
 

88  

 

The Conceptual Model of 
Commercialization of Academic 

Research Achievements with 
Emphasis on Academic Gatekeeper’s 

Agent 

Amin Pazhouhesh Jahromi1,  
Javad PourKarimi2*, Amirnaser Akhavan3 

1- Faculty member of Malkashtr University of 
Technology, Tehran, Iran 

2- Faculty member of Tehran University, Iran 
3- Faculty member of Amirkabir University of 

Technology, Tehran, Iran 
 

Abstract 

The purpose of this study is to present a 
conceptual model of commercialization of 
academic research achievements (Constituent 
elements and factors); it neglected aspects of 
this phenomenon will cover as much as 
possible and stakeholders involved in this 
area enable to answer questions. This study is 
applied and the method is qualitative. The 
population examined in this study is state 
industrial Colleges in Tehran. The sample 
consisted of 55 personalities and entities 
(including 20 Knowledge-based companies 
with academic origin, 22 faculty members 
and 13 experts engaged in commercial 
activity in this area). The sample was selected 
using purposive sampling. The finding is a 
conceptual model consists of individual, 
internal, external, and connecting factors and 
model’s components are academic spin-off, 
technology license, Sale of technology, and 
services. The superiority of this model 
compared to current models is the 
introduction of the academic goalkeeper. This 

                                                 
* Corresponding author: jpkarimi@ut.ac.ir 

factor plays an important role in the 
relationship between universities and industry 
information asymmetry. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 پائیز، 3، شماره هشتمسال 

 

  

 ؛ها سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاه مدل مفهومی تجاري

 بان فناوري دانشگاهی با تأکید بر عامل دروازه

  3امیرناصر اخوان، *2جواد پورکریمی، 1جهرمیین پژوهش ام

  اشتر علمی دانشگاه صنعتی مالک عضو هیأت -1
  استادیار دانشگاه تهران -2

  علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت -3
  

  دهیچک
است که تا حد امکان ) دهنده و عوامل مؤثر تشکیلعوامل (سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی  حاضر، ارائه مدل مفهومی نظري پدیده تجاريمقاله هدف از 

این پژوهش از نظر هدف، کاربردي . هاي فرارو توانمند سازد جنبه مغفول این پدیده را پوشش داده و ذینفعان درگیر در این حوزه را براي پاسخگویی به پرسش
شخصیت  55حجم نمونه شامل . صنعتی بخش دولتی در شهر تهران استهاي  جامعه آماري مورد بررسی این تحقیق، دانشکده. و از نظر روش، کیفی است

) نظر این حوزه صاحب 13سازي و  علمی درگیر در کنش تجاري عضو هیأت 22شرکت داراي فناوري با خاستگاه دانشگاهی،  20مشتمل بر (حقیقی و حقوقی 
سازمانی و  سازمانی، برون گروه عوامل فردي، درون 4مفهومی است که مشتمل بر هاي پژوهش، مدلی  یافته. گیري هدفمند انتخاب شدند است که با روش نمونه

سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی مشتمل بر تأسیس شرکت زایشی دانشگاه، واگذاري  دهنده تجاري هاي تشکیل و مؤلفه) بان فناوري دروازه(دهنده  ارتباط
بان فناوري دانشگاهی است که عامل مهمی  هاي کنونی، معرفی دروازه دلیل برتري این مدل نسبت به مدل. لیسانس فناوري، فروش فناوري و ارائه خدمات است

هاي گذشته در داخل و خارج از کشور به این موضوع به طور  در تقارن اطالعات و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت بوده و البته در هیچیک از پژوهش
  .خاص پرداخته نشده است

  بان فناوري دانشگاهی، تقارن اطالعات سازي، دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی، دروازه مدل تجاري: ها ژهکلیدوا

  

  1مقدمه -1
 بر مبتنی گیري اقتصاد شکل تسهیل در مهمی ابزار ها، دانشگاه
یافته و رسوب  توسعه آنها در زیادي دانش زیرا هستند دانش
 توسعه کننده تسریع عنوان به توانند ها می دانشگاه و لذا نموده

به همین دلیل . اي عمل کنند منطقه اجتماعی و اقتصادي
 بیشتر، رویکرد اعطاء خودمختاري با کشورها از بسیاري
بر  مبتنی خصیص بودجهعمل کردن، گذار به سوي ت تر رقابتی
 در تحقیقات، نتایج سازي تجاري افزایش و همچنین عملکرد

                                                 
  jpkarimi@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

در این میان، عنصر ]. 1[هستند  دانشگاهی اصالحات پی
: پذیري جهانی نمایه رقابت«اهمیت یافته که  حديبه ، نوآوري

1غنی«بندي کشورهاي  دسته» 2014-2013
و  »از نظر نوآوري 2

2فقیر«
 کشورهاي بین سنتی را جایگزین تمایز» از نظر نوآوري 3

در واقع  .]2[نموده است  »توسعه درحال« و »یافته توسعه«
جدید  وکار کسب توسعه و نوآوري براي دانش که همچنان
 عالی به آموزش تر شده و بخش رو به افزایشی از جامعه مهم
 بازي نوآوري تري در مهم هم نقش ها دانشگاه شوند می وارد

                                                 
21- Innovation rich 
32- Innovation poor 
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ها به تجارت دانش و فناوري از یک مزیت آنکنند و ورود  می
سازي شیر با  از غنی: به یک ضرورت تبدیل شده است

  ].3[ 1990تا خلق گوگل در دهه  1920در دهه  D ویتامین
ابالغی  هاي کلی علم و فناوري در بخشی از سیاست

و » ط«، »ز«مقام معظم رهبري و همچنین بندهاي  29/6/1393
 5تبصره ) ح(قانون برنامه پنجم توسعه، جزء  18ماده » ي«

قانون بودجه  5تبصره ) ج(و جزء  1393قانون بودجه سال 
کارگیري توان پژوهشگران در جهت خلق  بر به 1394سال 

هاي نو و تبدیل علم به ثروت، تبدیل دانش  دانش، ارائه ایده
سازي  فنی به محصول قابل ارائه به بازار، حمایت از تجاري

دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی و افزایش سهم تولید 
محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوري 

درصدي از تولید ناخالص  50داخلی با هدف دستیابی به سهم 
داخلی کشور به منظور حصول توسعه اقتصادي تأکید شده 

سازي دستاوردهاي  اما از قوه به فعل درآمدن تجاري. است
که شامل  بودهدشوار و  دهیچیپی، فرآیندي دانشگاه یقاتتحق

 یابیبازارو  یمحاسبات مال ،یفن هاي یدگیچیپ ،یمسائل حقوق
اي دانست که کشف  توان آن را پدیده و لذا می] 4[ است
ها و تعامالت درونی و عوامل تأثیرگذار بر آن و  مؤلفه

اري گذ همچنین ارائه مدل مفهومی آن، براي موفقیت سرمایه
ها، بسیار حائز اهمیت است چرا که  مالی و زمانی در دانشگاه

تحقیق و  نیرابطه ببهتر درك  يبرارا  اي نهیزم پسسازي،  مدل
به نوبه سازد و این امر  نوآوري فراهم میو  یدانشگاه توسعه
ي رشد اقتصادی و دانشگاهبه شناخت رابطه بین تحقیق خود، 

یافتن یک مدل مفهومی  مطالعات زیادي براي. کند کمک می
اما  سازي دستاوردهاي تحقیقاتی صورت گرفته مناسب تجاري

تعیین اینکه کدام دیدگاه نسبت به دیگري اهمیت بیشتري 
به  مشخص کردتوان با قاطعیت  اي است که نمی دارد نکته

ویژه آنکه هر مدل از منظري متفاوت به این پدیده نگریسته و 
دستاوردهاي تحقیقات  سازي ريتجااز  یمتفاوت بینشدرك و 

است که کدام  ایناما نکته مهم . کند دانشگاهی را ارائه می
به نحوي تبیین  مدل، وجوه این پدیده و عوامل مؤثر بر آن را

  .هاي بیشتري باشد کند که پاسخگوي پرسش می
  
  پیشینه پژوهش -2
که از (دانشگاهی دستاوردهاي تحقیقات سازي  تجاري مومفه

 با توجه) شود نامیده می "سازي تجاري"اختصار  این پس به
پژوهش، پژوهشگر،  نهیزم ، پسدانشگاهبه اهداف 

 یقاتیتحق يها ، حوزهفناوري ، کاربرانفناوري دهندگان توسعه
 يها دگاهیو د ریتفاس ياریبسمشمول  ي دانشگاهیها و رشته

 هاي موجود، یدگیچیبا توجه به مشکالت و پ .استمختلف 
ارائه  1970 دهه لیاز اواکه سازي  تجاري تلفي مخها مدل
 يها پروژه يمؤثر و اجرا يزیر برنامه تالش داشته اند شده

ها به کاهش مسائل  مدلاین  .نمایند لیتسهرا سازي  تجاري
به طور  .کنند می کمک ءاجزا بینروابط تشخیص و  دهیچیپ

 يبرا یتواند به عنوان چارچوب یممناسب مدل  کیخاص، 
  .]5[ سازي استفاده شود فرآیند تجاري لیتسه
مبتنی بر راهبرد واگذاري (، عوامل مؤثر ]6[ و همکاران 1وو

بندي  و نهادي دسته يفرد عواملرا به دو دسته ) لیسانس
 ي،نهاد عوامل نسبت به يفرد عوامل اند که داده نشانو  نموده
 يباز دانشگاه واگذاري لیسانس فناوري درتري  مهم نقش
سازمانی،  در نظر نگرفتن عوامل محیطی و برون. دنکن می

  .کند مواردي است که مقاله وو دلیل آن را بیان نمی
 از اند که ترکیبی فروزنده و همکاران مدلی مفهومی ارائه داده

عامل ]. 7[است  )ییمحتوا و يساختار ،اي نهیزم( عامل سه
اي در این پژوهش همان عامل محیطی است که  زمینه
 طیمح از دتوان می نهیزم. یابد ي در آن تحقق میساز تجاري
 دانش ،یسازمان فرهنگ مانند یعوامل به وآغاز  اطراف
توسعه  يادار از و بلوغین مورد فناوري کارکنان، سازي تجاري
 میتقس یداخل و توان به دو بخش بیرونی زمینه را می. یابد
عوامل  وکار، کسب ،ياقتصاد عوامل شامل یرونیبزمینه . نمود
 ،ها تیقابل منابع، شامل یداخلهاي  نهیو زم یاجتماع و یاسیس

 يساختار عوامل. سازمانی است درونهاي  استیس و فرهنگ
 و یمال منابع ،سازي ار و تجاريباز تیریمدمشتمل بر 

 عوامل. راهبردي است روابطسازي و  شبکه ،یاطالعات
 ،يریپذ انعطاف ،یانسان يها تیقابلیی هم مشتمل بر محتوا
 قیتحق تیفیکهمچنین  و یسازمان و يفرد دانش زه،یانگ

  .است
هاي فردي  و همکاران این عوامل را مشتمل بر ویژگی 2پرکمن

 ].8[اند  بندي نموده محقق، بستر سازمانی و بستر نهادي دسته

                                                 
1- Wu 
2- Perkmann 
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عوامل مؤثر را به سه دسته عوامل ساختاري  نیا جهانگیري
، )هاي علم و فناوري در ساختار دانشگاه همانند ایجاد پارك(

و ) سازي فرهنگ حمایت از فعالیت تجاري(عوامل فرهنگی 
قوانین شفاف و غیرمبهم در زمینه (عوامل سیاسی و قانونی 

مسعودیان و همکاران ]. 9[کند  بندي می تقسیم) مالکیت فکري
شده، عوامل مؤثر را به صورت  بندي تحقیقات انجام جمع در

اجتماعی، قانونی و اقتصادي -عوامل فردي، سازمانی، فرهنگی
منظور از عوامل فردي، سواد ]. 10[اند  بندي نموده تقسیم

سازي و  اطالعاتی در خصوص ماهیت و چیستی تجاري
منظور از عوامل سازمانی، آشنایی مدیران . همانند آن است

سازي تحقیقات و در  هاي تجاري انشگاه با فرآیندها و روشد
-عوامل فرهنگی. باشد دسترس بودن ابزارهاي فناورانه می

اجتماعی نیز مشمول میزان همکاري و تعامل بین اعضاء 
. سازي و امثال اینها است علمی، جایگاه و اهمیت تجاري هیأت

سازي  گذاري صحیح در زمینه تجاري عوامل قانونی به سیاست
تحقیقات و شرایط ثبت اختراع و حفاظت حقوقی و ساختار 

منظور از عوامل اقتصادي هم . گردد اداري باز می
هاي مالی و حمایت مالی  نامه ها و آئین دستورالعمل

هاي  گذاري دولتی و خصوصی از فعالیت هاي سرمایه صندوق
 .سازي تحقیقات است تجاري

به صورت عوامل  پوري و احمدي عوامل مؤثر را میگون
بندي  فردي، نهادي، سازمانی، محیطی و فناورانه تقسیم

 عواملفارسی و همکاران نیز عوامل مؤثر را به ]. 11[اند  نموده
بندي  ی تقسیمسازمان عواملنهادي و -ی، عوامل محیطیداخل
بهبودي و همکاران عوامل مؤثر را مشتمل بر ]. 12[اند  نموده

رشد و  مراکز و يفناورهاي  پارك ،تحقیق صنعت،دولت، 
 و همکاران 1اومام]. 13[اند  ی در نظر گرفتهطیمحعوامل 
بندي  تقسیم دسته چهار درسازي را  مؤثر بر تجاري عوامل
 نیا اساس بر]. 14[ی سازمانفردي و  ،یطیمح ،نهادي: کنند می
 گذاران هیسرما وجود مشتمل بر یطیمح یعوامل مدل،
 يمعنو تیمالک به مربوط نیقوان رساخت،یز ،پذیر ریسک
 ينهاد عوامل. هستند صنعت هاي مشخصه و ها دانشگاه

 فرهنگ سنت، و خیتار ت،یمامور و اهداف ،يرهبرمشتمل بر 
 شامل یسازمان عوامل. است پاداش وها  استیس و دانشگاه

ماهیت  ،يا رشته انیم قاتیتحق مراکز وجود محقق،تخصص 

                                                 
1- Umam 

 زین يفرد عوامل. است دانشگاهدر  رشد مراکز مطالعه و وجود
یی است که ها شبکه و يکار تجربه زه،یانگ مشتمل بر
و همکاران عوامل مؤثر  2الندري. در آن فعال است پژوهشگر

مالی، حفاظت از دارایی : کنند بندي می را بدین صورت تقسیم
]. 15[فکري، دانش، سرمایه اجتماعی، سازمانی و عامل فردي 

سازي را عوامل  عوامل مؤثر بر تجاري 3برکویتز و فلدمن
ها و  قوانین رسمی همچون انگیزه(فردي، محیط دانشگاه 

ها و قوانین غیررسمی همچون فرآیندهاي استاندارد،  پاداش
هاي  مشخصه(هاي صنعت  و مشخصه) ها و هنجارها عرف

هاي صنعت و  صنعت، اهداف صنعت، اندازه و توانمندي
و همکاران  4فالوي بیک]. 16[ند دان می) موقعیت جغرافیایی

: اند بندي نموده عوامل را به دو دسته محیطی و درونی تقسیم
عد  سطح سازمانی و سطح منطقه(عوامل محیطی  اي در دو ب

فناورانه، انسانی، (و عوامل درونی ) رسمی و غیررسمی
در ]. 17) [اي، مالی، سازمانی و فیزیکی شبکه-اجتماعی

انجام شده از عوامل  5و سیگلپژوهشی که توسط لینک 
محیطی، سازمانی و نهادي به عنوان موارد تأثیرگذار بر انتقال 

اوشی و ]. 18[فناوري از دانشگاه به صنعت یاد شده است 
هاي  این عوامل را به عوامل محیطی، عوامل مشخصه 6الن

هاي فردي  نهادي، عامل منابع سازمانی و عامل مشخصه
 بر مؤثرعوامل  7کراپ و زولین]. 19[اند  بندي کرده تقسیم
 هاي گیري جهت ،یطیمح عواملرا به عنوان  سازي يتجار

 دولتمحققین  نیا .اند گرفته نظر در یسازمان و عوامل صنعت
عباسی  ].20[ند کن می یمعرف کننده لیتسه کی عنوان به تنهارا 

براي طراحی یک چارچوب  فروزنده دهکرديو اسفنجانی 
اند و عوامل مؤثر را  شاخگی کمک گرفته سه مفهومی از نظریه

بندي  اي دسته در قالب عوامل ساختاري، محتوایی و زمینه
 ].21[اند  نموده

انگیزه و (مقدم عوامل مؤثر را به فردي  رستگار و خیاط
، )نظام ارزیابی و آگاهی از فرآیندها(، فرآیندي )روحیه

هاي  نامه هاي فکري و آئین قوانین حفاظت از دارایی(ساختاري 
قوانین و (، محیطی )سازي مرتبط با فعالیت تجاري

نظام (، مدیریتی )هاي حمایتی و فضاي رقابتی سیاست
                                                 
2- Landry 
3- Bercovitz and Feldman 
4- Bikfalvi 
5- Link and Siegel 
6- O’Shea and Allen 
7- Kropp and Zolin 
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پذیري  اطات و تأمین بودجه، بروکراسی اداري و انعطافارتب
و نهایتاً بنیادي ) مدیریتی و همچنین ثبات و کارآمدي مدیریتی

بندي  دسته) نظام آموزشی و ماهیت تحقیقات دانشگاهی(
صفري و کالهی عوامل مؤثر را به صورت ]. 22[اند  نموده

، )ها گاهاستقرار دفاتر انتقال فناوري در دانش(عوامل نهادي 
افزاري، توانایی  افزاري و نرم هاي سخت زیرساخت(محیطی 

هاي  گیري از تحقیقات دانشگاهی و ظرفیت جامعه در بهره
خودباوري، (، فردي )بخش صنعت براي دریافت فناوري

هاي علم  وجود پارك(، سازمانی )پذیري انگیزه و توان ریسک
، دولتی )سازي هاي چابک براي تجاري و فناوري و سازوکار

هاي  هاي علمی به نوآوري تأکید دولت بر تسهیل تبدیل یافته(
کنند  بندي می تقسیم) نحوه تقسیم عواید مالی(و مالی ) تجاري

گودرزي و همکاران عوامل مؤثر را به دو دسته عوامل ]. 23[
بندي نموده که هر یک از  سازمانی تقسیم سازمانی و برون درون

کنند  برنده را ایفاء می ده و پیشاین عوامل دو نقش بازدارن
سازي  پور و خاکشور عوامل مؤثر بر تجاري حسین]. 24[

سازمانی  هاي دانشگاهی را به دو دسته عوامل درون پژوهش
هاي دانشگاهی، عملکرد نهادهاي مسئول  مشتمل بر سیاست(

و ) در واگذاري امتیاز و ارتباط با صنعت و ویژگی دانشگاه
قانونی و - عوامل فرهنگی، سیاسی( سازمانی عوامل برون

میرغفوري و همکاران ]. 25[بندي نمودند  تقسیم) اجتماعی
جنسیت، (شناختی  عوامل مؤثر را به عنوان متغیرهاي جمعیت

سن، وضعیت تأهل، شغل، رشته تحصیلی و میزان 
فناورانه، بازار، مالی -شخصی، فنی- ، عوامل فردي)تحصیالت
و  پوري میگون]. 26[اند  نمودهبندي  قانونی تقسیم-و اداري

مشتمل (همکاران عوامل مؤثر را به دو دسته عوامل سازمانی 
بر منابع سازمانی؛ رهبري و مدیریت سازمان؛ اهداف، 

مشی و مدیریت سازمان؛ فرآیند سازمان؛ منابع انسانی؛  خط
فرهنگ دانشگاه؛ سرمایه اجتماعی؛ پیشینه دانشگاه؛ روابط 

دولت، (و عوامل محیطی ) ز میانیخارجی سازمان و مراک
) زیرساخت، بازار مالی، ویژگی صنعت و عوامل اجتماعی

منظور از مراکز میانی، وجود ]. 27[اند  بندي نموده تقسیم
هاي علم و فناوري در  ها و ایجاد مراکز رشد و پارك بازار فن

خالصه . راستاي کاهش فاصله بین صنعت و دانشگاه است
هاي مؤثر بر پدیده  بندي عوامل و مؤلفه هپیشینه نظري در دست

  .آمده است 1سازي در جدول  تجاري

شایان ذکر است که برخی  ،در نقد و بررسی پیشینه نظري
محققین داخلی، تفاوت بین مؤلفه و عامل را رعایت ننموده و 

کند که براي  ها و عوامل نوسان می شان بین مؤلفه سطح تحلیل
امل، استفاده از خود پیشینه نظري تبیین تفاوت بین مؤلفه و ع

اي از تحلیل در سطح عوامل، الگوي  نمونه. مفید خواهد بود
اي و ساختاري و  بندي به عوامل زمینه تقسیم(شاخگی  سه

درون و {بندي عوامل بر اساس مرز سازمان  تقسیم
ها  در حالی که در برخی تحلیل. است) }سازمانی برون

نوسان بین عامل و مؤلفه ] 10[همچون مسعودیان و همکاران 
بندي به صورت فردي،  در این تحقیق دسته. شود دیده می

اجتماعی، قانونی و اقتصادي ارائه شده -سازمانی، فرهنگی
سازمانی، جزء عوامل  در حالی که مقوله فردي و درون. است

اجتماعی، قانونی و اقتصادي جزء -بوده و مقوله فرهنگی
استفاده از . نی و محیطی استسازما هاي عامل برون مؤلفه

بندي عوامل نیز اگرچه در  شاخگی براي دسته الگوي سه
بندي نیز،  ها، مسبوق به سابقه است اما این دسته مطالعه پدیده

را در نظر ) اي، ساختاري و محتوایی زمینه(عوامل  1کنش برهم
اي که تأثیرگذاري این سه عامل بر پدیده  گیرد به گونه نمی

  .کند را مستقل از یکدیگر تلقی می سازي تجاري
  
  شناسی پژوهش روش -3

رو که خالء  از آن. اکتشافی است- رویکرد این پژوهش، کیفی
سازي دستاوردهاي تحقیقات  تجاري«تحقیقات بومی در حوزه 

کامالً مشهود است پژوهشگران بر آن شدند تا این » دانشگاهی
سی غنی موضوع را در قالب یک پژوهش کیفی که امکان برر

  .کند مطالعه نمایند سازي را فراهم می و عمیق از مفهوم تجاري
از آنجا . به عنوان روش پژوهش استفاده شد بنیاد از نظریه داده

هاي جدیدي از پدیده  که پژوهش حاضر در پی کشف جنبه
سازي بود و تصمیم نداشت پیش از انجام تحقیق، خود  تجاري

رار دهد از رویکرد شده ق را در چارچوب از قبل تعیین
  ].28[پردازي استفاده شد  براي نظریه) 3گلیزر( 2نوخاسته

جامعه آماري پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی، 
. هاي دولتی شهر تهران است هاي مهندسی دانشگاه دانشکده

کنندگان شامل  مشارکت. گیري، گلوله برفی است روش نمونه

                                                 
1- Superposition 
2- Emerging 
3- Glaser 
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هاي  دانشگاه( هاي مهندسی علمی از دانشکده عضو هیأت 22
نفر  4نفر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  6تهران و شریف هر یک 

نصیر و تربیت مدرس هر  هاي شهید بهشتی، خواجه و دانشگاه
سازي تجربه  بودند که این افراد در زمینه تجاري) نفر 2یک 

بنیان که فناوري  شرکت دانش 20. نمایند داشته و فعالیت می
تحقیقات دانشگاهی به دست آمده هم اي آنها الزاماً از  هسته

نفر نیز از بین کارشناسان و  13. براي پژوهش انتخاب شدند
همانند کارشناسان اجرایی درگیر در (نظران این حوزه  صاحب
هاي دانشگاهی، کارشناسان دفاتر انتقال  سازي پروژه تجاري

سازي برخی  هاي پژوهشی و تجاري فناوري یا معاونت
گیري تا آنجا ادامه یافت که  نمونه. یز بودندن) نهادهاي مرتبط

سازي شناسایی و  تجاري  هاي نهفته پدیده ها و مؤلفه جنبه
ها به طور  توصیف شود و اطالعات به دست آمده از مصاحبه

اي با اطالعات قبلی مشابهت داشته باشد و  قابل مالحظه
هاي بیشتري به  انتخاب افراد جدید براي انجام مصاحبه، داده

  .پژوهش اضافه نکند

 ها از ابزار مصاحبه عمیق در این پژوهش براي گردآوري داده
هاي پژوهشی استفاده  یافته براي پاسخ به پرسش ساخت و نیمه
. بسیار تناسب دارد بنیاد داده مصاحبه عمیق با روش نظریه. شد

سؤال کلی پرسیده یک در ابتداي مصاحبه به صورت قیاسی، 
مصاحبه با مؤسس (ها  بدین صورت که براي شرکت. شد می

با ) همراه بودهیا مدیرعاملی که از ابتداي تأسیس با شرکت 
گیري  شد که داستان و تاریخچه شکل این پرسش آغاز می

علمی با این  شرکت چگونه است؟ براي اعضاء هیأت
شد که تجربه خود از یک کنش  درخواست آغاز می

سؤاالت بعدي بر اساس روند . سازي را بیان کنند تجاري
هاي  ها و روابط بین مؤلفه مصاحبه و با هدف اکتشاف مؤلفه

دلیل استفاده از این نوع مصاحبه . شد ل فرآیندي پرسیده میمد
آن بود که محقق با طرح سؤال باز، درصدد بود تا بدون 

ها و  شونده از دیدگاه محدود کردن عقاید و نگرش مصاحبه
  .نظرات وي مطلع شود

براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه روش متعارف 

  سازي هاي مؤثر بر پدیده تجاري بندي عوامل و مؤلفه خالصه پیشینه نظري دسته) 1جدول 
  عوامل  مرجع

  فردي و نهادي  ]6[
  اي، ساختاري و محتوایی زمینه  ]7[
  فردي، سازمانی و نهادي  ]8[
  ساختاري، فرهنگی، سیاسی و قانونی  ]9[
  قانونی و اقتصاديفردي، سازمانی، فرهنگی،   ]10[
  فردي، نهادي، سازمانی، محیطی و فناورانه  ]11[
  یسازمان نهادي و- ی، محیطیداخل  ]12[
  یطیمحعوامل  به عالوه رشد مراکز و يفناورعلم و هاي  پارك ،تحقیق صنعت،دولت،   ]13[
  یطیمح ی، نهادي وسازمان فردي،  ]14[
  فکري، دانش و سرمایه اجتماعیفردي، سازمانی، مالی، حفاظت از دارایی   ]15[
  فردي، محیطی و صنعت  ]16[
  محیطی و درونی  ]17[
  محیطی، سازمانی و نهادي  ]18[
  فردي، نهادي، منابع سازمانی و محیطی  ]19[
  )کننده لیتسه عنوان به دولت(سازمانی  درون ،صنعت ،یطیمح  ]20[
  اي ساختاري، محتوایی و زمینه  ]21[
  فرآیندي، ساختاري، محیطی، مدیریتی و بنیاديفردي،   ]22[
  فردي، سازمانی، نهادي، محیطی، دولتی و مالی  ]23[

  سازمانی سازمانی و برون درون  ]27و25و24[
  قانونی-شناختی، فنی و فناورانه، بازار، مالی و اداري فردي، جمعیت  ]26[
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در حین ( 1باریابی توسط اعضاءروش کنترل یا اعت: استفاده شد
هاي  مصاحبه، محققین صحت برداشت خود از گفته

کنندگان  کردند و از مشارکت شوندگان را کنترل می مصاحبه
؛ )شد تا این برداشت را ارزیابی صحت نمایند خواسته می

پژوهشگر پس از تحلیل محتوایی ( 2بازبینی توسط همکاران
ر استادان راهنما و مشاور قرار ها، نتایج آن را در اختیا مصاحبه

داد تا نظر تخصصی و کارشناسی خود را در زمینه تحلیل 
به پیشینه نظري رجوع (و مقایسه تحلیلی ) ها ارائه دهند داده

  ).-مدل نهایی  -بندي نظریه  ساختمقایسه و ارزیابی براي 
  
  ها داده لیتحل -4

پرداخته و ها به تحلیل آنها  دهی داده پس از تنظیم و سازمان
. فرآیند بیرون کشیدن معنا از داده به روش کدگذاري آغاز شد

هاي صوتی  ها، ابتدا فایل پژوهشگران براي کدگذاري مصاحبه
را به متن برگرداندند سپس با استفاده از روش تحلیل محتواي 
استقرایی به شناسایی کدها به صورت باز و بدون محدودیت 

یند کدگذاري باز مصاحبه شماره اي از فرآ نمونه. اقدام کردند
  :در ادامه آمده است 3
 سازي رشته دانشگاهی داراي ظرفیت تجاري -1

 نامه و رساله دستاورد تحقیقاتی پایان -2

تأثیر استاد راهنماي داراي پیشینه ارتباط با صنعت بر  -3
 سازي تصمیم تجاري

 ثبت اختراع و حفظ مالکیت و دستاورد فکري -4

 نوپاي زایشی و ورود به مرکز رشدتأسیس شرکت  -5

 سازي ضعف مطالعات تطبیقی در حوزه تجاري -6

هاي علم و  الگوبرداري ناقص و ناصحیح از کارکرد پارك -7
 فناوري در دنیا

 و کار اعتمادي فراگیر در جامعه کسب وجود بی -8

وکار فردي ناشی از ناامنی مالی و  دور شدن از ایجاد کسب -9
 شغلی

 سازي فرهنگ مصرف جامعه و اهمیت فرهنگتأثیر  -10

قوانین سخت در دسترسی به تسهیالت بانکی براي  -11
 بنیان هاي نوپا و دانش شرکت

نبود اعتماد به نفس در دانشجویان براي انجام فعالیت  -12

                                                 
1- Member Checking 
2- Peer Checking 

  سازي تجاري
 نبود مدیریت دانش و تجربه ارتباط با صنعت در دانشگاه -13

 دستاوردهاي تحقیقاتی دانشگاهمی ئدا  ایجاد نمایشگاه -14

گذاري دستاوردهاي  سازوکار صحیح و کارشناسی قیمت -15
  تحقیقات دانشگاهی

ها استخراج  کد از مصاحبه 425در مرحله کدگذاري باز، 
شده  پس از این مرحله، پژوهشگران کدهاي استخراج. گردید

را با یکدیگر مقایسه نموده و کدهاي تکراري حذف گردید 
در مرحله بعد، . کد رسید 235ایت تعداد کدها به که در نه

کد،  235پژوهشگران با توجه به ماهیت و ارتباط مفهومی این 
. بندي آنها در مرحله اول کدگذاري محوري پرداختند به مقوله

در ). 2جدول (زیرمقوله به دست آمد  16در این مرحله تعداد 
ا توجه نهایت در مرحله دوم کدگذاري محوري، پژوهشگران ب

زیرمقوله و بررسی دقیق روابط بین آنها،  16به ماهیت این 
تر و با توجه به نوع  ها در چهار مقوله کلی اقدام به تقلیل مقوله
شده عالوه بر کاهش  چهار مقوله استخراج. هر زیرمقوله کردند
ها، به تبیین ارتباط بین مقوالت در سطح  تعداد زیرمقوله

  .پردازد اي جدید می یوهباالتري از انتزاع و به ش
  
  هاي پژوهش یافته -5

سازي دستاوردهاي تحقیق  این پژوهش عوامل مؤثر بر تجاري
دانشگاهی را به چهار دسته عوامل فردي، عوامل 

دهنده  سازمانی و عوامل ارتباط سازمانی، عوامل برون درون
  .)1شکل (کند  بندي می درون و برون سازمان دانشگاه تقسیم

ها نشان  حاصل از تحلیل محتواي استقرایی مصاحبههاي  یافته
علمی، مؤسسین و  دهد که بنا به دیدگاه اعضاء هیأت می
بنیان با خاستگاه دانشگاهی و  هاي دانش گذاران شرکت بنیان

سازي،  نظران و متخصصان حوزه تجاري همچنین صاحب
سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی متشکل از  تجاري

  :صلی استچهار راهبرد ا
ها نشان داده  یافته: تشکیل شرکت زایشی دانشگاهی -

دهنده  هاي تشکیل تشکیل شرکت زایشی دانشگاهی، از مؤلفه
. سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی است پدیده تجاري

شونده بیان  مصاحبه 5به عنوان مثال در مصاحبه شماره 
علمی دانشکده مهندسی الکترونیک  عضو هیأت«: دارد می

حوزه . ... در حوزه مهندسی پزشکی اختراع کردیم. ... هستم
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توانستیم با بودجه خودمان  مهندسی پزشکی گران است و نمی
گفتند به اسم دانشکده ثبت اختراع کنید تا ما . ... اقدام کنیم

ر اساس آن اختراع تأسیس بشرکتی . ... هم کمک مالی کنیم
 .»نمودیم که دانشگاه هم در آن سهم دارد

ها نشان داده فروش دانشگاهی،  یافته: فروش فناوري -
سازي دستاوردهاي  دهنده پدیده تجاري هاي تشکیل از مؤلفه

به عنوان مثال در مصاحبه شماره . تحقیقات دانشگاهی است

دانشگاه بهتر است خود را «: دارد شونده بیان می مصاحبه 13
داري نکند بلد نیست و بهتر است فناوري را به  شرکتدرگیر 

دردسرش هم کمتر است و اعضاء . صورت کامل بفروشد
  .»شان برسند توانند به کار تحقیقاتی علمی می هیأت

دهد واگذاري  ها نشان می یافته: صدور مجوز فناوري -
دهنده پدیده  هاي تشکیل لیسانس فناوري دانشگاهی، از مؤلفه

به . سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی است تجاري

 اي از کدگذاري محوري نمونه) 2جدول 

 فراوانی هاي اصلی مقوله ها زیرمقوله کدهاي باز

 گذار سویه بین دانشگاه، صنعت و سرمایه ارتباط سه -

 سازي دانشجو تأثیر استاد داراي ارتباط با صنعت بر تصمیم تجاري -

 علمی علمی موفق بر فعالیت سایر اعضاء هیأت تأثیر عضو هیأت -

 هاي علم و فناوري در دنیا الگوبرداري ناقص و ناصحیح از کارکرد پارك -

 هاي علم و فناوري ضعف مدیریتی و ساختاري در پارك -

 توسعه مفهوم ارتباط دانشگاه و صنعت به ارتباط دانشگاه و جامعه -

  شکاف آگاهی دانشگاه از نیاز جامعه -
 دانشگاه و دفتر تحقیق و توسعه در صنعتوجود فاصله بین دفتر ارتباط با صنعت در  -

 ها انگیزگی نیروي انسانی فعال در ستاد پارك گی و بیبتجر بی -

 داراي ارتباط با صنعتتشکیل کارگروهی از استادان  -

بان فناوري  دروازه
دانشگاهی 

  )شخصیت حقیقی(
دهنده  عوامل ارتباط

درون و برون 
  سازمان دانشگاه

44  
مراکز رشد و 

هاي علم و  پارك
شخصیت (فناوري 

  )حقوقی

  

  سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی تجاري
خدمات  

  اي مشاوره
صدور مجوز 
  فناوري

فروش 
  فناوري

تأسیس شرکت 
  زایشی دانشگاهی

  عوامل فردي

  شناختی جمعیت

  نگرش

  انگیزه

رشته محقق و 
  کیفیت تحقیق

عوامل 
  سازمانی درون

  اهداف

  ساختار

  سیستم

  رهبري

  فرهنگ

  کارکنان

عوامل 
  سازمانی برون

  حاکمیت

  صنعت

  فناوري

  فرهنگ

  بازار

عوامل 
  دهنده ارتباط

مراکز رشد و 
  ها پارك

بان  دروازه
فناوري 
  دانشگاهی

  سازي مدل مفهومی عوامل مؤثر بر تجاري) 1شکل 
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: دارد شونده بیان می مصاحبه 13عنوان مثال در مصاحبه شماره 
... با شرکت. در دانشکده، اصالحی روي لنت ترمز انجام شد«

قرارداد بسته شد و قرار شد از فرمول  ،تولیدکننده لنت ترمز
 شرکت. پیشنهادي دانشکده براي تولید لنت استفاده شود
هنوز هم . جواب گرفت و قرارداد چندساله با دانشگاه بستند

 .»کند دانشکده روي اصالح لنت کار می

مشاوره، تحقیقات قراردادي و (ارائه خدمات  -
دهد ارائه خدمات  ها نشان می یافته): تحقیقات مشترك

اي و انجام تحقیقات سفارشی و مشترك نیز از  مشاوره
سازي دستاوردهاي  دهنده پدیده تجاري هاي تشکیل مؤلفه

به عنوان مثال در مصاحبه شماره . تحقیقات دانشگاهی است
در دانشکده هم بقیه استادان «: دارد یان میشونده ب مصاحبه 28

دهند اما اینجانب تصمیم به تأسیس  خدمات مشاوره ارائه می
اگر قرارداد . افزار مدیریت مالی گرفتم شرکت تولید نرم

مشاوره با دانشکده بسته شود دانشکده حق باالسري 
اما اینجانب خودم تصمیم به تأسیس شرکت . دارد برمی
: دارد شونده بیان می مصاحبه 17صاحبه شماره یا در م. »گرفتم

اش  شویی با مشکل شکسته شدن درب مایع ظرف ...شرکت «
سفارش دادند و  باره را به دانشکده تحقیق در این. مواجه بود

  .»شان حل شد با دانشکده قرارداد بستند و مشکل
ها نشان  هاي حاصل از تحلیل محتواي استقرایی مصاحبه یافته
سازي  شوندگان، عوامل مؤثر بر تجاري پرسش دهد که می

دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی را متشکل از چهار دسته 
دهنده  سازمانی و ارتباط سازمانی، برون عوامل فردي، درون

  ).3جدول (دانند  می
هاي الزمی را  شوندگان، ویژگی پرسش: عوامل فردي ×

سازي  براي یک محقق دانشگاهی آغازگر کنش تجاري
این . گیرند اند که در دسته عوامل فردي قرار می ردهبرشم

عد زیر تقسیم بندي  پژوهش، عوامل مذکور را مشتمل بر سه ب
  :نموده است

دهد  ها نشان می یافته: خاستگاه، کیفیت و نوع تحقیق -
کیفیت و نوع دانش ایجادشده در ذهن محقق ناشی از 
ر رشته تحقیقاتی و کیفیت تحقیق، از زیرعوامل مؤثر ب

به عنوان . سازي است گیري و تداوم فعالیت تجاري شکل
: دارد شونده بیان می مصاحبه 9مثال در مصاحبه شماره 

علمی دانشکده علوم رایانه هستم و شرکت،  عضو هیأت«

این رشته ظرفیت . ... در حوزه امنیت اطالعات فعال است
اگر در رشته . شدن را دارد تحقیقات کاربردي براي تجاري

ي فعال بودم ممکن بود آن رشته ظرفیت فعال دیگر
  .»اقتصادي نداشت

دهد نگرش  ها نشان می یافته: نگرش و انگیزه محقق -
سازي ناشی از آگاهی وي به  و انگیزه محقق به تجاري

سازي، تجربه قبلی، اعتبار  جوانب مختلف کنش تجاري
محقق، پاداش اجتماعی و شخصی، میل به استقالل و در 

شناختی وي، از زیرعوامل مؤثر  هاي روان مجموع ویژگی
: گوید میشونده  مصاحبه 13در مصاحبه شماره . است
خواست کارمند دولت  رشته برق کنترل بودیم و دلم نمی«

استقالل کاري و کارمند دیگران نبودن برایم مهم . باشم
  .»بود
دهد  ها نشان می یافته: شناختی هاي جمعیت ویژگی -

تی محقق همانند جنسیت، سن، شناخ هاي جمعیت ویژگی
در . خانواده و سطح درآمد هم از زیرعوامل مؤثر است

در حال «: دارد شونده بیان می مصاحبه 1مصاحبه شماره 
ها  حاضر بخش عمده فعالین این حوزه از نسل بازاري

آنان کار تجارت را بسیار . هستند که با اقتصاد آشنا هستند
یات پدران خود را دهند چون تجرب تر انجام می راحت
علمی  یکی از اعضاء هیأت(... مثالً همین آقاي دکتر . دارند

که موفق است پدرش بازاري بوده  )دانشگاه صنعتی شریف
فرزندان افراد بازاري در  .و از بچگی در بازار بوده است

رود و جهت رشدشان  شان باال می مغازه پدرشان، دیدگاه
 .»کند فرق می

دهد  ها نشان می یافته: سازمانی عوامل درون ×
هایی از درون سازمان دانشگاه بر فعالیت  ویژگی
سازمانی  سازي مؤثر است که جزء مقوله عوامل درون تجاري
سازمانی را مشتمل  این پژوهش عوامل درون. گیرند قرار می

عد  اهداف، ساختار، سیستم، رهبري، فرهنگ و (بر شش ب
 :به دست آورده است) کارکنان

دهد هدف  ها نشان می یافته: اهداف و استراتژي -
) سازي وجود هدف روشن و مدون براي تجاري(سازمان 

و راهبرد منعطف براي رسیدن به این هدف، از زیرعوامل 
شونده بیان  مصاحبه 3در مصاحبه شماره . مؤثر است

خواهان تجاري شدن تحقیقات است ... دانشگاه «: دارد می
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در (ها  ه باشد و هم از بقیه دانشگاهتا هم درآمدزایی داشت
داند چگونه این کار را انجام  عقب نیفتد اما نمی )این زمینه

کنم استراتژي مشخصی براي این کار  فکر هم نمی. دهد
همه به ویژه  )وضعیت(به خاطر همین . داشته باشد

سازي دستاوردهاي  ي تجاريکنند برا دانشجویان فکر می
  .»ت تأسیس کنندتنها باید شرک تحقیقات،

دهد ساختار سازمانی  می ها نشان یافته: ساختار -
 4در مصاحبه شماره . مناسب از زیرعوامل مؤثر است

دفتر ... ما هنوز در دانشگاه «: دارد شونده بیان می مصاحبه
این چیزي . سازي به آن معنا نداریم انتقال فناوري و تجاري

تا پیش از آن . )است(که اآلن هست تازه راه افتاده 
. انستند به کجا مراجعه کنندد دانشجویان و حتی اساتید نمی

  سازي هاي عوامل مؤثر بر تجاري ابعاد و مؤلفه) 3جدول 
 مقوله اصلی ها زیرمقوله کدهاي باز

 علمی تأثیر سن اعضاء هیأت
 شناختی جمعیت

  عوامل فردي

 بازاري بودن والدین و سطح درآمد

  رشته تحصیلی مؤسس
  خاستگاه، کیفیت و نوع تحقیق

  حوزه تحقیقاتی محقق
  هاي دولتی و دانشگاهی طلبی و گریز از محدودیت استقالل

  نگرشی و انگیزشی
  ارضاء نشدن از تحقیق محض

 سازي اهداف مدون و مصوب در حوزه تجاري
 اهداف

عوامل 
  سازمانی درون

 سازي در کنار آموزش و پژوهش مأموریت تجاري

  تحقیقاتیوجود دفتر انتقال فناوري و نمایشگاه دستاوردهاي 
  ساختار

  سازي رشته دانشگاهی داراي ظرفیت تجاري
  سازي دستاوردهاي تحقیقاتی نظام مصوب فرآیند تجاري

  سیستم
  گذاري دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی نظام قیمت

  سازي وجود مدیریت و رهبري مؤید و مشوق تجاري
  رهبري

  وجود مدیریت دانش، فناوري و تجربه در دانشگاه
  سازي محیط پذیراي فعالیت تجاري

  فرهنگ
  پذیري فرهتگ مشوق کار تیمی و ریسک

  سازي تجاري کارکنان باانگیزه، با مهارت و باآگاهی در حوزه
  کارکنان

  کمیت مناسب کارکنان در دفتر انتقال فناوري
 هاي حقوقی براي اعتمادسازي و امنیت درآمد مکانیزم

 دولت

عوامل 
  سازمانی برون

 قوانین سخت در دسترسی به تسهیالت بانکی

  عدم خودباوري در صنعت براي استفاده از دانش بومی
  صنعت

  گریزي مدیران صنعتی و ضعف آگاهی ریسک
  سطح پائین فناوري بازار

 فناوري
  کمبود صنایع با فناوري پیشرفته
  تأثیر فرهنگ مصرف جامعه

 اجتماعی-فرهنگی
  گریز جامعه فرهنگ ضد کارآفرینی و ریسک

  وکار اعتمادي فراگیر در فعالیت اقتصادي و جامعه کسب بی
  بازار

  وجود استانداردهاي فنی براي ثبات بازار
بان حقیقی فناوري  دروازه علمی و دانشجویان علمی موفق بر فعالیت سایر اعضاء هیأت تأثیر عضو هیأت

  دانشگاهی
عوامل 
دهنده  ارتباط

درون و برون 
  سازمان

 تشکیل کارگروهی از استادان داراي ارتباط با صنعت

بان حقوقی فناوري  دروازه  هاي علم و فناوري ضعف مدیریتی و ساختاري در پارك
  شکاف آگاهی دانشگاه از نیاز صنعت و آگاهی صنعت از توانمندي دانشگاه  دانشگاهی
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. ... کردند خواستند خودشان باید یک کارهایی می اگر می
  .»نیستند )بلد(این دفتر چون اآلن راه افتاده هنوز وارد 

دهد وجود سازوکارهاي  ها نشان می یافته: سیستم -
مناسب مالی، اداري، پاداش و حتی سازوکار مدیریت 

در مصاحبه . ر استسازي از زیرعوامل مؤث فرآیند تجاري
در ... دانشگاه «: دارد شونده بیان می مصاحبه 23شماره 

اما اگر یک . ... سازي خیلی فعال است حوزه تجاري
افزاري روي شبکه داخلی دانشگاه نصب شود  سیستم نرم

سازي براي  که مرحله به مرحله راهنماي فرآیند تجاري
مربوطه را  یعنی مرحله به مرحله شما اسناد... افراد باشد 

بارگذاري نمائید و پس از تأیید کارشناس مربوطه، 
. تخصیص یابد خیلی مؤثر است )نیز(ها  ها و بودجه تأییدیه

  .»مخزن تجربه هم هست )این سیستم(
دهد رهبري و سبک  ها نشان می یافته: رهبري -

در . مدیریت و هدایت دانشگاه از زیرعوامل مؤثر است
موفقیت «: دارد نده بیان میشو مصاحبه 24مصاحبه شماره 

رئیس ... ناشی از عملکرد و باورهاي آقاي دکتر ... دانشگاه 
ایشان خیلی خوشفکر بود و به خاطر تفکر . دانشگاه بود

ها  خیلی زودتر از بقیه دانشگاه... ایشان بود که دانشگاه 
  .»اقدام کرد و اآلن اینجا است )سازي در حوزه تجاري(
پذیري و کار تیمی  یسکفرهنگ مشوق ر: فرهنگ -

سازي  در محیط دانشگاه تأثیر زیادي بر تجاري
دهد  ها نیز نشان می یافته. دستاوردهاي پژوهشی دارد

در . فرهنگ سازمانی دانشگاه هم از زیرعوامل مؤثر است
مشکل در «: دارد شونده بیان می مصاحبه 19مصاحبه شماره 

از حد از عدم موفقیت در کار گروهی و ایراد گرفتن بیش 
جویی ما بیشتر از دیدن نقاط قوت  عیب. یکدیگر است

  .»علمی هم هست این موضوع میان اعضاء هیأت. ... است
دهد کارکنان واجد شرایط  ها نشان می یافته: کارکنان -

 33در مصاحبه شماره . از زیرعوامل مؤثر هستند
این دفتر چون اآلن راه ... «: دارد شونده بیان می مصاحبه
باید . گذاشتند )کار تازه( دوتا خانم. تجربه ندارند ...ه افتاد

مثالً شرکت . افرادي باشند که خودشان کار کرده باشند
یعنی . تأسیس کرده باشند با صنعت ارتباط داشته باشند

فرقی نکرده  )در مقایسه با گذشته شرایط(عمالً هنوز 
 .»است

دهد  ها نشان می یافته: سازمانی عوامل برون ×
هایی در محیط پیرامون سازمان دانشگاه وجود دارند  ویژگی

ها در  این ویژگی. سازي مؤثر هستند که بر فعالیت تجاري
این پژوهش . گیرند سازمانی قرار می مقوله عوامل برون

عد  عوامل برون دولت، صنعت، (سازمانی را مشتمل بر پنج ب
  :به دست آورده است) اجتماعی و بازار-فناوري، فرهنگی

ها و تصمیمات  دهد فعالیت ها نشان می یافته: دولت -
سازي  دولت، بر عملکرد دانشگاه در حوزه تجاري

بیان  5شونده شماره  به عنوان مثال مصاحبه. تأثیرگذار است
گذار  دولت باید شرایطی ایجاد کند که سرمایه«: دارد می

تنها در این . احساس امنیت و دالل احساس ناامنی کند
باید . آورد که سرمایه به سمت تولید می صورت است

هاي نوپا  هاي بزرگ بدهند تا با شرکت مزایایی به شرکت
در ابتداي کار، نیازي به وام دادن به . همکاري کنند

باید با توجه به توانمندي . هاي نوپا نیست شرکت
تواند  دولت می. هاي نوپا، به آنها پروژه بدهند شرکت

 .»شرایطش را فراهم کند

دهد صنعت از زیرعوامل  ها نشان می یافته: نعتص -
شونده بیان  مصاحبه 12در مصاحبه شماره . مؤثر است

ترین مانعی که از بیرون، سیستم را تهدید  مهم«: دارد می
. ... کند عدم خودباوري مدیران در صنعت نفت است می

اصالً کسی در صنعت باور ندارد که کار جدي با دانشگاه 
مستقیماً  )شان را نیازهاي(دهند  ترجیح می. . ..شود کرد می

به دانشگاه  )صنعت نفت(در کل . از خارج خریداري کنند
  .»دهد بها نمی

هاي جدید و  دهد فناوري ها نشان می یافته: فناوري -
سازي دستاوردهاي  وجود صنایع پیشرفته بر تجاري

تحقیقات دانشگاهی که معموالً در لبه دانش هستند تأثیر 
شونده بیان  مصاحبه 18در مصاحبه شماره . اردزیادي د

مشکل، همین . دانشگاه در لبه دانش است... «: دارد می
. شکاف بین لبه دانش در دانشگاه و لبه فناوري بازار است

هاي پیشرفته، تأثیر مستقیم  در واقع کشش بازار به فناوري
اما بازار ایران کشش صنایع و . سازي دارد بر تجاري
  . »شرفته را نداردفناوري پی

دهد عوامل  ها نشان می یافته: اجتماعی-فرهنگی -
فرهنگی و اجتماعی همانند فرهنگ مصرفی جامعه از 
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شونده  مصاحبه 2در مصاحبه شماره . زیرعوامل مؤثر است
هاي  ترین مشکالت شرکت یکی از بزرگ«: دارد بیان می
 دهد کننده ایرانی ترجیح می بنیان این است که مصرف دانش

ها  خیلی وقت. ... خارجی است )این کاال(بگویید  )به او(
. گیرید محصول ایرانی را بگوییم خارجی است جواب می

مشتري از کاالي ایرانی انتظار بیشتري دارد و از کاالي ... 
یعنی اگر کاالي ایرانی خراب . خارجی انتظار کمتري دارد
اما اگر کاالي خارجی خراب . شود شود بیشتر ناراحت می

  .»گوید طبیعی است شود می
دهد بازار هم از زیرعوامل  ها نشان می یافته: بازار -

شونده بیان  مصاحبه 20در مصاحبه شماره . مؤثر است
اعتمادي فراگیر در محیط  رکود حاکم بر بازار، بی«: دارد می

وکار و رقابت ناسالم، شرایط ادامه حیات را براي ما  کسب
 .»سخت کرده است

مان دانشگاه دهنده درون و برون ساز عوامل ارتباط ×
یافته اصلی این پژوهش، ): بان فناوري دانشگاهی دروازه(

دهنده درون و برون سازمان دانشگاه یا  معرفی عامل ارتباط
در واقع این . بان فناوري دانشگاهی است همان عامل دروازه
گیري از منطق فازي، بازیگرانی را شناسایی  پژوهش با بهره

که (نشگاه قرار دارند نموده که نه صددرصد درون مرز دا
و نه صددرصد خارج از مرز ) کامالً دانشگاهی به شمار روند

این بازیگران . دانشگاه بوده که کامالً صنعتی شناخته شوند
 ارتباط، بخشاي  دومرحله که مبتنی بر نظریه جریان

کنند  صنعت و دانشگاه را کنترل می ارتباطی کانال راهبردي
و ) دانشگاه(بین سمت عرضه عامل ایجاد تقارن اطالعات 

این پژوهش، دو شخصیت . هستند) صنعت(سمت تقاضا 
. حقیقی و حقوقی براي این عامل شناسایی نموده است

علمی فعال و درگیر با  شخصیت حقیقی، همان اعضاء هیأت
حوزه صنعت هستند که توان رصد نیازهاي صنعت و 

ه و البته هاي دانشگاه را داشت همچنین دستاوردها و توانمندي
شخصیت . به نقش خود براي ایجاد این ارتباط نیز واقفند

هاي علم و فناوري هستند  حقوقی این عامل هم همان پارك
که ماهیتاً براي ایجاد پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه و 

  :اند ایجاد تقارن اطالعاتی به وجود آمده
بان  دروازه: بان حقیقی فناوري دانشگاهی دروازه -

علمی داراي ارتباط  فناوري یا همان عضو هیأتحقیقی 

 در مهمی بسیار نقش گسترده با بازار و صنعت،
 انتقال براي اصلی کانال وي .کند سازي ایفاء می تجاري
ها  یافته. به دانشگاه و از دانشگاه است اخبار و فناوري مؤثر

بان حقیقی فناوري دانشگاهی از  دهد دروازه نشان می
شونده  مصاحبه 6در مصاحبه شماره . ستزیرعوامل مؤثر ا

در یکی از دروس که نحوه ثبت و مباحث «: دارد بیان می
شرکتی بود پیشنهادي را نوشتم و به استادم دادم و در آن 

اي از ایشان گرفتم که در واقع چطوري این  زمان راهنمایی
با راهنمایی استاد و همکاري . ایده را باید به نتیجه برسانیم

تأثیر ایشان . ... این شرکت را تأسیس کردیم دوستان،
به توصیه استاد ابتدا . ... خیلی زیاد بود )استاد مربوطه(

مالکیت فکري شرکت را تثبیت کردیم و بعد سراغ تأسیس 
شونده بیان  مصاحبه 10در مصاحبه شماره . »شرکت رفتیم

باید در دانشگاه، نیروهایی که توان تشخیص و «: دارد می
اي با صنعت  صنعت را دارند و ارتباط گسترده حل مسائل

شان را با صنعت توسعه داده و  دارند تشویق شوند و رابطه
شونده  مصاحبه 40در مصاحبه شماره . »پل ارتباطی شوند

براي تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، نیاز «: دارد بیان می
به تعدادي افراد کلیدي است که به عنوان قهرمانانِ ارتباط 

: دارد شونده بیان می مصاحبه 30در مصاحبه شماره . »شندبا
همانند یک جاسوس دوطرفه  )بان فناوري دروازه(... «

افتد خبر  هست که هم از تحقیقاتی که در دانشگاه اتفاق می
چه (چه کسی روي چی  )در دانشگاه(دارد و خبر دارد 

کند و از اون طرف، از بازار خبر دارد  تحقیق می )موضوعی
  .»کند بازار را رصد میو 
این پژوهش : بان حقوقی فناوري دانشگاهی دروازه -

که همانند (هاي علم وفناوري  دهد پارك نشان می
از ) اند ها از روي نمونه خارجی برداشت شده دانشگاه

 30در مصاحبه شماره . کارکرد مطلوبی برخوردار نیستند
ناوري را هاي علم و ف ما پارك«: دارد شونده بیان می مصاحبه

هاي ما همان  کنم پارك من فکر نمی. ایم درست کپی نکرده
هاي کشورهاي پیشرفته  دهند که پارك کارهایی را انجام می

با یک عضو  27در مصاحبه شماره . »دهند انجام می
افق دید کسانی «: دارد شونده بیان می علمی، مصاحبه هیأت

نیست و  کنند وسیع هاي علم و فناوري کار می که در پارك
وکاري را راه  کدام از آنها یک بار هم کسب هیچ
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در این . اند تا مشکالت اجرایی آن را بدانند نیانداخته
وکار جدید چقدر با  ها افرادي که بدانند یک کسب پارك

افتد و باید چطور هدایت شود وجود  سختی اتفاق می
وکار خلق کنند  حتی کسانی نیستند که بتوانند کسب. ندارند

به همین خطر . سپس آن را به دیگران بفروشندو 
داري فراتر  اکثرا از اجاره )ها فعالیت پارك(شان  فعالیت

هایش را با فعاالن  پارك باید ارتباط شرکت. نرفته است
هاي صنایع کشور را  صنعت بیشتر کند تا آنها بتوانند پروژه

این پژوهش نتیجه گرفته . »با حمایت پارك جذب کنند
هاي علم و فناوري انجام  قصی از کارکرد پاركتعریف نا
هاي علم و فناوري افزون  کارکرد کنونی پارك. شده است

هاي فعال در آن،  بر رابطه موجر و مستأجري با شرکت
اي و آموزشی منتهی  حداکثر به تأمین خدمات مشاوره

ها عمالً باید نقش  در حالی که این پارك. شود می
دار  ان دانشگاه و صنعت را عهدهکننده اطالعات می متقارن
همچنین با ایجاد سازوکارهاي نظارتی، ورود به . باشند

  .حوزه بازار را ممکن سازند
دهنده و مؤثر بر  فراوانی و میزان عوامل تشکیل 4در جدول 

  .استمده سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی آ تجاري
دهنده، بیشترین  در بین عوامل تشکیل مذکوربنا به جدول 

فراوانی مربوط به اتخاذ راهبرد تأسیس شرکت زایشی است 
علمی،  ها مشخص شد اعضاء هیأت هرچند در طی مصاحبه
اند که فرآیند  شده به این نتیجه رسیده ناشی از تجربه کسب

علمی فاقد  بر بوده و اعضاء هیأت داري، سخت و زمان شرکت
در بین عوامل تأثیرگذار هم . ین زمینه هستندتجربه الزم در ا

سازمانی و از بین  بیشترین تأثیر مربوط به عوامل درون
هاي این عامل هم بیشترین تأثیر مربوط به رهبري و  زیرمقوله

  .مدیریت است
  
  ثبح -6

 شفاهی اطالعات .دارد وجود مختلف اشکال در اطالعات

  سازي مؤثر بر تجاريدهنده و  عوامل تشکیل(%) فراوانی و میزان) 4جدول 
  (%)میزان  فراوانی  زیرمقوله  (%)میزان  فراوانی  مقوله اصلی  پدیده

سازي  تجاري
دستاوردهاي 

تحقیقات 
  دانشگاهی

عوامل 
  دهنده تشکیل

39  6/16  

 0/3 7  خدمات

 7/1 4  واگذاري لیسانس فناوري

 1/2 5  فروش فناوري

 8/9 23  تأسیس شرکت زایشی دانشگاهی

  4/8  20  عوامل فردي
 1/2 5  شناختی ویژگی جمعیت

 2/4 10  نگرش و انگیزه

 1/2 5  رشته محقق و کیفیت تحقیق

عوامل 
  سازمانی درون

80  1/34  

 0/3 7  اهداف

 3/4 10  ساختار

 8/3 9  سیستم

 6/10 25  رهبري

 7/7 18  فرهنگ

 7/4 11  کارکنان

عوامل 
  سازمانی برون

52  2/22  

 8/6 16  دولت

 3/4 10  صنعت

 4/3 8  فناوري

 6/2 6  فرهنگ

 1/5 12  بازار

عوامل 
  دهنده ارتباط

44  7/18  
هاي علم و  مراکز رشد و پارك
  فناوري

27 5/11 

 2/7 17  بان فناوري دانشگاهی دروازه
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 1مهارت همکاران، با بحث طی در ها و در کنفرانس شده ارائه
 موجود در اطالعات خاص، کاري انجام حاصل از تجربه

 .استانداردها و غیره اختراعات، مجالت، مقاالت، ها، گزارش
 دست به به اینکه چگونه توجه بدون اطالعات« حال این با

 ارائه«اما » نماید برقرار ارتباط باشد باید براي اینکه مفید آمده
تواند موجب  می آن، فنی ارزیابیتوانایی  بدون اسناد
بنابراین  .]29[» غیرمتخصص شود 2پرسشگر اشتباه گیري نتیجه

 گفتگوي فرد اطالعات، انتقال مؤثرترین راه و کارآمدترین
 شرطی به پرسشگر و جویاي اطالعات با فرد متخصص است

 .دار براي پرسشگر استفاده کند از عبارات معنی متخصص که
 فنی اطالعات بالقوه بالفعل یا منابع عنوان به که عمدتاً افرادي
ارائه  عنوان همان افرادي هستند که به اغلب شوند می انتخاب
 معرض در افراد این. اند شده نیز شناخته فنیهاي  ایده بهترین

 بیشتري شفاهی شان قرار دارند و تماس کاري  ادبیات حوزه
 توسط افرادي که نتیجه در. ها دارند آزمایشگاه از با خارج
فنی  بحث بالقوه و بالفعل عنوان شرکاي به آزمایشگاه کارکنان
 فنیهاي  ایده بهترین منبع عنوان معموالً به شوند می انتخاب

عد اطالعات چون بیشترین و نیز انتخاب با فنی تماس را در ب 
نامیده  فناوري بان دروازه عنوان دارند به آزمایشگاه از خارج
 نیاز به طبیعی پاسخ یک فناوري بان دروازه«اقع در و. شوند می

 را خود که کارگزاري است ،بان دروازه .]29[» است اطالعات
انتقال،  عنوان به قرار داده و دانش خارجی منابع در معرض

از طریق ] 30[ درون سازمان به افشاء و انتشاردهنده دانش
به نقل از ( 3یتس. کند عمل می] 31[فرآیند ترجمه دانش 

کند را شامل  بازي می سازمان در بان نقشی که دروازه]) 32[
اي  جنبه هر مورد در اطالعات کردن فراهم :داند موارد زیر می

 به پرسشگر هدایت یا و فنی مورد مشورتهاي  زمینه از
 ازاي  سابقه اطالعات، حفظ دهنده ارائه منبع بهترین
تخصص و  اینبراي  مسئول کارکنان و فنیهاي  تخصص

 تولیدشده در اطالعات تمام نهایتاً حصول اطمینان از اینکه
بازیابی  و سازي سیستم ذخیره به ورود براي فنیهاي  زمینه

. اند ارتباط یافته گروه فنی ارتباطات مرکز مربوطه به اطالعات
اصلی  نقش داراي دو دانش بان ادعا کرده که دروازه 4من گیتل

                                                 
1- Know-how 
2- Enquirer 
3- Morrison Quoted Yiets 
4- Gittelman 

 بان، منابع دروازه. آن انتقال و اطالعات جستجوي :است
. ]31[نماید  را جستجو و شناسایی می اطالعات خارجی

شناختی با  نزدیکی از باالیی سطح گستردگی این جستجو،
 منابع به ارتباطات از اي قوي منابع اطالعات خارجی و شبکه

نیازمند آن است  که ]29[دهد  خارجی را نشان می اطالعاتی
 گسترده تجربه با خبره و ماهر، بسیار متخصصی بان، که دروازه

 .هم مرتبط باشد یافته توسعه دانشهاي  بوده که با شبکه
 را ترجمه دانش معناي فناوري دانشگاهی همچنین  بان دروازه
سمت (گیرنده  این دانش قابل درك براي که طوري کند به می

 درك به قادر بان همچنین دروازه .باشد) صنعت و بازار
به عباراتی  تحوالت این ترجمه و خارجی فناورانه تحوالت
) علمی همکاران هیأت(اش  سازمانی براي همکاران است که

  .گویا و قابل فهم باشد
 توان تبیین کرد که گونه نیز می بان را این الزام به وجود دروازه

 به باید به تنهایی کافی نیست و اطالعات عرضه سازماندهی
 و) دانشگاه( منابع که هایی کانال و) صنعت( تقاضاهاي  ویژگی
. دهند نیز توجه شود را به هم ربط می اطالعات کاربران
 روي "اي دومرحله" اي پدیده گونه که مشخص است همان

اگر  .شود می ایجادها  فعالیت ازاي  گسترده طیف یک چنین
سازي را به یک معنا، انتقال فناوري و دانش از دانشگاه  تجاري
 بسیار نقش )حقوقی و حقیقی(بان  عت بدانیم دروازهبه صن
 انتقال اصلی کانال وي .کند سازي ایفاء می تجاري در مهمی
 توسعه ساختار در. از دانشگاه است/به اخبار و فناوري مؤثر

 بان دروازه سازي، مفهومی محصول در طی فرآیند تجاري
 ترین پائین در است و غیررسمی پدیده حقیقی فناوري یک

 عمل) علمی درگیري مستقیم با اعضاء هیأت( سازمان سطوح
 فناوري که زمانی دهد مطالعات نشان می. ]30[کند  می

 اهمیت فناوري هم از بان دروازه شود نقش تر می پیچیده
  .گردد برخوردار می بیشتري

  
  گیري نتیجه -7

هاي  بر اساس بررسی مبانی نظري و سایر پژوهش مقالهاین 
هاي تفصیلی، کدگذاري باز، کدگذاري  شده، مصاحبه انجام

هاي مصاحبه با خبرگان و مقایسه نتایج به دست  محوري گویه
آمده با مبانی نظري و پیشینه تحقیق، ابتدا یک مدل مفهومی 

. سازي را ارائه داد براي شناسایی عوامل اثرگذار بر تجاري
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که چهار گروه از عوامل فردي،  دادنشان  1شکل 
عد  16دهنده در قالب  سازمانی و ارتباط سازمانی، برون درون ب

با توجه به اینکه فرآیند انتقال . سازي اثرگذار هستند بر تجاري
شود  تر می و البته زمانی پیچیده(دانش فرآیندي پیچیده بوده 

در قالب فعالیت که این انتقال بین دو نهاد ناهمگون و 
سازي همچون انتقال از دانشگاه به صنعت انجام شود  تجاري
هاي  فعالیت در تجربه قریب به سه دهه وجود که با چنان
ها حتی در عرصه جهانی هم  عملکرد دانشگاه فناوري، انتقال

و ) آمیز نبوده است جز در مواردي به طور کامل موفقیت
تواند موجب  میهمچنین پذیرش اینکه مشکل اطالعاتی 

ناکارآمدي بازار و در نهایت توقف کل بازار شود و یا به 
صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصوالت 

همچنین در شرایط عدم تقارن (کیفیت سوق دهد  کم
هاي  ها و زیان اطالعاتی، بازار، احتمال وجود هزینه

این امر  دهد که نشده و محتمل را نیز مدنظر قرار می شناسایی
موجب افزایش هزینه معامله و در نهایت ضعف یا شکست 

یکی از عوامل مؤثر در ارتباط  مقالهاین ) بازار خواهد شد
ها و در  دانشگاه و صنعت را آگاهی طرفین از نیازها و توانایی

کیفیت توزیع . واقع وجود اطالعات مناسب تشخیص داد
ت ایفاء اطالعات هم نقشی به همان اهمیت خود اطالعا

گیري رابطه  عدم تقارن اطالعات، یکی از موانع شکل. کند می
مؤثر بین دانشگاه و صنعت بوده و پیامدهاي نامطلوبی 
همچون افزایش هزینه ارتباط و در نهایت ضعف یا شکست 
بازار عرضه و تقاضاي صنعت و دانشگاه را در پی خواهد 

ء نقش واسطه توان با ایفا این پیامدهاي نامطلوب را می. داشت
علمی داراي ارتباط با صنعت و اصالح  توسط اعضاء هیأت

هاي علم و فناوري و ایجاد یک ساختار  کارکرد پارك
به بیان دیگر، در شرایطی که کارکرد . اي تعدیل نمود واسطه

هاي علم و فناوري افزون بر رابطه موجر و  کنونی پارك
أمین خدمات هاي فعال در آن، حداکثر به ت مستأجر با شرکت

رو که بخش  شود و از آن اي و آموزشی منتهی می مشاوره
هاي علم و فناوري خود  اجرایی و ستادي مراکز رشد و پارك

وکار نوپا بوده و  اندازي یک کسب معموالً فاقد تجربه راه
درکی از شرایط حاکم بر این فرآیند ندارند بنابراین ارزیابی 

هاي علم و  شد و پاركمجدد نقش و وظیفه مدیران مراکز ر
از منظر بازیگر (هاي ایشان  فناوري و تبیین شایستگی

الزامی به ) ایجادکننده تقارن اطالعات بین صنعت و دانشگاه
شده که  در چارچوب نظري و مدل مفهومی ارائه. رسد نظر می

حاوي عواملی است که نقش ایجادکننده تقارن اطالعات بین 
یابی  توان به ریشه کنند می می درون و برون سازمان را ایفاء

شکست ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخت؛ به تربیت و 
علمی داراي ارتباط با صنعت به عنوان  تشویق اعضاء هیأت

بان حقیقی فناوري دانشگاه همت گماشت و همچنین  دروازه
هاي  هاي علم و فناوري را اصالح و شایستگی کارکرد پارك

  .ها را مورد بازنگري قرار داد الزم براي مدیران این پارك
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