژوهش های دانشگاهی را به دو 6و همکاران )1وو
دسته عوامل فردی و نهادی دسته بندی نموده و نشان داده اند که 
عوامل فردی نسبت به عوامل نهادی، نقش مهمتری در واگذاری 

 لیسانس فناوری دانشگاه بازی می کنند
داده اند که ترکیبی از ( مدلی مفهومی ارائه 7و همکاران )2.فروزنده

و همکاران 3سه عامل زمینه ای، ساختاری ومحتوایی است. پرکمن
( عوامل مؤثر را مشتمل بر ویژگی های فردی محقق، بستر 8)

 سازمانی و بستر نهادی دسته بندی نموده اند.
( عوامل مؤثر را به سه دسته عوامل ساختاری  9جهانگیری نیا )

و فناوری در ساختار دانشگاه(، عوامل  )همانند ایجاد پارك های علم

3Perkmann 
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فرهنگی )فرهنگ حمایت از فعالیت تجاری سازی( و عوامل سیاسی 
و قانونی )قوانین شفاف و غیرمبهم در زمینه مالکیت فکری( تقسیم 

 بندی می کند.
و همکاران عوامل مؤثر را به صورت عوامل فردی، 1.مسعودیان

تصادی تقسیم بندی نموده اجتماعی، قانونی و اق -سازمانی، فرهنگی
 اند.

( عوامل مؤثر را به صورت عوامل  10) 2میگون پوری و احمدی
 فردی، نهادی، سازمانی، محیطی و فناورانه تقسیم بندی نموده اند

و همکاران نیز عوامل مؤثر را به عوامل داخلی، عوامل 3.فارسی
 نهادی و عوامل سازمانی تقسیم بندی نموده اند. -محیطی
( عوامل مؤثر را مشتمل بر دولت، صنعت، 11و همکاران )4بهبودی

تحقیق، پارك های فناوری و مراکز رشد و عوامل محیطیدر نظر 
 گرفته اند.

و همکاران عوامل مؤثر بر تجاری سازی را در چهار دسته 5اومام
 تقسیم بندی می کنند: نهادی، محیطی، فردی و سازمانی.

را به عوامل محیطی، عوامل ( عوامل مؤثر 12) 6اوشی و همکاران
مشخصه های نهادی، عامل منابع سازمانی و عامل مشخصه های فردی 

 تقسیم بندی کرده اند.
( عوامل مؤثر بر تجاری سازی را به عنوان  13) 7کراپ و زولین

عوامل محیطی، جهت گیری های صنعت و عوامل سازمانی در نظر 
ان یک تسهیل کننده گرفته اند. این محققین دولت را تنها به عنو

 معرفی می کنند.
عوامل مؤثر بر تجاری سازی را عوامل فردی،  8برکویتز و فلدمن

محیط دانشگاه )قوانین رسمی همچون انگیزه ها و پاداش ها و قوانین 
غیررسمی همچون فرایندهای استاندارد، عرف ها و هنجارها( 
 ومشخصه های صنعت )مشخصه های صنعت، اهداف صنعت، اندازه

 و توانمندی های صنعت و موقعیت جغرافیایی( می دانند.
( عوامل را به دو دسته محیطی و درونی 14و همکاران )9بیک فالوی

عوامل محیطی )سطح سازمانی و سطح منطقه  تقسیم بندی نموده اند:
ای در دو بعد رسمی و غیررسمی( و عوامل درونی )فناورانه، 

 زمانی و فیزیکی(.شبکه ای، مالی، سا -انسانی،اجتماعی
( عوامل مؤثر را بدین صورت تقسیم بندی 15و همکاران )10الندری

می کنند: مالی، حفاظت از دارایی فکری، دانش، سرمایه اجتماعی، 
 سازمانی وعامل فردی.

( عوامل محیطی، سازمانی و نهادی را به عنوان 16) 11لینک و سیگل
 به صنعت می دانندموارد تأثیرگذار بر انتقال فناوری از دانشگاه 

توانمندی پاسخگویی، انعطافپذیری و شایستگی در ( 17) 12بندریان.
فرایندها، زیرساختارها و پیوندهای  مدیریت دانش شامل افراد،

 را به عنوان موارد تأثیرگذار می دانند. استراتژیک

_________________________________ 
1Masudian 

2Meigounpoory 

3Farsi 

4Behboudi 
5Umam 

6O’Shea 

7Kropp& Zolin 

8Bercovitz& Feldman 

ها )توان و پایه دانش نسبت به  زیرساختعوامل موثر را  13دیانی
 های فکری، سیستم امکانات ثبت و حفاظت ازداراییسطح جهانی، 

صنعت  و های تخصصی بین دانشگاه های پیشرفته ارتباطات، شبکه
 .می داند و سایر ساختارهای حمایتی در جامعه( و توان ریسکپذیری

های  مؤثر شامل فرهنگ، مشارکت و همکاری مؤلفه سایر عوامل
ی م بع مالی مورد نیازتأمین بودن منا و مختلف در نظام ملی نوآوری

 داند.
تطبیق مزایای فناوری با نیازهای بازار،  )18) و همکاران 14آندریو

ثیر کننده، تأ و تسهیل عدم وجود فناوری رقیب، وجود قوانین تسریع
ا ر مستقیم بر سالمت، سادگی کاربرد یا فرایند، هزینه و منفعت

 معرفی می کنند.
تمرکز بر بازار، فرهنگ عوامل موثر را  ) 19( و همکاران 15بران

 سازمانی، سازمان و مدیریت داخلی سازمان، مدیریت حقوق
کار و و ایجاد کسب سازی، کارآفرینی های فکری، شبکه مالکیت

 ( می دانند.زایشی جدید )شرکتهای
پژوهشگران ایرانی نیز به ویژه در طی دو دهه اخیر به تجاریسازی 

نوان یک حوزه جدید تحقیق عالقمند پژوهشهای دانشگاهی به ع
شده اند. پیش از اشاره به یافته های تعدادی از پژوهش های ایرانی، 
الزم است اطالعات مختصری در خصوص وضعیت فعلی آموزش 

که مورد توجه  –عالی در ایران و بویژه دانشگاه آزاد اسالمی 
 ارائه نمائیم :  –پژوهشگران حاضر است 

انشگاه جندی شاپور در ایران قبل از اسالم ، می با توجه به تاسیس د
قرن دانست  . با  15توان سابقه نظام آموزش عالی ایران را بیش از 

این وجود ، تاسیس دانشگاه در شیوه و ساختار مدرن را باید هدیه 
 1313تمدن غرب به ایران از زمان تاسیس دانشگاه تهران در سال 

پهلوی در تعدادی از استان ( . در طی حکومت سلسله 20دانست )
های ایران دانشگاههایی تاسیس شدند ولی می توان اوج رشد کمی 
آموزش عالی و افزایشتعداد رشته های دانشگاهی و دانشجو را تا 

( . در طی این دهه و با پایان یافتن  21به عقب انداخت) 1990دهه 
وزش جنگ ایران و عراق همراه با افزایش تقاضای اجتماعی برای آم

عالی ، دولت عالوه بر تاسیس دانشگاههای جدید دو اقدام مهم انجام 
داد : اول ، تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یک دانشگاه دولتی 

خصوصی از طریق جدب منابع مالی عمومی ) مردم و بخش  –
خصوصی ( و دوم، تاسیس دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین 

بدین ترتیب در طی سه دهه اخیر، ایران دانشگاه مجازی کشور. 
شاهد رشد کمی مراکز آموزش عالی خود بوده است، به نحوی که 

دانشگاه در کشور وجود دارد 2569طبق آخرین آمار رسمی اینک
پردیس دانشگاهی و  530 دانشگاه آزاد اسالمی با که

 546000مرکز و    466 ، دانشگاه پیام نور با دانشجو1 550000

9Bikfalvi 

10Landry 

11Link& Siegel 

12Bandarian 
13Diane 

14Andrew 

15Braun 
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 1401، زمستان 4شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دانشجو  687000پردیس و  141با دولتی هایدانشگاهو دانشجو 
 بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند . 

طبیعی است که جذابیت های اولیه تاسیس مراکز دانشگاهی تحت 
تاثیر عواملی همچون کاهش نرخ رشد جمعیت کشور ، افزایش 
تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی و کاهش نیاز بازار کار به نیروی 
انسانی کامال فروکش کرد به نحوی که در طی یک دهه اخیر 

د دانشجو روبرو شده و بسیاری از پردیس های دانشگاهی با کمبو
در پرداخت دستمزد اعضای هیات علمی و کارکنان خود با مشکل 
روبرو شده اند.  بدین ترتیب ، جهت سیاست گذاری های آموزش 
عالی ایران در طی ده سال اخیر از رشد کمی به سوی رشد کیفی و 
ازطریق مواردی همچون افزایش تولیدات علمی وتجاری سازی آنها 

 ه است. تغییر یافت
بررسی روند تحوالت دانشگاه های ایران در سال های اخیر حکایت 
از مشتری گرایی،تجاری سازی و گرایش به سوی استقالل اقتصادی 
دارد. بدین لحاظ از جنبه حقوقی و درسطح سیاستگذاری ، تصمیمات 

قانون اساسی  44کالن گرفته شده است. برای مثال، عالوه بر اصل 
ف دولت در بخش های عمومی تاکید دارد ، اسناد که بر کاهش وظائ

الگوی پیشنهادی تدوین باالدستی همچون نقشه جامع علمی کشور، 
های ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پاركبرنامه راهبردی دانشگاه

ساله جمهوری اسالمی  20انداز متن سند نهایی چشم،  علم و فناوری
 هجری شمسی 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ایران، چشم

منشور فرهنگی انقالب اسالمی علم و ، و سند دانشگاه اسالمی، 
ت دانشگاهی پافشاری کرده اند. به برتجاری سازی تولیدافناوری

همین علت  یکی از وظایف شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری 
تصویب سیاست های الزم برای تجاری سازی دستاوردهای 
پژوهشی،انتقال و اشاعه فناوری و توسعه فناوری های نوین اعالم 
شده لذا،این روند گرایش هر چه بیشتر دانشگاه ها و محققان ) 

ی هیات علمی ( را به سوی فعالیت های تجاری در پی خواهد اعضا
به عنوان بزرگ ترین  -داشت. بدین نحو ، دانشگاه آزاد اسالمی 

 -دانشگاه کشور از لحاظ تعداد پردیس ها ، هیات علمی و دانشجو 
در خط مقدم این تغییر سیاست گذاری و هدف جدید نظام آموزش 

ترین رسالت های جدید مدیران و  عالی قرار دارد. لذا یکی از مهم 
برنامه ریزان دانشگاه آزاد اسالمی بررسی شیوه های افزایش منابع 
مالی ازطریق ترغیب اعضای هیات علمی به تولید کاالهای آموزشی 
و فروش آن به دیگر بخشهای اقتصادی است.  البته باید اذعان نمود 

اههای نی، دانشگظرفیت علمی دانشگاهها و پیشبینیهای قانو علیرغم 
ایران وضعیت مناسبی در تجاریسازی نتایج تحقیقات و کارآفرینی 

 .دانشگاهی ندارند
ه در س براساس ویژگیهایی را ها هریک از مؤلفه عباسی اسفنجانی

 می کند.بندی  ای، محتوایی و ساختاری، طبقه دسته عوامل زمینه

عوامل گروه  4و همکاران مدلی مفهومی مشتمل بر  پژوهش جهرمی
فردی، درون سازمانی، برون سازمانی وارتباط دهنده )دروازه بان 

 فناوری( را ارائه دادند.
عوامل فردی و »با عنوان  یپژوهشو پور کریمی در پژوهش جهرمی

یجه نت«نهادی موثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی
گیرد تغییر نهادی اجتماعی )به صورت مستقیم( و از طریق تغییر می

هنجارهای دانشگاه )به طور غیرمستقیم( بر انتخاب نحوه انتشار 

ر ودستاورد )دسترسی عمومی یا ایجاد مالکیت فکری به منظور صد
 .گذاردمجوز و تجاری سازی( تاثیر می

عوامل مؤثر بر تجاری سازی  فروزنده دهکردی وعباسی اسفنجانی 
را عوامل زمینه ای ، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری تقسیم بندی 

 کرده اند.
رستگار و خیاط مقدم عوامل مؤثر را به فردی )انگیزه و روحیه(، 

فرایندها(، ساختاری )قوانین  فرایندی )نظام ارزیابی و آگاهی از
حفاظت از داراییهای فکری و آئین نامه های مرتبط با فعالیت 
تجاری سازی(، محیطی )قوانین و سیاستهای حمایتی و فضای رقابتی(، 
مدیریتی ) نظامارتباطات و تأمین بودجه، بروکراسیاداری و انعطاف 

نیادی هایتاً بپذیری مدیریتی و همچنین ثبات و کارآمدی مدیریتی( و ن
 )نظام آموزشی و ماهیت تحقیقات دانشگاهی( دسته بندی نموده اند.

عوامل درونی شامل الف( سیاست دانشگاه عوامل مؤثر را به سخدری 
در قبال ارتباط با نهادهای خارج ازدانشگاه؛ ب( عملکرد و تجربه 

ج( ویژگیهای  واحدهای دانشگاهی مسئول در تجاریسازی دانش؛
عوامل سیاسی ؛ ب( فرهنگ؛ الف( عوامل بیرونی شامل  دانشگاه و

 دسته بندی کرده است. قانونیج( 

 سازمانی شامل نیروهای دولتی، برون و آراسته عواملجاهد 
 ، پیشرفتنیروهای اقتصادی، نظام آموزشی، قوانین و مقررات کالن

را مؤثر بر تجاری سازی می  پذیری، های فناورانه، رقبا و رقابت
 دانند.

صفری و کالهی عوامل مؤثر را به صورت عوامل نهادی )استقرار 
دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها( ، محیطی )زیرساخت های سخت 
افزاری و نرم افزاری، توانایی جامعه دربهره گیری از تحقیقات 

ی و ظرفیت های بخش صنعت برای دریافت فناوری(، فردی دانشگاه
)خودباوری، انگیزهو توان ریسک پذیری(، سازمانی )وجود پارك 
های علم و فناوری و سازوکارهای چابک برای تجاری سازی(، 
دولتی )تأکید دولت بر تسهیل تبدیل یافته های علمی به نوآوری های 

 ی( تقسیم بندی می کنند.تجاری( و مالی ) نحوه تقسیم عواید مال
گودرزی و همکاران  عوامل مؤثر را به دو دسته عوامل درون 
سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی نموده که هر یک از این 

 عوامل دو نقش بازدارنده و پیش برنده را ایفاء می کنند
.حسین پور و خاکشور عوامل مؤثر بر تجاری سازی پژوهش های 

دسته عوامل درون سازمانی )مشتمل برسیاست  دانشگاهی را به دو
های دانشگاهی، عملکرد نهاده ای مسئول در واگذاری امتیاز و 
ارتباط با صنعت و ویژگی دانشگاه( وعوامل برون سازمانی )عوامل 

 قانونی و اجتماعی( تقسیم بندی نمودند. -فرهنگی، سیاسی
جمعیت  میرغفوری وهمکاران عوامل مؤثر را به عنوان متغیرهای

شناختی )جنسیت، سن، وضعیت تأهل، شغل، رشته تحصیلی و میزان 
فناورانه، بازار، مالی و  -شخصی، فنی -تحصیالت(، عوامل فردی

 قانونی تقسیم بندی نموده اند. -اداری
میگون پوری و همکاران عوامل مؤثر را به دو دسته عوامل سازمانی 

ازمان؛ اهداف، خط )مشتمل بر منابع سازمانی؛ رهبری ومدیریت س
مشی و مدیریت سازمان؛ فرایند سازمان؛ منابع انسانی؛ فرهنگ 
دانشگاه؛ سرمایه اجتماعی؛ پیشینه دانشگاه؛ روابط خارجی سازمان 
و مراکز میانی( و عوامل محیطی ) دولت، زیرساخت، بازارمالی، 
ویژگی صنعت و عوامل اجتماعی( تقسیم بندی نموده اند. منظور از 
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یانی، وجود فن بازارها وایجاد مراکز رشد و پارك های مراکز م
 علم و فناوری در راستای کاهش فاصله بین صنعت و دانشگاه است. 

عوامل فردی شامل خودکارآمدی، موفقیت طلبی،  و همکارانجاهد 
قدرت طلبی، خالقیت و نوآوری، رقابت طلبی و منبع کنترل درونی 

 موثر می دانند. در تجاری سازی نتایج پژوهشیرا 
مدار )نیروی انسانی متخصص،  عوامل پژوهشو همکاران  نیکنام

گذاری،  پژوهشگران، هدف پذیری خلق ایده سودآور، انعطاف
 مالی، مشتری مدار )تأمین سازی(؛ عوامل صنعت سنجی، مدل نامکا

 های تکنیکی(؛ عامل مداری، انعطافپذیری مدیران صنایع، فرصت
دولت )تأمین مالی، ایجاد سیستم ملی نوآوری، ایجاد مراکز رشد و 

ای علمی و  و فناوری، ایجاد بازار(؛ عامل پارکه های علمی پارك
تعامل، گسترش فرهنگ تحقیق،  بی،فناوری و مراکز رشد )بازاریا

فن بازار، تأمین مالی، تأسیس مجالت کاربردی،ایجاد مزیت رقابتی( 
پذیر،کشش  گذارمخاطره و عامل محیط )نظام اطالعرسانی، سرمایه

 ( را موثر بر تجاریپذیری مشتریان، وضعیت اقتصاد بازار، انعطاف
 .سازی می دانند

مراکز دانشگاهی به صنایع،  های معرفی توانمندی اسالمی و محمدی
ل ای، سیستم اداری مستق رشته بین تحقیقات بازاریابی، ارائه خدمات

های مشترك دانشگاه وصنعت در سطح  و پاسخگو، تعریف پروژه
 های قراردادهای کار معین، کارگیری دانشجویان در پروژه ملی، به

کارگیری نیروی انسانی متخصص، تسهیل ارتباطات و تبادل  به
 های تجاری اطالعات دانشگاه وصنعت، هدایت و مشاوره در پروژه

سازی آزمایشگاهی و  نمونه سازی، تسهیالت مالی برای طراحی،
سازی محصول، توسعه بازار وایجاد بازار،تسهیل تأمین  تست و بهینه

ا ه بخشی متقابل دانشگاه ها از خارج، انگیزه نیروی انسانی پروژه
را از جمله عوامل موثر بر  یسک مالیاز طریق کاهش ر و صنایع

 تجاری سازی معرفی کرده اند.
های برانگیزاننده برای  سیاستعواملی همچون  پورعزت و همکاران

مالی، ساختارهای  های سازی، حمایت اساتید در توزیع درآمد، شبکه
 را موثر بر تجاری سازی می دانند. الزم و تأمین آزادی عمل استادان

محیطی به شرایط جامعه و کشور به لحاظ  عوامل یروزمنشف
 هاو دسترسی به خدمات مربوط می اقتصادی، سیاسی، زیرساخت

سازی نیست؛  تجاری شان در اختیار مجری پروژه شود که کنترل
 قابلیت عوامل سازمانی شامل تیم، مدیریت منابع انسانی، ساختار،

 ویژگیهایهای فنی، مالی و بازاریابی اعضای تیم مدیریت پروژه و 
 را موثر بر تجاری سازی می دانند. پروژه

مدیریت ارشد، خصوصیات عواملی همچون  رادفر و همکاران
گیری  شکل سازمانی و عملیاتی، استخراج مفاهیم محصول جدید،

از جمله عوامل موثر بر تجاری  تیم خطرپذیر و مدیریت پروژه
 سازی معرفی کرده اند.

بازارها،  های فناوری، فن د، پاركمراکز رشن محمدنژاد ودالنگیزا
رسانی  ارزیابی علمی اختراعات و حمایت ازنوآوری، نظام اطالع

و  های پژوهش ها و تجهیزات، سیاست و اولویت آزمایشگاه
ا ر فناوری، اعتبارات تحقیقاتی بخش دولتی از عوامل تولید داخل

  موثر بر تجاری سازی می دانند.
انونی، های ق بینی ها و پیش دانشگاه متأسفانه با وجود ظرفیت علمی

سازی نتایج تحقیقات  های ایران وضعیت مناسبی در تجاری دانشگاه

و با وجود فعالیت مراکز  )23و کارآفرینی دانشگاهی ندارند )
های ذیربط دیگر در چند سال اخیر،  کارآفرینی دانشگاهی و برنامه

کارهای  های کارآفرینانه و تعداد کسب و نرخ ایجاد فعالیت
. با جمع بندی نوآورانه در ایران، از میزان متوسط جهانی کمتر است

پاسخ به این سوال است  پژوهش موارد ذکر شده در واقع هدف این
که اوال چرا با وجود تغییر نگاه به دانشگاه ها و اهمیت تجاری 

تحقیقات دانشگاهی هنوز دانشگاه آزاد اسالمی به خوبی سازی 
این زمینه موفق باشد و ثانیا عوامل موثر بر تجاری  نتوانسته است در

 تحقیقات دانشگاهی کدامند.سازی 
 

 مواد و روش ها
های مرتبط با عوامل هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقوله

ی است. در دانشگاه آزاد اسالم یدانشگاه یقاتتجاری سازی تحق
شامل روش تحقیق حاضر کیفی از نوع داده بنیاد و جامعه آماری 

کلیه اعضای هیات علمی در رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد 
 20اسالمی و مالك انتخاب نمونه تحقیق، سابقه تدریس بیش از 

سال و درجه دانشیاری بود.برای انتخاب نفر اول در نمونه تحقیق از 
( و برای Targeted Samplingشیوه نمونه گیری هدفمند )

گلوله برفی استفاده شد.  برای جمع انتخاب افراد بعدی از روش 
آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه هدفمند 
استفاده گردید. در مرحله نخست مقاالت وکتب و پایگاه های 
اطالع رسانی مرتبطبا موضوع تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفته و عوامل احتمالی تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی 

سوال  10ائی شدند. در مرحله دوم مجموع یافته ها به صورت شناس
اصلی برای استفاده در مرحله مصاحبه تهیه و تنظیم شدند. در مرحله 

استادان گروه مدیریت دانشگاه چند جلسه بـا حضـور  سوم و طی
و کفایت آنها برای  سواالت، صحت آزاد اسالمی پردیس قزوین

زی  تحقیقات دانشگاهی در عوامل موثر بر تجاری ساشناسایی 
گردید. در گام بعدی مصاحبه های بررسی دانشگاه آزاد اسالمی 

نیمه ساختار یافته با افراد منتخب آغاز گردید. زمان انجام مصاحبه 
 17دقیقه بود و پس از انجام مصاحبه با  22و  1ها بطور میانگین 

 23ا تنفر اشباع نظری حاصل گردید ولی برای کسب اطمینان بیشتر 
مصاحبه ادامه یافت.  پس از اتمام مصاحبه ها از روش تحلیل 

(  ، کدگذاری Open codingمحتوی و تعیین کدکذاری اولیه )
 Selective( و کد کذاری گزینشی)Axial codingمحوری )

coding  ( استفاده شد. با توجه به نظرات کروسول ومیلر )2000 )
 ضر اقدامات زیر انجام گرفت: برای تعیین روایی و پایائی تحقیق حا

اعتبار : اختصاص زمان کافی به پژوهش و تایید فرایند پژوهش 
تن از اساتید گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی قزوین و  3توسط 

 استفاده از دو کدگذار برای تعیین صحت کدگذاری اولیه 
عضو  4انتقال پذیری : کسب نظر و تایید یافته های پژوهش توسط 

 ت علمی که با آنها مصاحبه نشده بود.هیا
 اطمینان پذیری : ثبت و ضبط کلیه مراحل پژوهش با شرح جزئیات

 

 یافته ها
تحلیل داده های مرتبط با پیشینه پژوهش منتج به تهیه مفاهیمی 
گردید که بنیان سواالت مصاحبه را تشکیل دادند. بر اساس تحلیل 
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  و همکاران     بیادار هیرش  182

 

 1401، زمستان 4شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

پیشینه پژوهش ، مهم ترین عوامل موثر بر تجاری سازی پژوهش 
های دانشگاهی را می توان به دوگروه کلی عوامل درون سازمانی و 

 ( :  1برون سازمانی تقسیم کرد ) جدول 

 
 
 

 
 : عوامل موثر اصلی و مؤلفه های منتج ازادبیات پژوهش 1جدول

 مؤلفه ها عوامل اصلی

 درون سازمانی

عملکرد و تجربه واحدهای  /خارج ازدانشگاهسیاست دانشگاه در قبال ارتباط با نهادهای 
وجود پارك های علم و فناوری و سازوکارهای چابک  /سازی دانش دانشگاهی مسئول در تجاری

 در دانشگاه/ نیروی انسانی متخصصبرای تجاری سازی در دانشگاه/ مدیریت منابع انسانی و 
مدیریتی و همچنین ثبات و فرهنگ حمایت از تجاری سازی در دانشگاه/ انعطاف پذیری 

 سودآور های خلق ایده ایجاد پارك های علم و فناوری در ساختار دانشگاه/ کارآمدی مدیریتی/
 های برانگیزاننده برای اساتید در توزیع درآمد سیاست دانشگاهی/ پژوهشگران پذیری انعطافو
یریت دانش شامل پذیری و شایستگی در مد توانمندی پاسخگویی، انعطاف /مالی های حمایتو

 / پژوهشگران ایجاد انگیزه و روحیه در /فرایندها، زیرساختارها و پیوندهای استراتژیک افراد،
 خودکارآمدی، موفقیت طلبی، قدرت طلبی، خالقیت و نوآوری، رقابت طلبی و منبع کنترل درونی

از  ین حفاظتقوان تجاری سازی در دانشگاه/ کننده و تسهیل وجود قوانین تسریع / پژوهشگران
نظام ارزیابی و آگاهی از  داراییهای فکری و آئین نامه های مرتبط با فعالیت تجاری سازی/

 فرایندها

 برون سازمانی

فرهنگ حمایت از  از تجاری سازی/ نیروهای اقتصادی، نظام آموزشی نیروهای دولتی،حمایت 
فکری/ قوانین و سیاست های قوانین شفاف و غیرمبهم در زمینه مالکیت  فعالیت تجاری سازی/
 تأکید دولت بر تسهیل تبدیل یافته های علمی به نوآوری های تجاری/ // حمایتی و فضای رقابتی

 /و فناوری،  های علمی ایجاد مراکز رشد و پارك و ایجاد سیستم ملی نوآوری و تأمین مالی
نعت برای دریافت توانایی جامعه دربهره گیری از تحقیقات دانشگاهی و ظرفیت های بخش ص

 فناوری

پس از انجام مصاحبه ها ، محتوی آنها به نحو دقیق به متن برگردانده 
شد وکدگذاری باز به صورت پاراگراف به پاراگراف توسط محقق 
اصلی صورت پذیرفت. در این مرحله نکات کلیدی هر مصاحبه در 
رابطه با عوامل موثر بر تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی 

نمونه ای از متن مصاحبه  2دول شناسائی و کدگذاری گردید. در ج
 213و کدهای باز مستخرج شده نشان داده شده است.در این مرحله 

 کد توصیفی از مصاحبه ها به دست آمد. 
 

 
 : مثال های مرتبط با نحوه استخراج مفاهیم از مصاحبه ها2جدول 

 اولیهمفهوم  کد توصیفی کد تعداد مراجع نقل قول منبع کد

P6  تأکید دولت بر تسهیل تبدیل یافته های علمی
 به نوآوری های تجاری

 
2 

T12 
حمایت دولت از 

 تجاری سازی
 عوامل دولتی

P11  تاکید بر ایجاد پارك های علم و فناوری در
 ساختار دانشگاه

 
5 

T8 عوامل ساختاری ساختار دانشگاه 

پس از کد گذاری اولیه وپس از بازبینی مکرر وتعیین شباهت ها و 
تفاوت ها ، کدهایی که محتوی مشترك داشتند در یکدیگر ادغام 

کد در رابطه  33و با توجه به یافته های پیشینه پژوهش باالخره  

با عوامل موثر بر تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی شناسائی و 
 گرفتند. کد محوری قرار  8در قالب 
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 188.... سازی تجاری بر مؤثر عوامل بندی اولویت و شناسایی  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

 
 گزاره مفهومی 213مرحله کد گذاری باز :  

 گزاره مقوله ای 33مرحله کدگذاری محوری : 
/ وجود سازی دانش عملکرد و تجربه واحدهای دانشگاهی مسئول در تجاری /سیاست دانشگاه در قبال ارتباط با نهادهای خارج ازدانشگاه

 در دانشگاه/ نیروی انسانی متخصصپارك های علم و فناوری و سازوکارهای چابک برای تجاری سازی در دانشگاه/ مدیریت منابع انسانی و 
فرهنگ حمایت از تجاری سازی در دانشگاه/ انعطاف پذیری مدیریتی و همچنین ثبات و کارآمدی مدیریتی/ ایجاد پارك های علم و فناوری 

 های برانگیزاننده برای اساتید در توزیع درآمد سیاست دانشگاهی/ پژوهشگران پذیری انعطافو سودآور های خلق ایده ر دانشگاه/در ساختا
فرایندها، زیرساختارها و پیوندهای  پذیری و شایستگی در مدیریت دانش شامل افراد، توانمندی پاسخگویی، انعطاف /مالی های حمایتو

خودکارآمدی، موفقیت طلبی، قدرت طلبی، خالقیت و نوآوری، رقابت طلبی و منبع  / پژوهشگران ه و روحیه در/ ایجاد انگیزاستراتژیک
تجاری سازی در دانشگاه/ قوانین حفاظت از داراییهای فکری و آئین نامه های  کننده و تسهیل وجود قوانین تسریع / پژوهشگران کنترل درونی

 یقاتقاز تح یتتوسعه پنج ساله( در حما یها)در برنامه یدولت ینوجود قوانرزیابی و آگاهی از فرایندها/مرتبط با فعالیت تجاری سازی/ نظام ا
در  یدانشگاه یقاتکمک به  تحق یبرا یبخش خصوص گذارییهاز طرف دولت و سرما یکاف یمال ی/منابعدر دانشگاه آزاد اسالم یدانشگاه

ردن بو بهره یدانشگاه یقاتیتحق یهاگروه آزادازایجاددانشگاه  یمال /حمایت(یبخش خصوص یتو حما یدولت یالت)تسه یدانشگاه آزاد اسالم
در دانشگاه  یپژوهش یزاتتجه /داشتنکار ماهر و متخصص در منطقه یرویهمچون ن هایییهسرما ها ازامکانات دانشگاه/وجودشرکت

 و یابیو بازار یمشاوران اقتصاد /وجودآزاد یدر دانشگاه ها یعلم یئته یدر اعضا یاز/تنوعمورد ن یو دانش یبه  منابع اطالعات /دسترسیمادر
ارك علم پ ی،و توسعه )مراکز رشد، دفاتر انتقال فناور یقتحق یتیحما هایی/زیرساختدانشگاه یقاتیتحق یهادر گروه یاجتماع یهفعاالن سرما

 بیتصو یدر سازو کارها /تسهیلو دانشگاه یدانشگاه یقاتیتحق یهاگروه یبا همکار یمل هایو کارگاه یشگاههاآزما یانداز /راه( یو فناور
از تجاری سازی/ فرهنگ حمایت از فعالیت  نیروهای اقتصادی، نظام آموزشی نیروهای دولتی،ی/حمایت دانشگاه یقاتیتحق یهاگروه یراه انداز

یاست های حمایتی و فضای رقابتی/ تأکید دولت بر تسهیل تبدیل تجاری سازی/ قوانین شفاف و غیرمبهم در زمینه مالکیت فکری/ قوانین و س
/ توانایی و فناوری،  های علمی ایجاد مراکز رشد و پارك و ایجاد سیستم ملی نوآوری و تأمین مالی یافته های علمی به نوآوری های تجاری/

 اوریجامعه دربهره گیری از تحقیقات دانشگاهی و ظرفیت های بخش صنعت برای دریافت فن
 

 مولفه نظریه 5مرحله کد گذاری انتخابی : 
 ساختاری-عوامل سازمانی

 اجتماعی  -فرهنگی عوامل
 قانونیسیاسی و  عوامل

 عوامل دولتی
 عوامل فردی

 فرایند تقلیل داده ها درسه مرحله کدگذاری:  1شکل 
 5همانگونه که مشاهده می گردد تحلیل مصاحبه ها منتج به تعیین 

مولفه یا عامل اصلی تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی گردید. 
برای تعیین اولویت عوامل موثر از دو روش استفاده گردید . اول ، 
قضاوت شخصی محقق اصلی با توجه به فضای حاکم بر هر مصاحبه 

ونده بر اهمیت و نقش عوامل و دوم ، و میزان تاکید هر مصاحبه ش
بررسی مجدد مصاحبه ازطریق گوش دادن به سخنان ضبط شده 
مصاحبه شوندگان و مطالعه متن مصاحبه ها توسط دو تن از استادان 
رشته مدیریت در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین به عنوان همکاران 
تحقیق. نتایج حاصل از این دو روش نشان می دهد که عوامل 

ساختاری جامعه ایران مهم ترین عامل برای تجاری سازی -سازمانی
پژوهش های دانشگاهی است. عوامل مهم دیگر به ترتیب اولویت 

قانونی ، سیاسی و  عوامل،اجتماعی  -فرهنگی عواملعبارتند از : ، 
 عوامل دولتی و عوامل فردی.

 
 گیری نتیجه
 فرآورده ها ،خدماتسازی به معنای تبدیل نتایج پژوهش به  تجاری

توانند موضوع معامالت تجاری  می و فرآیندهایی است که

پژوهش و ارزش آفرینی  و بر کاربردی کردن نتایج( 24باشند)
اقتصادی آنها تاکید دارد. گسترش این رویکرد به پژوهش و نقش 

در توسعه و پیشرفت جوامع باعث شده است تا بسیاری  آن یآفرین
برنامه های علمی خود قرار  أس سیاست ها واز کشورها آن را در ر

دهند تا دانشگاه ها از این راهگذر هم نقشی ایجابی و بیش از گذشته 
رشد و پیشرفت کشور ایفا کنند و هم بودجه مورد نیاز را برای  در

پژوهشی خود فراهم کنند. در ایران  های ادامه و گسترش فعالیت
ناحیه  صیص منابع و چه ازنیز این تغییر و تحوالت چه از ناحیه تخ

تغییر پارادیم اقتصادی، مسئوالن و سیاست گذاران دانشگاه ها را 
نموده است؛ در برنامه های کالن کشور  ناگزیر به توجه به این مهم

 برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، سند چشم انداز از جمله 

 بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور بستر قانونی کالن به منظور
و سازوکارهای اجرایی آن پیش  ها گسترش تجاری سازی پژوهش

ت و تجاری سازی علم در برنامه ششم توسعه جنبه بینی شده اس
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عوامل  .عملیاتی پیدا می کند

ساختاری جامعه ایران مهم ترین عامل برای تجاری سازی -سازمانی
پژوهش های دانشگاهی است. عوامل مهم دیگر به ترتیب اولویت 
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  و همکاران     بیادار هیرش  181

 

 1401، زمستان 4شماره ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

قانونی ، سیاسی و  عوامل،اجتماعی  -فرهنگی عواملعبارتند از : ، 
 عوامل دولتی و عوامل فردی.
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