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در  .ستشور اک يبرا یرقابت یتیبه مزشدن  لیدر حال تبد یعیبا نرخ رشد سر يفناور ،در عصر حاضر
 قاتیتحقي ساز تجاري ،يفناور متنوعهاي  در حوزه یرقابتهاي  تیبه مز یابیدست ۀالزم ،انین میا

و مراکز  ها دانشگاهشده در  کند دانش تولید می تحقیقات کمکي ساز تجاري فرایند است. یدانشگاه
هدف پژوهش رو  ن؛ ازایتبدیل شود هاي صنعتیفرایندتحقیقاتی به محصوالت قابل عرضه در بازار یا 
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مدل  یو طراح پژوهشی فناورانه دستاوردهايي ساز تجاريمؤثر بر اي  زمینهعوامل  بررسی ،حاضر
 ،و از نظر روش ياربردک ،ق از نظر هدفیتحق .است کشور اي حرفه و فنیدانشگاه آن در  يساختار

دانشگاه  علمی تهیئ ياعضا شامل یمکدر بخش  خبرگان و یفکیدر بخش  ينظر ۀجامع .خته استیآم
و در  )يهدفمند با اشباع نظرگیري  نمونه( نفر 12 یفکیحجم نمونه در بخش  .است کشور اي حرفه و فنی

 ۀمصاحب ،اطالعات آوري جمعابزار  ون ییتع )یتصادف یتناسباي  طبقه( نفر 100 ،یمکبخش 
و ترویج فرهنگ  عوامل گسترش ،جینتا براساس .ساخته بود محقق ۀافته و پرسشنامی ساخت مهین

فناوري هاي  توسعه پارك ،سرعت عمل ،ایجاد نوآوري و مزیت رقابتی در بازار ،و کارآفرینیي ساز تجاري
شترین اثرگذاري بر یترتیب داراي ب به پذیري ریسکو مراکز رشد و آزمایشگاهی ملی و در نهایت 

  .هستند کشور اي حرفه و فنی تحقیقات دانشگاهی حوزه فناوري در دانشگاهي ساز تجاري
  :واژگان کلیدي

  .فناوري، اي حرفه و دانشگاه فنی ،سازي تجاري ،پژوهش دانشگاهی
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  مقدمه .1

و  جادیدر ا يضروري ها بخشاز ي ساز تجاريو  يتوسعه فناور يبرا قاتیتحق ،بازار يتقاضا ییشناسا
توجه  ،یصنعت يهادر کشور يناورفو بهبود  عیرشد سر ۀعمد لیاز دال یکی .هستند يتوسعه فناور

در  یتواننا ،ادیاحتمال ز به .است ییکشورها نیشده در چن انجام قاتیتحق جینتا يساز تجاريبه  فراوان
 ،به بازارها  آن یو معرف نوین يهافراینددر محصوالت و  قیتحقهاي  افتهیاز  نکردن استفاده وتجارت 

رقبا  تیو وضع يمنافع مشتر ،فناوري در راتییتغ .است توسعه حال کشورهاي دردر اي  اشکال عمده
 ازیو ن قهیمحصوالت خود مطابق با سلکوشند با اصالحِ  میها  شرکت نیبنابرا ؛دهد می رخسرعت  به

و  يتوسعه فناور نیازمندامر  نای .شرکت کنند یالملل بیندر رقابت  يزنده بمانند و به طور جد ،انیمشتر
و ورود ي ساز تجاري ،مهم علم و فناوريهاي  یکی از حوزه .]1[استها  محصوالت در شرکتي ساز تجاري

ناپذیر  و اجتناب يضرور يامر ،و نتایج تحقیقاتها  ایدهي ساز تجاري توجه به موضوع .موفق به بازار است
ناسب با شرایط مراکز پژوهشی و تم يمنطقی و تبیین راهکارها هاي است که باید در کنار تصمیم

یک ي ساز تجاريبدون  ،پژوهشیهاي  در سازمان .مورد توجه مدیران قرار گیرد ،بنیان دانشهاي  شرکت
تولید یا آزمایش در  ،دستاورد ،زیرا بدون دستیابی به مشتریان خاص ،پژوهش معنایی ندارد ،دستاورد

 ،آنبر  مبتنی يو فناور ينوآور ،پژوهش پردازي، ایده کلی طور به .]2[فایده خواهد بود بی مورد یک ایده
موفق و سودآور  وکار کسببه شدن  تبدیل يبراها  ایده .ارزشمند است که منجر به خلق ثروت شود یزمان

نقش بازیگران و عوامل  ينیازمند ایفا و پیچیده ،یغیرخط يفرایندي ساز تجاري .شوند يباید تجار
در  يرشرفت و توسعه فناویسرعت پ یل اصلیالاز د یکی .متفاوت استهاي  يمختلف با توانمند

 .کشورها بوده است یداخل يها پژوهشج ینتا يساز تجاري فرایندتوجه به  ،یصنعت يکشورها
ت و والدر محص یپژوهش يدستاوردهاسازي  ادهیو پي ساز تجاريجهت  ناتوانی در ،دیگر سوي از

 ندفرایدر  توسعه حال کشورهاي در ۀاز نقاط ضعف عمد یکی ،به بازارها  آن ۀد و عرضیجد يهافرایند
در بازار به  ایدهدو یا یک  تنها ،خام ۀدیا هزاردهد از حدود  می مطالعات نشان .استشدن  یصنعت
  .]3[رسند می تیموفق

 و تحقیقات ،علوم وزارت ضروريهاي  اولویت دانشگاهی یکی از تحقیقاتي ساز تجاري امروزه موضوع
 و گذاران یاستس يمند عالقهافزایش  ،جامعه نیاز با دانشگاهی يها فعالیت تطبیق لزوم .است يفناور
 در يبیشترۀ مطالع نیازمند ،تحقیقات دانشگاهیي ساز تجارياز  حمایت يبرابیشتر  منابع صرف

بر  مبتنیاقتصاد رقابتی و  .]4[است نظر مورد اهداف به دستیابی يبرا منابع این از چگونگی استفاده
صنعتی به  ی و گذر از جامعهالملل بینابان محیط بازارهاي کنونی که با تحوالت و تغییرات سریع و شت
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قرار  تأثیررا تحت  ها دانشگاهموریت أم، اطالعاتی و نیز گذر از اقتصاد ملی به جهانی همراه است جامعه
رویکرد پذیرش اهمیت علم  ياز نمودها ها، ينتایج تحقیقات و نوآوري ساز تجاريتوجه به  .]5[داده است

 باید حاضر عصر در .]6[اجتماعی و فرهنگی است ،يمستقیم آن بر توسعه اقتصاد تأثیرو قبول  يو فناور
 به علم تولید روند و دهند یاد ما به را محصول به ایده تبدیل روش که باشیم کارهایی و ساز دنبال به

 بسیار روش و خدمات و محصوالت به دانش تغییر فرایند ،يفناوري ساز تجاري .دنبخش سرعت را ثروت
  .]7[است گسترده دنیایی به آزمایشگاه یا ذهن از عقاید انتقال يبرا يمؤثر

از فناوري و حاصل فناوري در کسب درآمد و سود ي ساز تجاري بااليبا توجه به اهمیت 
و ها  تحت فشار سازمان ها دانشگاهاز جمله امروزه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی  ،دستاوردهاي تحقیقاتی

 تأمینمالی خود را هاي  هزینه ،تحقیقات نوآورانهي ساز تجاري راهتا از اند  گرفتهدولتی قرار ي ها دستگاه
بر  عالوه ،دانش به بازار و جامعه ۀتحقیقاتی و عرضهاي  یافتهي ساز تجاريایجاد بسترهایی براي  .کنند
تصادي و اق ،منجر به رشد فنی ،تحقیقاتیهاي  براي سازمان توجه قابلاقتصادي ي ها ارزشآوردن  فراهم

و گذر از جامعه صنعتی به سمت جامعه  الملل بینبا روند تغییرات  .]8[شود می افزایش رفاه جامعه
 ؛نماید می ضروري ها دانشگاهجدید در هاي  و فرصت ها ارزشدر استفاده از  نویناتخاذ راهبرد  ،اطالعاتی

آموزش و پژوهش نقش  ۀتوسع اقتصادي و سیاسی که جانبۀ همه ۀبا توجه به اهمیت امر توسع ویژه به
 ،بسیار کلیدي در آن دارد و نیز با توجه به اهمیت روزافزون سه انقالب در جهان یعنی انقالب کارآفرینی

  .]5[انقالب دیجیتال و انقالب اینترنت
 يفناوربر  مبتنینوآورانه و هاي  دهیاي ساز تجاريکشور بر  تأکیدو  يت توسعه فناوریبا توجه به اهم

 پرسشن یبه دنبال پاسخ به ا يفناوري ساز تجاريمفهوم  ین مقاله پس از بررسیا ،ریاخ يها سال یط
دانشگاه در  انهفناور یقات دانشگاهیتحقي ساز تجاريبر اي  از شاخص زمینه یه چه عواملکاست  یاساس
ان روش یو ب ات موضوعیبر ادب يپس از مرور ،مسئلهن یپاسخ به ا يبرا ؟دارد تأثیر کشور اي حرفه و فنی
شده از خبرگان مورد  آوري جمعل اطالعات یآمده از تحل دست بههاي  افتهیج و یان نتایبه ب ،قیتحق

  .پرداخته شده است ،مطالعه

  تحقیقپیشینه . 2

که در اند  انجام داده »موفق از فناوري دانشگاهي ساز تجاريبه سمت «تحقیقی با عنوان  ]9[ 1نسو و ش
بر عملکرد انتقال  مؤثرعوامل مهم  ،این مطالعه .پژوهش صورت گرفته است پایه نوانع بهدانشگاه تایوان 

 شبکه تحلیلی فرایندو  ،ساختاري تفسیريي ساز مدل ،دانشگاه را توسط روش فازي دلفی فناوري

                                                        
1. Hsu & Shen 
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در این تحقیق بیان شده  .ه استکار برده مختلف بهاي  ترتیب براي استنتاج اهمیت نسبی عملکرد به
 :شود می زیادي است که شامل موارد زیرهاي  شامل مکانیسم ،دانشگاه به صنعت فناوريانتقال که است 

آموزش تحصیالت  ،صدور مجوز فناوري ،خدمات مشاوره ،تحقیقات قراردادي ،تحقیقات مشترك
ت تحقیق و دیگر اشکال رسمی یا انتقال ئتبادل هی ،آموزش پیشرفته براي کارکنان شرکت ،تکمیلی
  .رسمی اطالعات

انجام » توانیم بکنیم می چه :تحقیقات دانشگاه در کاناداي ساز تجاري«تحقیقی با عنوان  ]10[ 1گالشکو
تحقیقات کردن  کانادایی براي ترویج تجاريي ها دانشگاهدولت و هاي  تالش ،در این مقاله .داده است

 .آمده استبه دست  علمی یئتهدانشگاهی مورد بحث قرار گرفته و نتایج مطالعه از مصاحبه با اعضاي 
همکاري بین محققان دانشگاه و صنعت را تقویت  توانسته است مختلف دولتهاي  نتایج نشان داد طرح

اصلی بر مشارکت دانشمندان دانشگاه با بخش  تأکیدکرده و تغییر به سمت تحقیقات کاربردي به دور از 
جدید شده هاي  براي تولید ایده عالی آموزش توجهی منجر به تضعیف توانایی بخش به طور قابل ،خصوصی

هاي انتقال فناوري در گسترش  نقش سازمان«تطبیقی با عنوان  اي در مطالعه ]11[و همکاران دیباکر .است
هاي اثربخش انتقال فناوري از  آمده در مکانیزم وجود تحوالت به تحلیل و تجزیهبه  ،»حلقه علم و صنعت

ي سازمانی نامتمرکز و ها روشتوضیح دادند چگونه ممکن است ها  آن .اند دانشگاه به صنعت پرداخته
ضمن  ،شوند برداري از نتایج تحقیقات می ي تحقیقاتی در بهرهها گروهمشارکت فعال  موجبهایی که  مشوق

  .هاي انشعابی را فراهم کنند مدیریت مالکیت فکري و حمایت شرکت ، هاي ویژه ترکیب با بنگاه
نتایج تحقیقات دانشگاهی در ي ساز تجاريموانع « با عنوانپژوهشی  ،]12[پرندي و همکاران

با ابعاد ي ساز تجاريدر این پژوهش موانع  .انجام دادند» تهراني ها دانشگاه علوم پایههاي  رشته
گذاري و  سیاست ،ها دانشگاهفرهنگ سازمانی  ،ها دانشگاهساختار  گیري شده است: اندازه اش گانه شش

ساختار  و کشور اداري و حقوقی ـساختار سیاسی  ،توسعه اقتصادي و صنعتی ،ها دانشگاهي ساز راهبرد
ي و تأییدو تحلیل عامل ي ساز تجاري میزان ،يتأیید عامل تحلیل با .کشور فرهنگی ـاجتماعی 
 ،ها دانشگاهساختار  تأثیر )،ها فرضیه( درنتیجه مسیرها .تحلیل شده استي ساز تجاريموانع  ،اکتشافی

 اداري و حقوقی ـساختار سیاسی  ،کشور فرهنگی ـ اجتماعی ساختار ،کشور صنعتی ـتوسعه اقتصادي 
  .ندشد رد متغیرها سایر و شده تأیید ،سازي تجاري میزان بر کشور

هاي  تحقیقي ساز تجاري اهمیت پی در مطالعاتشانکردند  اعالم تحقیقی طی ]13[حجازي و زارع
 .است جامعه اجتماعی و اقتصادي ۀتوسع نتیجه در و محور دانش اقتصاد ۀتوسع فرایند در دانشگاهی

 فرایند روي اثرگذار عوامل بر کشور داخل در شده انجامهاي  تحقیق بیشتر بودند معتقدها  آن

                                                        
1. Galushko 
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 فناورانه تحقیقاتي ساز تجاري طراحی به کمتر و اند داشته تأکید دانشگاهیهاي  تحقیقي ساز تجاري
 انتقالهاي  سمیمکان یبررس« عنوان با ]14[يمحمد و یسالم توسط کهاي  مطالعه ند.ا پرداخته دانشگاهی

 پروژه 85 در »رانیا صنعت و دولت ،دانشگاه جانبه سههاي  يهمکار در قاتیتحقي ساز تجاري و يفناور
 در تیموفق عوامل و صنعت ،دانشگاه ،دولت ۀرابط از یمفهوم مدل ،است شده انجام صنعت با يهمکار

  .کند می ییشناسا آن رانیمد دگاهید از ،همؤسس دو دررا  یقاتیتحقهاي  افتهیي ساز اريتج

  ادبیات تحقیق. 3

آن علم را با توان  می است کهیی ها روشیکی از ي ساز تجاريیا کردن  تجاري ،در رویکردهاي نوین دنیا
وجود داشته  ،آن باشدبا فرض اینکه علمی موجود بوده و اقتصادي که پذیراي  ؛به اقتصاد گره زد

در قالب  ،فراگرد تبدیل و دگرگونی دانش نظري موجود در نهادهاي دانشگاهی ،سازي تجاري .]3[باشد
بزرگ و ي ها دانشگاهاقتصادي است که در همین اواخر مورد توجه بسیاري از ي ها فعالیتبرخی انواع 

خلق  ،فناوريي ساز تجاري .]15[استحال گسترش و توسعه  در سرعت بهمعتبر جهان قرار گرفته و 
ش مستمر در الت نیازمنداست و رفع آن هاي تازه رفع تقاضابر  مبتنیجدیدي  فرایندخدمت یا  ،محصول

به  فناوريي ساز تجاري .]3[ستها آن ت و خدمات جدید و بازاریابی موفقالراه تبدیل نتایج به محصو
ق یتحق يساز تجاري .]16[دارداشاره ر تولید و بازار براي استفاده دفناوري نوین توانایی جذب و سازگاري 

 یکینولوژکت يه در نوآورک یسانکند تا ک ین استفاده مکمم يها لیه از تمام پتانسکاست  يفرایند
ف از ین تعریدر ا .»آورندبه دست  شان را يشده توسط نوآور جادید اینند بتوانند فواک یم يگذار هیسرما

یعنی  ؛است فرایند یک يساز تجاريه عمل کنیانخست  :توجه وجود دارد لقاب ۀتکچند ن ،يساز تجاري
ر در ین مسیو در ا کرده یط یخروج یکدن به یرس يرش را برایه مسکن است یمع يورود یک يدارا
ن کمم يها لیپتانس یاز تمام فرایندن یه در اکنیدوم ا .شود یبر آن اضافه م يا افزوده ارزش ،ستگاهیهر ا

 عنوان بهو هر آنچه  يفناور ،ن و مقرراتیقوان ،یساختار سازمان ،ارک يروین یبه عبارت .شود یاستفاده م
 يساز تجاريه کنیسوم ا .خواهند بود يساز تجارير در موضوع یدرگ ینوع به ،ل مطرح استیپتانس
ار در نظر ده تا ورود به بازیرا از پرداختن به ا ياست و اگر نوآور یکینولوژکت ياز نوآور یبخش يفناور

ه هدف از کنیچهارم ا .وجود نخواهد داشت يجه فناوریو در نت ينوآور ،يساز تجاريبدون  ،میریبگ
 یآنچه خاستگاه اصل یعنی ؛است یکینولوژکت يگذاران نوآور هیبه سرما یسودرسان ،فرایندن یا ياجرا
  .]17[قات استیان تحقینان و حامیارآفرکاز  ياریبس

به  ،شوند اختراعات یم سببه کهستند  ينوآور فرایندمهم  يها سمتق ،يساز تجاريفناوري و 
از ین يادیز یها و دانش فن ده بوده و به تخصصیچیار پیبس فرایندن یا .ل شوندیبازار تبد يدات دارایتول
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به  یابیدست ين دو جزء برایاو هستند  ينوآور فرایند ییمرحله نها ،يساز تجاري فرایندو  یابیبازار .دارد
 ،مینکتوجه  ينوآور فرایندبه  يشتریاگر با دقت ب .رسند به نظر می يالزم و ضرور ،یت هر اختراعیفقمو

متقابل و  ۀه با هم رابطکاست ل شده کیتش یمرحله اصل چهاراز  فرایندن یم شد اساساً ایمتوجه خواه
 يمرحله الگو ،یعه و طراحمرحله توس ،ها دهیجاد ایمرحله ا :ن چهار مرحله عبارتند ازیا .دارند یهمپوشان

  .]18[يساز تجاريو  یابیبازار ،دیمرحله تول ،دیش از تولین و پینخست
از  یمشخص يورود ،آنبا است که اي  چرخه )1: مهم است یژگیو نیچند يداراي ساز تجاري فرایند

 ؛شود می به آن اضافه يبرسد و در هر مرحله مقدار یخاص یکند تا به خروج می مراحل عبور يسر کی
 يرویممکن از جمله نهاي  لیاز تمام پتانس و گذاران است هیکمک به سرما يدر تالش برا فرایند نیا) 2

از  يضرور یبخش يفناوري ساز تجاري )3؛ برد می بهره يفناورو  ،و مقررات نیقوان ،یساختار سازمان ،کار
 ينوآور چیه ،است ریمتغ هیبازار اولتا ورود به  دهیا دیاز تول فناوري يفرض شود نوآور اگر .است ينوآور

 يبرا ییایچرخه ارائه مزا نیهدف ا ،تیدرنها .بدون تجارت وجود نخواهد داشتو  يبدون فناور
 نیا بر .و پژوهشگران جذاب است نانیکارآفر اغلبِ يبرا یژگیو نیا .است يفناور يگذاران نوآور هیسرما
؛ شود انگاشتهبه بازار آن  یابیدست يبرا ينوآور ای دهیا کی عنوان بهتواند  می يفناوري ساز تجاري ،اساس

 ياریدر بس انداز چشماز  یبخش عنوان به .]19[آید ها به شمار می تجزء ضروري ساز تجاريامروزه  بنابراین
به  ،به دست آمده است یپشتوانه صنعتبه قات یتحقهاي  افتهیدر حال حاضر  ،توسعهو  قاتیاز تحق
 هاي فناوريمحصوالت و تولید آورد و پس از آن به به دست  ثبت اختراع و مجوز را توان میه کاي  گونه

و  قاتیفراتر از تحق یدر آکادم یفرهنگ ییرتغمند ازین يانتقال فناور کلی طور به .پرداختشور کمرتبط با 
 محققان یبرخ .]20[داردنیاز گذاران  در نتیجه به مشارکت محققان و سیاست است؛ معمول سیتدر

ست که از آن اصطالح ها دانشگاه يبرا یانقالب دانشگاه نیدوم ،دانشگاه قاتیتحقي ساز تجاريمعتقدند 
 قیو تحق یآموزشهاي  نقشبر  عالوه ها دانشگاهرود  می انتظار امروزه .گرفته شده است ینیدانشگاه کارآفر

  .]21[رندیکار گه ب دیجد ینقش عنوان بهرا  يانتقال فناور ،خود یسنت
مراحل گذر از علم ناب طی شده و  .است شدهتبدیل  يکنونی تحقیقات به عاملی اقتصاد يدنیا در
و مراکز  ها دانشگاه .در خدمت اقتصاد و تجارت قرار گیرند اتحقیقاتی باید آشکارـ علمی  ينهادها

عصر حاضر  در .شوندتبدیل  يتوسعه اقتصاد يبرا ابزاريو به شده خارج  »گرایی هدف«تحقیقاتی باید از 
دهند و روند تولید  آموزشباید به دنبال سازوکارهایی باشیم که روش تبدیل ایده به محصول را به ما 

تغییر دانش به محصوالت و خدمات و روش  فرایند ،يورافني ساز تجاري .دنعلم به ثروت را سرعت بخش
 ينوآوراغلب  ،در این راستا .ه استانتقال عقاید از ذهن یا آزمایشگاه به دنیایی گسترد يبرا يمؤثربسیار 
 شده يآن مانند محصوالت تجارهاي  در خروجی يو ارزش نوآورشده  توصیفها  حیاتی سازمان ينیرو
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معرفی یک ایده به بازار  يبرا مورد نیازي ها فعالیتاشاره به  ،ينوآوري ساز تجاري .شود می فهرست
 ۀفعلی یا توسع يتواند به سلطه بر بازارها می ها وريفناي ساز تجاري يبراها  سازمانتوانایی  .]17[است

ي ساز تجاريبنابراین موفقیت در  ؛باشیمپیشرو صنعت در پیوسته تا محصوالت جدید کمک کند 
به  بنیان دانشاقتصاد  انبازیگرین تر مهم ها دانشگاهرو  این از ؛هاست سازمان مهمهاي  ياز استراتژ فناوري
ین تر مهماز  ،مرتبط با تحقیق و توسعهي ها فناوريتحقیقات دانشگاهی و ي ساز تجاريآیند و  می حساب

  .شوند می عوامل ثبات اقتصادي کشورها در نظر گرفته

  روش تحقیق. 4

 یمفهوم چهارچوب براساس است. یفکیها  داده يو از نظر گردآور ياربردکق از نظر هدف ین تحقیا
  :استشده  یبررس دو پرسشق ین تحقیدر ا ،مورد نظر

  ؟اند کدم يفناور حوزه یقات دانشگاهیتحق يساز تجاريبر اثرگذار اي  شاخص زمینهعوامل  .1
  ؟چگونه است يفناور حوزه یقات دانشگاهیتحقي ساز تجاريمیزان اثرگذاري هریک از این عوامل بر  .2

 و یقات دانشگاهیتحقي ساز تجاريه در ک یق عبارت است از خبرگانین تحقیا يآمار جامعه
در تحقیقات دانشگاهی ي ساز تجاري متخصصانخبرگان و ن افراد از یا .تجربه و تخصص دارند ها فناوري

خبرگان شامل  کلی طور به یفکی يبردار نمونه ،در این تحقیق .انتخاب شدند اي حرفه و فنیدانشگاه 
بر  ،مصاحبه يبرا زیدهبرگ تعداد افراد .است یعمق در مطالعه اي حرفه و فنیدانشگاهی دانشگاه  يواحدها

ه کد یجه رسین نتیبه ا پژوهشگر ،مصاحبه 12ب پس از انجام یترت بدین ست.ها ت دادهیفاکاصل  يمبنا
ارتباط و  ۀشوندگان سابق مصاحبه ۀهم .ستیشتر نیب ۀبه مصاحب يازین ،اطالعاتشدن  يرارکت دلیلبه 
  .دارند انشگاهی رادستاوردهاي پژوهشی فناورانه د يساز تجاري نهیت در زمیفعال

از  ،ن موضوعییب پس از تبیترت نیبد .افته انجام شدی ساختار مهیصورت ن مصاحبه به
 یقات دانشگاهیتحق يساز تجاريه در کرا اي  شاخص زمینه عواملشد تمامی تقاضا  شوندگان مصاحبه

ر خبرگان به یه ساک یعوامل شان دربارهیا نظر ،ين در مواردیهمچن .نندکان یب ،اثرگذارند يفناور حوزه
اطالعات و استفاده از  يمند ابزار گردآور نظام یابزار با طراح ییروا .شود می دهیپرس زیناند  ردهکآن اشاره 

مورد توجه قرار گرفته  ،هیاول ن آزمودن آن در مصاحبهیل آن و همچنیمکنظرات خبرگان در اصالح و ت
 ها، پس از مراجعه به متن مصاحبه ،آمده از مصاحبه دست به یفکیهاي  داده تحلیل و تجزیه يبرا .است

در ها  دادهبندي  طبقه يبرا يمحور يدگذارکباز و  يدگذارک ،هیاول يدگذارکسه گام از روش  یط
از معادالت  ،یاطالعات در سطح آمار استنباط تحلیل و تجزیه براي .مشابه استفاده شد يها گروه

  .استفاده شده است PLS افزار نرمبه کمک  جزئی رویکرد حداقل مربعاتبر  مبتنیساختاري 
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  تحقیقهاي  یافته. 5

توصیفی نشان داد از هاي  یافته .پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی بیان شده استهاي  افتهی
 گاندهند پاسخهمچنین کمترین سن  .نفر بوده است 20نفر و زنان  80تعداد مردها  ،نفر 100مجموع 

از بین  .ه استبود )درصد 20( سال 51تر از االو بیشترین سن آنان ب )درصد 10( سال 30- 41بین 
 درصد 30و  ارشد درصد کارشناسی 40، لیسانس درصد 30دهندگان،  مدرك تحصیلی کلیه پاسخ

داراي سابقه  دهندگان پاسخدرصد  60 ،شده آوري چمع نامه پرسش 100از مجموع  .اند دکتري داشته
پژوهش  یاستنباطهاي  یافته اند. دانشگاهی بودهي ها پژوهشو تحقیقات ي ساز تجاريفعالیت در زمینه 

  :در زیر ارائه شده است
تحقیقات دانشگاهی حوزه فناوري ي ساز تجاريبر اي  شاخص زمینه مؤثرمدل عوامل  :1پرسش 
  ؟چگونه است

  :ارائه شده است 1شماره مدل پیشنهادي مقاله حاضر در نمودار 

  
  مدل مفهومی پژوهش .1شماره  نمودار

تحقیقات ي ساز تجارياي  مقدار میانگین عوامل زمینه ،شود می آنچه در جدول زیر مشاهده براساس
آلفاي ترکیبی لفاي ترکیبی سازه مدل همگرا بوده زیرا مقادیر آو  AVEمقدار  است. 66/5دانشگاهی 

 يساز يتجار
 يدستاوردها

 فناورانه یپژوهش
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روایی واگرا  .است AVEترکیبی بیش از بوده و پایایی  5/0از  تر بزرگنیز  AVE و مقادیر 7/0از  تر بزرگ
آمده و  دست به tمقادیر  .آمده استدست ه ب 40/0همچنین مقادیر ضریب تعیین باالي  است. نیز برقرار

در سطح  ،استبیشتر  96/1 تحقیقات دانشگاهی ازي ساز تجارياي  زمینهاینکه مقدار آن در مورد عوامل 
تحقیقات ي ساز تجاريبر اي  توان گفت عوامل زمینه مین ؛ بنابرایشود می تأییددرصد  95اطمینان 

ي این عوامل با گذار تأثیرشدت و  دارند تأثیرکشور  اي حرفه و فنیدانشگاهی حوزه فناوري در دانشگاه 
  .نشان داده شده است ،توجه به ضریب مسیر

  اي بررسی وضعیت عوامل شاخص زمینه .1شماره  جدول

 AVE  میانگین  متغیرها
پایایی 
  مرکب

R2  
آلفاي 
  کرونباخ

Communality  Redundancy   مقدارt 
نتیجه 
  آزمون

عوامل 
  اي زمینه

  تأیید  37/20  536/0  632/0  916/0  775/0  969/0  638/0  66/5

تحقیقات دانشگاهی حوزه ي ساز تجاريبر  تحقیقاي  از عوامل شاخص زمینه یک هر تأثیر :2پرسش 
  ؟فناوري چگونه است

  
  اي زمینهسی وضعیت عوامل شاخص برر. 1شماره  شکل

تمامی اعداد ضرایب  1شکل شماره در  است. 7/0 ،بودن ضرایب بارهاي عاملی مقدار مالك براي مناسب
مطابق با  .بودن معیار دارد بیشتر یا نزدیک به آن است که نشان از مناسب 7/0از  ها پرسشبارهاي عاملی 

نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب  ،ها پرسشبارهاي عاملی از سنجش پس  ،PLSها در  الگوریتم تحلیل داده
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  .آمده است 2شماره  نتایج آن در جدولکه  رسد می پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی ،آلفاي کرونباخ
  CA، AVE ،Communalityضرایب . 2شماره  جدول

 پنهانهاي  متغیر
  پایایی اشتراکی

)Communality( 
  پایایی ترکیبی

)CR(1  
  ونباخآلفاي کر

)CA(2  
 972752/0  980144/0  925093/0  هاي علمی فناوري و مراکز رشد و آزمایشگاهی ملی توسعه پارك

  916539/0  940866/0  799630/0  ایجاد نوآوري و مزیت رقابتی در بازار
  855151/0  906243/0 712125/0  پذیري ریسک

  926796/0 964662/0  931737/0  سرعت عمل
 932095/0 955308/0  877110/0 و کارآفرینیي ساز تجاري گسترش و ترویج فرهنگ

پایایی ترکیبی  .باشد 7/0 دارد و مقدار آن باید بیشتر از ها پرسشآلفاي کرونباخ اشاره به همبستگی بین 
دارد اما در درون مدل و با توجه به روابط متغیرها در مدل است و  ها پرسشاشاره به همبستگی بین 

 البته در حالت بلوغ؛ باشد 9/0 و 7/0مدل در حالت بلوغ باید بین ( باشد 7/0 تر ازمقدار آن باید بیش
اشتراکی  یدر پایای ).قابل قبول نیست مورد ،بیشتر شود 95/0نیز باشد ولی اگر از  9/0تواند بیشتر از  می

توجه به  با .باشد 5/0از  است و مقدار مورد قبول آن باید بیشتر پرسش خودپذیري  صحبت از تعمیم
پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی با آنچه گفته شد مطابق است  ،اینکه مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ

این معیارها در مورد متغیرهاي مکنون مقدار مناسبی را که  2شماره هاي جدول  و با توجه به یافته
  .دکر تأییدبودن وضعیت پایایی پژوهش را  توان مناسب می ،اند برگزیده

عاملی معنادار هاي  بار همه) 1 :باشدداشته براي آنکه مدل داراي روایی همگرا باشد باید چهار شرط 
) 3؛ )باشد 7/0 از تر بزرگبهتر آن است که ( باشد 5/0 از تر بزرگعاملی هاي  همه بار) 2 ؛باشد

AVE>0.54 ؛ (CR>AVE.  حال  .شده است و پذیرفته همورد آزمون قرار گرفت تر پیشدو شرط ابتدایی
  :پردازیم می به بررسی دو شرط بعدي

  
  
  
  
  
  

                                                        
1. Composite Reliability (CR) 
2. Cronbach’s Alpha (CA) 
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  CRو  AVEضرایب . 3جدول شماره 

  CR(1( پایایی ترکیبی )AVE( شده استخراجمتوسط واریانس  پنهانهاي  متغیر
  980144/0  925093/0  هاي علمی فناوري و مراکز رشد و آزمایشگاهی ملی توسعه پارك

  940866/0 799630/0  ارایجاد نوآوري و مزیت رقابتی در باز
  906243/0  712125/0  پذیري ریسک

 964662/0  931737/0  سرعت عمل
 955308/0 877111/0 و کارآفرینیي ساز تجاريگسترش و ترویج فرهنگ 

این معیار  3شماره هاي جدول  است و مطابق با یافته AVE2، 5/0با توجه به اینکه مقدار مناسب براي 
 .نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ییهمگرا انتخاب کرده ومقدار مناسبی را  در مورد متغیرهاي مکنون

پذیرفته همگرا نیز شرط روایی  ،استتأیید شده شرط روایی همگرا  هر چهارگرفتن اینکه  نظر با در
  .شود می

  
  اي زمینهبررسی وضعیت عوامل شاخص . 2شماره  شکل

  
 
  
  

                                                        
1. Composite Reliability (CR) 
2. Average Variance Extracted 
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  و ضریب مسیر tمقادیر . 4شماره  جدول

  نتیجه آزمون  مقدار ضرایب استاندارد  )داري معنی( شده محاسبه tمقدار   پنهانهاي  یرمتغ

 تأیید 935/0  728/31  هاي علمی فناوري و مراکز رشد و آزمایشگاهی ملی توسعه پارك
 تأیید  932/0  890/33  ایجاد نوآوري و مزیت رقابتی در بازار

 تأیید  762/0  674/12  پذیري ریسک
 تأیید  908/0  029/33  سرعت عمل

  تأیید  927/0  310/41 و کارآفرینیي ساز تجاريگسترش و ترویج فرهنگ 

 این شاخصهاي  همؤلفو تمامی اي  براي شاخص عوامل زمینه tپژوهش نشان داد آماره هاي  یافته
مزیت رقابتی در  ایجاد نوآوري و ،فناوري و مراکز رشد و آزمایشگاهی ملیـ  علمیهاي  توسعه پارك(

باالتر از آستانۀ  )و کارآفرینیي ساز تجاريگسترش و ترویج فرهنگ  ،سرعت عمل ،پذیري ریسک ،ارباز
گذاري این شاخص و تمامی تأثیردر نتیجه  ؛آمده استدست ه ب 96/1 داري یعنی باالتر از مقدار معنی
با ضریب  ،رکشو اي حرفه و فنیتحقیقات دانشگاهی حوزه فناوري دانشگاه ي ساز تجاريیش بر ها مؤلفه

مؤثر بر  یعوامل اصل اي، در مطالعه )2011( 1ریلیسوو  ير هیفولگ .شود می تأییددرصد  95اطمینان 
منابع  ،مالیمنابع  ،یساختار سازمان ،ییر ارشد اجرایمد یبانیصورت پشت را به یدانشگاه يانتقال فناور

پژوهش  .اند ردهکبندي  دستهي زسا تجارياهش خطر و راهبرد ک ،پذیري ریسک ،تیخالق ۀتوسع ،یانسان
  .با این پژوهش همخوانی داردپذیري  از حیث ریسک حاضر

عوامل  :نندک میبندي  را به دو گروه دستهي ساز تجاريعوامل مؤثر بر  ،)1393( یوند و توس نوبخت
 ،یاسیط سیمح( یو عوامل خارج )هافرایندفرهنگ و  ،عوامل درون دانشگاه همچون ساختار( یسازمان

 )1390( بهبودي و همکاران ،يهبود عوامل سازمانی با پژوهشِ نظراین پژوهش از  .)یاجتماع ،یرهنگف
 ،يفناورهاي  كپار ،قیتحق ،صنعت ،را مشتمل بر دولتي ساز تجاريعوامل مؤثر بر  ها . آنهمخوانی دارد

هاي  پارك تأکیدو  تأییدنظر از ها  آن پژوهشهمچنین  اند. در نظر گرفته یطیز رشد و عوامل محکمرا
عوامل مؤثر بر  )1391( يو احمد يپور گونیم .همخوانی داردبا پژوهش حاضر  ،فناوري و مراکز رشد

 که ندا هردکبندي  و فناورانه دسته یطیمح ،یسازمان ،ينهاد ،يصورت عوامل فرد را بهي ساز تجاري
 ،)1392( شورکپور و خا نیحس .با پژوهش حاضر همخوانی داردآنان پژوهش  ۀعوامل محیطی و فناوران

مشتمل بر ( یسازمان را به دو دسته عوامل درون یدانشگاهي ها پژوهشي ساز تجاريعوامل مؤثر بر 
 یژگیاز و ارتباط با صنعت و ویامت يمسئول در واگذار يرد نهادهاکعمل ،یدانشگاه يها سیاست
 .ردندکبندي  طبقه )یو عوامل اجتماع یقانون ـ یاسیس ،یعوامل فرهنگ( یسازمان و عوامل برون )دانشگاه

                                                        
1. Fulghieri & Sevilir 
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و  ییطغرا ،یخوجم ل ،يپور گونیم .راستاست سازمانی این پژوهش با پژوهش حاضر هم عوامل برون
 یعوامل سازمانتقسیم کردند: را به دو دسته ي ساز تجاريعوامل مؤثر بر  ،)1390( يردکده ینیمب
 فرایند ؛ت سازمانیریو مد یمش خط ،هدافا ؛ت سازمانیریو مد يرهبر ؛یمشتمل بر منابع سازمان(

ز کمرا ؛سازمان یروابط خارج ؛دانشگاه ۀنیشیپ ؛یاجتماع ۀیسرما ؛فرهنگ دانشگاه ؛یمنابع انسان ؛سازمان
ز کمنظور از مرا ).یصنعت و عوامل اجتماع یژگیو ،یبازار مال ،رساختیز ،دولت( یطیو عوامل مح )یانیم
ن یاهش فاصله بک يدر راستا يعلم و فناورهاي  كز رشد و پارکمراجاد یبازارها و ا وجود فن ،یانیم

در این پژوهش  ست.راستا پژوهش با پژوهش حاضر هماین عوامل سازمانی  که صنعت و دانشگاه است
  :استفاده شده است GOFبرازش کلی مدل از آزمون براي 

  اي زمینهعوامل  GOFآزمون . 5شماره  جدول

GOF Communality  R2 

863877/0  825724/0  903793/0 

  .شود می تأییدپس برازش قوي براي مدل کلی  ؛است 36/0از  تر بزرگ GOFآمده براي  دست به مقادیر

  هاپیشنهادگیري و  نتیجه. 6

یی بهتر به نیازها و گو پاسخبا چالش  ،بخش تولید و عرضه دانشین تر مهم عنوان به ها دانشگاه امروزه
دانش و استفاده  کارگیري بهانتقال و  براي يزیادهاي  باید تالش رو ؛ ازاینهستند رو روبهانتظارات جامعه 

اجرایی تبدیل  ياز راهکارهاي ساز تجاري .اجتماعی و صنعت انجام دهند ،ياقتصادي ها بخشاز آن در 
 ناشی ۀافزود ارزش .شود می پیشرفت اقتصاديموجب مؤثر و مناسب از آن  ۀکه استفاد است علم به ثروت

 .شود می موجب افزایش رشد اقتصادي ،فناوري در عرضه محصوالت و خدمات مورد نیاز کارگیري بهاز 
تحقیقاتی باید با شناخت کامل نسبت به هاي  تالش ،و توسعهي ساز تجاري فراینددر راستاي پیشبرد 

 افزوده ارزشار به حاصل ک وگرنه ؛روند توسعه علوم و فناوري و اطالعات کافی از بازار مصرف همراه باشد
  :شود می زیر ارائه هايپیشنهاد ،بر این اساس .تبدیل نخواهد شد

فعاالنِ که  يفناور در حوزه ینانِ دانشگاهیارآفرکاز پژوهشگران و  ياریبا توجه به آشنانبودن بس .1
ان ن پژوهشگریشود ا می هیتوص ،شوند می ن حوزه را شاملیدر ا یدانشگاه قاتیتحقي ساز تجاري یاصل

سب دانشِ الزم کنند و به کز ورود ین يفناور یدر موضوعات تخصص ،ش سطح دانش خودیهمراه با افزا
 ۀقات خود در حوزیتحقي ساز تجاري يم براین الزم است هنگام تصمیهمچن .بپردازندن حوزه یدر ا
  ؛رندیبهره بگ این حوزهاز مشاورانِ آگاه در  ،يفناور
ي ها قابلیت و ها فناوري ،صنعت يازهاین ۀدربارها  داده يگردآور یاطالعاتهاي  گاهیپا جادیا .2
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 يمؤثر گام ،نویني ها فناوري از يبردار بهره يبرا یرمالیغ و یمال گوناگون منابع نندگانک ارائه و دانشگاه
  است؛ فراگرد نیا ۀتوسع در

ن ییو تب يعلم و فناورهاي  كز رشد و پارکران مرایمد ۀفینقش و وظ مستمر یابیارز .3
  ؛)ن صنعت و دانشگاهیتقارن اطالعات ب ۀنندکجادیگر ایباز ۀاز جنب( شانیاهاي  یستگیشا

  ؛دانشگاه يفناور کارگزاران عنوان بهارتباط با صنعت  يدارا علمی هیئت يق اعضایت و تشویترب. 4
مند به  قهالنان عیو کارآفر یگذاران بخش خصوص هیسرما ،گاه داده مناسب از مخترعانیجاد پایا. 5
با ها  آن ارتباط و تعامل يبرقرار سازيِ براي آسانجاد بستر مناسب یز ایفناورانه و نهاي  دهیا يت رویفعال
  ؛گریکدی

به  ها ها و سازمان شرکت ۀفناوران مشکالتطرح مسائل و  يبرا یکپارچه ملیجاد بستر مناسب و یا. 6
  ؛یداخلهاي  يتوانمند دهی هتجو ها  آن کردن یعمل ،نوآورانههاي  دهیمنظور جذب ا

 ،انیدانشگاه ،فعاالن صنعت نیارتباطی ب يمجار ریسا وها  هکشب ها، ییگردهما ها، انجمن ۀتوسع. 7
  ؛دارند نقش دانشي ساز تجاري فراگرد در هک يافراد هیلک و گذاران هیسرما
ي پژوهشی که دستاوردها شرطی به دولت توسط توسعه و تحقیقهاي  هزینه از بخشی تأمین. 8
کشور  تولیدهاي  کاهش هزینه و وري بهره افزایش ،کاهش مشکالت ،نیازهاي جامعه مسیر رفع در آنان
  ؛باشد

نیازهاي  از آگاهی به منظور کشور صنعتی مراکز و ها دانشگاه بین تنگاتنگ ارتباط برقراري. 9
ه ب خصوص به یدر صنعت سال از هر ید به گذراندن مدتیب اساتیق و ترغیتشوآنان از طریق  پژوهشی

مدت سال  یقات در مابقیالت آن صنعت و انجام تحقکافتن معضالت و مشیبا هدف  ،وقت صورت تمام
  ؛لکرفع مش حل راهافتن ی يبرا

 غیرهو مؤلفان ،مکتشفان ،مخترعان حقوق حفظ براي جایگزین و جدي قوانین تصویب و تدوین .10
  .یالملل بین عرف و مقررات به با توجه
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