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Abstract 

Changes in the economic and social 
environments caused the traditional approach 
to universities and research centers as the 
producers of knowledge to be revised and a 
new approach to be configured. In this 
approach, the universities are more 
responsible for turning their research 
achievements into the factors of economic 
growth, prosperity and society wealth and 
should make more attempts to transfer and 
employ knowledge in economic, social and 
industrial areas so as to be interpreted as the 
commercialization of research results and 
accepted as one of the main missions and 
functions of universities besides the education 
and research. Lack of a comprehensive and 
integrated framework for the 
commercialization of research findings in 
universities and research centers was the 
salient issue identified in the literature. 
Presenting a conceptual model in response to 
the question “how to commercialize research 
results”, it is expected to solve a real problem 
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of universities and research centers and it 
answers the theoretical gaps in this study 
field. This paper probes for a comprehensive 
conceptual framework with an exploratory 
study and comparative to identify the most 
important factors which form the background 
to achieve commercialization and 
classification of factors on the basis of the 
characteristics of each component/ factor/ 
variable within a Tri-Category conceptual 
framework. With combination of variables 
and generation of the three dimensions of 
context, structure, content, the conceptual 
framework of this study was developed. The 
proposed conceptual framework was 
developed with three rounds of Delphi 
method by collecting data of the 25 experts, 
and model validation study was presented at 
the end. Based on the findings, the eighth 
stage of the commercialization process were 
identified and 29 factors that affect the 
commercialization of research, consensus was 
achieved (Kendall coefficient = 0.804). Also, 
analysis of expert opinions with Friedman 
test, Showed that contextual factors the first 
and the top rated, Content and structure 
factors were ranked second and third in 
priorities of panel members in affecting on 
commercialization of university research. 
Keywords: Commercialization, University 
Research, Commercialization Model, Science and 
Technology. Tri-Category (3c) theory, Delphi 
Method 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1393 و زمستان پاییز، 4سال ششم، شماره 

 

  سازي تحقیقات دانشگاهی شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاري
  با استفاده از الگوي سه شاخگی 

 
   2 اله فروزنده دهکردي لطف، 1 عباسی اسفنجانی حسین

یام نورریت، اقتصاد و حسابداري دانشگاه پعضو هیئت علمی گروه مدی -1  

  تهران ،دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس -2

 دهیچک

ها  در نگرش جدید، دانشگاه. عنوان تولید کننده دانش مورد تجدید نظر قرار گیردهها ب هاي دانشگاهی باعث شده که نگرش سنتی به دانشگاه تحوالت در محیط
هـاي زیـادي    کننده رشد اقتصادي، ثروت جامعه و رفاه عمومی مسئولیت بیشتري دارند و بایستی تـالش   دستاوردهاي تحقیقاتی خود به عوامل فراهم در تبدیل

 هب ،عبیر شدهسازي نتایج تحقیقات ت عنوان تجاريهها که ب از این تالش. هاي اقتصادي، اجتماعی و صنعت انجام دهند جهت انتقال و بکارگیري دانش در بخش
در این راستا، بررسی و شناسایی عوامل  .ها در کنار آموزش و پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است ها و کارکردهاي اصلی دانشگاه صورت یکی از ماموریت

وان بخشـی از یـک مسـاله واقعـی     رود با تحقق هدف مذکور بت انتظار میو  شده عنوان هدف مطالعه حاضر تعریفهسازي تحقیقات دانشگاهی ب موثر بر تجاري
کتابخانـه اي و بـا اسـتفاده از روش دلفـی و      مرحلۀ دو در تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی بوده که هاي به گزاره با توجه مطالعه روش .ها را حل نمود دانشگاه

بـا رویکـرد    پیشـینه مرور و مطالعه  در مرحله اول و با. استسازي انجام گرفته  حوزة تجاري اجرایی اندرکاران دست و از خبرگان دانشگاهی نفر 25 مراجعه به
در قالـب الگـوي سـه    متغیـر  / هاي هر مولفه شناسایی و بر اساس ویژگیسازي  ساز براي تحقق تجاري دهنده و زمینه اکتشافی و تطبیقی، مهمترین عوامل شکل

روش دلفی و  استفاده از با سپسمحتوایی و ساختاري چارچوب مفهومی تحقیق طراحی و اي،  با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بعد زمینه. بندي گردید شاخگی طبقه
پس از اعتباربخشی . هاي مدل استخراج شده براي تجاري شدن تحقیقات دانشگاهی بررسی گردید ضرورت هر یک از مولفه مراجعه به خبرگان در طی سه دور،

 مراحل در ضمنهاي این پژوهش و  بر اساس یافته. مراجعه به صاحبنظران، مدل نهایی تحقیق ارائه شد ساختار مدل و کسب اطمینان از هماهنگی درونی آن با

مولفه محتـوایی   10مولفه ساختاري و  9مولفه زمینه اي،  10در طیف لیکرت، تعداد  4کمتر از عدد  میانگین با هاي مولفه حذف دلفی و پس از فرایند گانه سه
  .مورد توافق و اجماع صاحبنظران قرار گرفت W=804/0کندال تحقیقات دانشگاهی با ضریب سازي  تاثیرگذار بر تجاري

  
  تجاري سازي، نتایج تحقیقاتی، الگوي تجاري سازي، الگوي سه شاخگی، علم و فناوري، روش دلفی :کلید واژه ها 

  
  'ـ مقدمه1

هــاي  هــاي اخیــر، ماموریــت، اهــداف و برنامــه در طــی دهــه
در گذشـته  . ییرات مهمـی مواجـه بـوده اسـت    ها با تغ دانشگاه

دار بود؛ بطوري که با اولین  دانشگاه فقط نقش آموزش را عهده
، پـژوهش نیـز بـه    19تحول در نظام دانشگاهی در اواخر قرن 

در آمریکـا و   70در اواخر دهه ]. 1[ کارکردهاي آن اضافه شد

                                                
   Abbaasi@phd.pnu.ac.ir: دار مکاتبات هنویسنده عهد* 

بدنبال افزایش نگرانی در خصوص کاهش مزیت رقابتی ملـی  
دلیـل  ه ها ب هاي پیشرفته و افزایش انتقاد از دانشگاه وريدر فنا

هاي جدیـد و عـدم توجـه بـه      توجه صرف به توسعه فناوري
هـاي   هـا، بـازتعریف نقـش نظـام     کاربردي نمودن این فناوري

انقالب دوم دانشـگاهی در  ]. 2[پژوهشی عمومی مطرح گردید
 هاي مبتنی بـر علـم   اواخر قرن بیستم بر اساس ظهور نوآوري

دار ماموریت سوم  ها عهده به وقوع پیوست؛ که طی آن دانشگاه
 ها دانشگاه یعنی مشارکت در توسعه اقتصادي گردیدند؛ یعنی
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 را اقتصادي و وظایف تحقیقات، مسئولیت و آموزش بر عالوه

 هـاي  شکل ایجاد علمی دوم انقالب پیامد. گیرند    می عهده بر

 نتـایج  سـازي  يتجار در تالش و با صنعت همکاري مختلف

 تحقیق و آموزش کنار در بنیادي اصل عنوان یک به تحقیقات

دولت انگلستان بطور رسمی تولید درآمـد   1998در سال . بود
ها عالوه بر تحقیق و آمـوزش   را بعنوان سومین نقش دانشگاه

در حال حاضر، این موضوع بصورت یـک  . اعالم نموده است
دهـد   هاي منتشره نشان میها دیده شده و آمار باور در دانشگاه

درصد کل نهادهاي دانشگاهی، مشارکت دانشـگاه   60بیش از 
ــه عنــوان یــک اولویــت در   در توســعه اقتصــادي کشــور را ب

مطالعــه در ]. 3[ انــد هــا اعــالم داشــته هــاي دانشــگاه  سیاســت
سـازي   ، نیز پـذیرش کـارکرد تجـاري   1اتزکویتز و لیدسدورف

بـه انقـالب آکادمیـک     بعنوان یکی از وظایف اصلی دانشـگاه 
با توجه به روندهاي موجود و تحـوالت  ]. 4[تعبیر شده است

هـا بـه    اخیر، در بسیاري از کشـورها اصـالحات در دانشـگاه   
سازي نتایج تحقیقات انجام شده با منابع  منظور افزایش تجاري

هـاي   براي مثال، با کـاهش بودجـه  . عمومی در حال اجراست
دنبــال آن در کشــورهاي  هعمــومی پژوهشــی در آمریکــا و بــ

اروپایی، دانشـگاه هـا بـراي تـامین منـابع مـالی مـورد نیـاز،         
هاي تجـاري و کسـب وکـار شـروع      هایی را در حوزه فعالیت

گیري انتظارات در خصوص مشارکت مسـتقیم   شکل. اند کرده
هـا بـه    هـا در رشـد اقتصـادي، مجـاز شـدن دانشـگاه       دانشگاه

هـایی از   فنـاوري نمونـه   واگذاري پتنت و ایجاد دفاتر انتقـال 
بـه مـوازات    ].5[ باشـند  سازي می اصالحات در روند تجاري

هـا،   سازي بعنـوان یکـی از وظـایف دانشـگاه     پذیرش تجاري
شواهد متعدد از سراسر جهان حاکی از آن است که هـر چنـد   
تعداد کثیري از تحقیقات انجام شده از نظر تکنیکی موفق بوده 

سـازي بـه    هـا در زمینـه تجـاري    ا درصـد انـدکی از آن  ماند؛ ا
 1997در سال  2مطالعه استونز و بورلی. اند موفقیت دست یافته

دهد که از هر سه هزار ایـده خـام، فقـط یـک ایـده       نشان می
  ].6[ سازي می شود بصورت موفق در بازار تجاري

ها بعنـوان مهمتـرین بخـش تولیـد و      در حال حاضر، دانشگاه
هتر به نیازهـا و انتظـارات   عرضه دانش با چالش پاسخگویی ب

                                                
1 - Etzkowitz and Leydesdorff 
2 - Stevens and Burley 

ـ . باشند جامعه می هـاي زیـادي جهـت     تـالش  داز این رو، بای
هــاي  انتقــال و بکــارگیري دانــش و اســتفاده از آن در بخــش

اقتصادي، اجتماعی و صنعت انجـام دهنـد کـه از آن بعنـوان     
سـازي از   تجـاري . شود سازي نتایج تحقیقات تعبیر می تجاري

دولت کانادا . باشد به ثروت می راهکارهاي اجرایی تبدیل علم
ده کرعنوان فرایندي تعریف ه برا سازي  تجاري 2004در سال 

هـاي پژوهشـی، عملیـاتی و در     ها و یافته که از طریق آن ایده
) هـاي جدیـد، کاالهـا و خـدمات     فنـاوري (قالب محصوالت 

 کننـد  توسعه یافته و در سراسر جهان قابلیت فروش پیـدا مـی  
ها یکـی   سازي نتایج تحقیقات و نوآوري يتوجه به تجار]. 7[

از نمودهاي رویکرد پذیرش اهمیت علـم و فنـاوري و قبـول    
تاثیر مستقیم آن بـر توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی      

پذیرش این رویکرد نویدبخش، برداشتن موانع موجود . است
هـاي   گیري اقتصاد دانش بنیـان اسـت و مـوج    بر سر راه شکل

. ت گرفته اسـت أنیز از همین رویکرد نش» سازي تجاري«اخیر 
ــیم   ــدامات در خصــوص ترس ــدات مســئولین نظــام و اق تاکی

هاي علم و فنـاوري و   گذاري در زمینه ، هدف1404انداز  چشم
هاي مـالی   نیز تدوین نقشه جامع علمی کشور، ایجاد صندوق

حمایت از تحقیقات و نوآوري، تصویب و ابالغ طـرح ثبـت   
هاي دانـش بنیـان، تاسـیس     حه شرکتاختراعات، تصویب الی

بنیاد ملی نخبگان، حمایت هاي مالی و حقوقی از نـوآوران و  
نیز تصویب آیین نامه تجاري سـازي حکایـت از آن دارد کـه    
اهمیـت علـم و فنــاوري در توسـعه ملــی درك شـده و بایــد     

سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی  موضوع تجاري. گسترش یابد
. ت علوم، تحقیقات و فنـاوري اسـت  هاي اول وزار از اولویت

افـزایش  هاي دانشـگاهی بـا نیـاز جامعـه،      لزوم تطبیق فعالیت
مندي سیاستگذاران و صرف منابع زیاد براي حمایـت از   عالقه

سازي تحقیقات، نیازمند مطالعه بیشـتري در چگـونگی    تجاري
 استفاده از این منابع براي دستیابی به اهداف مورد نظر اسـت 

سـازي و   بودن اکثر تحقیقـات در فراینـد تجـاري    ناموفق]. 8[
هـاي   انـدرکاران بـا فعالیـت    محققـان و دسـت  ضرورت آشنایی 

. باشـد  سـازي نیازمنـد مطالعـه بیشـتر در ایـن زمینـه مـی        تجاري
خوب ایران در تولید مقـاالت   سهم نسبتاً با توجه بههمچنین، 

هاي علمی و کسب جایگـاه اول علمـی    و پیشرفت المللی بین
بایستی چگـونگی و نحـوه   ، منطقه و رتبه شانزدهم در دنیادر 



  

 1393، پاییز و زمستان 4فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال ششم، شماره ،  اله فروزنده دهکردي حسین عباسی اسفنجانی ، لطف

35 

هـاي   هـاي پژوهشـی در قالـب چـارچوب     سازي یافته تجاري
ورود  .ترین الگوها بـراي محققـان ارائـه شـود     علمی و عملی

سازي ایده ها و  هاي علمی و تحقیقاتی به عرضه تجاري بخش
نتایج تحقیقات آثار و پیامـدهاي ارزشـمندي بـدنبال خواهـد     

اشت که تولید ثروت، رشد اقتصادي و افزایش استانداردهاي د
با توجه به آنچه بیـان شـد، سـئوال    . زندگی از آن جمله است

هاي پژوهشی  توان یافته اصلی تحقیق این است که چگونه می
  ها تجاري سازي نمود؟  را در دانشگاه

  
  تحقیقو سواالت اهداف  - 2

جامعی است مطالعه حاضر در جستجوي دستیابی به یک مدل 
هـاي   سـازي یافتـه   ها بـراي تجـاري   که شرایط و عوامل زمینه
بنابراین، هـدف اصـلی، شناسـایی    . پژوهشی را تشریح نماید

سازي نتایج تحقیقـات دانشـگاهی    عوامل تاثیرگذار بر تجاري
سازي موفق در قالـب   بندي عوامل موثر بر تجاري دسته. است
بصـورت یـک مـدل     اي، محتوایی، ساختاري و ارائه آن زمینه

مطالعه حاضر، ناظر بـه محتـوا و    البته. استجامع و کاربردي 
سازي یا عوامل کلیدي موفقیـت در   عوامل اثرگذار در تجاري

سازي و نیز پیشنهاد یک مدل با رویکـرد محتـوایی در    تجاري
  .سازي است زمینه تجاري

بر اساس مساله تحقیق، سواالت اصلی و فرعی زیـر طـرح و   
  :گردد ه این سواالت، اهداف تحقیق برآورده میبا پاسخ ب

ــلی ــوال اص ــی: س ــه م ــه چگون ــوان یافت ــی را  ت ــاي پژوهش ه
سازي  بندي موجود تجاري سازي نمود؟ بر اساس دسته تجاري

تـوان بخشـی از سـوال مـذکور را در      و رویکرد محتوایی، می
سازي موفق  چه عواملی بر تجاري"تر؛ یعنی  قالب سوال جزئی

  .تجزیه و پاسخ داد "تاثیرگذار است؟) سازي ريموفقیت تجا(
  

 بررسی مطالعات پیشین - 3
سـازي،   دهد در خصوص تجاري تحقیق نشان می پیشینهمرور 

ها، مطالعـات متعـددي انجـام     بعنوان یکی از وظایف دانشگاه
ســازي  اي موضــوع تجـاري  شـده و هـر کــدام از یـک زاویـه    

در برخـی  . تهاي پژوهشی را مورد بررسی قرار داده اس یافته
سـازي،   از مطالعات، محققـان بـا تمرکـز بـر جریـان تجـاري      

سازي را مورد مطالعـه قـرار    ها و مراحل فرایند تجاري فعالیت
سـازي   هـاي تجـاري   ها و روش داده و در مطالعات دیگر رویه

سـازي مـورد توجـه     بررسی و سازوکارهاي الزم براي تجاري
ی از مطالعـات  برخـ همچنین، در ). 1جدول( قرار گرفته است

اي دیگـر بـه موانـع     سـازي و در دسـته   عوامل موثر بر تجاري
طور کلی، مجموعه مطالعات ه ب). 2جدول( پرداخته شده است
سازي با توجـه بـه رویکـرد محققـان در دو      مربوط به تجاري

دســته مطالعــات فراینــدي و محتــوایی بــه شــرح زیــر قابــل  
   :بندي است طبقه

  
نتـایج تحقیقـات   سـازي  يتجـار مطالعات فراینـدي   3-1

   دانشگاهی
روي سـازي بـر    هاي خطی تجـاري  مطالعات فرایندي و مدل

سـازي توجـه داشـته و بـر      جریان و مراحـل فراینـد تجـاري   
ها و اقدامات  سازي و نیز بر فعالیت چگونگی و نحوه تجاري

در رویکــرد . ســازي تاکیــد دارنــد الزم بــراي انجــام تجــاري
ایند ترتیبی و متـوالی اسـت و   سازي یک فرفرایندي، تجاري

ها و وظایف مکملی است  هاي موازي از فعالیت شامل جریان
که باید بطور همزمان انجام و مسـتلزم فـراهم شـدن شـرایط     
فنی، بازار و کسـب و کـار یـا اهـدافی اسـت کـه در مسـیر        

سـازي   سـازي بایـد محقـق شـود تـا شـانس تجـاري        تجاري
  .آمیز افزایش یابد موفقیت

  
سـازي   عات محتوایی و عوامل موثر بـر تجـاري  مطال 3-2

  نتایج تحقیقات دانشگاهی
بنـدي مطالـب مربـوط بـه مطالعـات       هدف این بخش، جمـع 

سازي به منظور رسـیدن   هاي کارکردي تجاري محتوایی و مدل
شناسـایی عوامـل تاثیرگـذار بـراي      بـراي به اهـداف تحقیـق   

زي براي سا سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی و نیز زمینه تجاري
در حالی کـه  . باشد میدهی به چارچوب مفهومی تحقیق  شکل

هـا   سازي، جریان، فعالیت کانون اصلی مطالعات فرایند تجاري
سـازي و چگـونگی و نحـوه انجـام      و مراحل فراینـد تجـاري  

سازي بوده است؛ بطور کلی، تمرکـز اصـلی مطالعـات     تجاري
شرایطی است  ساز، تاثیرگذار و محتوایی شناسایی عوامل زمینه

  .کند هاي پژوهشی کمک می سازي یافته که به تجاري
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  سازي  خالصه مطالعات فرایندي تجاري )1جدول
 

  سازي هاي تجاري ها، مراحل و روش فعالیت  منبع

]9 [
]10[  

پیدایش ایده و انجام پژوهش علمی، مستندسازي و قابلیت 
ـ  ب ارائه و انتشار نتایج و دستاوردهاي انجام پژوهش در قال

دارایی فکري، تعیین راهبرد تجاري سازي، ایجاد تشکیالت 
بهره برداري در قالب شرکت، تحقیقات تولید نیمه صنعتی و 

  تعیین راهبرد تولید صنعتی و تجاري

]11[  

خلق ایـده، انجـام پـژوهش و دسـتیابی بـه نتـایج تحقیـق؛        
انتشـار یافتـه هـاي    (سـازي   هـاي انتقـال و تجـاري    فعالیت

ی یافته هاي پـژوهش، حفاظـت حقـوقی از    پژوهش، ارزیاب
سازي، اقدام بـه  یافته هاي پژوهش، تعیین استراتژي تجاري

ــت تجــاري ــایش فعالی ــازي و پ ــاي تجــاري س ــازي و  ه س
هاي پژوهشی تجاري شـده و   برداري و استفاده از یافته بهره

  دانش انتقال یافته از دانشگاه

]12[  
]13[  

) کسب وکار -بازار -فنی(گام هاي متوالی از راست به چپ 
فاز (؛ ایده اولیه )تجاري -توسعه -مفهومی(و از باال به پائین 

اندازي شرکت زایشی  و راه) فاز توسعه(تا توسعه ) مفهومی
  )فاز تجاري(

]14[  
سازي شامل به تصویر کشیدن ایـده، بررسـی    مراحل تجاري

سازي، نمایش و اثبات فنـاوري، ورود   امکان پذیري تجاري
  سازي ر و حفظ موقعیت تجاريبه بازا

]15[  

پردازي، بررسی و غربال اولیه ایده، بررسـی تفصـیلی و    ایده
غربال مجدد ایده به منظور ایجاد کسب و کار، توسعه ایده و 
تست و اعتبارسنجی آن، تولید صنعتی و ورود به بازار براي 

  سازي تجاري

، ، نمونه اولیه محصـول، سـاخت  )R&D(تحقیق و توسعه   ]16[
  تجاري سازي و فروش

]17[  

انجام تحقیق، انتقال نتایج حاصل از تحقیق، تصاحب نتایج 
منتقل شده از طرف انتقال گیرنـده، بهـره بـرداري از نتـایج     
تحقیق و روابط متقابل صـنعت و دانشـگاه،اظهار و افشـاي    
نتایج تحقیق، ارزیابی نتایج تحقیق، حفاظت حقوقی از نتایج 

سازي نتیجه تحقیق، اقـدام بـه    تجاري تحقیق، تعیین راهبرد
  سازي و پایش تجاري

]18[  
سـازي   براي تجاري کمبریج و استنفوردهاي  راهبرد دانشگاه

هاي زایشی، خـروج جمعـی از    شامل تشویق توسعه شرکت
  شرکت مادر و توسعه شرکت جدید

  
  
  

  سازي نتایج تحقیقات گذشته در زمینه عوامل موثر بر تجاري )2جدول
  

  سازي هاي تجاري ها، مراحل و روش فعالیت  منبع

]9 [
]10[  

پیدایش ایده و انجام پژوهش علمی، مستندسازي و قابلیت ارائه 
و انتشار نتایج و دستاوردهاي انجام پـژوهش در قالـب دارایـی    

سازي، ایجاد تشکیالت بهره برداري  فکري، تعیین راهبرد تجاري
و تعیـین راهبـرد   در قالب شرکت، تحقیقات تولید نیمه صنعتی 

  تولید صنعتی و تجاري

]11[  

هاي  خلق ایده، انجام پژوهش و دستیابی به نتایج تحقیق؛ فعالیت
هـاي پـژوهش، ارزیـابی     انتشـار یافتـه  (انتقال و تجاري سـازي  

هاي پژوهش، تعیین  هاي پژوهش، حفاظت حقوقی از یافته یافته
اسـتراتژي تجــاري سـازي، اقــدام بــه تجـاري ســازي و پــایش    

هاي  هاي تجاري سازي و بهره برداري و استفاده از یافته فعالیت
  پژوهشی تجاري شده و دانش انتقال یافته از دانشگاه

]12[  
]13[  

و از ) کسب وکار -بازار -فنی(هاي متوالی از راست به چپ  گام
فـاز  (؛ ایـده اولیـه   )تجـاري  -توسـعه  -مفهـومی (باال بـه پـائین   

فاز (و راه اندازي شرکت زایشی ) فاز توسعه(تا توسعه ) مفهومی
  )تجاري

]14[  
سازي شامل به تصویر کشیدن ایده، بررسی امکان  مراحل تجاري
سازي، نمایش و اثبات فناوري، ورود به بـازار و   پذیري تجاري

  سازي حفظ موقعیت تجاري

]15[  
پردازي، بررسی و غربال اولیه ایده، بررسی تفصیلی و غربال  ایده

منظور ایجاد کسب و کار، توسعه ایده و تسـت و  مجدد ایده به 
  سازياعتبارسنجی آن، تولید صنعتی و ورود به بازار براي تجاري

]16[  
ــه اولیــه محصــول، ســاخت، )R&D(تحقیــق و توســعه  ، نمون

  سازي و فروشتجاري

]17[  

انجام تحقیق، انتقال نتایج حاصل از تحقیق، تصاحب نتایج منتقل 
برداري از نتایج تحقیق و روابط   رنده، بهرهشده از طرف انتقال گی

متقابل صنعت و دانشگاه،اظهار و افشاي نتایج تحقیـق، ارزیـابی   
نتایج تحقیق، حفاظت حقوقی از نتایج تحقیـق، تعیـین راهبـرد    

  سازي و پایش تجاري سازي نتیجه تحقیق، اقدام به تجاري

]18[  
ي سـازي  هاي کمبریج و اسـتنفورد بـراي تجـار    راهبرد دانشگاه

هـاي زایشـی، خـروج جمعـی از      شامل تشویق توسـعه شـرکت  
  شرکت مادر و  توسعه شرکت جدید

  
سـازي شـامل تحقیقـاتی     تجاري مراجعاز این رو، بخشی از  

سـازي موفـق و نیـز     است که عوامل کلیدي مرتبط با تجـاري 
بـه ایـن ترتیـب،    . کنـد  سـازي را شناسـایی مـی    موانع تجاري

کردي یـک مجموعـه از روابـط را    هاي به اصـطالح کـار   مدل
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کند که باید حمایت شود و شـرایط را بـه منظـور     توصیف می
سازي تامین گردد، بدون اینکه  تجاريافزایش شانس موفقیت 

هایی را براي برداشتن در یک مسـیر   هاي خطی گام مانند مدل
  .خاص تجویز نماید

  
  مدل سه شاخگی  - 4

  هـومی در پژوهش حاضر، بـه منظـور طراحـی چـارچوب مف    

مـدل سـه   . شـود  کمک گرفته مـی  شاخگی تحقیق از نظریه سه
بنـدي   که در طبقه 3و زمینه 2، محتوا1؛ ساختار)3Cs(شاخگی 

هاي منطقی است؛ همه مفاهیم و رویـدادها   ها از نوع مدل مدل
تواند در قالب سه شاخه سـاختار،   هاي سازمانی را می و پدیده

مطالعه و مورد تجزیـه و  محتوا یا رفتار، و زمینه مورد بررسی، 
؛ بعبارتی، با معیار سه شاخگی و بـر  ]39و38[تحلیل قرار دهد

هـا و متغیرهـاي کارسـاز در     مبناي ویژگی هـر معیـار، مولفـه   
بندي است کـه بـه    هاي پژوهشی قابل طبقه سازي یافته تجاري

  .گردد اختصار ابعاد آن مرور می
یط فیزیکی منظور از شاخه ساختار، همه عناصر، عوامل و شرا

و غیر انسانی سازمان است که با نظم و قاعـده قابـل مطالعـه،    
قالب، پوسته، بدنه و یـا شـماي فیزیکـی و مـادي سـازمان را      

سازند؛ نظیر تمام منابع مادي، مالی و اطالعاتی که وقتی با  می
شـاخه  . شـوند  ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان جاري مـی 

ن و روابـط انسـانی در   ، شـامل مباحـث انسـا   )محتوا(رفتاري 
سازمان است که با هنجارهاي رفتاري، ارتباطـات و الگوهـاي   
خاصی به هم پیوسته انـد و محتـواي اصـلی و زنـده محـیط      

منظور از شاخه زمینه، تمام . دهند درونی سازمان را تشکیل می
شرایط و عوامل محیطی است که بر سازمان محاط بوده، بستر 

علــت . دهنــد تشــکیل مــی مهــم رشــد و توســعه ســازمان را
نامگذاري این مدل به سه شاخگی، آن است که ارتبـاط بـین   

اي به نحوي است کـه هـیچ    عوامل ساختاري، رفتاري و زمینه
تواند خارج از تعامـل ایـن سـه     پدیده یا رویداد سازمانی نمی

رابطه بین ایـن سـه شـاخه، یـک رابطـه      . شاخه صورت گیرد

                                                
1- Co-structure 
2- Content 
3- Context 

ل از هم جدایی ناپذیرند؛ تنگاتنگ و ناگسستنی است و در عم
لذا، تمایز این سه جنبه از حیات سازمانی صرفاً نظـري بـوده،   

هاي  فقط به منظور تجزیه و تحلیل و شناخت مفاهیم و پدیده
  ].38[گیرد سازمانی صورت می

  
ســازي نتــایج تحقیقــات  مــدل مفهــومی تجــاري  - 5

  دانشگاهی
هاي مفهومی در تئوري مدیریت، درك یک موضوع  چارچوب

ا مفهوم یا حوزه مطالعه را تقویت کرده، و با ارائـه سـاختار،   ی
بسـتر اساسـی   ]. 40[کنـد  گیري و اقدام را پشتیبانی می تصمیم

گیري از مدل سـه شـاخگی؛    مدل مفهومی تحقیق حاضر، بهره
بـه اعتقـاد محققـان، مـدل سـه      . ساختار، محتوا و زمینه است

ها  برنامهچارچوب جامعی براي درك بهتر و ارزیابی شاخگی 
  .هاي سازمان است راهبردي و توسعه رویدادها و پدیده

پراکندگی مطالعات انجام شده و نبود  ،شد همانطور که اشاره 
خالئی است که در ادبیات  ،سازي چوب جامع تجاريیک چار

وجود دارد؛ لذا، مطالعه حاضر با شناسـایی و بررسـی عوامـل    
تطبیـق و تلفیـق   هـاي پژوهشـی و    سازي یافته موثر بر تجاري

نتایج مطالعات قبلی، چارچوب مفهومی جـامع بـراي تحلیـل    
هـاي   شرایط، عوامل و بسترهاي الزم براي تجاري سازي یافته

مطالعـه و بررسـی ادبیـات موجـود،      .نمایـد  پژوهشی ارائه می
سـازي   بیانگر دو رویکرد فرایندي و محتوایی به مقوله تجاري

سـازي   اي تحقق تجـاري بر اساس رویکرد محتوایی، بر. است
دهنـده و   هاي علمی، فرض بر این است که عوامل شـکل  یافته
گیـري بـراي    ساز بایستی مشخص شـوند تـا در تصـمیم    زمینه

سازي مورد استفاده قرار گیرنـد؛ از ایـن رو، مهمتـرین     تجاري
سازي نیز با مراجعه بـه مطالعـات    عوامل تاثیرگذار در تجاري

هاي تاثیرگذار بـر   هر یک از مولفهانطباق اولیه  قبلی احصاء و
هـا و   سازي با ابعاد مدل سه شاخگی بر مبناي ویژگـی  تجاري

مربوط به  ها و تعاریف مشخصات هر مولفه با معیارها، ویژگی
  ). 3جدول(شاخگی انجام گردید هر یک از ابعاد مدل سه
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مولفه ها بر اساس /تطبیق متغیرها( اجزاي چارچوب مفهومی) 3جدول
   )هم در مدل سه شاخگی آنها باهمگنی 

  

  منبع  )متغیرها/ مولفه ها(اجزا   مفاهیم

زمینه اي 
)

بافتی
(  

ــاخت ــی   زیرس ــام مل ــا؛ نظ ه
، ]28[، ]20[، ]21[، ]7[  نوآوري 

]32[ ،]27[،]31[  
  نظام ملی اطالع رسانی 

ــاثیرات آن بــر    ــگ و ت فرهن
  نوآوري و تجاري سازي

]7[،]30[  

مشـــــارکت و همکـــــاري 
  ]23[، ]22[، ]7[  نظام ملی نوآوري ايه مولفه

تـــوان ریســـک پـــذیري،   
  پذیر گذارمخاطره سرمایه

]7[ ،]21[ ،]22[ ،]23[ ،
]31[  

هاي علمی و فنـاوري،   پارك
هـاي   و آزمایشگاه مراکز رشد

  ملی
]22[ ،]23[ ،]32[  

عوامــــــــل محیطــــــــی 
  اقتصادي،سیاسی و قانونی

]7[ ،]28[ ،]21[ ،]22[ ،
]23[ ،]24[  

ساختار
  ي

  ]33[، ]24[، ]30[، ]27[  تامین منابع مالی و اطالعاتی

، شـبکه  پیوندهاي استراتژیک
  سازي

]20[ ،]30[ ،]24] [33[  

ــدیریت   ــتم مـــــ سیســـــ
، ســازي، فراینــدها  تجــاري

  هاي فنی، فناوري، قابلیت
 ]20[ ،]26[ ،]28[  

محتوایی 
)

رفتاري
(  

هـا و منـابع انســانی،    مهـارت 
  افراد، بازاریابی

]19[ ،]20[ ،]21[ ،]28[ ،
]22[ ،]23 [ ،]26 [ ،]34 [

 ،]35 [  

ــخگویی و   ــدي پاسـ توانمنـ
  انعطاف پذیري

]20[ ،]21[ ،]22[ ،]23[ ،
]36[  

  ]35[، ]228[، ]27[، ]30[  مدیریت داخلی سازمان

  ]36] [31[، ]28[، ]22[  پایه دانش و کیفیت تحقیقات

  
و  همچنین، در تکمیل اعتباربخشـی سـاختار مـدل پیشـنهادي    

کسب اطمینـان از همـاهنگی درونـی مـدل از جهـت ارتبـاط       

ها و متغیرها بـه صـاحبنظران مـدیریتی مراجعـه      مفاهیم، مولفه
بر اساس معیارهاي مـدل سـه شـاخگی، بـا کسـب نظـر       . شد

بندي متغیرها و ایجـاد سـه    خبرگان و با ترکیب، تلفیق و طبقه
ومی اي، محتوایی و ساختاري، چارچوب مفه بعد عوامل زمینه
چـارچوب مفهـومی را نشـان     1شـکل  . گیرد تحقیق شکل می

  .دهد می

  
 

هاي تحقیقات  سازي نتایج و یافته چارچوب مفهومی تجاري )1شکل
  دانشگاهی

  

تـر و   توانند نگـرش مناسـب   بررسی نتایج مطالعات پیشین می
سـازي   تري را جهت ورود به موضوع پیشبرد تجاري بینانه واقع

همانطور که . دانشگاهی ایجاد نمایند نتایج تحقیقات در بخش
دهد جهت دستیابی بـه ایـن    تجربیات سایر کشورها نشان می

تـري مجموعـه شـرایط و     هدف الزم است بـا نگـرش وسـیع   
عوامل تاثیرگذار بر این فرایند و پـیش نیازهـاي مختلـف آن    

تـر،   بـه عبـارت روشـن   . مورد توجه و فراهم سازي قرار گیرد
دانشگاهی  سازي از یک طرف، بخش جهت موفقیت در تجاري

هاي الزم جهت تجاري سازي و  ها و قابلیت الزم است ظرفیت
انتقال نتایج تحقیقات را در خود ایجاد کند که این امر مستلزم 

هاي تحقیقـاتی، نهادسـازي،    داشتن توانایی در اصالح سیاست
هاي الزم و غیـره اسـت و از طـرف     کسب تخصص و مهارت

هاي کالن اقتصادي، سیاسـی و   رایط محیطالزم است ش ،دیگر
سازي و انتقـال   قانونی کشور شرایط مساعدي را براي تجاري

فناوري از بخش دانشگاهی فراهم ساخته و بخش صنعت نیز 
هـاي الزم بـراي دریافـت     هـا و ظرفیـت   از مجموعه مشخصه

  .]21،41[. فناوري برخوردار باشد
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 روش تحقیق - 6
 بـراي  منـابع  مطالعه کمی، درویکر در پژوهش معمول فرایند

 و آزمـون  سـپس  و هـا  ساخت فرضیه مناسب، نظریه انتخاب
 ممکـن  رویکـرد کیفـی   در مقابل، در. آماري آنهاست تحلیل

 پژوهشـگر  یـا  نداشـته  وجود مطالعه با مرتبط اي است نظریه

 موجـود  هـاي  خـود بـه نظریـه    کار ساختن محدود به تمایلی

 منظور به تواند می کیفی ردرویک ترتیب، این به. باشد نداشته

 توصیف الگوهاي یا پدیده توضیح براي ساخت نظریه جدید

 رویکـرد  در .شوند یافت می ها داده در که رود کار به جدیدي

 بنـابراین، . باشـند  دقیـق  مشـخص و  ها داده است الزم کمی،

 در امـا . بـود  خواهنـد  کمـی  شـده،  هاي اصلی گردآوري داده

 در نتیجه،.است ها داده عمق و کیفیت بر تأکید کیفی، رویکرد

 در. باشـند  مـی  کیفـی  اساساً شوند، گردآوري می که هایی داده

دنبـال   بـه  و اکتشـافی  عمـده  به طـور  که هایی پژوهش چنین
 اغلـب  باشـند،  مـی  هـا  چـارچوب  و ها مدل مفاهیم، »ساخت«

 کـه  همـانطور  ].42،43[نیسـتند  معلوم پیش از نهایی هاي یافته

 عوامـل  دهنـد،  مـی  نشـان  زمینـه  این در شده امانج هاي پژوهش

 قلمروها و سـطوح تحلیـل   ها، زمینه در سازي تاثیرگذار بر تجاري
 ایـن  بـه  کمی رویکرد همین دلیل، به. دارند زیادي تنوع متفاوت

 حتی نادیده یا غفلت از برخی عوامل باعث است ممکن پژوهش

ویکـرد  ر در نظري هاي چارچوب ساخت زیرا، شود؛ آنها ماندن
 هـایی  قالب در را پژوهش هاست، طرح فرضیه مقدمه که کمی

 هـاي  بـا وضـعیت   برخورد براي را الزم انعطاف که دهد میقرار 

 بافت یـا  اساسی اهمیت به این، با توجه بر ندارند؛ عالوه جدید

 بر کامالً پژوهش موضوع بایستی سازي تجاري موفقیت در زمینه

 بنابراین، .شود بررسی ایران به هاي مربوط ادهو د وضعیت مبناي

تحقیقـات   سـازي  تجـاري  بر مؤثر کلیدي عوامل بررسی و یافتن
 آن، در پـذیرفت کـه   انجـام  بـا رویکـرد کیفـی    دانشـگاهی 

 وجـود  مـدل  یـا  نظریـه  ماننـد  شده تعیین پیش از چارچوبی

مطالعـه ادبیـات و    چارچوب ارائـه شـده براسـاس    و نداشت
 بـراي . شـد  طراحـی  لفی،شده با روش د گردآوري هاي داده

 هـاي   پـژوهش  سـوابق  طریق مطالعـه  از ابتدا پژوهش، انجام

 سـازي  خصـوص تجـاري   در نسـبتاً جـامعی   شناخت پیشین،

. فـراهم شـد   مقـدماتی  نیز چارچوبی اساس بر همین و حاصل

و از طریق پیمایش در قالب  دلفی روش با چارچوب اولیه سپس،
  .شد و نهایی تکمیل مدل

  
  آنو تشکیل پانل  روش دلفی 1- 6

سیستماتیک در تحقیق براي دریافت  روشی یا دلفی، رویکرد
اي از یک گروه  هاي حرفه نظرات و درخواست قضاوت

 روش. متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است

موضوع  در که پذیرد می انجام افرادي مشارکت با دلفی
 نعنوا با افراد باشند؛ این تخصص دانش و داراي پژوهش

واجد شرایط  اعضاي انتخاب. شوند می دلفی شناخته پانل
 حساب روش به این مراحل مهمترین از دلفی پانل براي

 .بستگی دارد به شایستگی این افراد نتایج زیرا، اعتبار آید؛ می
 گروهی گیري براي تصمیم سازوکاري از آنجا که روش دلفی

و  درك که دارد واجد شرایطی به متخصصان نیاز و است
 معموال،ً]. 44[باشند داشته پژوهش موضوع از عمیقی دانش

 غیراحتمالی هدفدار گیري نمونه طریق از پانل اعضاي انتخاب

 این فرض استوار بر روش قضاوتی،. گیرد انجام می قضاوتی یا

 کردن دستچین درباره جامعه براي دانش پژوهشگر است که از

 اعضاي اساس، این بر]. 45[شود می پانل قابل استفاده اعضاي

 يگیر نمونه صورت به پژوهش حاضر براي دلفی پانل

 هدفدار و قضاوتی هاي روش از ترکیبی و غیراحتمالی

معیارهاي انتخاب خبرگان نیز شامل تسلط . شدند برگزیده
نظري، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و 

  .دسترسی بوده است
  
 جامعه و نمونه 6-2

ــ  ــه آم ــاحب جامع ــر ص ــق حاض ــه   اري تحقی ــران در زمین نظ
محققان ها،  و شامل اعضاي هیئت علمی دانشگاه سازي تجاري

کارشناسـان سـتادي معاونـت علمـی و     و دانشجویان دکتري، 
هـاي   فناوري ریاست جمهوري، تعدادي از منتخبین جشـنواره 

، مدیران دفـاتر ارتبـاط   91تا  89هاي  ملی علم تا عمل از سال
ها، معاونین و مـدیران پـژوهش، فنـاوري و     گاهبا صنعت دانش

  .هاست کارآفرینی دانشگاه
گیري، از روش غیر تصادفی هدفمند یـا قضـاوتی    براي نمونه

معیارهاي انتخاب خبرگان نیز شامل تسلط . استفاده شده است



 

  شاخگی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوي سهسازي  کننده در تجاري شناسایی و تبیین عوامل تعیین

40 

نظري، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پـژوهش و  
 دیگـر، حجـم   گیري نهنوع نمو هر مانند. دسترسی بوده است

 و زمـان الزم  افراد، به دسترسی امکان مانند عواملی به نمونه
کـه   دلفـی  روش در. دارد بسـتگی  گردآوري اطالعـات  هزینه

ایـن   باشـند،  پژوهش موضوع از متخصصان باید پانل اعضاي
 پانـل  اعضاي تعداد هرچند. کند می پیدا افزایش ها محدودیت

 بـوده  متغیـر  ارقام مختلـف  تا 10 پیشین بین هاي پژوهش در

 داشته وجود تجانس پانل اعضاي میان که است؛ اما، هنگامی

در ]. 46[شـده اسـت   عضـو توصـیه   20تـا   10حـدود   باشد،
 مـورد نحـوه   صـریحی در  و قـوي  قانون مطالعات دلفی هیچ

 محققـین  بعضـی . نـدارد  وجـود  و تعداد متخصصین انتخاب

 است ئه اطالعات کافیارا براي نفر 30 شوند معموالً می متذکر

جدیـدي   اطالعـات  و شده ها تکراري پاسخ آنها افزایش با و
در مطالعه دلفی، چنانچه شرکت کنندگان ]. 44[شود نمی اضافه

نمونه براي انجـام دلفـی کـافی     15تا  10همگن باشند، تعداد 
روش  کـه  مطالعـات و مقـاالتی   بررسـی ]. 47،48[خواهد بود

 کـه تعـداد   دهـد  مـی  نشان اند نموده انتخاب شناسی دلفی را

مراجعـه بـه    .است شده پیشنهاد نفر نیز 12 تا 10بین خبرگان
کتابچه دومین جشنواره ملی علم تا عمل، مجالت و مجموعه 

مرتبط، مراجعه به اساتید و صـاحبنظران   هاي سمقاالت کنفران
 شناسـایی  سازي از جمله اقداماتی بود که براي حوزه تجاري

 شناسـایی  نفـر  50حـدود  به این ترتیب،  .انجام شد خبرگان

 پیشـگفته  هـاي  شـاخص  اعمال و کردن فیلتر از بعد که شدند

 در کـه الزم به توضـیح اسـت    .آمد بدست نفري 36فهرست 

نفر شرکت نمـوده و از بـین    36تعداد  دلفی روش دور اولین
نسخه عودت و قابل  30هاي جمع آوري شده تعداد  پرسشنامه

نفر و در دور سوم  27در دور دوم . شد استفاده تشخیص داده
  . داشتند شرکت نفر 25

  

  فرایند پژوهش 6-3
 هاي ابعاد و جنبه سازي، موضوع تجاري ابتدا پژوهش، این در

و  مـؤثر  موجود، عوامل ادبیات بررسی و با مرور و مطالعه آن
تعریـف   اساس بر. گردید استخراج سازي بر تجاري تاثیرگذار

 دلفـی  پانل اعضاي و تعیین نیاز مورد هاي موضوع، تخصص

گیـري   نمونـه  هـاي  از روش اسـتفاده  بـا  و مرحلـه  سـه  در

و  شناسایی با همزمان .شدند انتخاب و شناسایی غیراحتمالی،
 آنان و توضیح مالقات اولیه با تعدادي از و پانل اعضاي تعیین

کمک  با نظري، و نیز مبانی در شده استخراج هاي مولفه برخی
 احصاء سازي تجاري بر عوامل موثر از فهرستی محترماساتید 

پس از تعیین اعضـاي پانـل، سـه دور روش    . گردید و تحلیل
هاي هر دور به روش حضوري و به  پرسشنامه. انجام شددلفی 

ــک و فــاکس(شــیوه الکترونیکــی  ــع و ) پســت الکترونی توزی
تــاریخ توزیــع و گــردآوري    4جــدول. آوري شــد جمــع

  .دهد ر را نشان میهاي هر دو پرسشنامه
  

  نامه توزیع و گردآوري پرسش) 4جدول

 دور

ــع  توزیـــــــ
 ها پرسشنامه

ــانگین  ها جمع آوري پرسشنامه میــــ
تعداد پیگیري 

تاریخ  از اعضاء
 توزیع

 تعداد
آخرین 

 تاریخ
 درصد تعداد

 اول

27/2/
13

92
  

36 

10/4/
13

92
 

30 83 
 4تقریبـــا 

 بار

 دوم

24/4/
13

92
 

36 

28/5/
13

92
 

28 77 
 3 تقریبـــا

 بار

 سوم

15/6/
13

92
 

30 

12/7/
13

92
 

25 83 
 2تقریبـــا 

 بار

  

سازي که از  در دور اول، فهرستی از عوامل تاثیرگذار بر تجاري
اعضاي پانل  مطالعات پیشین استخراج شده بود، در اختیار کلیه

. قرار گرفت تا میـزان اهمیـت هـر کـدام را مشـخص نماینـد      
ر مولفه هاي موجـود،  خواسته شد تا عالوه ب همچنین، از آنان

هاي موردنظر خود را در این فهرست اضـافه و پیشـنهاد    مولفه
هـاي دور اول   بررسی پاسخ سواالت باز در پرسشـنامه . نمایند

ــه  ــه مولف ــان داد ک ــوي    نش ــنهادي از س ــل پیش ــا عوام ــا ی ه
دهندگان با عوامل موجود و شناسایی شده از ادبیـات از   پاسخ

موجـود ادغـام و   بـا عوامـل   نظر مفهومی یکسان بـوده؛ لـذا،   
 .ترکیب گردیده و عامل خاصـی بـراي دور دوم اضـافه نشـد    

درتمام مراحل، تعیین میزان اهمیـت عوامـل در قالـب طیـف     
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هـاي    هر عامل، میانگین پاسخ للیکرت در هر دور نیز در مقاب
اعضاي پانل در دورهاي پیش و پاسخ هر فرد نیز به صـورت  

  .درسی میجداگانه به آگاهی پاسخگویان 
با توجه به اینکه مقیاس مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه، یـک     

تـاثیر  «و شامل گزینه هاي درجه اي و طیف لیکرت  5مقیاس 
: تاثیر کـم «، »3: تاثیر متوسط «، »4: تاثیر زیاد«، »5: بسیار زیاد

به عنوان نقطـه بـی    3بود؛ لذا، نقطه » 1: تاثیر بسیار کم«و » 2
در این حالت، مطالعه داراي دو . گردیدطرف یا خنثی انتخاب 

 5تـا   3و محدوده موافقت از  3تا  1محدوده عدم موافقت از 
از آنجا کـه در تحلیـل پرسشـنامه هـاي دور اول     . تعریف شد

میانگین پاسـخ تمـامی سـواالت در محـدوده موافقـت قـرار       
به . گرفت؛ لذا، هیچ کدام از عوامل براي دور دوم حذف نشد

سشـنامه دور دوم همـراه بـا نظـرات قبلـی و      ایـن ترتیـب، پر  
میانیگن نظرات دور اول دلفی در اختیـار اعضـاي پانـل قـرار     

، به منظور حفظ ارزش و اعتبار مطالعه ]49[بر اساس . گرفت
نظران در هر دور دلفی نباید کمتر از  میزان پاسخ دهی صاحب

و در صورتی که میزان تغییرات امتیازات داده   درصد باشد 70
 15ده توسط صاحبنظران در طـی دو دور متـوالی کمتـر از    ش

درصد باشد اتفاق نظـر بـر موضـوع مـورد بررسـی صـورت       
در دور سوم نیز نظرات هر یک از اعضـا  ]. 50[پذیرفته است 

قرار گرفـت و مجـدداً از آنهـا     یندر دور قبل در اختیار سایر
 .خواسته شد تا هر یک از عناصر را مورد ارزیابی قـرار دهنـد  

پس از پایان این دور و دستیابی به اتفـاق نظـر، انجـام روش    
هـاي فراینـد    سازي مراحـل و فعالیـت   دلفی با تکمیل و نهایی

  .فتیاخاتمه  آنسازي و عوامل تاثیرگذار بر  تجاري
  
 مقیاس اتفاق نظر -6-4

 اعضـاي  میان نظر اتفاق میزان تعیین در پژوهش حاضر براي

 ضـریب . شـد  اسـتفاده  1»لهمـاهنگی کنـدا   ضریب«از  پانل،

و  همـاهنگی  درجۀ تعیین براي است مقیاسی کندال هماهنگی
. فـرد  یـا  شـیئی  Nرتبۀ مربوط بـه   دسته چندین میان موافقت

 SPSSنرم افـزار   از استفاده با مقدار ضریب هماهنگی کندال

                                                
1- Kendall's Coefficient of Concordance (W) 

چگونگی تفسیر مقادیر گوناگون این  4جدول . گردید محاسبه
  ].51[دهد ضریب را نشان می

هاي با تعداد بیشتر از  نکته مورد توجه این است که براي پانل
نیز معنادار به حساب  Wعضو حتی مقادیر بسیار کوچک  10
از آنجا که در پژوهش حاضر تعداد اعضاي پانل دلفی . آیند می

نفر بوده، و مقدار ضریب همـاهنگی کنـدال نیـز     30 -25بین 
بسـیار قـوي روي   محاسبه گردید؛ لذا، اتفاق نظر  804/0عدد 

عوامل مورد مطالعه حاصل و اطمینان بسـیار زیـاد نسـبت بـه     
  .ترتیب عوامل بدست آمد

  
  تفسیر مقادیر ضریب هماهنگی کندال )5جدول 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
 
 
 
  

 ها یافته - 7
در پژوهش حاضـر، روش دلفـی در مجمـوع در سـه دور بـه      

هـا،   در این بخـش بـه دلیـل حجـم زیـاد مولفـه      . انجام رسید
هـاي حاصـل از    داده به توجه با .شود هاي نهایی ارائه می یافته

 نامـه در هـر دور،    پرسش مختلف هاي شدورهاي دلفی و بخ

 میانگین، نمـا و انحـراف   آماري، کمینه، بیشینه، هاي شاخص

 روش طبـق  بـر  نامـه  پرسش توزیع .است شده محاسبه معیار

 که هایی گویه صورت گرفته و در هر مرحله مرحله 3 در دلفی

شـدند و یـا    آورده بعـدي  دور در را داشـتند،  ≤4M شـرط 
 در و حـذف  انـد  داشـته  4از  کمتـري  ینمیانگ که هایی مولفه

 همچنـین، . انـد  نشـده  لحـاظ  نامـه  دورهـاي بعـدي پرسـش   

دورهـاي   در خبرگـان  اتفاق نظـر  میزان هاي اجماع و شاخص
  .مختلف محاسبه گردیده است

 
 
  

  

 تفسیر Wمقدار 
اطمینان نسبت به ترتیب 

 عوامل

 وجود ندارد اتفاق نظر بسیار ضعیف 1/0

 کم اتفاق نظر ضعیف 3/0

 طمتوس اتفاق نظر متوسط 5/0

 زیاد اتفاق نظر قوي 7/0

 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوي 9/0



 

  شاخگی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوي سهسازي  کننده در تجاري شناسایی و تبیین عوامل تعیین

42 

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  نتایج سه دور دلفی ) 6جدول 

ف
ردی

  

  سازي هاي تاثیرگذار بر تجاري عوامل و مولفه

  دور سوم  دور دوم  دور اول

گین
میان

ف   
حرا

ان
عیار

م
گین  

میان
ف   

حرا
ان

عیار
م

گین  
میان

ف   
حرا

ان
عیار

م
  

1  

 اي
مینه

ل ز
وام

ع
  

  41/0  80/4  42/0  79/4  45/0  73/4  هاي ارتباطی بین دولت، صنعت و دانشگاه   ایجاد و توسعه حلقه
  44/0  76/4  64/0  50/4  78/0  27/4  رسانی جامع و سراسري  ایجاد شبکه اطالع  2
  57/0  36/4  62/0  36/4  71/0  20/4  هاي اطالعاتی  هاي ارتباطی و شاهراه زیرساخت  3
  48/0  68/4  63/0  43/4  82/0  23/4  سازي و کارآفرینی در سطح جامعه  ترویج فرهنگ تجاري  4
  48/0  68/4  85/0  54/4  78/0  27/4  راه اندازي آزمایشگاهها و کارگاههاي ملی تحقیقات کشور   5
  41/0  80/4  50/0  61/4  86/0  40/4  سازي در سطح کشور ، قوانین و مقررات حمایتی از تجاريها سیاست  6
  58/0  20/4  67/0  18/4  78/0  13/4  هاي علمی و فناوري، مراکز رشد در کشور توسعه پارك  7
  41/0  80/4  64/0  54/4  75/0  30/4  نیاز بازار و تقاضاي مناسب، معین و پایدار  8
  37/0  84/4  57/0  57/4  84/0  30/4  انتقال نتایج تحقیقات در بخش صنعت ظرفیت دریافت و  9
  50/0  20/4  52/0  25/4  78/0  13/4  )مخاطره آمیز(هاي ریسک پذیر  گذاري  سرمایه  10
11  

ري
ختا

 سا
مل

عوا
  

  28/0  92/4  57/0  61/4  73/0  47/4  سازي  گیري استراتژیک دانشگاهها در جهت تحقق تجاري جهت
  37/0  84/4  48/0  68/4  51/0  53/4  هاي پشتیبانی  ها، قوانین و مقررات و بخش استهمسویی سی  12
  51/0  52/4  68/0  36/4  71/0  33/4  سازي در دانشگاهها  ایجاد نهاد انتقال فناوري و تجاري  13
  37/0  84/4  42/0  79/4  51/0  53/4  سازي  تامین منابع مالی مورد نیاز در مراحل اولیه فرایند تجاري  14
  50/0  44/4  66/0  29/4  76/0  10/4  دسترسی به منابع اطالعاتی مورد نیاز  15
  20/0  96/4  31/0  89/4  55/0  67/4  برقراري روابط استراتژیک و گسترده بین دانشگاه با صنعت   16
  50/0  68/4  51/0  54/4  70/0  30/4  سازي هاي تجاري تعامل بین محققان، مخترعان و مجریان طرح  17
  50/0  68/4  57/0  57/4  90/0  23/4  هاي سخت  خورداري دانشگاهها از توانمنديبر  18
  41/0  80/4  64/0  54/4  84/0  30/4  سازي  مستندسازي تجارب دیگران در حوزه تجاري  19
20  

ي 
تار

 رف
مل

عوا
)

یی
توا

مح
(  

  65/0  56/4  69/0  43/4  74/0  27/4  بازارگرایی، تمرکز بر بازار، توجه به نیازهاي بازار و ارزش مورد انتظار مشتري

  44/0  76/4  64/0  50/4  79/0  30/4  ها سازي در دانشگاه ترویج و تقویت روزافزون فرهنگ تجاري  21
  41/0  80/4  57/0  61/4  91/0  27/4  سازي انگیزه فردي محققان براي تجاري  22
  37/0  84/4  48/0  68/4  73/0  50/4  سازي هاي تجاري ها و مهارت آموزش و تربیت افرادي با قابلیت  23
  51/0  48/4  52/0  25/4  71/0  10/4  هاي آموزشی براي آشنایی و توجیه محققان  برگزاري دوره  24
  5/0  40/4  50/0  39/4  58/0  27/4  ها هاي نرم مانند مدیریت پروژه ها از توانمندي برخورداري دانشگاه  25
  5/0  40/4  56/0  36/4  75/0  17/4  اوت توانایی فرآوري نتایج تحقیقات و رسیدن به اهداف متف  26
  51/0  52/4  63/0  39/4  83/0  27/4  برخورداري دانشگاه از جایگاه و پایه تحقیقاتی و دانش نسبت به سطح جهانی   27
  5/0  40/4  50/0  43/4  68/0  23/4  ... نتایج تحقیقات از نظر امکانات، زمان وقابلیت اجرا و میزان عملیاتی شدن   28

  ها نسبت به نتایج تحقیقات و آگاهی و باور کاربران شرکت شناخت  29
07/4  98/0  18/4  72/0  24/4  66/0  

  میانگین انحراف معیار

  75/0    57/0    46/0  
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  دور اول
اي از عوامل تاثیرگذار بـر   پانل، مجموعه دور، اعضاي این در

هاي قبلـی   سازي تحقیقات دانشگاهی را که از پژوهش تجاري
 و از سوي محقق در اختیار آنان قرار قرار گرفته بود، شناسایی

عامـل محتـوایی    11اي و سـاختاري و   عامل زمینـه  20تعداد 
 زیاد خیلی و زیاد تأثیر سازي را که داراي تاثیرگذار بر تجاري

عامـل   6 مجموع در پاسخ دهندگان همچنین،. تشخیص دادند
موانـع   عامل شکست یا 2سازي و  در تجاري موفقیت را براي
 از آنجا که عوامل مـذکور بـه  . نمودند مطرح سازي را تجاري

یکسـان   هـاي پیشـین   پـژوهش  در شـده  ارائه عوامل با نوعی
بودند، حـذف و در مـواردي بـا عوامـل موجـود ترکیـب یـا        

  .جایگزین شدند
  دور دوم

عوامـل   میـان  از عامل 10پانل، تعداد  دور نیز اعضاي این در
عامل محتـوایی از   10مل ساختاري و عامل از عوا 9اي،  زمینه

 از مطالعـات پیشـین یـا از    اول دور در عامل کـه  31مجموع 

زیاد بر  خیلی و زیاد تأثیر داراي بودند، شده ارائه اعضا سوي
 ترتیـب  ایـن  بـه  .تشخیص دادنـد  سازي تاثیرگذار بر تجاري

 هاي پژوهش در که میان عواملی از و مجموع در پانل اعضاي

عامل  ]29[ بود، شده ارائه آنها خود به توسط یا شناسایی قبلی
تـأثیر   ایـران را داراي  هاي دانشگاه سازي تحقیقات در تجاري

 2الزم به ذکر است که  .تشخیص دادند» زیاد بسیار«و » زیاد«
عامــل از مجمــوع عوامــل ســاختاري و محتــوایی کــه داراي  

  .  دشدر طیف لیکرت بود، حذف  4میانگین کمتر از عدد 
  ر سومدو
در خصـوص   را خـود  نظـر  مجدداً اعضاي پانل سوم، دور در

اي،  از عوامل زمینـه  یک و اهمیت هر تأثیر میزان عوامل و نیز
 سـازي تحقیقـات   تجـاري  موفقیـت  در ساختاري و محتوایی

  . اعالم کردند دانشگاهی
مراحل روش دلفی در پژوهش حاضر در سـه دور بـه انجـام    

اعضـاي پانـل در دور اول در    يها پاسخ معیار انحراف .رسید
ــاري    ــر تج ــذار ب ــل تاثیرگ ــت عوام ــوص اهمی ــازي  خص س

همچنین، مقدار ضریب هماهنگی کنـدال  . محاسبه گردید75/0
 679/0براي سنجش میـزان اتفـاق نظـر خبرگـان در دور اول     

در دور دوم و سوم انحراف معیار نظرات اعضاي . بدست آمد
گذار بر تجاري سازي به عوامل تاثیر میزان اهمیت پانل درباره

ضریب هماهنگی کنـدال  . محاسبه گردید 46/0و 57/0ترتیب 
نیز میزان توافق و اجماع خبرگان در دورهـاي دوم و سـوم را   

خروجی نـرم   6جدول(دهد نشان می 804/0و 759/0به ترتیب 
 هاي توصیفی و تجزیه و تحلیل). کندال Wافزار از محاسبات 

هاي مربوط به نظرات پانل  دادهنتایج کلی حاصل از گردآوري 
  .گردد  بصورت اجمالی ارائه می 5دلفی در قالب جدول 

 زیر دالیل به که داد نشان دلفی روش سه گانه دورهاي نتایج

 تکـرار  به توان می و شده حاصل اعضاي پانل میان نظر اتفاق

   :داد پایان دورها
 اعضـاي پانـل در خصـوص میـزان     هاي پاسخ معیار انحراف

در دور اول  75/0 سازي از تاثیرگذار بر تجاري عوامل تاهمی
 کندال هماهنگی ضریب. است یافته در دور سوم کاهش 46/0به 

اي،  زمینـه  عوامـل  اهمیـت  دربـاره  اعضـاي پانـل   هاي پاسخ براي
در دور سـوم   سـازي  تاثیرگـذار بـر تجـاري    ساختاري و محتوایی

 بیش پانل عضايا تعداد اینکه به توجه با. محاسبه گردید 804/0

 به معنادار کامالً کندال ضریب از میزان این نفر بوده لذا، 10از 

 و 679/0اول  دور در کندال هماهنگی ضریب .آید حساب می
مورد عوامـل تاثیرگـذار بـر     در اعضا هاي پاسخ براي سوم دور در

ضـریب   مقدار کهاز آنجا . آمد بدست 804/0 برابر سازي تجاري
 45/0 میـزان  بـه  تنهـا  دوم دور نسـبت بـه   مهماهنگی در دور سو

اجمـاع و اتفـاق نظـر     میزان کرد و با توجه به اینکه پیدا افزایش
؛ لـذا،  دهـد  نمـی  نشـان  را تـوجهی  اعضاء در دو دور رشد قابـل 

  .داد توان به تکرار دورهاي دلفی پایان می
  

گانه  نتایج محاسبات ضریب توافق کندال براي دورهاي سه )7جدول
  دلفی

  N(  Kendall’s W(تعداد   دور

  679/0  30  اول

  759/0  28  دوم

  804/0  25  سوم
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گانه تاثیرگـذار بـر    عوامل سهآزمون فرید من محاسبات بر اساس 
، 54/3میـانگین   اي بـا رتبـه   سازي تحقیقات، عوامل زمینه تجاري

ــا  ــوایی ب ــه  26/3محت ــا رتب ــا  16/2و ســاختاري ب ــب ب ــه ترتی ب
   .فتگرلویت بندي خبرگان قرار ترین عوامل مورد او اهمیت

  

  سازي تحقیقات گانه تاثیرگذار بر تجاري بندي عوامل سه رتبه) 8جدول
  

  رتبه بندي میانگین  عوامل تاثیرگذار  رتبه

  54/3  اي زمینه  1
  26/3  محتوایی  2
  16/2  ساختاري  3

  

  
 گیري نتیجه -8

ـ به منظور دستیابی به اهداف تحقیق  ر و بررسی عوامل تاثیرگذار ب
ادبیـات   سازي تحقیقـات دانشـگاهی، بـر اسـاس مـرور      تجاري

 ،هـاي تحقیـق در سـه دور دلفـی     و نتـایج و یافتـه  ) 3و 2جداول(
 .شناسایی و بـه تاییـد خبرگـان رسـید     6 جدول مذکور درعوامل 

در سه ] 38[بر اساس مدل سه شاخگی مزبورهمچنین، عوامل 
  .شددي بن ساختاري طبقهمحتوایی و اي،  دسته عوامل زمینه

 هـاي  پاسـخ  سوم دلفی براي دور در کندال هماهنگی ضریب

 804/0برابـر   سازي مورد عوامل تاثیرگذار بر تجاري در اعضا
بدست آمد که اجماع و اتفاق نظر بـاالي اعضـاء بـر عوامـل     

هـا، مقایسـه ابعـاد و     با تحلیـل یافتـه   .دهد مذکور را نشان می
تحقیقـات، چنـین   سـازي   گانه تاثیرگذار بر تجـاري  سهعوامل 

اي بـا رتبـه اول و بـا     کنـیم کـه عوامـل زمینـه     گیري می نتیجه
بندي اعضاي  ترین عوامل در اولویت بیشترین امتیاز، با اهمیت

پانل قرار گرفته و عوامل محتوایی و ساختاري بـه ترتیـب در   
مورد توجه و عنایـت خبرگـان در مـدل    هاي دوم و سوم   رتبه

  . پیشنهادي بوده است
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