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در  ارآن لزوم بررسی  های جهان،سازی و نگاه ویژه به این مقوله در سطح دانشگاهاهمیت روزافزون تجاری

بازار( لقب )سازی که پل ارتباطی دانشگاه و صنعت . بر این اساس تجاریدینمایمهای داخل تبیین دانشگاه

ان های مطرح در جهان نشگرفته است باید در قالب مدلی کارآمد و کاربردی، عملیاتی گردد. بررسی مدل

گردد، مدلی ست مدلی که طرح میسازی دارند. لذا الزم ادهد عوامل محیطی نقش بسزایی در تجاریمی

بومی و متناسب با شرایط محیطی کشور ایران باشد تا به معنای دقیق کلمه، کاربردی شده و در سطح 

عمده  پرداختن به نقشهای ایرانی عملیاتی گردد. این تحقیق بر آن است که با طراحی مدلی جامع و سازمان

با تکیه ویژه بر ) نوآورهای تحقیقاتی در کشور و ناظر بر شرکتهای بنیادی، الگوریتمی مناسب با فضای پژوهش

های برآمده از دل تحقیقات دانشگاهی و مطلوب برای استفاده برای ایده بیشتر مناسب های دانشگاهی( ونوآوری
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 مقدمه

 موردتوجهمباحثی است که در دو دهه اخیر  ازجملهسازی تحقیقات دانشگاهی تجاری

در کشور ما نیز محققین و  محققین و پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته است.

 توجه بیشتری نشان طور روزافزون درک نموده و بداندانشگاهیان اهمیت این مقوله را به

 جدید وکارهایکسب توسعه و هانوآوری در علمی دانش نقش و اهمیت افزایشدهند. می

 شده باعث دیگر سویی از عالی آموزش به جمعیت هایورودی نرخ افزایش و سواز یک

 انبهجهمه توسعه و نوآوری در اصلی و عمده بازیگران از یکی عنوانبه هادانشگاه تا است

سازی نیز با تکیه بر تحقیقات دانشگاهی مقوله تجاری . بر این اساس،گردند مطرح اکشوره

سازی تحقیقات های برآمده از دل دانشگاه موردتوجه بوده است. تجاریو نوآوری

ی های برتر و نیز کارآفریندانشگاهی نقش مهمی در توسعه کشور، به ثمر نشستن ایده

 برای تالش و برتر موقعیت کسب برای هادانشگاه بیشتر گذشته، دهه دوطی  دانشگاهی دارد.

 این. انددهکر ایجاد خصوصی هایشرکت با را نزدیکی ارتباط خود هایفعالیت دامنه توسعه

 یجنتا سازیتجاری برای تالش و صنعت با هاآن همکاری مختلف هایشکل ایجاد به امر

 ع،درواق. است شده منجر قیقاتتح و آموزش کنار در بنیادی اصل یک عنوانهب پژوهش

 رآفرینکا جدید درآمدی منابع جستجوی در و کندمی عمل اقتصادی بنگاه همانند دانشگاه

 ندیفرآی فناوریسازی . تجاریورزدمی مبادرت فناوری خدمات فروش به وآید برمی

فرصت خدمت جدید برای یک اختراع  ای دیتکرارشونده است که با ادراک یک بازار جد

 موفقیت تجه در بازاریابی و تولید توسعه، یهابتنی بر فناوری، آغازشده و منجر به تالشم

 :دهدییف دو تمایز عمده را موردتوجه قرار متعر این. شودیم اختراع تجاری

 اختراع آن بازار به معرفی با ترکیب در اختراع یکفنّاورانه  توسعه شاملسازی تجاری ندیفرآ 

 .است انتشار و پذیرش طریق از نهایی کاربران برای

 ک ن معرفی یاولی شامل خودکار طوربه ،رونیماهیتاً تکرارشونده بوده و ازا ینوآور ندیفرآ

 شده و بهبود یافته است.اصالح یفناوری جدید و بازمعرفی یک نوآور

. است گرفته قرارموردپژوهش  گوناگونی ابعاد ازسازی بر تعاریف فوق، تجاری عالوه

 دانش و فناوری فناوری،سازی تجاری ندیدر فرآ ،ینوآور ندفرآی دیدگاه از نمونهوان عنبه
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. یابند انجری متقاضی یهاشرکت و صنایع سمت به آنکننده عرضه یهاموسسه از باید نوین

 نوآوری یک یا و ایده یک رسانیدن بازار به را فناوریسازی موسایی و همکاران تجاری

تبدیل  ینوآور ندفرآی اصلی یهاسازی به یکی از حلقهد امروزه تجاریدانسته و عقیده دارن

 توانیا متوسعه فناوری ر ندفرآی که کنندیایشان در مقاله خود بیان م یطورکلشده است. به

 تیهادرن و فناوری توسعه پردازی، اند از ایدهتفکیک نمود که عبارت مجزابه سه مرحله 

 یادهیا کهنی(. نوآوری یعنی تحقق ایده، یعنی ا1387اران، و همک موساییآن ) سازیتجاری

 و اشیمب داشته عملی یا فنی ایده یک ما اینکه یعنیفنّاورانه  نوآوری و شود عمل عالم وارد

 معموالً تولید به کند، عبور "توسعه" مفهوم از است ممکن که فرآیندی طریق از را ایده آن

ازی سدر مجموعه مباحث تجاری ی. رضا حسنومسانیبر بازار بهبعدازآن  و یصنعتمهین

 (:1384و همکاران،  بوشهری) کندیبیان م نیچننیفناوری خود، مراحل نوآوری را ا

 ایده یک یسازتولید یا مفهوم-1

 توسعه و تولید یک فناوری، محصول، فرآیند یا اطالعات جدید-4

 گیرند کار به را آن نندتوایانتقال دانش، محصول یا فناوری به افرادی که م-3

 نگاه به دنیا به روش دیگر و ارتقای کارایی، اثربخشی یا کیفیت زندگی-2

د ها چیست و بایاین همکاری سازوکارگردد آن است که پرسشی که اکنون مطرح می

ات سازی تحقیقات دانشگاهی و تبلور این تحقیقتجاری گریدعبارتبهبر چه اساسی باشد؟ 

همانند  مدل ویعی است کار بدون الگو طب گیرد؟چه الگوریتمی صورت می هیبر پادر صنعت 

لذا ارائه یک مدل در این رابطه ضروری  بنیاد است و سرانجام مطلوبی نخواهد داشت،کار بی

رسد. در این مقاله هدف اصلی طراحی مدلی عملی و الگوریتمی جهت به نظر می

اصلی تحقیق عبارت است از اینکه:  السؤو  استسازی دانش در آموزش عالی تجاری

منظور که بهسازی دانش در آموزش عالی چیست؟ ها و ساختار یک مدل برای تجاریویژگی

ای هبندی مدلسازی و طبقهدر ابتدا با ذکر تعاریف تجاری سؤالپاسخگویی به این 

ها و راج شاخصشود و در ادامه با استخها پرداخته میبه ارائه مدل سازی و نوآوریتجاری

ی و موردبررسهای های مثبت مدلویژگی و با اخذ شدهارائههای های درگیر در مدلمؤلفه

های منفی احتمالی )البته با توجه به شرایط بومی( به ارائه مدلی در کنار گذاشتن ویژگی
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ن آ هایو داده شدهیطراحای با توجه به مدل سازی مبادرت نموده و پرسشنامهزمینه تجاری

 است عبارت یسازتجاری .گرددیمسازی تبیین شده و نهایتاً الگوریتم تجاری لیوتحلهیتجز

 از پس و ودشمی شروع تحقیق یک فناوری دستاورد یا بازار نیاز شناسایی از که فرآیندی از

 یسازیتجار. شودمی منجر بازار به جدید فرآیند یا خدمت کاال، عرضه به متعدد، مراحل طی

 آمده یسودآور منظوربه وکارکسب یهاروش کاربرد یمعنابه  1تچیهر لغات فرهنگ در

 "یتجار تیفعال به ای بکرایده لیتبد فرآیند" از قبیل یمتعدد فیتعار. (1584روسنر،است )

قصد عرضه کاال به بازار به"و  "سود کسب یبرا بازار در خدمت ای محصول کی یمعرف" و

 یبرا لغات گفرهن ریسا در که هستند یمتداولنسبتاً  فیتعار ازجمله زین "برداری تجاریبهره

 فرآیند در یاساس رکن دو (.1388هاشم نیا و همکاران،یافت ) توانیم یسازیتجار

 و (یقاتیتحق مراکز وها )دانشگاهی قاتیتحق یها( سازمان1 :از اندعبارت دانش یسازیتجار

ؤسسات م دولت، ر،یمخاطره پذ گذارانهیسرما ع،یصنا از اعمتحقیقات ) جینتا( گیرندگان 4

 ازمندین، قاتیتحق جینتا موفق یسازیتجار و یابیبازار که صورتنی(. بدرهیغ و یرانتفاعیغ

 همواره. است یسازیتجار فرآیند در ریدرگ طرف دو یرفتار یهاوهیش کامل شناخت

 گر،ید یوس از و بوده خود یقاتیقتح یهاافتهی یسازیتجار دنباله ب یقاتیتحق یهاناسازم

. تعاریف هستند نینو یهایفناور بهی ابیدستی جستجو در قاتیتحق جینتا رندگانیگ

. تاس یسازادهیپ وی تازگ نوآوری، میمفاه شامل گوناگون، قاتیدر تحق یسازیتجار

 نشده لیبدت متخد ای فرآیند محصول، کی به و باشد افتهینتوسعه یادهیا اگر گر،یدعبارتبه

 ینظرانصاحب (.1389فکور، نخواهد شد ) یسازیتجار آنگاه باشد نشده عرضه بازار به ای و

 موفق محصوالت به یفناور لیتبد فرآیند را یسازیجارت همکاران و 4مریر همچون

 . دانندیم یاقتصاد
 اهیدانشگ داری¬سرمایه عنوان با گاهی دانشگاهی تحقیقات سازی¬تجاری رویکرد

 مدیریت ریکارگیبه راستای در مفهوم این که دارند اعتقاد  لیزلی و اسلتر. شود¬می شناخته

. است راههم علمی هیأت اعضای ویژه کار تعریف در تغییر با و گرفتهشکل نوین گرایی

                                                           
1. Heritage Dictionary 

2. Reamer 
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 و شوند¬می دانشگاه منابع به وابستگی الگوهای دگرگونی موجب تغییرات این، درواقع

 موجب امر این. کند¬می وادار جدید مالی منابع جستجوی به را علمی هیأت اعضای

 دیدگاه از .نباشند یادگیری و پژوهش مراکز فقط و شوند کارآفرین هادانشگاه تا شود¬می

 ریبردا¬بهره به را آن که هستند چشمگیری دانش مالک ها¬دانشگاه همکاران و  الندری

 رآیندف یعنی؛ نوآوری، دانشگاهی تحقیقات سازی¬تجاری از هدف، بنابراین. رسانند¬می

  اینترپرایز اسکاتیش(. 1388، همکاران و نیا هاشم) است سودمند استفاده به شیء تبدیل

 یا صولمح به اختراع یک یا جدید تحقیق، فنّاوری و علم تبدیل فرآیند را سازی¬تجاری

 های¬شرکت توسط تواند¬می کار این. داند¬می بازار در عرضهقابل صنعتی فرآیندهای

 هب منجر، موفق سازیتجاری. گیرد صورت جدید های¬شرکت ایجاد طریق از یا موجود

 را سازی¬تجاری  اسلو نظامنامه(. 1389، فکور) شود¬می فرآیند یا و محصول در نوآوری

 یا ازارب در که کند¬می تعریف فرآیندهایی یا محصوالت با ارتباط در فنّاورانه نوآوری

 متسز) تندهس ارزشمند بازار برای و باشند یافته بهبود یا بوده جدید فنّاوری ازنظر، شرکت

 زا ای-مجموعه کارگیریبه شامل فناوری سازی¬تجاری که است معتقد  جین(. 4005،

 و محصوالت طراحی، محصول مفاهیم توسعه، مشتریان نیازهای شناسایی ازجمله، هامهارت

 دریانبن. است بازار به نو فناوری یک عرضه برای تولید و اولیه نمونه ساخت، فرآیندها

 ریفتع سودآور موقعیت یک به "فناوری" انتقال یا تبدیل عنوان¬به را سازی¬تجاری

 های¬یتمالک سایر یا اختراع حق دریافت فرآیندهای، فنون فناوری از مقصود که؛ کند¬می

 رآیندیف: تر¬رایج تعریف یک. است هاآن نظایر و ها¬سیستم، تجهیزات، مواد، خصوصی

 های¬شرکت به ها¬آزمایشگاه و توسعه و تحقیق بخش از فناوری تجاری عرضه برای

: دهد¬می ارائه سازی¬تجاری از را زیر تعریف فکور(. 1388، بندریان) است صنعتی

 هایسازمان و ها¬دانشگاه در تولیدشده دانش که است فرآیندی تحقیقات سازی¬تجاری

 این. کند¬می تبدیل صنعتی فرآیندهای یا بازار در عرضهقابل محصوالت به را تحقیقاتی

 ابستهو تحقیقاتی های¬سازمان و عالی آموزش مراکز جدی تعامل و همکاری مستلزم فرآیند

 راداف و کارآفرینان، گذاریسرمایه و مالی های¬سازمان، صنعتی های¬شرکت، دولت به

 حذف حتی یا کاهش( 4002، همکاران و  هندل) دیگر برخی(. 1389،فکور) است علمی
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 زیادی حد تا و بالقوه تجاری جدید های¬ایده شناسایی مقدمه را دهیسازمان فرآیندهای

 صورتدینب، اند¬کرده اشاره بین این در دانشگاه اساتید نقش به ای¬عده. دانندمی ناشناخته

 دیدج های¬بینش ثمره که است تجاری های¬ایده بخشالهام زمانی دانش باالی سطح که

 که تندهس دانشگاهیان از مهمی گروه دانشگاه اساتید بابت این از، باشد خالق افراد ذهن در

 وسعهت توانند¬می که هایی¬ایده، نمایند¬می اقدام جدید تجاری های¬ایده آفرینش برای

 عمیقی درک که است این هاآن برجسته ویژگی اولین. کرد مالی برداریبهره هاآن از و یابند

 یبترک و جدید دانش جذب در شود¬می باعث که دارند خود تحقیقاتی زمینه فنّاوری از

، انشگاهد اساتید خصوصیت دومین. کنند عمل موفق خود تخصصی خاص رشته در مفاهیم

 این هک دارند ارتباطات و ها¬تماس از شبکه یک ایجاد برای ایشان که است هایی¬فرصت

 ژگیوی سومین و کند عمل جسورانه های¬فعالیت برای سکویی عنوان¬به تواند¬می امر

 تبرگش نقطه یک به هاآن، دانشگاهی مقام باالترین به رسیدن با که است آن ایشان

 رسمیت هب دنبال به و بروند خود شغلی های¬تنوع دنبال به است ممکن که جایی، رسند¬می

(. 4010،همکاران و  گابریلسون) بگردند دانشگاه از خارج هایعرصه در نفوذ و شدن شناخته

 :دارد اساسی جنبه سه سازی¬تجاری فرآیند

 ای لمحصو دو ای کی تا رندیگ قرار موردبررسی یاریبس یهادهیا که است الزم :فرصت

 .گردند انتخاب شوند داشته نگه مدتطوالنی طوربه توانندیم که یتجارت

 ار خود به مربوط یاساس اهداف مرحله هر و شده بندیمرحله ،روند نیای: برداربهره روند

 .دارد

شگاه را به سازی دانتعداد سهامداران و ذینفعان اصلی است که فرآیند تجاری :بانیپشت جامعه

 :(4005فارسی و همکاران، ) دهندشرح ذیل توسعه می

سازی دانش به ارائه های رایج در تجارینظران مختلف در باب مدلمحققین و صاحب

 ربیانگ هامدلشود. ها پرداخته میترین آنمهم مروربهاند که در این قسمت نظر پرداخته

 سازیتجاری هایفعالیت دهنده انجام عامالن و اطالعات و دانش جریان اقدامات، مراحل،

بخش  گذاراناستیسسازی دانش در آموزش عالی، مدیران و . طراحی مدل تجاریاست

ند مهای نوین دانشگاهیان و بهرهسازی ایدهآمیز تجاریجرای موفقیتدانشگاهی را به سمت ا
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مقایسه  با مروری بر الگوهای جهانی و 1نماید. در ادامه جدول شدن دانشگاه از آن هدایت می

سازی دانش با توجه به شرایط بومی مشکالت و ارائه مدل کاملی از تجاری منظوربهها مدل

سازی و ورود به بازار را مدنظر قرار ی ایرانی در مسیر تجاریهاها و سازمانمسائل شرکت

 داده است.
 سازیی تجاریهامدل. مقایسه 1جدول 
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Carnegie 

Mellon 
                    

مدل 

 نگارنده
                    

 دانشگاهی هوظیف یکمثابه به سازیتجاری پذیرش لیوسهورف و زویتتزکویاز ا نقل به

 و ستدری دانشگاه اصلی رسالت سنتی، طوربه. است آکادمیک انقالب برپایی در مهم

 اهشک شدن،یجهان افزایش زیستی، فناوری مانند هاییرشته ظهور با. است بوده پژوهش

 تولید نظام در دانشگاه نقشدر خصوص  جدید اندازهایچشم و اساسی مالی هایکمک

 هاینوشته. (1557و همکاران،  1ایتزکوویتزاست ) یافته تغییر رسالت این جیتدربه دانش،

 که کنندمی استدالل چنین نیز( کسیهل پلیتر)"گانهسه مارپیچ" مقوله به مربوط علمی

 بنیان ار "دانشگاهی انقالب"نوعی دانشگاه، مهم ظیفهو یک عنوانهب سازیتجاری پذیرش

 طریق از مدل، این در دولت و صنعت دانشگاه، بین ارتباط(. 1552، تزیتزکووینهد )امی

 در را هتریب نقش تواندمی دانشگاه آن در که شده نمادسازی هاشبکه تکامل گانهسه مارپیچ

 هم و جودمو صنعت با تعامل طریق از هم انندتومی هادانشگاه ،یطورکلبه. کند ایفای نوآور

 توسعه در ،(جدید یهاشرکت سیتأس ماننددانش ) سازیتجاری انواع سایر طریق از

 میان در یمتعدد انتقادات و هانگرانی با تجاری هایفعالیت حال،نیباا .شوند سهیم اقتصادی

 است ممکن تجاری هایتفعالی که کنندمی استدالل برخی. است بوده مواجه دانشگاهیان

 مکرراً همچنین و باشد پایه تحقیقات و هادانشگاه معمول و متداول عمل آزادی برای تهدیدی

 و فیطربی خصوص در فشارهایی و پژوهش در ترکوتاه زمانی افق زمینه دریی هاینگران

 سازییتجار روی بر تمرکزافزایش  (.4006و همکاران،  4راسموندارد ) وجود ،منافع تضاد

 رویجت جهتها ابتکار عمل و هادانشگاه هایسیاست توسعهمنجر به  دانشگاهی، تحقیقات

 سوی از و) "پایین به باال" از است ممکنها ابتکار عمل از برخی .است شده فعالیتی چنین

 "باال به نپایی از" نیز دیگری هایعمل ابتکارآنکه حال بپیوندد وقوعه ب( آن نهادهای و دولت

 ،هاابتکار عمل این از برخی. است ظهور( در حال دانشگاه داخل درمؤسسات  و افراد از و)

 قابلاتب مربه نقش موارد از بسیاری در نیز غیررسمی هایمکانیسم کهیدرحال هستند رسمی

                                                           
1. Etzkowitz 

2. Rasmussena 
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 گرایش ها،دانشگاه در سازیتجاری هایفعالیت زمینه درتحقیقات  .کنندمی ایفا را تریتوجه

 که) سازمانی هایینوآور و یبنائ ریز اصالحات توصیف مسئله بر که دارند سمت آن به

راسمون و همکاران، شوند ) متمرکز( کنندمی ترویج موسسه در را کارآفرینی فرهنگ

 ازتنها نه یدبا کارآفرینی رفتار ها،دانشگاه دانش سازیتجاری برانگیختنمنظور به (.4006

 یاندانشجو و کارکنان در انگیزه ایجاد طریق از بلکه زمانی،سا و عملی هایبرنامه طریق

 را آن هک دارند نیاز سازیتجاری در دخیل محققان که گیردمی نتیجه تانیر .گردد ترویج

 حتت ادراک، این. نمایند درکی عملفعالیت  یک عنوانهب هم و ارزشمندشیء  عنوانهب هم

. دارد رارق کارآفرینی و مدیریت رشته در موزشآ صنعت، در کار سابقه نظیر عواملی تأثیر

 سازیاریتج فرآیند درتوجه قابل محرکه نیروی یک ظاهراً کارآفرینی، موارد از بسیاری در

 هایسممکان از بسیاری سازی،تجاری فرآیند ساختنمؤثر  برای. دارد وجود هادانشگاه دانش

بتکار ا بین خوبوانفعال فعل و کامل نظام یک به نیاز اما باشند، اهمیت حائز توانندمی

 .(1557، 1تانی)ر است موفقیت جهت مختلف یهاعمل

 پژوهشروش 

که بیان گردید، هدف این پژوهش ارائه مدلی  طورهمان. سازی دانشمعرفی مدل پیشنهادی تجاری

های هها و مؤلفسازی تحقیقات در کشور بوده و با استخراج شاخصکاربردی جهت تجاری

ی و کنار موردبررسهای های مثبت مدلویژگی و با اخذ شدهارائههای یر در مدلدرگ

ون مربوط مرور مت با های منفی احتمالی )البته با توجه به شرایط بومی( وگذاشتن ویژگی

سازی و فرآیند آن و نیز ( در چگونگی تجاری1شکل مشخص گردید که عوامل محیطی )

ی، داشتن عوامل محیط در نظرتوان گفت بدون و حتی میآن دخیل هستند  مؤثری هامؤلفه

 سازی تحقیقات کاری عبث و بیهوده خواهد بود.صحبت از تجاری

                                                           
1. Reitan 
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 (1388رحیمی،مؤثر آن ) یهاسازی و مؤلفهتجاری یچگونگ. عوامل محیطی 1شکل 

سازی را تبیین نماید شرایط پس الزم است برای کارآمدی مدلی که فرآیند تجاری

گردد، منظور نظر واقع شود وگرنه ارائه مدلی جهانی سازی در آن واقع میه تجاریمحیطی ک

ردد. تواند کاربردی تلقی گسازی مفید باشد اما نمیهرچند شاید برای اطالع از ابعاد تجاری

ویژه یقات بهسازی تحق، نتایج این تحقیق ما را به نقش پررنگ بازاریابی در تجاریوجودنیباا

ار یک ها و ساختیژگیواصلی تحقیق عبارت است از اینکه:  سؤالکند. رهنمون میدر ایران 

در قالب مدل جامع  سؤالسازی دانش در آموزش عالی چیست؟ که این مدل برای تجاری

GCM ( پاسخ داده شد. آنچه این مدل را نسبت به مدل4شکل ) های مشابه در جایگاه برتر

ست که باعث شده عنوان جامع برای آن انتخاب گردد. دهد جامع بودن نسبی آن اقرار می

یر عوامل تأثشود. در این مدل پرداخته می ی آنهامؤلفهیالً به توضیح طراحی مدل و ذ

ها نیز درج شده است. عوامل محیطی گوناگون محیطی موردتوجه بوده، همچنین تعامالت آن

ز قاضای بازار و فناوری دانش روضمن تعامل و اثرگذاری بر یکدیگر، بر دو پارامتر مهم ت

دانیم این پارامترها، دو عامل اصلی در پیدایش ایده و طور که میگذارند. همانیر میتأثهم 

نوعی زاییده این دو طراحی محصوالت و خدمات جدید هستند و بقیه عوامل درواقع به

لم و دانش . پیشرفت عباشند. همچنین این دو فاکتور نیز خود با هم تعاملی ارگانیک دارندمی

 که کاربران و مشتریان را به سمتیطوربهشود بروز، منجر به تقاضاهای جدید در بازار می
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زار نماید. تقاضای بااند( متمایل میحتی کاالهایی که هنوز وارد بازار نشده)کاالهای جدید 

اکتور بسیار ین فگذارد. همچننیز بر فشار فناوری و سیر صعودی پیشرفت علم و دانش اثر می

ها با ی محیطی و ارتباط آنهااندرکنشعنوان پارامتری مجزا که از ِقبَل مهم بازاریابی به

تواند بر پارامترهای دیگر اما این عامل هم می؛ گردد درج شده استیکدیگر مطرح می

ج سازی نتایهر مرحله از تجاری در یرگذار باشد که این موضوع نیز طرح شده است.تأث

سازی محصول تاثیرگذارده جهت و تواند بر مراحل تجاریازاریابی و تحقیقات بازار میب

 (.4شکل رویه آن را تغییر دهد )

 

 GCMسازی پیشنهادی . مدل تجاری2شکل 

در امر  R&Dنتایج بخش  مثالًسازی نیز با هم تعامل دارند و های مختلف تجاریاما گام

یرگذار است که این موضوع هم در مدل به نمایش أثتپاالیش ایده و نیز تولید محصول 

های همسایه نبوده و دیگر مراحل را نیز شامل گذاشته شده است. این تعامل فقط مختص گام

ان راجع مشتری ازنظردر پی تولید انبوه محصول و بازخوردهای رسیده  مثالعنوانبهشود. می

تایج ن بر اساسشود. لق یا کشف میهای جدیدی برای رفع آن اشکاالت خبه محصول، ایده

لذا  سازی تحقیقات دانشگاهی منوط به نگاه ویژه به بازاریابی است.تحقیق، موفقیت تجاری

های دانشگاهی و هدایت بخش بازاریابی ایشان به در این زمینه به شرکت مؤثرکمک 

 .های نوآور پیشگیری نمایدگونه شرکتتواند از شکست اینوسوی درست میسمت

ز های دانشگاهی و نیز مراکشرکت تواند محققین وهمچنین ارتقای مدیریت دانشگاهی می
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ن تحقیق در ای آمدهدستبهدیگر نتایج  از رسان باشد.رشد را برای حصول نتیجه بهتر یاری

و  R&D بخش در توسعه محصول های خلق یا کشف فرصت، تولید وآن است که آیتم

ن تریعنوان مهمهای برتر از دیدگاه متخصصین امر بهایده ها برای حصولپاالیش ایده

ور تحقیقاتی کش مؤسساتها و سازی دانش در دانشگاهها و فاکتورهای تجاریشرطپیش

 .شوندیممحسوب 

 سازی طراحیهای مطرح، مدلی برای تجاریاز مرور مدل آمدهدستبهبا توجه به بینش 

ی ، تدوین و بین برخشدهیطراحای برای سنجش کارآیی مدل گردید و در ادامه، پرسشنامه

ها ، تحلیلی بر آنازیموردنهای آوری دادهاز اعضا جامعه آماری توزیع شد. پس از جمع

ا توجه به ب قرار گرفت. دییتأعنوان نتایج تحقیق حاضر مورد صورت گرفت که نتایج به

رامون صورت گرفته با خبرگان پی یهاحبهمصاو نیز  شدهارائه یهاپاسخپرسشنامه و  سؤاالت

الگوریتمی مناسب با فضای  سازی دانش در فضای دانشگاهیمراحل و الگوریتم تجاری

 ،فیشر ر،مدیریت دانشگاه امیرکبی دانشکدهجامعه آماری شامل اساتید تحقیقاتی پیشنهاد شد. 

علوم تحقیقات و مدرس و دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تیترب و تهران

سازی و کارآفرینان دانشگاهی که در مراکز رشد واحد قشم و همچنین متخصصین تجاری

ی مذکور مستقرند است که بر اساس فرمول کوکران تعداد هادانشگاهی فناوری هاپارکیا 

اساتید  و نیمتخصص ازنظرنفر تعیین شد. برای اطمینان از روایی تحقیق  70نمونه آماری 

باخ مورد وسیله ضریب آلفای کرونها نیز بههره گرفته شد و پایایی و اعتبار پرسشمحترم ب

وده است ب 0.875پژوهش  سؤال 39تحلیل قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه 

جموع سؤاالت درممناسب دهنده پایایی و اعتبار بیشتر بوده و نشان 0.7که این ضریب از عدد 

به  دهیکه از روش مقیاس لیکرت برای نمره شدهلیتشک سؤال 39ز پرسشنامه تحقیق ا است.

-tهای در این قسمت شامل آزمون مورداستفادههای ها استفاده شده است. آزمونشاخص

student و  سازیای فریدمن بوده است. پرسشنامه مذکور بر اساس مراحل تجاریو رتبه

نش در آموزش عالی بر اساس نظر خبرگان سازی داهای اثرگذار بر تجاریها و شاخصمؤلفه

 :دانشگاهی تهیه و در چهار بخش زیر طراحی شد
 سؤال 9سازی دانش: مراحل اصلی تجاری 
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 سؤال 9سازی دانش: عوامل اثرگذار اصلی تجاری 

 سؤال 19سازی دانش: های اثرگذار بر تجاریمؤلفه 

 سؤال 10سازی دانش: های تجاریشاخص 

 به صورت زیر انجام گرفت: اهافتهیوتحلیل تجزیه

 یموردبررس دانش یسازیتجار یمراحل اصل مؤلفهدر بخش اول، سؤاالت مربوط به -الف

ی فاصله حدود پایین و باال ازآنجاکه آمدهدستبهبا توجه به اعداد و تحلیل قرار گرفته است. 

مراحل  مؤلفهتوان گفت که میانگین مثبت بوده است، می سؤاالتبرای کل  %59اطمینان 

بوده و لذا میزان اهمیت  Test valueعنوان به 9عدد باالتر از  دانش یسازیتجار یاصل

 سازی دانش در سطح باال و مطلوبی است.مراحل اصلی تجاری مؤلفه

 سازی دانشمربوط به مراحل اصلی تجاری سؤاالتبرای  استیودنت t . آزمون آماری2جدول 

شماره 

 سؤال
سازی های مراحل اصلی تجاریگویه

 دانش
اعضای تعداد 

 نمونه
میانگین 

 نظرات افراد
انحراف 

 معیار
انحراف خطای 

 میانگین

 17325/0 29125/1 7245/7 70 خلق یا کشف فرصت 1

 15077/0 95606/1 5245/6 70 ایده پردازی خالقانه 4

3 
های ها برای حصول ایدهپاالیش ایده

 برتر
70 4/7 70761/1 4021/0 

 بخش در توسعه محصول و تولید 2

R&D 
70 9712/7 67307/1 15557/0 

 43641/0 57646/1 2897/6 70 اصالحات از پس محصول انبوه تولید 9

میانگین 

 سؤاالت
 65 7.1513 0.54151 0.11055 
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 One-Sample Test. 3جدول 

Test Value = 9 

 ٪59اختالف )فاصله( اطمینان 
 .Sig هااختالف میانگین

(2-tailed) 
 سؤالاره شم Tمقدار  درجه آزادی

 حد باال حد پائین

3568/4 085/3 72486/4 0 65 81/19 1 

9643/1 3432/4 52486/1 0 65 189/10 4 

7548/1 6074/4 4/4 0 65 775/10 3 

1749/4 5702/4 97123/4 0 65 895/14 2 

0129/1 5965/1 28971/1 0 65 45/6 9 

 کل سؤاالت 722/15 68 0 1513/1 2148/4 5658/1

بندی از آزمون رتبه یسازیتجار یمراحل اصلهای بندی شاخصمنظور اولویتبه

لق های خهای نمودار فوق شاخص( استفاده گردید. بنابراین، بر اساس داده2فریدمن )جدول 

ها برای حصول و پاالیش ایده R&D بخش در توسعه محصول و یا کشف فرصت، تولید

باشند. منظور از خلق یا کشف میدانش  یسازیتجار یمراحل اصلترین های برتر مهمایده

 تشرفیشده در بازار و پمطرح یبر اثر تقاضاهاهای جدیدی است که فرصت، فرصت

این  R&Dو توسعه محصول در بخش  دیتول. منظور از شوندیم کشف ای، خلق هایفناور

از  یشیآزما یهاشده و نمونه یینها دیتول ندیهر سازمان، فرآ R&Dدر بخش است که 

ن همچنی .ردیگیدر برنامه قرار م زیتوسعه محصول ن حالنیشود و درعیمحصول عرضه م

 یهادهیمرحله، ا نیدر ا این است که برتر یهادهیحصول ا یها برادهیا شیپاالمنظور از 

 .شوندیبرتر انتخاب م یهادهیو ا شدهشیپاال شدهمطرح

 بندی فریدمنبا استفاده از آزمون رتبهدانش  یسازیتجار یمراحل اصلبندی . رتبه4 جدول
 میانگین نمره یا اهمیت عنوان شاخص ردیف

 21/3 خلق یا کشف فرصت 1

 R&D 39/3 بخش در توسعه محصول و تولید 4

 58/4 رهای برتها برای حصول ایدهپاالیش ایده 3

 77/4 ایده پردازی خالقانه 2

 25/4 حاتاصال از پس محصول انبوه تولید 9
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در آموزش  دانش یسازیتجار یعوامل اثرگذار اصلمربوط به  سؤاالتدر بخش دوم -ب

ی حدود پایین و باال ازآنجاکه ی و تحلیل قرار گرفته است.موردبررس( 6 و 9 جدول) عالی

توان گفت که ، مثبت بوده است، می5برای کل سؤاالت در جدول  %59فاصله اطمینان 

 Testعنوان به 9باالتر از عدد  دانش یسازیتجار یاثرگذار اصل عوامل مؤلفهمیانگین 

value  مذکور در سطح باال و قابل قبولی است. البته میانگین  مؤلفهبوده و لذا میزان اهمیت

عنوان میانگین به 9است که از عدد  7.44عدد  دانش یسازیتجار یعوامل اثرگذار اصل مؤلفه

عوامل های میزان اهمیت شاخص باال بودن دیمؤن مطلب نیز و حد وسط طیف بیشتر بوده و ای

 در آموزش عالی است. دانش یسازیتجار یاثرگذار اصل

 دانش یسازیتجار یعوامل اثرگذار اصلمربوط به  سؤاالتبرای  استیودنت t آزمون آماری .5 جدول

شماره 

 سؤال
 یعوامل اثرگذار اصلهای گویه

 دانش یسازیتجار

تعداد 

اعضای 

 مونهن

میانگین 

 نظرات افراد
انحراف 

 معیار
انحراف خطای 

 میانگین

6 
ی ی دولتهاسازمانکشش تقاضای صنعت و 

ی هاپروژهو خصوصی برای اجرای 

 تحقیقاتی

70 4897/7 29609/1 17203/0 

7 
ی تازه برای عرضه هایفنّاورفشار 

 محصوالت جدید
70 7 96038/1 1869/0 

8 
 ید و تخمینبازاریابی برای محصوالت جد

 تقاضا
70 6897/7 22002/1 7414/0 

5 
ی دولت برای اجرای هااستیس ریتأث

 ی جدیدهاطرح
70 712/7 69519/1 15831/0 

 15123/0 95012/1 5710/6 65 فاکتورهای محیطی ریتأث 10

میانگین 

 1591/0 72393/1 4461/7 65  سؤاالت
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 One-Sample Test. 6جدول 

Test Value = 9 

اختالف  ٪59الف )فاصله( اطمینان اخت

 هامیانگین

Sig. 
(2-tailed) 

درجه 

 آزادی
 سؤالشماره  Tمقدار 

 حد باال حد پائین

5389/1 6345/4 48971/4 0 65 132/13 6 

6475/1 3741/4 4 0 65 742/10 7 

3243/4 0451/3 6897/4 0 65 602/19 8 

7798/1 967/4 1712/4 0 65 59/10 5 

985/1 393/4 571/1 0 65 456/10 10 

 (سؤاالت)کل  87/42 65 0 446/4 2027/4 0279/4

ز ا دانش یسازیتجار یعوامل اثرگذار اصلهای بندی شاخصمنظور اولویتدر ادامه به

( ارائه شده 7در )جدول بندی فریدمن استفاده گردید که نتایج حاصل از آن آزمون رتبه

ترین سازی دانش در آموزش عالی، مهماصلی تجاری عوامل اثرگذار مؤلفهاست. در 

از بازاریابی برای محصوالت جدید و تخمین  اندعبارتسازی، های اثرگذار تجاریشاخص

ای هی دولتی و خصوصی برای اجرای پروژههاسازمانتقاضا و کشش تقاضای صنعت و 

کشش تقاضا ور از منظ های جدید.های دولت برای اجرای طرحسیاست ریتأثتحقیقاتی و 

وند محصوالت در ر یتقاضا در مورد برخ شیروز و افزا یازهاین یرگذاریتأث، محصول یبرا

 جهتوقابل . نکتهنو )در ارتباط با همان محصوالت( است یهادهیا یسازیو تجار ینوآور

ترین عنوان مهمدر این تحلیل آن است که شاخص بازاریابی برای محصوالت جدید که به

عنوان یکی از عوامل مهم مورد در این بخش تعیین شده است، در مرحله سوم نیز به شاخص

ان یکی عنودهنده انتخاب دقیق شاخص بازاریابی بهسؤال واقع شده است و این موضوع نشان

 سازی دانش است.از عوامل و مراحل اصلی انجام تجاری
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 نبندی فریدمبا استفاده از آزمون رتبهانش د یسازیتجار یعوامل اثرگذار اصلبندی . رتبه7 جدول

 نمره عنوان شاخص ردیف

 2/3 بازاریابی برای محصوالت جدید و تخمین تقاضا 1

 07/3 قاتیی تحقیهاپروژهی دولتی و خصوصی برای اجرای هاسازمانکشش تقاضای صنعت و  4

 01/3 ی جدیدهاطرحی دولت برای اجرای هااستیس ریتأث 3

 78/4 ی تازه برای عرضه محصوالت جدیدهایاورفنّفشار  2

 79/4 فاکتورهای محیطی ریتأث 9

ی و تحلیل قرار گرفته است. موردبررس 40تا  11سؤاالت در قسمت سوم از تحلیل داده،  -ج

سازی دانش طراحی شده منظور انجام مراحل تجاریاین سؤاالت در ادامه مرحله دوم و به

حدود پایین و باالی فاصله  ازآنجاکهشود، ( مشاهده می5و  8ول در )جدگونه که است. همان

مراحل  مؤلفهتوان گفت که میانگین برای کل سؤاالت مثبت بوده است، می %59اطمینان 

 مؤلفهبوده و لذا میزان اهمیت  Test Valueعنوان به 9باالتر از عدد  دانش یسازیتجار

عدد  دانش یسازیمراحل تجار مؤلفهته میانگین مذکور در سطح باال و قابل قبولی است. الب

 دیؤمعنوان میانگین و حد وسط طیف بیشتر بوده و این مطلب نیز به 9است که از عدد  6.34

 است. دانش یسازیمراحل تجارهای میزان اهمیت شاخص بودنباال 

 سازیمراحل تجاریمربوط به  سؤاالتبرای  استیودنت t . آزمون آماری8 جدول

ه شمار

 سؤال
 سازیمراحل تجاریهای گویه

تعداد 

اعضای 

 نمونه

میانگین 

 نظرات افراد
انحراف 

 معیار

انحراف 

خطای 

 میانگین

11 
الل استق شدهگرفتهتا چه حد میان مراحل در نظر 

 مفهومی وجود دارد؟
67 1323/6 6778/1 40258/0 

14 
مفهوم  توانندیمتا چه حد مراحل فوق 

 ند؟سازی را پوشش دهتجاری
68 3842/6 9163/1 18385/0 

 18901/0 9496/1 5706/9 68 تعداد مراحل پیشنهادی تا چه حد مناسب است؟ 13

12 
عملیاتی و  شدهگرفتهتا چه حد مراحل در نظر 

 عینی هستند؟
67 906/9 7774/1 41713/0 

19 
 ، جامعیتشدهگرفتهتا چه حد در مراحل در نظر 

الت مختلف( در مورد محصو) یسازامر تجاری

 در نظر گرفته شده است؟

67 7761/9 7354/1 41428/0 
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16 
سازی عملی در تا چه حد این مدل را قابل پیاده

؟ )ورای مشکالت دیدانیمها عرصه دانشگاه

 احتمالی(

67 6866/9 7955/1 41901/0 

17 
میزان اهمیت فاکتور اثرگذار بازاریابی را تا چه 

 نمایید؟حد ارزیابی می
68 5118/6 6366/1 15827/0 

18 
ر بخش بازاریابی با دیگ مؤثربه نظر شما ارتباط 

تا چه حد در موفقیت  های یک دانشگاهبخش

 سازی اثرگذار است؟تجاری

68 9988/7 2184/1 17155/0 

15 
تا چه حد معتقد هستید که مشکل اصلی در 

 های ایرانی بازاریابی است؟دانشگاه
68 2706/6 5732/1 4353/0 

40 
تا چه حد معتقد هستید توان مدیریت دانشگاهی 

سازی دخیل سازی این مدل برای تجاریدر پیاده

 ؟است

68 6176/6 7018/1 4063/0 

میانگین 

 1405/0 5676/0 3481/6 62  سؤاالت

 One-Sample Test. 5جدول 

Test Value = 9 

اختالف  ٪59اختالف )فاصله( اطمینان 

 هامیانگین

Sig. 

(2-tailed) 

درجه 

 آزادی
 سؤالشماره  Tمقدار 

 حد باال حد پائین

7491/0 9236/1 1323/1 0 66 932/9 11 

0193/1 7252/1 3843/1 0 67 917/7 14 

6013/0 3355/1 5709/0 0 67 426/9 13 

3749/0 4359/1 8095/0 0 66 714/3 12 

3915/0 4003/1 7761/0 0 66 698/3 19 

4973/0 1198/1 6869/0 0 66 153/3 16 

9196/1 3075/4 5117/1 0 67 634/5 17 

4199/4 5041/4 9988/4 0 67 878/12 18 

5545/0 5283/1 2709/1 0 67 129/6 15 

4097/1 0456/4 6176/1 0 67 838/7 40 

 سؤاالتکل  58/10 63 0 3481/1 9658/1 0862/1

در  شوندگانش از نظر پرسشسازی دانمراحل تجاری مؤلفههای دیگر، شاخصعبارتبه

مورد تناسب مراحل و نیز فاکتور بازاریابی، اهمیت و اولویت باال و مطلوبی دارند. در ادامه 

با  یابیبخش بازارارتباط  ریتأثهای شود، شاخص( مشاهده می10در )جدول گونه که همان
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گذار اثر فاکتور تیاهم زانیمی، سازیتجار تیدانشگاه بر موفق کی یهابخش گرید

ی سازیتجار یمدل برا نیا یسازادهیدر پ یدانشگاه تیریدخیل بودن توان مدی و ابیبازار

در نظر  شاخص نیهمچن باشندیمسازی دانش های مراحل تجاریترین شاخصدانش، مهم

و  مراحل فوق در )در مورد محصوالت مختلف( یسازیامر تجار تیگرفته شدن جامع

و  در اولویت (یمشکالت احتمال یها )ورامدل در عرصه دانشگاه یلعم یسازادهیقابلیت پ

ل، در این تحلی البته سازی دانش قرار دارند.منظور اجرای مراحل تجاریاهمیت پایینی به

 یاها )ورمدل در عرصه دانشگاه یعمل یسازادهیقابلیت پنامناسب بودن جایگاه شاخص 

 لش و مشکلی مهم در تحقق مدل عملیعنوان چاتواند به، می(یمشکالت احتمال

 مطرح باشد.دانش  یسازیتجار

 بندی فریدمنبا استفاده از آزمون رتبه دانش یسازیمراحل تجاربندی . رتبه11 جدول
 میانگین نمره عنوان شاخص ردیف

1 
 های یک دانشگاه بر موفقیتارتباط بخش بازاریابی با دیگر بخش ریتأث

 سازیتجاری
99/7 

 25/6 ن اهمیت فاکتور اثرگذار بازاریابیمیزا 4

 57/9 ازیسسازی این مدل برای تجاریدخیل بودن توان مدیریت دانشگاهی در پیاده 3

 66/9 های ایرانیمشکل اصلی در دانشگاه عنوانبهمسئله بازاریابی  2

 63/9 سازی توسط مراحل فوقپوشش مفهوم تجاری 9

 18/9 شدهگرفته نظر دراستقالل مفهومی میان مراحل  6

 87/9 مناسب بودن تعداد مراحل پیشنهادی 7

 71/2 شدهگرفته در نظرعملیاتی و عینی بودن مراحل  8

5 
در مورد محصوالت مختلف( در ) یسازدر نظر گرفته شدن جامعیت امر تجاری

 مراحل فوق
62/2 

 30/2 ت احتمالی(ها )ورای مشکالسازی عملی مدل در عرصه دانشگاهقابلیت پیاده 10

ی و تحلیل قرار گرفته موردبررس 39تا  41سؤاالت ها، نامهدر بخش پایانی تحلیل پرسش -د

 در آموزش دانش یسازیاثرگذار بر تجار یهاتمیفاکتورها و آاست. این سؤاالت شامل 

 عالی است.
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 سازی دانشبر تجاریهای اثرگذار مربوط به آیتم سؤاالتبرای  استیودنت t . آزمون آماری11 جدول

شماره 

 سؤال
ی سازهای مربوط به فاکتورهای اثرگذار بر تجاریگویه

 دانش

تعداد 

اعضای 

 نمونه

میانگین 

نظرات 

 افراد

انحراف 

 معیار

انحراف 

خطای 

 میانگین

 1528/0 6188/1 3768/7 65 حمایت بخش دولتی از تحقیقات بنیادین 41

44 
قاتی کاربردی و های تحقیحمایت بخش دولتی از پروژه

 های جدید این عرصهایده
65 2098/7 6458/1 1564/0 

 4031/0 6558/1 7245/6 70 توسعه مراکز رشد و فناوری 43

 1894/0 9255/1 6971/7 70 رفع ضعف در قوانین مالکیت فکری 42

 4399/0 5709/1 0486/7 70 های کاربردی دانشگاههای مالیاتی به پروژهاعطای معافیت 49

 1695/0 3888/1 1123/8 70 تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت 46

 185/0 9951/1 5995/7 68 سهیم کردن پژوهشگران در عایدات پژوهشی 47

48 
ی گوناگون اقتصادی با هابخشتقویت فرهنگ تعامل 

 پژوهشگران خالق
65 2403/7 6306/1 1563/0 

45 
ت و صادرارفع موانع گوناگون در قوانین بانکی، مالیاتی، 

 واردات
70 3123/7 65/1 404/0 

30 
 یهاتیفعالها از طریق تالش در جهت درآمدزایی دانشگاه

 پژوهشی
65 7 0454/4 4224/0 

 4329/0 5286/1 6434/6 65 وینهای نهای تحقیقاتی و خلق ایدهتقویت رقابت در پروژه 31

 4168/0 8013/1 2098/7 65 هاتوجه مضاعف به کارآفرینی در دانشگاه 34

 414/0 7724/1 4/7 70 ترویج روزافزون فرهنگ کارآفرینی در سطح جامعه 33

 441/0 8251/1 2/6 70 توجه ویژه به بازاریابی در مراکز رشد 32

 4054/0 79/1 0897/7 70 پردازانارائه خدمات بازاریابی به محققان و ایده 39

میانگین 

 1157/0 5904/0 3028/7 63  سؤاالت

است مثبت بوده  سؤاالتبرای کل  %59اطمینان حدود پایین و باالی فاصله  آنجاکهاز

 دانش یازسیاثرگذار بر تجار یهاتمیآ مؤلفهتوان گفت که میانگین (، می14و  11)جداول 

مذکور  مؤلفهبوده و لذا میزان اهمیت  Test Valueعنوان به 9در آموزش عالی باالتر از عدد 

 یهاتمیآ فهمؤلشود میانگین که مشاهده می گونههمانبل قبولی است. البته در سطح باال و قا

عنوان میانگین و حد وسط به 9است که از عدد  7.30، عدد دانش یسازیاثرگذار بر تجار

 مؤلفهه های مربوط بمیزان اهمیت شاخص بودنباال  دیمؤطیف بیشتر بوده و این مطلب نیز 

 در آموزش عالی است. دانش یسازیر بر تجاراثرگذا یهاتمیفاکتورها و آ
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 یسازیاثرگذار بر تجار یهاتمیفاکتورها و آبندی منظور اولویتدر ادامه این بخش، به

های بندی فریدمن استفاده گردید. شاخص( از آزمون رتبه13عالی )جدول در آموزش  دانش

ضعف  یدات پژوهشی، رفعتقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، سهیم کردن پژوهشگران در عا

با  یگوناگون اقتصاد یهافرهنگ تعامل بخش تیتقودر قوانین مالکیت فکری و 

های اثرگذار بر ترین فاکتورها و آیتمترین و اصلیعنوان مهمبه پژوهشگران خالق

های توجه به بازاریابی در مراکز رشد، باشند. از طرفی، شاخصسازی دانش میتجاری

ناوری و نیز توسعه مراکز رشد و ف نینو یهادهیو خلق ا یقاتیتحق یهاپروژه رقابت در تیتقو

 باشند.سازی دانش میهای اثرگذار بر تجاریترین فاکتورها و آیتماهمیتکم

 One-Sample Test .12جدول 

Test Value = 9 

اختالف  ٪59اختالف )فاصله( اطمینان 

 هامیانگین

Sig. 
(2-tailed) 

درجه 

 آزادی
 سؤالشماره  Tقدار م

 حد باال حد پائین

5875/1 7697/4 3768/4 0 68 156/14 41 

0123/4 7573/4 2098/4 0 68 461/14 44 
3379/1 1284/4 7248/1 0 65 978/8 43 
4876/4 046/3 6971/4 0 65 323/12 42 
9987/1 258/4 0489/4 0 65 613/8 49 
7831/4 229/3 1124/3 0 65 761/18 46 
9789/4 333/3 5998/4 0 67 632/19 47 

0486/4 814/4 2404/4 0 68 345/14 48 
5113/1 7173/4 3124/4 0 65 297/11 45 
9149/1 2879/4 4 0 68 187/8 30 
1991/1 0513/4 6431/1 0 68 515/6 31 

5731/1 8389/4 2098/4 0 68 052/11 34 
777/1 643/4 4/4 0 65 372/10 33 

9309/1 2143/4 5712/1 0 65 54/8 32 
6683/1 903/4 089/4 0 65 568/5 39 
 سؤاالتکل  494/15 64 0 3027/4 9221/4 069/4
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 دانش یسازیاثرگذار بر تجار . بررسی اختالف عوامل13 جدول

 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن 

 میانگین نمره عنوان شاخص ردیف

 41/10 صنعت تقویت ارتباط دانشگاه با 1

 74/5 سهیم کردن پژوهشگران در عایدات پژوهشی 4

 86/8 رفع ضعف در قوانین مالکیت فکری 3

 36/8 ی گوناگون اقتصادی با پژوهشگران خالقهابخشتقویت فرهنگ تعامل  2

 45/8 حمایت بخش دولتی از تحقیقات بنیادین 9

 47/8 هاتوجه مضاعف به کارآفرینی در دانشگاه 6

 41/8 های جدید این عرصههای تحقیقاتی کاربردی و ایدهمایت بخش دولتی از پروژهح 7

 57/7 رفع موانع گوناگون در قوانین بانکی، مالیاتی، صادرات و واردات 8

 75/7 ترویج روزافزون فرهنگ کارآفرینی در سطح جامعه 5

 77/7 یی پژوهشهاتیفعالها از طریق تالش در جهت درآمدزایی دانشگاه 10

 31/7 های کاربردی دانشگاههای مالیاتی به پروژهاعطای معافیت 11

 47/7 پردازانارائه خدمات بازاریابی به محققان و ایده 14

 58/6 توجه ویژه به بازاریابی در مراکز رشد 13

 65/6 های نوینهای تحقیقاتی و خلق ایدهتقویت رقابت در پروژه 12

 45/6 فناوریتوسعه مراکز رشد و  19

 سازی تحقیقات در ایرانالگوریتم پیشنهادی برای تجاری

را  سازی تحقیقات، صنعتهایی به صنعت در زمینه تجاریپژوهش حاضر با معرفی شاخص

ریزی به برنامه هاتواند با توجه به شاخصکرده و می سازی دانش آشناتربا فرآیند تجاری

گوریتمی الری کردن تحقیقات دانشگاهی بپردازد و بر روی همکاری در زمینه تجا بلندمدت

 ر الگوریتمیهای بنیادی دپرداختن به نقش عمده پژوهش مناسب با فضای تحقیقاتی پیشنهاد دهد.

ای هعدم اهتمام به پژوهش چراکهگردد به همین علت است )که پس از طراحی این مدل، ارائه می

ی در ان است( و این الگوریتم مناسب با فضای تحقیقاتهای ایربنیادی، از مسائل مبتالبه دانشگاه

ب برای های دانشگاهی( و بیشتر مناسهای نوآور )با تکیه ویژه بر نوآوریکشور و ناظر بر شرکت

شگاهی، دان مؤسساتهای برآمده از دل تحقیقات دانشگاهی بوده و مطلوب برای استفاده در ایده

طور کل واند بهتهرچند این الگوریتم با تغییراتی می ت.انکوباتورها و مراکز رشد تهیه شده اس

 نیز کاربرد داشته باشد.
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 سازی دانش در آموزش عالی. الگوریتم پیشنهادی تجاری3شکل 

پردازان و نوآوران مستقر در مراکز های نوین در ذهن ایدهدر مرحله نخست ایده

تقاضای جدید در بازار و فشار  ها ثمره فشارشود که این ایدهگوناگون علمی تولید می

ی این عوامل حذف گردد، ایده هردو کهیدرصورتی تازه است. طبیعی است هایفنّاور

ای برای طرح تحقیق تعریف شده گردد. در مراکز علمی مختلف رویهای هم تولید نمیتازه

تدا بپردازد. محقق ااست که نوآور یا محقق طبق آن طرح به تدوین طرح پژوهشی خود می

پس شروع کند، سگزیند و کلیاتی برای آن تعریف مییک عنوان نهایی برای طرح خود برمی

برای تصویب در اختیار مراجع  آن راسازی آن، به تدوین خود طرح نموده و پس از آماده
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تواند معاون دهد. این مرجع رسیدگی به طرح میصالح مرکز علمی مربوط قرار میذی

 موزشی و یا تیمی به نمایندگی هر دو باشد.پژوهشی یا معاونت آ

ت آن صورت گرفته تا محقق بر کلی راجع بههایی بنیادی پس از تصویب طرح، پژوهش

موضوع اشراف پیدا کند و بتواند جایگاه خاص موضوع اصلی خود را در ارتباط با علوم 

ای هپژوهشهای بنیادی، نوبت به دیگر و موضوعات دیگر دریابد. پس از انجام پژوهش

 های خاص موضوعرسد تا محقق با گذر از این مرحله بتواند ابعاد و ویژگیمی کاربردی

را در مرز پیوند با صنعت یا  تحقیق و ایده خود را در وادی عمل، موشکافی کرده و آن

های کاربردی، محقق اعالم خدمت مرتبط با خود قرار دهد. در حقیقت با انجام پژوهش

خواهد ایده خود را در عرصه عمل به محک تجربه گذارد. در پی انجام کند که میمی

ازد. البته پردمربوطه می گروهآن به کمک  کردن یاتیعملپژوهش کاربردی، محقق نوآور به 

مدیریت  به نظارت یا صرفاًشاید از این مرحله به بعد دخالت مستقیم محقق کمتر شود و وی 

 یشگاهیآزما آزموناول باید از مراحل  آمدهعملبه فرآیند بپردازد. بدیهی است محصول

از جهات مختلف( سرفراز بیرون آید تا بتواند مابقی فرآیند را طی کند. در صورت  )آزمون

به اصالحات نیازی وجود نداشته باشد، قابلیت  کهیدرصورتموفقیت نمونه محصول و نیز 

تواند جایگاه خود را در بازار محصول برای عرضه به بازار و فروش اثبات گردیده و می

مل های مکرسانی و نیز اجرای پروژهمربوطه پیدا کند. در کنار عرضه به بازار، کار اطالع

سازی نیز که در پرسشنامه موردتوجه ر تجاریهای اثرگذار ببرخی از شاخصهشود. انجام می

 شده است. بیان 2 شکلاند در قالب بوده
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 سازیذار بر تجاریاثرگ یهاشاخصه. 4شکل 

 گیرینتیجهبحث و 

ر منظور موفقیت دهای یک دانشگاه بهبهبود ارتباط بخش بازاریابی با دیگر بخش

سازی، ارتقای فاکتور اثرگذار بازاریابی و بهبود توان مدیریت دانشگاهی در تجاری

دانش  یسازترین راهکارهای بهبود وضعیت تجاریسازی، مهمسازی مدل برای تجاریپیاده

سازی دانش ها و معیارهای تجاریهمچنین در ارتباط با شاخص باشند.در آموزش عالی می

وسعه ت توان گفت خلق یا کشف فرصت، تولید وتحقیقاتی، می مؤسساتها و در دانشگاه

ها شرطترین پیشهای برتر مهمها برای حصول ایدهو پاالیش ایده R&D بخش در محصول

تحقیقاتی کشور محسوب  مؤسساتها و سازی دانش در دانشگاهیو فاکتورهای تجار

 گردند.می
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سازی و ی زیر برای ارتقای وضعیت تجاریهاشنهادیپراهکارها و  در پایان این تحقیق،

تقر های مسدانشگاهی و شرکت مؤسساتدر میان  خصوصبهعام و  طوربهنوآوری در کشور 

 گردد:ارائه می های علم و فناوریدر مراکز رشد و پارک

 طور عام:راهکارها به
 نیازهای زا آگاهی منظوربه کشور صنعتی مراکز و هادانشگاه بین تنگاتنگ ارتباط برقراری 

 آنان پژوهشی

 هک شرطی به دولت توسط تولیدی واحدهای توسعه و تحقیق هایهزینه از بخشی تأمین 

 اهشک وری،بهره افزایش مشکالت، کاهش جامعه، نیازهای رفع مسیر در آنان پژوهشی دستاوردهای

 کشور غیرنفتی صادرات افزایش و ارزی جوییصرفه کاالها، افزودهارزش افزایش تولید، هایهزینه

 .باشد

 پرداخت اب صرفاًنه ) تحقیقاتشان شدن تجاری از ناشی دستاوردهای در پژوهشگران کردن سهیم 

 (وی زحمات از تقدیر لوح اعطای یا کاراضافه

 گسترش برای کافی اعتبار تأمین و کشور تحقیقاتی مؤسسات و پژوهشگران از جدی ایتحم 

 رفتن االب کاالها، افزودهارزش افزایش موجبات که پژوهشی هاییافته مالی تأمین و آنان هایفعالیت

 صورت در -را کشور علمی جایگاه ارتقاء و نفتی درآمدهای به اتکا کاهش تولید، وریبهره سطح

 نمایدمی فراهم -شدنشان ریتجا

 و هاسیاست با متقابل هماهنگی در کشور در فناوری و علم راهبردهای و هاسیاست تعیین 

 .کشور خارجی سیاست و تجارت خدمات، صنعت، بر حاکم سیاسی و اقتصادی راهبردهای

 صنعتی عهتوس و تحقیق مراکز علمی، هایپژوهشگاه ها،دانشگاه هایمأموریت تفکیک و تعیین 

 مناسبات ترغیب و تعریف و فناوری و علم تولید و پژوهش امر در علمی هایشهرک و هاپارک و

 .هاآن مابین هایهمکاری و

 اختیارات واگذاری و انتقال و فناوری و علم سامانه بیرون و درون در پژوهش مقررات اصالح 

 اعضای املش ها،دانشگاه در بالقوه انسانی نیروی ساختن فعال منظوربه فناوران و محققان به وسیع

 .پژوهش امر در تکمیلی، تحصیالت دانشجویان و علمی هیأت
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 با... و لفانمؤ مکتشفان، مخترعان، حقوق حفظ برای جایگزین و جدی قوانین تصویب و تدوین 

 .المللینبی عرف و مقررات به توجه

 عیینت در برداریبهره منظوربه ورکش در فناوری و علم اطالعات و آمار تولید نظام دهیسازمان 

 ی.ارزیاب انجام و هابرنامه تدوین و راهبردها و هاسیاست

 ملی ناخالص تولید از تحقیقاتی اعتبارات سهم افزایش. 

 و ایرانی خصوصی بخش مشارکت افزایش برای قانونی تمهیدات و الزم هایانگیزه ایجاد 

 های پژوهشی.ی از فعالیتدر مراکز رشد دانشگاهی جهت حمایت مال خارجی

 دولت و جامعه اهداف و نیازها جهت در عمومی دانش ارتقای. 

 طور خاص:راهکارها به
 تلفهای مخهایشان با استفاده از اهرمسازی ایدهتشویق هر چه بیشتر دانشگاهیان به تجاری 

 وریهای علم و فناسازی در مراکز رشد و پارکاستقرار واحد مشاوره در زمینه تجاری 

 ها را از جهت بازاریابی موردحمایت های نوپای دانشگاهی، بهتر است آنبرای حمایت از سازمان

های رایگان در خصوص بازاریابی و یا تبلیغات صورت مشاورهتواند بهحمایت می این قرار داد.

 ها باشد.محصوالت آن

 قوانین  ر اثر درگیر شدن باهای نوآور بتدوین مقررات نوین برای جلوگیری از فرسودگی سازمان

 های متولی و مسئولدست و پاگیر و سازمان

 های مختلف برای کمک به امر نوآوری و ارتقای آگاهی مدیران مختلف دانشگاهی در بخش

 سازیتجاری

 منابع

 عوامل مراحل، :جدید یهایتکنولوژ سازیتجاری و ازاریابیب .(1388بندریان، رضا )

 (15) ،فناوری رشد موفقیت. کلیدی ایفاکتوره و کنندهلیتسه

ی تحقیقاتی. سومین هاسازمانسازی در ی تجاریسازها توانا .(1382) بندریان، رضا

 ی،المللنیبکنفرانس 
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ارزیابی نوآوری تکنولوژیکی  .(1384الیاسی، مهدی و نظری زاده، فرهاد ) ،، علیرضایبوشهر

 .مدیریت، تهران یالمللنیبی صنعتی. اولین کنفرانس هاسازماندر 

مجله توسعه ی گوناگون ورود کاال به بازار. هامدلبررسی  .(1388) حسنرحیمی، 
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