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دانش با استفاده از روش کیوسازي ها و موانع تجاريبندي چالششناسایی و دسته

*2، الهام حیدري1اصغر پورعزتعلی

گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهراندانشیار -1
کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران-2

چکیده
می پردازند؛ به عبارت دیگر، ها عالوه بر پژوهش و آموزش، به ایفاي نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادي جامعه نیز امروزه دانشگاه
طور مطلوب دانش خود را اند بههاي ایران نتوانستهست که هنوز دانشگاهااین در حالی.سازي دانش به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده استامروزه تجاري
هاي شناسایی شود و سپس با استفاده از تحلیل عاملی کیو، ذهنیتسازي دانش در این مقاله تالش شده است با استفاده از روش کیو موانع تجاري. تجاري نمایند

هاي باشد و همچنین رویکردي است که در آن ذهنیتروش کیو ترکیبی از دو روش کیفی و کمی می. مختلف افراد نسبت به این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد
41از بررسی ادبیات تحقیق و انجام ده مصاحبه با خبرگان آگاه در این حوزه، حدود در این تحقیق پس. گرددمختلف افراد نسبت به یک موضوع شناسایی می

عامل یا 3کنندگان به ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، ذهنیت مشارکتبر اساس یافتهدر نهایت، . بندي شدکنندگان اولویتتوسط مشارکتومانع شناسایی گردید
سازي دانش در میان خبرگان ایج حاصل از تحقیق نشان داد سه دیدگاه مختلف یا الگوي ذهنی نسبت به موانع تجاريعبارت دیگر، نتشد؛ بهبندي گروه دسته

.آگاه وجود دارد

سازي، روش کیو، دانشگاه تهرانسازي دانش، تحقیقات دانشگاهی، موانع تجاريتجاري: هاکلیدواژه

'مقدمه-1

ها عالوه و آنتغییر یافته هادانشگاهها نسبت به نگرشامروزه 
بر پژوهش و آموزش، به ایفاي نقش در جهت مأموریت 
جدید مشارکت در توسعه اقتصادي جامعه نیز می پردازند 

تا چندي پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از . ]2و1[
کردند و رسالت اصلی خود را سازي پژوهش امتناع میتجاري

صرفاً تولید دانش بدون توجه به کاربرد آن در عرصه تولید 
ها این وضع به تدریج به خاطر فشار بر دانشگاه. دانستندمی

ي ایجاد هایی برابراي مشارکت در توسعه اقتصادي و فرصت
از سوي دیگر، بیانیه جهانی آموزش . ]3[ثروت، تغییر یافت 

میالدي توسط یونسکو منتشر شد، 1998که در سال 1عالی

elhamheydari@ut.ac.ir: نویسنده عهده دار مکاتبات*
1- UNESCO document of Higher Education

فشار وارده بر انتقال تجاري دانش از دانشگاه به صنعت را 
هاي بیانیه مذکور مراکز آموزش عالی و دانشگاه. افزایش داد

. للی دعوت نمودالمکشورهاي جهان را به همگرایی بین
سازي بنابراین، به منظور تطبیق با روندهاي جهانی، تجاري

. ]4[دانش یکی از ملزومات اساسی قلمداد شد 
هاي ایران به تجارت دانش از یک مزیت امروزه ورود دانشگاه

ست که ابه یک ضرورت تبدیل گشته است و این درحالی
نحوي مؤثر اند به هنوز نتوانستهماهاي کنونیدانشگاه

هاي علمی خود را وارد صنعت کنند و تعاملی مؤثر بین یافته
تعیین علت واقعی این مسئله، .صنعت و دانشگاه برقرار سازند

ها و موانع مستلزم انجام مطالعات بنیادین در رابطه با چالش
باشد که این مسئله خود تأکیدي بر ضرورت انجام موجود می

است که آن این مقاله،اصلی سوالپس . تحقیق پیش رو است

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390پاییز، 1، شماره چهارمسال 
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سازي دانش وجود دارد و چه موانعی در فراگرد تجاري
یا الگوهاي ذهنی نسبت به این مقوله هصاحبنظران چه دیدگا

ها دارند؟ در همین راستا، محقق ابتدا به دنبال شناسایی چالش
و موانعی خواهد بود که انتقال تجاري محصوالت دانشگاهی 

ا محدودیت مواجه ساخته است و در نهایت به بازارها را ب
. الگوهاي ذهنی حاکم در این زمینه را شناسایی خواهد کرد

پیشینه پژوهش-2
سازي دانش اهمیت و مفهوم تجاري1- 2

. اي طوالنی استسازي دانش و فناوري، داراي سابقهتجاري
ها و دانش صورت محدود، فناوريهدر گذشته، هرچند ب

هاي علمی، به بازار عرضه شده و تجاري پژوهشحاصل از 
سازي دانش و رسد شروع تجاريولی بنظر می. شدندمی

هاي همکاري بین دانشگاه و صنعت در سال فناوري با بحث
هاي اخیر از جمله تحوالت دهه. ]5[اتفاق افتاده است 1862
شدن، افزایش رقابت فناورانه بین کشورها، افزایش جهانی
ها را هاي ملی و جهانی، و ایجاد شرایطی که دانشگاههزینه

هاي جدید در جوامع کفائی مالی و ایفاي نقشوادار به خود
سازي دانش و همچنین اهمیت سازد، افزایش تجاريمی

. ]6[سازد سازي دانش را آشکار میپژوهش در زمینه تجاري
سازي از ابعاد گوناگونی مورد پژوهش قرار گرفته تجاري

توان به سازي را میباید توجه داشت که فرایند تجاري. است
پردازي، مرحله ایده: سه مرحله مجزا تبدیل نمود که عبارتند از

در این . سازي آنمحصول و درنهایت تجاري/توسعه فناوري
فرایند ابتدا یک ایده که به اندازه کافی بازار دارد از منابع 

در مرحله توسعه این .یابدمختلف ایجاد شده و پرورش می
از این . شودایده به فناوري یا محصول مورد نظر تبدیل می

سازي دانش در حقیقت دانشی است روي، منظور از تجاري
عبارت دیگر دانش که مراحل مذکور راطی کرده است و یا به

بسیاري از . 1]7[ست که وارد بازار شده است اايفناورانه

است که نیاز،ینیدر علوم انسانيسازياوصاف منظور از تجارنیبا ا-1
بازار به مرحله دوم توسعه ازیبا توجه به نیدر حوزه علوم انساندیاساتيهادهیا

است در مرحله الزم به ذکر.رسد و سپس وارد بازار گرددبمحصول /يفناور
همانطور که . شودیارائه نمیمحصول، لزوماً محصول ملموس/يتوسعه فناور

به محصوالت ،یدانش در حوزه علوم انسانيسازيدر اکثر مواقع تجاردیدانیم

ازي را فرآیند انتقال دانش و سمحققان در حالت کلی تجاري
فناوري از مراکز تحقیقاتی به صنایع و یا کسب و کار جدید 

، ]10[3، روسول]9[2توان به رنددانستند که از میان آنها می
از مفهوم ]11[و همکارانش 4در این راستا توله. اشاره نمود

سازي دانشگاهی به جاي تجاريفکريهايسازي داراییتجاري
را مترادف با کارآفرینی فناوري استفاده و درواقع آندانش و 

آنان کارآفرینی دانشگاهی را شکل . دانشگاهی قلمداد کردند
این معتقدندخاصی از انتقال دانش و فناوري تعریف کرده و 

ها و دهد که پژوهشگران از دانشگاهپدیده زمانی رخ می
دانش نهادهاي پژوهشی غیرانتفاعی، تصمیم به تجاري سازي 

. گیرندتولید شده و یا توسعه یافته در موسسات خود می
هاي با توجه به اینکه هر یک از تعاریف مطرح شده جنبه

دهد، سازي را مورد توجه قرار میگوناگونی از مفهوم تجاري
از این رو اهم تعاریف مطرح شده در این زمینه، در قالب 

ذیرفته از براساس استنتاج صورت پو شودمطرح می1جدول
سازي ، تعریفی از تجاريآنمرور و تحلیل تعاریف موجود در 

دانش که مناسب با فضاي علوم انسانی باشد، توسط محقق 
سازي دانش هر فعالیت تجاري":استنتاج گردیدبدین شرح 

باشد که منجر به خلق محصوالت و اعضاي هیات علمی می
بتواند در توسعه اقتصادي و اجتماعی کهخدمات دانشی شود 

شایان . "جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم موثر باشد
. استذکر است، این تعریف مبناي انجام پژوهش قرارگرفته

معتقدند همکاري دانشگاه و صنعت، 5اتزکویتز و همکارانش
زیرا. سازدتر میها غنیپردازي را در دانشگاهنظریه

هاي مسائل صنعت آشنا شده و نظریهدانشگاهیان با
دهند و چرخه نظریه و عمل بهتر تري را ارائه میکاربردي

اشاره نمود که BSCبه مدل توانیمثال ميبرا. گرددینملیملموس بازار تبد
ها و ارائه شد و امروزه در اکثر سازمان]Norton & Kaplan]8توسط 

از صاحبنظران به یامروزه برخ،يرونیاز ا. ردیگیمورد استفاده قرار معیصنا
را مشابه با یدانش در حوزه علوم انسانيسازيمطرح شده، تجاریژگیولیدل

به عبارت دانند؛یمیمهندس- یحوزه علوم فنيافزارنرميهابخشيسازيتجار
. ردیگینرم قرار ميهايفناوريهادر حوزهیعلوم انسانيسازيتجارگرید

يسازيو تجارشوندینرم محسوب ميحوزه، فناورنیایپژوهشيدستاوردها
. نرم استيهايفناوريسازيآنها، تجار

2- Rand
3- Rothwell
4- Toole et al.
5- Etzkowitz et al.
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در "برنده- برنده"بنابراین نوعی رابطه . ]3[گیردشکل می
. ]18[گرددتعامالت بین صنعت و دانشگاه برقرار می

سازي تحقیقات به حدي است که در حال اهمیت تجاري
اي در کشورهاي پیشرفته خدمات مشاورهحاضر تعداد مراکز 

طوري که از دهه به. صنعتی به سرعت در حال افزایش است
، در کشور آمریکا تعداد دفاتر انتقال 2002تا سال 1980

.]3[دفتر افزایش یافته است200دفتر به 25فناوري از 

سازي دانش موانع تجاري2- 2
گرد اگرچه تحقیقات بسیاري موانع موجود در فرا

اند، اما متأسفانه اکثر تحقیقات سازي را بررسی نمودهتجاري
. اندمهندسی متمرکز گشته-انجام شده، در حوزه علوم فنی

-سازي در جهان در حوزه علوم فنیتوان گفت تجاريمی
سازي در مهندسی پیشرفت بسیاري نموده است اما تجاري
قرار تريحوزه علوم انسانی نسبت به آن، در جایگاه عقب

سازي در حوزه علوم انسانی در ابتداي در ایران تجاري. دارد
که به تازگی با مطرح نمودن الگوي طوريمسیر قرار دارد به

له مورد توجه قرار گرفته اایرانی پیشرفت، این مس-اسالمی
ست که ادر حال حاضر کشور آمریکا تنها کشوري. است

به رسمیت شناخته و هاي نرم در حوزه علوم انسانی را فناوري
اگر چه محققان . ]4[امکان ثبت آنها را فراهم نموده است

سازي اند که موانع تجاريابتدا به دنبال بررسی تحقیقاتی بوده
اما متاسفانه در این ،اندرا در حوزه علوم انسانی بررسی کرده

توان راستا تحقیق قابل ذکري یافت نشد، در این میان فقط می
سازي در اشاره نمود که موانع تجاري1رنوکببه تحقیق کا

عدم : استحوزه علوم انسانی را بدین شرح شناسایی نموده
سازي دانش، عدم توجه به وجود قوانین حمایت کننده تجاري

فقدانهاي فناوري نرم، سازي در حوزهپیامدهاي تجاري
سازي اي متناسب با مفهوم تجاريروشهاي تحقیق چند رشته

هاي ارتباطی مناسب در این حوزهم وجود حلقهدانش، عد
راموانعکهیقاتیتحقازبخش،نیادرلیدلنیبه هم. ]19[
استفادهباشند،یخاصحوزهبهمحدودنکهیابدون،یطورکلبه

یمورد بررس2موانع در قالب جدولنیاادامه،دراست،شده
.قرار گرفته است

1- Cokburn

کرات توسط محققان در ترین موانعی که به برخی از عمده
سازي دانش شناسایی شده است بدین شرح فراگرد تجاري

مخالفت برخی دانشگاهیان با انتقال تجاري دانش : باشدمی
مدیریتی نظام پذیري ، وجود بوروکراسی و عدم انعطاف]24[

، عدم آزادي عمل استادان در مشارکت در ]25[دانشگاه 
متفاوت فعاالن صنعت ، فرهنگ ]23[هاي کسب و کار فعالیت

سازي ، عدم انگیزه دانشگاه به تجاري]26[و دانشگاهیان 
هاي فکري ، ، قوانین ضعیف حفاظت از دارایینیز، و]27[

هاي دولتی، عدم شناخت دانشگاه وابستگی دانشگاه به بودجه
هاي بخش کسب و کار، منابع متفاوت از نیازها و اولویت

هاي مالی دانشگاه م حمایتفعاالن صنعت و دانشگاهیان، عد
برداري از دانش تولید شده توسط از پژوهشگران براي بهره

آنها، منافع ناکافی اختصاص داده شده براي انتقال فناوري 
از ) پژوهشگران(توسط دانشگاه، ناکافی بودن سهم استادان 

.]28و23،25،26[سازي درآمدهاي حاصل از تجاري
فعاالن آنها نیز مورد توجه هاي صنعت و دانشگاه و تفاوت

هاي بین در میان تفاوت. برخی پژوهشگران قرار گرفته است
هاي موجود در اهداف دو توان به تفاوتصنعت و دانشگاه می

هاي دانشگاهی، تفاوت طرف، طوالنی بودن زمان پژوهش
هاي افراد در دانشگاه و صنعت، تفاوت در نکات مورد انگیزه

االت پژوهشی متفاوت در این دو بخش تأکید و در نتیجه سئو
.]30و29[اشاره کرد 

الزم به ذکر است که در کشور ما نیز تحقیقاتی در زمینه 
فکور با . سازي و عوامل و موانع آن انجام گرفته استتجاري

سازي، مهمترین موانع مروري بر مفاهیم نظري تجاري
هاي ایران را در قالب سهسازي دانش در دانشگاهتجاري

از؛ عدم وجود قوانین و گزاره اصلی مطرح کرد که عبارتند 
سازي و انتقال هاي تجاريمقررات مورد نیاز فعالیت

تکنولوژي در بخش دانشگاهی، خصوصاً در ارتباط با حقوق 
هاي فکري حاصل از بخش دانشگاهی کشور؛ مالکیت دارایی

سازي هاي تجاريمالی مورد نیاز جهت فعالیتتأمین منابععدم
در بخش دانشگاهی کشور؛ عدم حمایت از تأسیس و تقویت 

.]12[در بخش دانشگاهی فناوري نهادهاي انتقال 
در تحقیقی دیگر پورعزت و همکاران، با استفاده از روش 

بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت "نظرسنجی، 
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هاي ارتباطی میان ضعف ارتباطات و فقدان شبکه"، "دانشگاه
را به منزله "گذاران، فعاالن صنعت و دانشگاهیانسرمایه

سازي دانش شناسایی نموده و عواملی مهمترین موانع تجاري
قوانین "، "فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان"چون 

، "هاي فکري در سطح ملیضعیف حفاظت از دارایی

ضعف اطالعات "، "هاي دولتیوابستگی دانشگاه به بودجه"
و "هاي بخش کسب و کارباره نیازها و اولویتدانشگاه در

را "سازي دانشعدم احساس نیاز در دانشگاه براي تجاري"
. ]31[سازي دانش قلمداد کردند از سایر موانع تجاري

سازياهم تعاریف مطرح شده در زمینه تجاري) 1جدول 
نویسندهتعاریفردیف

به محصوالت قابل عرضه هاي تحقیقاتی را ها و سازمانسازي تحقیقات فراگردي است که دانش تولید شده در دانشگاهتجاري1
هاي این فراگرد مستلزم همکاري و تعامل جدي مراکز آموزش عالی و سازمان. کنددر بازار یا فراگردهاي صنعتی تبدیل می

.گذاري، کارآفرینان و افراد علمی استهاي مالی و سرمایههاي صنعتی ، سازمانتحقیقاتی وابسته به دولت، شرکت

]12[فکور 

هاي تحقیقاتی و تبدیل آنها به محصوالت هاي جدید یا دادهتحقیقات فرآیندي است که در آن، توسعه ایدهسازيتجاري2
.شودتجاري یا خدمات و در نهایت ارائه به بازار دیده می

]13[1زوا

با بازار ختم بازار آغاز شده و به کارکردهاي پایدار محصول متناسب -سازي فراگردي است که از بینش فناوريتجاري3
.شودمی

]1[2جولی

به یک موقعیت سودآور "فناوري"سازي را به عنوان تبدیل یا انتقال تجاريشده، با توجه به مراحل سه گانه مطرحبندریان 4
هاي خصوصی، مواد، ها، فراگردهاي دریافت حق اختراع یا سایر مالکیتکند که مقصود از فناوري، فنون، تکنیکتعریف می

.هاستها و نظایر آنزات، سیستمتجهی

]14[بندریان 

، فرایند، نظاماز یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور بکارگیري آن در فناوريانتقال دانش و سازي تجاري5
.باشدمیمحصول و یا یک روش انجام کار

همکاران و 3آندره
]15[همکاران 

]16[نوريقاضی.باشدتحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهاي جدید میانتقال دانش و فناوري از مراکز فرآیند 7
]17[4اسپلینگهاي اقتصادي فراگرد انتقال و تبدیل دانش نظري موجود در نهادهاي دانشگاهی به برخی انواع فعالیت8
خدمت جدید است که منجر به رشد سازي آن روي یک محصول، فراگرد یا اي جدید و پیادهسازي شامل تولید ایدهتجاري9

. شودپویاي اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و افزایش سود خالص براي بنگاه کسب وکار نوآور می
]11[5اراب

سازي دانشموانع شناسایی شده در زمینه تجاري) 2جدول 
نویسندگانموانع شناسایی شدهردیف

هاي فرهنگی میان دانشگاه نیاز به حمایتهاي فنی، تفاوتانتظارات متفاوت مالی، مشکالت ارتباطی، 1
.هاو صنعت، تأمین مالی براي توسعه بیشتر، فقدان کارآفرینی در دانشگاه

]20[6دکتر و همکاران

دهی و مدیریت غیراثربخش هاي ضعیف پاداشعدم انعطاف بروکراتیک، سیستم،هاتقابل فرهنگ2
. هادفاتر انتقال فناوري دانشگاه

]21[7سیگل و همکارانش

هايپروژهبرايو اعتبارسرمایهفقداندانشگاهی،تحقیقماهیتبهصنایعاشراف صاحبانعدم3
تجارت بهاهتمامضعفدانشگاهی،هايواحدکردنبه تجارياهمیتیکمباال،ریسکباکوچک

.دانشگاهی و بی اطالعی از نیازهاي صنعت توسط دانشگاه تحقیقاتدر

اطالعات منشر شده 
OECD 1997در سال

]4[
مشکالت مالی، منابع انسانی، ساختار بوروکراسی، روابط متعامل با شرکا و متخصصان خارج از 4

.انداز، فرهنگ مشارکتی، انگیزششرکت، چشم
]22[8کریهاتا

توسعه فناوري، تولید دانش، انتشارات، اعطاي حق امتیاز، موضوعات مربوط به منابع انسانی، کسب 5
هاي دولتی، تحقیقات بنیادي، اي آتی، دستیابی به بودجههسود، کسب بودجه براي پژوهش

.تحقیقات کاربردي و کاربردي کردن دانش جدید

]23[9پلوا

1- Zhao
2- Jolly
3- Andrew et al.
4- Spilling
5- Urabe
6- Decter et al.
7-Siegle et al.
8- Kirihata
9- Plewa
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شمس و افضالن، با استفاده از روش مطالعه موردي پس از 
هاي بریتانیا، در بخش رابطه صنعت و دانشگاه بررسی دانشگاه

شناسایی کردند که عبارتند از؛ عدم اشراف صاحبان مانع را 5
صنایع به ماهیت تحقیق دانشگاهی، فقدان سرمایه و اعتبار 

هاي کوچک و با ریسک باال، کم اهمیتی به براي پروژه
سازي واحدهاي دانشگاهی، ضعف اهتمام به تجارت تجاري

در تحقیقات دانشگاهی و بی اطالعی از نیازهاي صنعت 
.  ]32[ه توسط دانشگا

فکور و حاجی حسینی با استفاده از روش مطالعه موردي، در 
دانشگاه به دانشگاهیان بررسی عوامل تأثیرگذار در رویکرد 

کارآفرین در هفت دانشگاه مهم ایران از جمله دانشگاه تهران 
اند که ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج به این نتیجه رسیده

هاي ر گرفته است و فعالیتتحقیقات به تازگی مورد توجه قرا
هاي فکري و تشکیل دیگري نظیر واگذاري امتیاز دارایی

آنها وضع . ]33[اند هاي اقماري هنوز رایج نشدهشرکت
موجود را ناشی از عوامل متعددي در سطوح گوناگون 

:سطوحی نظیر. دانندمی
در این سطح : ها و مراکز تحقیقاتیسطح مدیریت بر دانشگاه) الف
هاي موثر براي ها و طراحی و اجراي برنامهمشیدوین خطبه ت

ها و مراکز پژوهشی ایجاد و ارتقاي توانمندي و ظرفیت دانشگاه
گردد؛سازي و کارآفرینی دانشگاهی مبادرت میبراي تجاري

در این سطح به فقدان نهاد : ها و مراکز تحقیقاتیسطح دانشگاه) ب
متخصص براي راهبري اجرایی، فراگرد اجرا و کارکنان 

شود؛سازي نتایج تحقیقات اشاره میسازوکارهاي اصلی تجاري
در این سطح به : سازيسطح تجهیز نهاد اجراي تجاري) ج

هاي فکري هاي مورد نیاز براي حفاظت و مدیریت داراییتخصص
.شوددانشگاه ها پرداخته می

ه با بررسی پیشینه پژوهش، محققان بر خود الزم دانستند ب
اي از روش کمی منظور افزایش غناي تحقیق نه تنها، از آمیخته

سازي و کیفی استفاده کنند، بلکه با توجه به اینکه تجاري
دانش در ایران در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد، 

هاي حاکم در این حوزه را مورد بررسی ها و دیدگاهذهنیت
ه نسبت به سایر دلیل از روش کیو کهمینخود قرار دهند، به

برخوردار بوده و نیازهاي تحقیق از تبیینی جامع ترهايروش
.  سازد استفاده شده استمطرح شده محقق را برآورده می

روش تحقیق-3
هاي سازي دانش در دانشکدهبه منظور شناسایی موانع تجاري

خاستگاه .علوم انسانی دانشگاه تهران از روش کیو استفاده شد
. جستجو کرد1گراشناسی کیو را باید در منظري سازهروش
ها براساس شناسی کیو با پذیرش این امر که انسانروش

کنند نه بر اساس خود دارند عمل می2تصاویري که از واقعیت
این نوع . را برگزید3شناسانهگرایی معرفتخود واقعیت، سازه

د نزدیک است؛ رویکردي که معتق4نگاه، به رویکرد شناختی
است رفتارها باید از طریق پردازش اطالعاتی برگرفته از 

.  ]34[ها ها بررسی شود نه خود محركمحرك
هاي کیفی و کمی معموالً روش کیو را پیوند بین روش

کنندگان از طریق زیرا از یک سو، انتخاب مشارکت5دانندمی
گیرد بلکه نمونه گیري احتمالی صورت نمیهاي نمونهروش
شود که اي کوچک انتخاب میبه طور هدفمند و با اندازهافراد 

ها سازد و از سوي دیگر، یافتهآن را به روش کیفی نزدیک می
دست از طریق تحلیل عاملی و به صورت کامالً کمی به

، )سازيمرتب(ها شیوه گردآوري دادهدلیلهمچنین به. آیندمی
. ]35[کنندگان آگاه شد توان از ذهنیت مشارکتتر میعمیق

هاي تحقیق در علوم تفاوت اصلی روش کیو با سایر روش
اجتماعی در این است که در روش شناسی کیو، به جاي 

. ]34[شوند متغیرها افراد تحلیل می
در فــاز اول بــا . روش کیــو از پــنج فــاز تشــکیل شــده اســت

اي، ادبیات تحقیق بررسی شده و پیش زمینهمطالعات کتابخانه
محقـق بـا انجـام فـاز اول     . آیـد انجام فازهاي بعدي فراهم می

در فـاز دوم بـا   . یابـد نسبت به موضوع شـناخت عمیقـی مـی   
اســتفاده از مصــاحبه و بررســی اســناد و مــدارك، اطالعــات  

. آیـد تکمیلی در خصوص مسائل مرتبط با تحقیق بدسـت مـی  
نفـر از اعضـاي   10شایان ذکر است در فاز دوم این تحقیق با 

عنوان هاي علوم انسانی دانشگاه تهران بههیات علمی دانشکده
با توجه بـه اینکـه در   . خبرگان آگاه در این حوزه مصاحبه شد

1- Constructive
2- Reality
3- Epistemological constructivism
4- Cognitive Approach

. شوداستفاده میQualiquantologicalدر واقع براي توصیف چنین روشی از واژه-5
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شـوند کـه   روش کیو نمونه افراد از میان کسـانی انتخـاب مـی   
، در ایـن تحقیـق   ]34[ارتباط خاصی با موضوع تحقیق دارنـد  

هاي علـم  ر پار كنیز نمونه از میان اساتیدي انتخاب شد که د
هــاي هــاي کــارآفرین، بخــش آموزشــگاهو فنــاوري، دانشــگاه
هــا فعالیــت نمودنــد و یــا در ایــن زمینــه  کــاربردي دانشــگاه

در این تحقیق طبق اصول مطـرح شـده در   . اندتحقیقاتی داشته
طـور  بـه ها به روش تحلیل تم انجام شـد، روش کیو، مصاحبه

آوري مـا بـه جمـع   در مصاحبه با استفاده از تحلیل تـم آلایده
برسـیم؛  1دهیم که بـه نقطـه اشـباع   اطالعات تا زمانی ادامه می

هایی که قـبالً  آوري شده با دادههاي جدیداً جمعجایی که داده
اظهـار  2لینکلن و گوبا. تفاوتی ندشته باشدایم آوري کردهجمع

هدایت شده اسـت و در  کنند که در یک مطالعه که با دقت می
ورت تکـاملی و تعـاقبی بـوده اسـت،     صـ آن انتخاب نمونه به 

.]36[شرکت کننده به نقطه اشباع رسـید 10توان با حدود می
که هدف از مصاحبه، اکتشاف و در صورتیگویدکویل بیان می

شوندگان باشد، با توجـه  هاي مصاحبهتوصیف عقاید و نگرش
نمونـه بـراي   )15±10(به زمان و منابع قابل دسترس، تعداد 

، محقق پس مقالهدر این .]37[انجام مصاحبه کافی خواهد بود
انجـام ایـن   . از انجام ده مصاحبه بـه اشـباع اطالعـاتی رسـید    

هـاي بیشـماري از پدیـده    مرحله، محقق را به توصـیف جنبـه  
را 3ج فـاز اول و دوم فضـاي گفتمـان   نتای. هدایت خواهد کرد

بنـدي  در فاز سـوم بایـد بـا ارزیـابی و جمـع     . دهدتشکیل می
اي از محتویات فضاي گفتمان به آن سرو سامان داده و نمونـه 

. عنـوان نمونـه کیـو از میـان آنهـا انتخـاب کـرد       را به4عبارات
عبـارت را بـراي   100تـا  30مککئون و توماس تعدادي بـین  

50، ولی معموالً تعدادي بـین  ]35[اند پیشنهاد کردهنمونه کیو 
معتقد است تعداد مناسب 5دانر. شودعبارت انتخاب می70تا 

ها داراي اعتبار آمـاري باشـند،   مناسب عبارات براي آنکه یافته
ــین  ــا 20بـ ــت 60تـ ــارت اسـ ــا. ]38[عبـ ــاز چهـ م ردر فـ

هـاي  بنـدي کـارت  سـازي و دسـته  کنندگان به مرتـب مشارکت
، مرحلـه  فـاز در حقیقـت، ایـن   . خواهنـد پرداخـت  6دسته کیو

1- saturation
2- Lincoln & Guba
3- concourse
4- statements
5- Donner
6- Q deck

هـاي  نهایتاً در فاز آخر، بـه تحلیـل داده  . هاستگردآوري داده
هاي 8و تفسیر عامل7گردآوري شده با روش تحلیل عاملی کیو

الزم به ذکـر  . ]34[شود هاي استخراج شده پرداخته می8عامل
اي وجود دارد که نتایج مطالعه است، در مطالعات کمی، جامعه

اي اسـت کـه بـا    رونـد و داراي نمونـه  آن سطح به کار میدر 
شـود و عمومـاً نمونـه معـرف آن     روش تصادقی انتخاب مـی 

اي اسـت و  کیو فاقد چنین جامعه و نمونهروش . 9جامعه است
و معموالً پژوهشگر، نمونه افـراد را از میـان کسـانی انتخـاب     

داراي کند که یا ارتباط خاصی با موضوع تحقیق دارند و یا می
از ســویی دیگــر، مطالعــه کیــو . ]39[اي هســتند عقایــد ویــژه

دهد تـا بتـوان   متغیرها به دست نمی"توزیع"اطالعاتی درباره 
"وجـود "بلکـه دربـاره   ، پذیري آنها بحـث کـرد  درباره تعمیم

در مطالعـات  در حالی که . کندهاي مختلف صحبت میذهنیت
ــوم،  ــی مرس ــ کم ــت دارد، در مطالع ــه اهمی ــل نمون ــو، ک ه کی

سازي هر فرد کـامالً مهـم و نـوعی اطـالع قابـل توجـه       مرتب
هاي کمی معمول کـه  بنابراین بر خالف روش. شودقلمداد می

در آنها تعداد کمی سؤال از تعـداد زیـادي پاسـخگو پرسـیده     
شود در مطالعه کیو، تعـداد زیـادي سـؤال از تعـداد کمـی      می

بیش از همـه  در واقع مطالعات کمی. شودپاسخگو پرسیده می
بنـابراین  . هاها تأکید دارند ولی مطالعات کیو بر سؤالبر توزیع

پذیري در مطالعه کیو کامالً متفاوت اسـت، زیـرا   مفهوم تعمیم
این مطالعه تنها در پی آن است که الگوهاي ذهنی مختلـف را  
کشف کند و براي کشف یک الگو وجود تنها یک فـرد بـا آن   

در زمینـه روایـی روش کیـو    . ]40[الگوي خاص کافی اسـت  
توان گفت، بررسی روایی هنگامی مطـرح اسـت کـه یـک     می

گیرد زیرا مورد سنجش قرار می10سازه یعنی خصوصیتی پنهان
در چنین حالتی پژوهشگر با این پرسـش روبروسـت کـه آیـا     

گیـرد کـه   شده واقعاً همان چیزي را انـدازه مـی  مقیاس ساخته
ایـن در حـالی اسـت کـه     براي سنجش آن ساخته شده است؟ 
توانـد  آنچه می. اي نیستمطالعه کیو در پی سنجش هیچ سازه

7- Q-factor Analysis
8- factor

یعلوم انسانيهادانشکدهیعلماتیهياعضارايآمارجامعهمقالهنیدر ا-9
1389وریشهراززینحاضرقیتحقیزماندوره. دهندیملیدانشگاه تهران تشک

.باشدیم1390خردادتا
10- latent
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درباره مطالعه کیو مطرح شود، جامعیـت عبـارات نمونـه کیـو     
به عبارت دیگـر، پژوهشـگر بایـد از خـود بپرسـد آیـا       . است

عبارات گردآوري شده از چنان جامعیت و وسعتی برخـوردار  
از ایـن  . ف را نمایـان کننـد  هاي مختلـ هستند که بتواند ذهنیت

کننـدگان بـه   اي کـه مشـارکت  محتوا براسـاس رتبـه  نظر روایی
. عبارات و عبارات مجاور آن می دهنـد، قابـل بررسـی اسـت    

همچنــین، روایــی صــوري بــا بررســی میــزان رضــایت       
کنندگان نسبت به ظرفیـت و قابلیـت عبـارات بـراي     مشارکت

نـی آیـا عبـارات    پـذیر اسـت؛ یع  نشان دادن ذهنیت آنان امکان
انـد تـا   موجود به ابعاد مختلف موضوع تحت بررسی پرداختـه 

سازي ذهنیـت خـود را بیـان کننـد     آنها بتوانند از طریق مرتب
سازي کیو، پایایی نیز قابل طرح است یعنـی  براي مرتب. ]34[

کننده یک دسته کارت را با توان پرسید که آیا یک مشارکتمی
هاي مختلف به یک شکل مرتب دستورالعمل یکسان در تکرار

می کند؟ باید توجه داشت که بر حسب موضوع مطالعـه کیـو،   
توان انتظار داشت که تکرار ها میکارتددرجات طیف و تعدا

با وجود این،. مرتب سازي، منجر به نتیجه کامالً یکسان نشود
شـایان ذکـر   . هاي کیـو تأکیـد دارد  بر پایایی باالي داده1دنیس

بررسی ضریب پایـایی در ایـن تحقیـق، از پایـایی     است براي 
. ]35[استفاده شد 2آزمون مجدد-آزمون

هاي تحقیقیافته-4
در . سازي دانش بررسی شددر این تحقیق ابتدا ادبیات تجاري

هاي علوم نفر از اعضاي هیات علمی دانشکده10فاز دوم با 
دقیق پس از بررسی هاي . انسانی دانشگاه تهران مصاحبه شد

گزاره یا عبارت شناسایی 325ها، حدود و سازماندهی داده
عنوان نمونه کیو انتخاب شدند؛ گزاره به41گردید؛ در نهایت، 

دسته از عباراتی که داراي فراوانی الزم به توضیح است آن
ها به آنها از رسید مصاحبه شوندهبیشتري بوده یا به نظر می

قطه نظرات مختلفی دارند، به زوایاي متفاوتی نگریسته و یا ن

1- Dennis
2- Test_retest

گزاره شناسایی شده در 41. (3عنوان نمونه کیو انتخاب شد
)به نمایش گذاشته شده است6جدول شماره 

کارت کیو به 41در مرحله بعدي براي تشکیل دسته کیو، 
اي طراحی گردید که بر روي هر کارت یک عبارت گونه

نندگان پس از کمشارکت. نمونه کیو نوشته شده بود) گزاره(
ها آنها را طبق نمودار کیو داده شده، مرتب مطالعه کارت

کنندگان در با وجود اینکه در این پژوهش مشارکت. کردند
ها آزاد بودند اما از آنان خواسته شده بود ترجیحاً توزیع کارت

.از نمودار زیر استفاده کنند

کامالً مخالفکامالً موافق     

4+3+2+1+01-2-3-4-

]34[سازي کیو ماتریس مرتب) 1شکل 

شایان ذکر است ضریب پایایی انجام شده در این تحقیق با 
به عبارت است،% 85آزمون مجدد - استفاده از روش آزمون

. سازي قبلی سازگار بودبا مرتب% 85سازي دیگر تکرار مرتب
هایی روایی نیز از طریق میزان تناسبی که بین محتواي گزاره
هاي که یا بر روي درجه یکسانی از طیف یا بر روي درجه

کنندگان مجاور قرار دارند، و همچنین میزان رضایت مشارکت
.  حاصل شد

سازي کیو بندي و مرتبي ذهنی، رتبهبراي شناسایی الگوها
شد و تحلیل SPSSانجام شده توسط خبرگان وارد نرم افزار 

يبراهاگزارهمناسبتعدادشده،انجامقاتیهمانطور که گفته شد طبق تحق-3
]. 38[باشد یمگزاره60تا20نیبباشند،يآماراعتباريداراهاافتهیآنکه
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جهت انجام تحلیل . عاملی کیو با استفاده از آن انجام گرفت
ها بوسیله عامل. استفاده شد1عاملی از ماتریس همبستگی

3استخراج شدند و به روش واریماکس2روش مولفه اصلی

ترین روش تحلیل عاملی اصلی. 4یافتندچرخش پنج دور 
.هاي کیو استروش آماري براي تحلیل ماتریس داده

نمایش داده 4و 3استخراج شده در جداول 5بارهاي عاملی
براي 6هاي اصلیبا توجه به اینکه از روش مؤلفه. اندشده

componentشود، از اصطالح ها استفاده میاستخراج عامل

جدول (در ابتداي خروجی . استده شدهجاي عامل استفابه
هاي استخراج شده گزارش شده و سپس در ، تعداد عامل)3

با . اندهمان جدول، بارهاي عاملی پس از چرخش ارائه شده
دهد که به ، بارهاي عاملی موجود نشان می4توجه به جدول 

بارهاي (شناسایی شده است ) الگوي ذهنی(درستی سه عامل 
، اشخاص 4بنابراین با توجه به جدول ). 0.5عاملی بزرگتر از

اول، ) الگوي ذهنی(اول، سوم، هشتم، دهم مشترکاً عامل 
اشخاص دوم، ششم، نهم مشترکاً عامل دوم و اشخاص 

. چهارم، پنجم و هفتم مشترکاً عامل سوم را تشکیل می دهند

ماتریس عوامل شناسایی شده) 3جدول
Component123

1.867.463.181
2-.486.709.511
3.108-.531.841

هاماتریس چرخش یافته عامل) 4جدول 
Component

123
P8.941.175.102
P1.918.271.163

P10.888.288.180
P3.601-.142-.148
P6.413.654-.233
P9.173.938.031
P2.197.915.115
P7.072-.304.692
P5-.145.032.869
P4.177-.059.838

1- Correlation matrix
2- Principal Components
3- Varimax

ینیعيهاوهیشو،یکیشناسرواناتیها در ادبچرخش عامليآماروهیش- 4
)objective (در . ها هستندبرساختار حاکم بر دادهیمبتنرایزشوند،یمدهینام

زین) Judgmental(یکه قضاوت) Theoretical(ينظروهیمقابل آنها، ش
یقبلاطالعاتایينظرمالحظاتاساسبرکهداردوجودشوند،یمدهینام

درکهباشدییزهایچآنتواندیماطالعاتنیامنبع. ردیگیمصورتپژوهشگر
.اندآمدهدستبهقیتحقياجراطول

5- Factor loading
6- Principal Components

و سهمی از واریانس که ) Totalستون (مقدار ویژه هر عامل 
و %) of Varianceستون (شود توسط هر عامل تبیین می
5در جدول %) cumulativeستون (سرانجام جمع تراکمی آنها 

شود، واریانس همانگونه که دیده می. استنمایش داده شده
.درصد است69.136شده برابر با کل تبیین

مقدار واریانس کل تبیین شده) 5جدول 

ComponentTotal% of
Variance

Cumulative
%

13.17331.73331.733
22.08720.86652.599
31.65416.53769.136

دهند که با توجه به دیدگاه خبرگان، جداول فوق نشان می
عواملی که (شناسایی شده است )ذهنیالگوي (جمعاً سه عامل 

و سه عامل جمعاً در ) باشندمی1داراي مقادیر ویژه باالي 
براساس . کننددرصد واریانس کل را تبیین می69.136حدود 

% 31.733) الگوي ذهنی نخست(این جدول، عامل اول 
و % 20.866هاي بعدي به ترتیب واریانس کل و عامل

. کنندیین میواریانس کل را تب% 16.538
در این . نشان داده شده است7در شکل زیر نمودار سنگریزه

دهنده باالي یک، که نشان8ها با مقادیر ویژهنمودار عامل
.باشند، کامالً مشخص هستندالگوهاي ذهنی می

نمودار سنگریزه) 2شکل 

بدست آمده 9گزاره و امتیازهاي عاملی41تعداد،6در جدول 
.آمده براي هر سه الگوي ذهنی، نمایش داده شده است

7 Scree plot
8 Eigenvalue
9 Factor scores

Component Number
10987654321

Eig
en
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ue

4

3

2

1

0

Scree Plot
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هاي اول، دوم و سوم هاي شناسایی شده و امتیازهاي اختصاص داده شده به هر عامل در ذهنیتعامل) 6جدول 

1گزاره

2یازهايامت

یعامل2
يالگو

اولیذهن

یازهايامت
یعامل
يالگو

دومیذهن

یازهايامت
یعامل
يالگو

سومیذهن
سازي در دانشگاه هاي بازدارنده تجاريدر حال حاضر سیاست(هاي دانشگاهی عدم وجود خط مشی و مأموریت

).حاکم است
413624

4027.رقابت در میان استادان دانشگاه، و در صورت وجود رقابت بین استادان، نا عادالنه بودن و علمی نبودن رقابت نبود
39411).هاي نامناسببر اساس شاخص(هانامناسب بودن سیستم انتخاب اعضاي هیات علمی دانشگاه

3885. استادانبازي در محیط دانشگاهی بین حاکم بودن فضاي ناسالم و رانت
37202. انحراف پارك علم و فناوري از مأموریت اصلی خود

36406.سازيمتعهدانه عمل نکردن برخی مسئوالن کشور و دانشگاه و استفاده ابزاري آنان از مقوله تجاري
354123.هایی در این راستامشیسازي و تدوین خطکم توجهی دولت به مقوله تجاري

هم در میان (هاي تحقیقاتی نه بر اساس تخصص استادان بلکه بر اساس زد و بند و روابط سیاسی واگذاري پروژه
).استادان و هم در میان دانشجویان

34917

333835. سازي در محیط دانشگاهیعدم وجود فرهنگ تجاري
استادان صرفاً بر مبناي تعداد مقاالت و کتب تدوین سیستم ارتقا (نامناسب بودن سیستم ارتقاء و ارزشیابی استادان 

.و به تبع آن عدم احساس نیاز استادان به انجام کار پژوهشی) شده است
321718

311316.ضعف اخالقیات و ضوابط کرداري در میان استادان
30194. 3مدیریت غیر اثربخش دفاتر انتقال دانش

طلبی، نگرش کوتاه راحت(سازي دانش به عنوان مانع تجاري) فرهنگی جامعههاي تاریخی، ارزش(سیستم ارزشی 
).مدت، عدم اعتماد به نفس، تقلید، تنبلی، عدم وجود عزت نفس

293121

عدم انگیزه استادان به انجام تحقیقات علمی به علت نامناسب بودن سیستم حقوق و دستمزد و مکفی نبودن درآمد 
.زندگیاستادان براي گذران 

281814

27273.سازي دانش به علت ترس از آزموده شدن توان پژوهشی استادان در صنعتعدم انگیزه استادان براي تجاري
سازي دانش از جمله عدم وجود قوانین حقوق گر تجاريهاي تسهیلعدم وجود و عدم شفافیت قوانین و آیین نامه

.مالکیت معنوي
261022

253332.باشدنیاز جامعه نمیایران در رفعهايکه در حال حاضر بقاء دانشگاهعلترفع نیازهاي جامعه بدیندانشگاه بهالزام عدم
که در نهایت استادان و دانشجویانی پرورش (نامناسب بودن سیستم تربیتی دانشگاه و نظام آموزش عالی کشور

).شوندتبدیل میسازيکننده تجاريیابند که خود به عوامل مخلمی
242619

231410.سازيسازي دانش به علت ناکافی بودن سهم استادان از درآمدهاي حاصل از تجاريعدم انگیزه استادان به تجاري
222520. عدم تطابق مطالب درسی با نیازهاي بازار/ پژوهش محور نبودن مطالب درسی و آموزشی استادان

سازي دانش و حمایت از استادانی که به دنبال تجاري دانشگاه و دانشکده از تجاري) مالیخصوصاً (عدم حمایت 
).گذاري در کارهاي تحقیقاتیعدم سرمایه(باشند کردن یافته هایشان می

212431

20221.مسائل فردي و روان شناختی استادان و دانشجویان مانند خودشیفتگی، صفات مختلف شخصیتی
191534.پردازياستادان در مقام نظریهظاهر نشدن

18626.اداري در دانشگاه و عدم آزادي عمل استادان در مشارکت در فضاي کسب و کاروجود بوروکراسی
17379. سازي تدوین شده توسط دولتهاي تجاريعدم وجود ضمانت اجرایی استراتژي

و نیمه انحصاري و به تبع آن عدم نیاز صنعت به علم و عدم وجود رقابت در صنعت و حاکم بودن فضاي سنتی
. هاي اجراییپژوهش و استفاده غیر اثربخش از بودجه هاي پژوهشی در دستگاه

163439

15341.اعتمادي بین صنعت و دانشگاه به علت شکاف بین تئوري و عملوجود بی
142913).عدم آموزش مستمر استادان(تحقیق هايبه روز نبودن علم استادان و نا آشنایی آنان با روش

13738.بی اعتمادي بین صنعت و دانشگاه بدلیل موفق نبودن تحقیقات انجام شده توسط استادان در حل مشکالت صنعت

1- Statements
.است) subjectivity(هر ذهنیت )statements(هايعاملمنظور همان امتیاز -2

3- knowledge transfer organizations
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1گزاره

2یازهايامت

یعامل
يالگو

اولیذهن

یازهايامت
یعامل
يالگو

دومیذهن

یازهايامت
یعامل
يالگو

سومیذهن
وجود بی اعتمادي بین صنعت و دانشگاه بدلیل نداشتن تحصیالت عالی صنعتگران و دید منفی دانشگاه نسبت به 

. سواد علمی صنعتگران
123937

113012.هاي دانشجویان و مورد استفاده قرار نگرفتن آنها از جانب صنعتنامهمسئله محور نبودن پایان
10288.عدم استقالل سیاسی دانشگاه

93240.استادان با نیازهاي بازار و تولید علم بدون توجه به نیاز بازارییوجود بی اعتمادي بین صنعت و دانشگاه بدلیل ناآشنا
81130.طوالنی بودن زمان تجاري شدن یک یافته دانشگاهی

عدم آگاهی دانشگاهیان از پیامدهاي ها و مراکز تحقیقاتی و سازي دانش در دانشگاهعدم آگاهی و عدم انگیزه تجاري
.سازيمثبت تجاري

72127

6525.معیوب بودن ساختار حاکم بر دانشگاه
5128.پذیر و خالقعدم پرورش افراد کارآفرین و ریسک

41633.عدم استقالل مالی دانشگاه
براي همکاري در فراگرد هاي پژوهشی خوب در میان اعضاي هیات علمیهاي خبره و تیمعدم وجود تیم

.سازي هر یافته دانشگاهیتجاري
33515

21236.هاي ارتباطی میان سه بخش دولت، صنعت و دانشگاهعدم وجود حلقه
12329.اعتمادي بین صنعت و دانشگاه بدلیل فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهوجود بی

بحث -5
. سازي دانش شناسایی گردیدمانع تجاري41در مجموع 

خبرگان آگاه در این حوزه سه ذهنیت متفاوت نسبت به موانع 
در ادامه به تحلیل این . سازي دانش در ایران داشتندتجاري
هاي عاملی هر یک و یا به عبارت دیگر تحلیل آرایه1هاذهینت

. از الگوهاي ذهنی پرداخته خواهد شد

الگوي ذهنی اول1- 5
خبرگانی که در این گروه قرار گرفتند، با این رویکرد که 

شود و با عنوان الگو و اسوه سایر نهادها قلمداد میدانشگاه به
هاي خود، زمینه الزم براي ایجاد تغییر و تغییر زیرساخت

آورد، عمده توجه تحول در سایر ارکان جامعه را فراهم می
. خود را بر نقش دانشگاه و مسائل داخلی آن متمرکز نمودند

هاي ها و مأموریتمشیاین گروه از خبرگان عدم وجود خط
عنوان یکی از مهمترین هاي ایران را بهدانشگاهی در دانشگاه

سازي دانستند و بر این نکته متذکر شدند که در موانع تجاري
هاي ها بازدارندهاکم بر دانشگاههاي ححال حاضر سیاست

عالوه بر آن، معتقدند فضاي . باشددانش میسازي تجاري

1- subjectivity

. هاي ایران از فضاي آکادمیک به دورندحاکم بر دانشگاه
فضایی که مملو از زد و بندهاي مختلف و رانت بازي در 

نظام ها، هایی چون تدوین مقاالت، واگذاري پروژهحوزه
رزشیابی اعضاي هیات علمی، و غیره باشد انتخاب و ارتقاء و ا

هاي مهم خود که همانا رفع تواند یکی از مأموریتنمی
باشد را سازي دانش میمعضالت و مشکالت جامعه و تجاري

نظام عنوان مثال این گروه معتقدند به. به درستی انجام دهد
هاي ارزیابی و ارتقاء اعضاي هیات علمی دانشگاه،انتخاب

در حال حاضر . باشدسازي دانش نمیتجاريایران مشوق
سیستم انتخاب و ارتقاء بر مبناي کتب تدوین شده و تعداد 

گیرد؛ حاکم بودن چنین نظامی مشوق مقاالت صورت می
سازي کردن آنها براي حل پردازي و تجارياستادان براي ایده

چنین شرایطی منجر به . باشدمشکالت جامعه و بازار نمی
هایی از جانب دانشجویان و و ایجاد گروهکبندي جناح

گردد که در آن شود و به تدوین مقاالتی منجر میاستادان می
صرفاًٌ استانداردهاي مجالت رعایت شده بدون اینکه رنگی از 

مقاله و کتاب صرفاً به . مسائل و مشکالت جامعه داشته باشد
توان چنین مییعنیابزاري براي ارتقاء تبدیل شده است، 
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تعداد : جایی هدف رخ داده استنتیجه گرفت که نوعی جابه
مقاالت تدوین شده، به جاي نشان دادن سطح علمی افراد، 

اش را از دست خود به هدف تبدیل شده و محتواي حقیقی
براي ارزشیابی دانشجویان و استادان نادرست و به مبنایی داده

بسیاري در محیط منجر به ایجاد رانت هايکه شده تبدیل 
استادان و دانشجویان براي رسیدن به . آکادمیک گشته است

این هدف حتی به قاچاق پژوهشی و یا به عبارتی دیگر 
فرهنگ تحقیق "،در مجموع. زنندسرقت علمی نیز دست می

"تحقیق براي حل مشکالت جامعه"نه فرهنگ "براي تحقیق

. در محیط دانشگاهی ایران حاکم است
دانشگاهی ایران یک نظام ه از خبرگان معتقدند در این گرو

الگوي مشخص و مناسب رفتاري از استاد و دانشجو تعریف 
نشده، به طوري که اکثر دانشجویان و استادان آگاهی و 
شناخت کامل از اینکه چه نقشی بر عهده دارند و چه رفتاري 

به عبارت دیگر از نظر این . شود، ندارندآکادمیک محسوب می
روه در دانشگاههاي ایران اخالق آکادمیک و ضوابط کرداري گ

.مشخصی وجود ندارد
این گروه از نخبگان بر پیامدهاي منفی ساختار عالوه، به

بوروکراسی حاکم در محیط دانشگاهی تأکید نمودند و 
هاي علم و فناوري معتقدند ساختار و فضاي حاکم بر پارك

. شودبه نحو اثربخشی مدیریت نمی
ین گروه عالوه بر اشاره به مسائل ارزشی و تاریخی و ا

-از جمله فرهنگ راحت طلبی، نگرش کوتاه(فرهنگی کشور 

هایی را براي دستیابی به فرهنگ که ممانعت..) مدت و
سازي ایجاد کرده است، بر عدم وجودضوابط اخالقی تجاري

و کرداري و همچنین بر نقش عوامل فردي مانند مسائل 
ریزي ز اشاره نمودند و خواهان ایجاد برنامهشخصیتی  نی

سازي بلندمدت براي رفع این موانع و شالوده شکنی و فرهنگ
عالوه بر این بر نامناسب بودن . مجدد در این زمینه شدند

سیستم حقوق و دستمزد، نحوه توزیع درآمدهاي حاصل از 
در فکري سازي دانش و عدم وجود حقوق مالکیت تجاري
.تأکید نمودندها دانشگاه

فرهنگ نبودها از جمله در مجموع، مسائل داخلی دانشگاه
ها، حاکم بودن نامهسازي و عدم وجود قوانین و آیینتجاري

پرورشی نظام معیارهاي نامناسب انتخاب و ارتقا، عدم وجود 
ارزشی نظام حقوق و دستمزد و نظام مناسب، نامناسب بودن 

. ی مورد تأکید قرار گرفتو فرهنگی غلط در این الگوي ذهن

الگوي ذهنی دوم2- 5
در این الگوي ذهنی قرار که برخی از خبرگان مصاحبه شده

و دولت را پشتوانه کردهبه مسائل کالن توجه ،گیرندمی
اعضاي این گروه معتقدند . کنندصنعت و دانشگاه قلمداد می

هاي الزم را تدوین مشیاگر دولت تغییرات زیر ساختی و خط
ها همچنان با موانع و سازي دانش در دانشگاهننماید تجاري

گذار اصلی آنها دولت را سیاست. ها روبرو خواهد شدچالش
و کالن محسوب نموده و معتقدند دولت تنها بخشی است که 

تواند با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور به تدوین می
صنعت و ها بپردازد تا باعث شود سه بخش دولت، مشیخط

دانشگاه همسو با یکدیگر حرکت نمایند و این اطمینان را 
ایجاد نماید که دانش تولید شده در کشور به ثروت تبدیل 

هاي الزم را براي ورود مطمئن دانشگاه به بازار شود و پشتوانه
این گروه معتقدند عملکرد سایر نهادها . دانش فراهم آورد

، همانند عقربه ها و زیرساخت هاي الزممشیبدون خط
.ساعت بدون موتور می باشد که از حرکت عاجز است

از نظر آنان سیاست کلی دولت است که منجر به حرکت سایر 
هاي ایران که به بودجه دولتی ها، خصوصا دانشگاهبخش

این . شودسازي دانش میوابسته هستند، به سمت تجاري
وجه کافی گروه از نخبگان با تأکید بر نقش دولت، بر عدم ت

هاي مشیسازي دانش و تدوین خطدولت به مقوله تجاري
. صریح در این زمینه اشاره نمودند

آنها عملکرد و نقش متعهدانه مسئوالن کشور و دانشگاه و 
از . پارك هاي علم و فناوري را بسیار تأثیرگذار دانستند

سازي، کار ي، تأکید کردند که توجه دولت به تجاريرواین
هاي توسعه ها و برنامهمشیی و علمی و تدوین خطکارشناس

طورکلی متعهدانه الزم، ایجاد ضمانت اجرایی مناسب و به
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عمل کردن دولت، براي تسهیل فرآیند تجاري سازي دانش 
با این وصاف این گروه امتیاز . بسیار تأثیرگذار خواهد بود

. عمده را به موانع موجود در بخش دولتی اختصاص دادند

الگوي ذهنی سوم3- 5
توان گفت الگوي ذهنی سوم بیشتر خبرگان فعال در پارك می

این خبرگان با توجه به . گیردعلم و فناوري را در برمی
هایی که در مدت فعالیت خود در فضاي پارك علم و تجربه

اند، بیشترین تأکید خود در زمینه موانع فناوري کسب کرده
هاي ارتباطی ان را بر حلقهسازي دانش در دانشگاه تهرتجاري

ها نقطه اهرمی در تسهیل آن. صنعت و دانشگاه قرار دادند
سازي دانش، را حل موانعی دانستند که منجر به فراگرد تجاري

گردد و ایجاد اعتمادي متقابل دانشگاه و صنعت میبی
هاي ارتباطی مؤثر را بهترین راهکار براي حل چنین حلقه

هاي میانجی اشاره شده توسط حلقه. نمودندموانعی قلمداد 
هاي علم و فناوري، مراکز رشد، این گروه نخبگان شامل پارك

آنها . باشداي میهاي مشاورهو شرکت1هاي دانشگاهیشرکت
ایی را هاي دانشگاهی و مشاورهمراکز رشد، شرکت

زیرمجموعه پارك علم و فناوري قلمداد کردند و پارك علم و 
تواند ارتباط بین فضایی در نظر گرفتند که میفناوري را 

. تر سازدصنعت، دانشگاه، و دولت را بیشتر و قوي
هاي پارك علم و فناوري دانشگاه در این راستا بر کاستی
هایش در نقش آنکوباتور، مشکالت تهران از جمله کاستی

هاي علم و فناوري دانشگاه زیرساختی پارك و تمایل پارك
. اش تأکید نمودندهاي زیرمجموعهشرکتتهران به حفظ

هاي علم و بینی کردند با این روند پاركگروهی از آنان پیش
. فناوري خود به یک بوروکراسی پیچیده تبدیل خواهند شد

شایان ذکر است این گروه، عدم وجود رقابت در صنعت و 
حاکم بودن فضاي سنتی و نیمه انحصاري در بخش صنعت 

سازي دانش قلمداد گر از موانع مهم تجاريایران را یکی دی
از نظر آنان وجود فضاي نیمه انحصاري در صنعت . کردند

ایران باعث می شود صنعت نیازي به علم و پژوهش نکند و 

1- Spin-off

به همین دلیل در این بخش شاهد . از فضاي علمی دور گردد
هاي تخصیص داده شده براي استفاده غیراثربخش از بودجه

.نش هستیمسازي داتجاري
سازي دانش و به تبع این گروه بر طوالنی بودن زمان تجاري

هایشان آن کاهش انگیزه صاحبنظران براي تجاري کردن یافته
پرداز، و همین طور عدم پروش افراد کارآفرین و نظریه

.سازي دانش تأکید نمودعنوان سایر موانع تجاريبه

گیرينتیجه-6
ادبیات تحقیق و انجام ده در این تحقیق پس از بررسی 

مانع 41مصاحبه با خبرگان آگاه در این حوزه، حدود 
خبرگان آگاه در این حوزه نیز سه ذهنیت ،شناسایی گردید

. سازي دانش در ایران داشتندمتفاوت نسبت به موانع تجاري
هاي در مقایسه موانع شناسایی شده در این پژوهش با پژوهش

نبود ی موانع شناسایی شده نظیر برخکه توان گفتدیگر، می
هاي ارتباطی میان سه بخش دولت، صنعت و دانشگاه، حلقه

اعتمادي بین وجود بوروکراسی اداري در دانشگاه، وجود بی
صنعت و دانشگاه، مدیریت غیراثربخش دفاتر انتقال دانش در 

هاي انجام شده توسط دکتر و مطالعات پیشین از جمله بررسی
]22[و کریهاتا ]21[، سیگل و همکاران]20[همکاران 

هاي از سوي دیگر، در مطالعات و بررسی. شناسایی شده بود
اي از موانع شناسایی شده در انجام شده مشخص گردید دسته

این پژوهش، تاکنون در مطالعات داخلی و خارجی مورد 
شایان ذکر است که موانع یاد شده . استتوجه قرار نگرفته

براي مثال در این راستا . باشدیط داخلی کشور میمتأثر از شرا
توان به موانعی چون عدم وجود رقابت در  میان استادان می

دانشگاه و یا ناعادالنه بودن رقابت، انحراف پارك علم و 
انتخاب نظام فناوري از مأموریت اصلی خود، نامناسب بودن 

تی تربینظام ها، نامناسب بودن اعضاي هیات علمی دانشگاه
دانشگاه و نظام آموزش عالی کشور، کم توجهی دولت به 

هایی در این راستا، عدم مشیسازي و تدوین خطمقوله تجاري
وجود رقابت در صنعت و حاکم بودن فضاي سنتی و نیمه 
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انحصاري در صنعت، عدم استقالل سیاسی دانشگاه، ضعف 
. اخالقیات و ضوابط کرداري در میان استادان اشاره نمود

توان براي ها و نتایج بدست آمده از تحقیق میبر اساس یافته
طراحی :محققان بعدي پیشنهاداتی را ارائه کرد که عبارتند از

مکانیزمی براي اصالح ساختار دانشگاه، ارائه الگویی کاربردي 
هاي سازي دانشکده پژوهش محور در دانشگاهبراي فرهنگ

سازمانی مناسب براي ایران، شالوده شکنی و طراحی ساختار 
براي تغییر نظام مدلی هاي علم و فناوري، طراحی پارك

. آموزش عالی کشور
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