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 The purpose of this study was to investigate the role of 
knowledge commercialization in higher education based on 
managerial ambiguity. Applied research method was used in 
terms of purpose with a qualitative approach. Research data was 
collected using inductive content analysis of knowledge 
commercialization frameworks and holding two Delphi panel of 
knowledge commercialization experts based on dual ambiguity. 
The statistical population included 28 university experts, 
specialists and personnel working at incubation centers of 
Mazandaran Province. In this section, purposive sampling 
method was used considering the theoretical saturation law. 
Data was collected through a semi-structured questionnaire. The 
content validity of this questionnaire was confirmed with the 
help of professors of expert groups. Findings showed that the 
dimensions of knowledge commercialization based on 
managerial dual competence had 4 components including 
managerial support, managerial empowerment measures, 
managerial motivational measures, opportunistic measures and 
28 indicators. In addition, the findings showed that all 
dimensions, components and indicators were confirmed.  
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در  دوسوتواني مديريتي سازي دانش مبتني بر نقشتجاري ،پژوهش حاضر هدف
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 مقدمه
و  يل چيقل) است شده ليها تبدو شرکت هاسازمان يبرا كياستراتژ يدانش به منبع ،يوکار امروزکسب يايدر دن

هاي جديد و ارتباطات ديجيتال، منجر به افزايش اهميت سرعت توسعه فناوريچنين، هم .(2014 ،يشهرآباد يجبر
دانش قيقت، . در ح(2018و راد،  يصادق) آوردن مزيت رقابتي شده استدستعنوان يك منبع حياتي براي بهدانش به

بايد  و دهدشود که در چرخه اقتصاد کشور، مبناي توسعه اقتصاد را تشكيل ميت و خدماتي تبديل ميبه محصوال
هاي هاي تجاري و صنايع منتقل شوند و در شكل فناوريبستري فراهم شود تا دانش کنوني و دانش جديد به حوزه

رو، شناخت عوامل تبديل دانش  ز اين. ا1(200۶مولر، ) ته شوندکار گرفت و خدمات مختلف بهنوين، در توليد محصوال
دستاوردهاي  تبديل هادانشگاه جديد هايمشيخط. است شده تبديل دانشگاهي ههاي جامعبه يكي از دغدغه ،به ثروت

هاي شالت دباشد و بايرشد اقتصادي، ثروت و رفاه عموم جامعه مي راستايفراهم آوردن محيط در  و تحقيقاتي خود
 ،و همكاران ياريبط) هاي اقتصادي، اجتماعي و صنعت انجام دهندکارگيري دانش در بخشهانتقال و ب براييادي ز

ها و يكي از رسالت منزلهبه، است سازي نتايج تحقيقات تعبير شدهعنوان تجاريها که بهشالاز اين ت. (2019
و فروزنده  ياسفنجان يعباس) ها در کنار آموزش و پژوهش، مورد پذيرش قرار گرفته استکارکردهاي اصلي دانشگاه

 مهم عملكردهاي از ،فناوري و دانش کارگيريبه و توسعه ،خلق ،امروزه که است دليل همين به .(2014 ،يدهكرد
 بودن يمبتن توانيم را دانش اقتصاد عصر هاييژگيو نيترممهدر واقع،  .(2008 ،يعمتن) شودمي محسوب مديريت

 جيدانش )آموزش(، ترو عيدانش )پژوهش( توز دياز جمله تول ي؛دانش يهاتيفعالبر انواع  ياقتصاد يهاتيفعال هيکل
را پيشرفت سريع فناوري و فراگيري زي ؛( دانستينوآوردانش )اختراع( و استفاده از دانش ) ليدانش )انتشارات(، تبد

 سطح در جديد فضاي ايجاد حال در است، بنياندانش جوامع تشكيل و اطالعات عصر به ورود سازدانش که زمينه
 در کشورهاي در خصوصهب رو پيش هاي. پيچيدگيآوردمي همراه به را خود خاص هايپيچيدگي که است جهاني

 در واقع، معضل مديريتي اصلي. (2013 ،ينيحس) کندمي مواجه جديدي معضالت با را جامعه مديريت ،توسعه حال
گذاران دانش اين است که چگونه دانش توليدي و نوين خود را به جريان بازده اقتصادي براي صاحبان و سرمايه
عنوان يكي از ؛ به عبارتي، تبديل دانش به ثروت به(2018 ان،ينامدار)گذاران و کارکنان تبديل کنند مؤسسان، سرمايه

توان ها در کنار آموزش و پژوهش مورد پذيرش قرار گرفته است که چگونه ميي اصلي دانشگاهها و کارکردهامأموريت
 هاسازمان رانيمد فيوظا نيترياز اساس يكي، . در حقيقت(2019و همكاران،  ياريبط) نتايج دانشگاه را تجاري کرد

 يکوس) محكم است يسازمان ياستراتژ جاديا ،عصر حاضروکار کسب دهيچيآشفته و پ يدر فضا تيبقا و موفق يبرا
 ها درست که حيات و دوام سازمانايها به گونه. امروزه، نقش و جايگاه مديران در سازمان2(2019 ،مكارانو ه اوغلو

سازمان در توسعه  بررسي مطالعات اخير پيداست مديران عـالي . باها و موفقيت مديران آنهاستگرو توانمندي
ارزشمند و تشخيص و  هـايم کـردن راهنمـايياز طريـق فـراه و کننـدنقـش مهمـي ايفـا مـي ،محصوالت جديد

 شوند شـرکت در آينـده)سازمان( و هـاي تواننـد سـبب رشـد فعاليـتوکارهايشـان مـيبهبود ظرفيـت کسـب
 يبرداشت و درک داشتن مستلزم هاسازمان ثرؤم تيريمد و يزيربرنامه است يهيبد .(201۵ ،و همكاران يآقاجان)
 است گريد يسو از يستميس درون عوامل ليتحل و شناخت و سوكي از تحوالت به نسبت مندهدف و كيستماتيس
هم  و ينيبشيپرقابليپذير باشند تا هم تهديدات غانعطاف ي،ها بايد به اندازه کافسازمان بنابراين، .(201۶ ،يخسروآباد)

موفق  يهاکنند که سازمانيم انيثبات را مديريت کنند. محققان بيب طيدر آينده نامطمئن و مح موجود يهافرصت
از  يوکار، يكپرتالطم کسب طيمتناسب شدن با مح يبرا يسازمان يپويا، دوسوتوان هستند. دوسوتوان طيدر يك مح

 يتيريمد تيقابل كي ي،را دوسوتوانزي ؛ (2014 ،و همكاران پور ميابراه)است  امروزمديران  يفرا رو ياساس معضالت

                                                           
1 Mueller 
2 Köseoglu 
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 و چينمان) سازدمي توانمند ،ديجد يهاموجود و کشف فرصت يهااز فرصت يبرداربهره در را سازمان رانيمد که است
د کننـمـيدر ايجـاد و ارتقـاي دوسـوتواني ايفـا  مـديران کليـدي سـازمان، نقـش مهمـي رو، اين از .1(2009ورا، 

 تنهانه بتوانند هاسازمان که است يراه افتني ي،توان دوسو هدف. (2011، و همكاران يفارس يداللهي يفارس يداللهي)
 زيرا ن هاسازمان طيمح راتييتغ با يسازگار هبلك باشند يوربهره و يسودآور مانند ؛خود يکنون يهاتيلافع مسئول

زمان از هر دو عنوان قابليتي پويا، توانايي سازمان در استفاده همهب دوسوتواني. (201۶ ،يخسروآباد) کند تيريمد
چنين ايجاد دانش جديد طور مؤثر و هموکارهاي فعلي بهانجام کسب ( برايبرداريبهره)د يش دانش موجوپاال

 واقع، در 2(200۶ ،و همكاران نيلوباتك)باشد نوآوري در اجراي کار ميبراي غلبه بر کمبود دانش و ايجاد  (اکتشاف)
 ياقتصاد بازده انيجر به را آن ليتبد يچگونگ امروز، ياياز دانش در دن يبرداربهره و ديتول يالبودن و سرعت با يرقابت

 در را کار چاره ديبا ياصلي مديريتي بدل ساخته است. به عبارت معضله گذاران دانش بهيسرما و صاحبان محققان، يبرا
. اتزکويتز (2012 ،ييکالتها و يفارس يداللهي) جو کردوها جستاز فرصت يبرداربهره وهيو ش يسازيتجار ندايفر

ش و آموزش ها به دليل تغيير در ماهيت توليد علم و توليد اقتصادي، عالوه بر پژوهدانشگاه ،معتقد است که امروزه
 و رايشباور به  3(2003 تز،ياتزکوو) انداي، پيدا کردهاقتصادي و منطقه عالي، نقش سومي به نام مشارکت در توسعه

دوسوتواني است که تغييرات را  يهاژگيينياز به رهبراني با و ،هادوسوتوان شدن دانشگاه منظوربه(، 2008) 4برکينشاو
و )مديراني(  رهبران به ازيما ن يهادانشگاه ،در عصر حاضر .را پرورش دهند يقيت و نوآورخال حال عين در و تيريمد

 تعادل ،ديجد يهاتيفعال انجام هنيو هم در زم نيامور روت تيريمد هنيبتوانند هم در زم دهيچيپ طيکه در شرادارند 
 يندافر عنوانبه هادانشگاه در دانشگاهي تحقيقات سازيتجاري نابراين،ب ( 2020 ،و همكاران يليقوره ج)د کنن برقرار

 و آموزشي هايفعاليت که را خود گذشته هايمأموريت هادانشگاه سو يك از را؛ زياست شده گرفته نظر در دوسويه
 از و دهند ادامه خود حيات به توانندمي هامأموريت اين بر تأکيد با هادانشگاه معتقدند و کننددنبال مي است، پژوهشي

 سمت به ناگزير را آنها دانشگاهي بين رقابت و کارآفرينانه جديد هايشرکت ايجاد و تجاري تقاضاهاي ديگر، سوي
 وريتمأم در اساسي هايپيچيدگي از يكي به ،متناقض تقاضاهاي بين تعادل ميان، اين در و دهدمي سوق سازيتجاري
 تقاضاهاي و هامأموريت گرفتن نظر در با دوسوتواني .(2012 ،و همكاران يفارس يداللهي) است شده تبديل هادانشگاه
 روروبه آن با تحقيقاتي مؤسسات و هادانشگاه که( تحقيقات سازيتجاري -پژوهش و)آموزش  متفاوتي و متناقض
 مأموريت دو هر دوسوتواني در ديگر، عبارت به ؛سازدمي رهنمون ،متفاوت تقاضاهاي در تعادل ايجاد در را آنها هستند،
 که است دوسويه ينديافر نيازمند ،تحقيقات سازيتجاري در هادانشگاه عملكرد ارتقاي و هستند هم مكمل هادانشگاه

 فعاليت يك عنوانبه تحقيقات، سازيتجاري و برداريبهره فعاليت يك عنوانبه را پژوهش و آموزش کردن دنبال اجازه
 تحقيقات سازيتجاري با مرتبط يطمح يك و پژوهشي و آموزشي محيط يك صرفاً دانشگاه ،آن در و دهدمي کاوشگرانه

تفكر دوسوتواني  ،کنند مديريت را متناقض اهداف و هاتناقص بايد دوسوتوان مدير بنابراين،. شودنمي گرفته نظر در
داشته باشد و بتواند چند وظيفه را انجام دهد. ريش و بيرکينشاو در تحقيق خود نشان دادند که هر چه مديري، جريان 

تواند برداري که ميهاي کاوشي و بهرهپايين و پايين به باال يا باال به پايين و افقي کسب کند، سطح فعاليتدانش باال به 
 هسته و اصلي بازيگران از دانشگاهي، مديران. (2012و همكاران،  يفارس يهداللي) دار شود، بيشتر خواهد بودعهده
ن آهاي آنها و تقويت قابليت و هامهارت به توجه شوند؛ بنابراينمي محسوب عالي آموزش مراکز در گيريتصميم عمده

ضرورت و  ليرد به دلدا يپژوهش سع نيااست.  تأثيرگذار کشور، عالي آموزش نظام موفقيت بر چشمگيري ميزان به
مؤثر  يرهايبا در نظر گرفتن تمام متغ ،يدر اقتصاد مقاومت ريمتغ نيا يش اساسنق و دانش يسازيبحث تجار تياهم

                                                           
1 Nemanich & Vera 
2 Lubatkin 
3 Etzkowitz  
4 Raisch & Birkinshaw 
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سازي دانش تجاري نقشال بپردازد که ؤاين س به ارشد تيريمد تيحما ريگذشته و افزودن متغ يهاپژوهش نهيشيدر پ
 است؟ چگونه مديريتيمبتني بر دوسوتواني 

 پژوهش ادبیات بر مروری

 دوسوتوانی
 باراصطالح را اولين اين. است يكسان طوربه دست دو هر کارگيريبه براي فرد توانايي دوسوتواني، اصلي مفهوم

 ييتوانا يمفهوم به معنا ينا يريت،مد ياتادب در 1(2009، و همكاران سمكيس)( مطرح کرد 197۶) دانكن رابرت
که  3(2004 ان،يو جول نايستيکر) است زمانهم طور به 2برداري(متضاد )اکتشاف و بهره هاييتانجام فعال يسازمان برا

مدت نيو به عملكرد پايدار، بقا و موفقيت طوال ردر مثبت دايثتأ ،بر عملكرد ،طور معمولبه، اطميناندر شرايط عدم
 از برداريبهره توانايي عبارتي، شرکت يا )سازمان( دوسوتوان،. به(2020 ،ينوروز معصوم و) شودمنجر مي
و همكاران،  نيلوباتك) دارد را برابر چابكي و مهارت با جديد هايفرصت کشف چنين،هم و موجود هايشايستگي

موجود  يهاتيقابل از بتوانند ديها باسازمان که است نيا يدر علم سازمان ياساس يهادهياز ا يكيدر نتيجه،  .(200۶
انجام  قيطور دقبه زين را خود گذشته فيوظا ،وه بر آنعال کنند، کسب ديجد يهاييخود استفاده و در آن واحد توانا

ها اصلي و اساسي بسياري از دانشگاهمعتقدند مشكل  4(2008و توشمن،  يلياور). (201۶ ،و همكاران يازآذرين) دنده
)يعني آموزش و تحقيق علمي( بتواند قابليت است که يك سازمان در آن واحد که به يك کـار عـادت کـرده  است اين

دوسوتواني در اينجا اين  مشكلها( و ها و فناوريسازي ايدهمتفاوت را در خود پرورش دهد )تجاري انجام کاري کامالً
پرورش قابليت  بلكه ها بايد انجام دهند، نه کنار گذاشتن يك فعاليـت و انجـام فعاليـت ديگردانشگاهاست که آنچه 

شود که در تنش وقتي ايجـاد مي ،بنابراين؛ سازي(کار علمي و تجاري ،زمان است )يعنيطور همانجام دو فعاليت به
 يبرا يمختلف يهاساختار ده،يا نيبراساس ا .ديريت کردزمان اين دو فعاليت متفاوت را مطور همبايد به سطح سازماني

 يداللهي) هستند ازمندينمدت به انطباق هر دو ينالطو يبقا يها براسازمان و است ازيو اکتشاف موردن يبرداربهره
به اين  ؛و موفقيت، نيازمند برخوردار بودن از قابليتي دوسو است بقاي بلندمدت. بنابراين، (2012و همكاران،  يفارس

بهترين بهره را  ،هاي موجودزمان از قابليتکند، همهاي جديدي را کشف ميمعني که سازمان در عين حال که قابليت
ها عالوه بر پژوهش و آموزش، براي مشارکت در توسعه اقتصادي ؛ زيرا امرزوه دانشگاه(2014شاگرد،  فيل يديمج) ببرد

سازي تحقيقات جديد مواجه طور روزافزوني با افزايش تجاريها بهحقيقت، دانشگاه پردازند. درجامعه به ايفاي نقش مي
 ،و همكاران ريم) استگذاري و مديريتي شده مشيمسائل خط سازي تحقيق باعث افزايششدند. اين افزايش تجاري

دولتي و خصوصي به دنبال  يهاخشاهميت پيدا کرده است که ب ياعنوان رهبر به اندازهبه ريمد امروزه نقش. (2018
مختلف  يهادن فعاليتکرچه كپاري امر در رهبرانزيرا  ؛باشند داشته را سازماني يرهبر توان که هستند رانييمد

و  يليقوره ج)کنند مي فايمهمي ا يهاها نقشانحراف کنترل و فرعي يواحدها بين ارتباط و هماهنگي جاديسازمان، ا
 .(2020همكاران، 
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 سازي دانش سازي و اهميت تجاريتجاري
 يكي هانوآوري و تحقيقات نتايج سازيتجاري به توجه. است ثروت به علم تبديل اجرايي کارهايراه از سازي،تجاري

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه بر آن مستقيم تأثير قبول و فناوري و علم اهميت پذيرش رويكرد نمودهاي از
 از حمايت مالي هايصندوق ايجاد گذاري،هدف ،1404انداز چشم ترسيم خصوص در شده انجام اقدامات. است

 ملي بنياد تأسيس بنيان،دانش هايشرکت اليحه تصويب اختراعات، ثبت طرح ابالغ و تصويب با نوآوري و تحقيقات
 همگي آن، نظاير و سازيتجاري نامهآيين تصويب نيز و آنان تشويق و نوآوران از حقوقي و مالي هايحمايت و نخبگان
سازي تحقيقات و . به عبارتي، تجاري(2020 ،و همكاران کار يجد) دارد ملي توسعه در فناوري و علم اهميت از حكايت

ها و مراکز تحقيقاتي دولتي و هاي تحقيق و توسعه دانشگاهناپذير در راستاي جبران هزينهدانش توليد، فعاليتي اجتناب
تر براي هاي بهتر و پيشرفتهگذاري در فناوريتواند عالوه بر فراهم آوردن امكان سرمايهه ميخصوصي کشور است ک

ويژه صنايع پذير شدن آن در کليه صنايع، بهيافتگي کشور و رقابتکننده دانش، به توسعهمحققان و مؤسسات عرضه
ايي است که هيكي از روش ،سازيکردن يا تجاري تجاريدر حقيقت،  .(2018 ان،ينامدار) پيشرفته کمك شاياني کند

 در فكري هايسرمايه سازيتجاري . امروزه(2020 ،و همكاران ريمحمدپورم) اقتصاد گره زدعلم را به  ،توان با آنمي
 مقدمات بايد و است شده تبديل نهادي هدفي به هستند دانش توليدکننده نهاد تريناصلي که دانشگاهي هايمحيط

المع ) گردد فراهم جهاني اقتصاد در رقابتي مزيت مثابهبه دانش حياتي اهميت آن با توجه به شدن اجرايي بهتر ههرچ
 توانايي بايد خود ايتوسعه نقش ايفاي و رقابتي مزيت ايجاد براي هادانشگاه در توليدي . دانش(2020کاظم پور،  و

ايده  ،يندي است که طي آنافر ،سازيتجاري. 1(2000 دسدورف،يو ل تزياتزکوو) باشد داشته را درآمد و ثروت تبديل به
ت هاي صنعتي به محصوالها، مراکز تحقيقاتي و بخشهاي تحقيقاتي در دانشگاهو نتيجه با توليدات حاصل از بخش

هاي جديد شوند و ايدهازار آورده ميهاي حاصل از تحقيق به بيافته ،شود و از اين طريققابل عرضه در بازار تبديل مي
سازي دانش را تجاري. 2(2013 ه،يهس) يابندهاي قابل فروش در سراسر جهان، توسعه ميجديد با فناوري التبه محصو

هاي اقتصادي يا برخي انواع فعاليت يند تبديل دانش نظري موجود در نهادهاي دانشگاهي بهاعنوان فرتوان بهمي
 يراع) شود، تعريف کردت دانشگاهي با هدف کسب سود انجام ميمنظور فروش محصوالهايي که بهشالمجموعه ت

هــاي منظــور فــروش فعاليتســازي دانــش، مجموعــه اقداماتــي اســت کــه بهتجاري. (2019 ،يدهق
 فرايندي سازي،تجاري . فرايند(2017 ،يو حجاز يپورنق) شودمي دانشــگاهي بــا هــدف کســب ســود انجــام

 قابليت دستاوردي، کنند. هنگامي کهمي ايفا نقش آن، در گوناگون هايتوانمندي با متعدد بازيگران که است پيچيده
 و دهيسازمان شامل بازار، تا ايده فرايند جانبههمه مديريت. شودمي آغاز سازيتجاري مرحله يافت، راه بازار به ارائه

 زير است: هايفعاليت مؤثر همه راياج راستاي در ايسرمايه و انساني منابع دهيجهت
 يا جديد خدمات و توليدي فرايندهاي محصوالت، ارائه هدف با تكنيكي هايايده خلق ب( جديد دانش خلق الف(

 و توزيع صنعت، سمت به نتايج انتقال د( کاربردي() اوليه هاينمونه ساختن هدف با هاايده توسعه ج( بهبوديافته
 توليدات يا نتيجه و ايده آن طي که است سازي، فراينديطور کلي، تجاري. به(201۶ ،و همكاران ينوروز) استفاده
 فرايندهاي و خدمات محصوالت، به صنعتى هاىبخش و تحقيقاتى مراکز ها،دانشگاه در تحقيقاتى هاىبخش از حاصل

 يا هاايده و شوندمي آورده بازار به تحقيق از حاصل هاييافته آن، طريق از و شودمي تبديل بازار در عرضه قابل
 يابند. الندوالمي توسعه جهان، سراسر در فروش قابل هاىفناورى يا جديد خدمات و محصوالت به جديد هاييافته

ده کر فراهم پژوهشي و علمي مراکز و هادانشگاه براي را درآمد توليد بستر دانش،سازي تجاري حقيقت است معتقد
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زماني  اتنه ،البته اين امر .1(2004لوندوال، ) است شده عمومي بودجه بهمنجر به کاهش وابستگي  ،است و در نتيجه
، و همكاران راسموسن)شود ند تبديل مبه يك فعاليت نظام هاسازي دانش در دانشگاها دارد که تجاريقابليت اجر

200۶)2. 

 سازي هاي تجاريروش
طور گسترده هاي مختلفي صورت گيرد که بهتواند به شكلها به بخش صنعت ميانتقال دانش و فناوري از دانشگاه

هشت راه ارتباطي ( 2000) 3منبوز. ف دارندالريزي، اثربخشي و هزينه با يكديگر اختاز نظر ميزان دسترسي، برنامه
ثبت . 2انتشار آزاد نتايج تحقيقات . 1گوناگون را براي فراگرد انتقال دانش و فناوري معرفي کرده است که عبارتند از: 

مبادله . ۶هاي غيررسمي روش. ۵ جذب فناوري. 4برداري از دارايي فكري متيازهاي واگذار شده براي بهره. ا3اختراع 
 .هاي تجاري دانشگاهيايجاد شرکت. 8ل ارائه فناوري در مح. 7 (انتقال افراد، دانشجويان و پژوهشگران)نيروي انساني 

هاي مشترک برداري، همكاريهاي بهرهسازي را شامل صدور پروانههاي بالقوه تجارياستراتژي 4و همكارانکامپو دل
( 2008) ۵گكتپ .(2019 ،يدهق يراع) اندانستهحمايت مالي از تحقيقات و ايجاد شرکت تجاري دانشگاهي د براي

 کند: ثبت اختراع و مجوزدهيسازي را به دو دسته راهبردهاي خاص و عام به شرح زير تقسيم ميراهبردهاي تجاري
 آف.هاي اسپينها، تشكيل شرکتآنها به شرکت

ي مشترک هاي علمي، سرپرستها، سمينارها و کارگاهسازي: حضور در کنفرانسراهبردهاي عام تجاري
التحصيالن دانشگاهي در بخش صنعت؛،مشاوره استادان استخدام فارغ هاي دانشجويي ارشد و دکتري،نامهپايان

هاي تحقيقاتي دانشگاهي به بخش صنعت، مشغول به کار شدن استادان دانشگاهي در بخش صنعت، آزمايشگاه
هاي تحقيق و توسعه هاي انجام پروژهت، توافقهاي تحقيقاتي مشترک با بخش صنعمشترک با بخش صنعت، آزمايشگاه

جايي استادان دانشگاهي مشترک، توسعه فناوري مشترک به وسيله قراردادهاي رسمي همكاري با بخش صنعت، جابه
 . (2018 ان،ينامدار) بين صنعت و دانشگاه

هاي فكري دانشگاه را مترادف با کارآفريني دانشگاهي فرض سازي داراييجاريت ۶(2002 ،و هندرسون آگراوال)
طور کلي مديران فناوري در توجه به اين معنا براي کارگزاران ملي، مديران تحقيق و توسعه، مديران پروژه و به. کنندمي

دهد، مياندازهاي آتي آن اميد آيندهاي روشن و تابناک را وپاست و چشمکشور ما که تحقيقات صنعتي در آن هنوز ن
توانند تمام درستي ميکه مديران توانمند باشند به زماني؛ بنابراين، (2019 ،يشجاعو  ريمحمدپورم) ضروري استامري 

سازي ساز موفقيت تجاريهاي کاربردي و مناسب اتخـاذ کننـد کـه همين امر زمينهد و تصميمننعوامل را مديريت ک
 باشد. دانش مي

 تحقیق پیشینه
اند اي صورت گرفته است و هر يك، عوامل مختلفي را شناسايي کردههاي گستردهازي، تحقيقسدر زمينه تجاري

 عوامل ،خود پژوهش در (2020 رانوند،يب) که نشان از گسترده بودن نظرها پيرامون اين موضوع بوده است؛ براي نمونه
 ،ياقتصاد موانع ،يقانون موانع ،آمدهدستبه جينتا براساس. نداکرده يبررس را دانشگاه در دانش يسازيتجار روند بر ثرؤم

. شدند ييشناسا ياصل اريمع عنوانبه يارتباط و ياستيس و يساختار موانع ،يفرهنگ موانع ،يانسان منابع موانع
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 دانشگاه، در افراد يهادهيا از تيحما يبرا يقانون چوبچار ضعف شامل که شدند يبندتياولو زين هاشاخص ،نيچنهم
 يدرآمدها در محقق سهم بودن يناکاف ،يسازيتجار يبرا محققان کم قصد ،يسازيتجار مقررات و نيقوان يناکارآمد

 انيم در يسازيتجار از حاصل يمال سود ميتقس به مربوط مقرراتنبودن  ميتنظ ق،يتحق فيضع فرهنگ ،يسازيتجار
  .بودند ياطالعات موانع و ثروت جاديا در هادانشگاه ضعف و نشمنداندا

 در يقاتيتحق يهاپروژه يسازيتجار رب ثرؤم عوامل يبررس به خود پژوهش در (2019 و همكاران، يشهراب)
 ،يابيبازار قاتيتحق عوامل جمله از يمتنوع و مختلف عوامل که داد نشان هاافتهي. پرداختند يپزشك علوم يهادانشگاه
 ،ياقتصاد ،ياسيس ،يحقوق ،يسازمان ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ييمحتوا و يساختار ،يانهيزم ،يطيحم ،ي)فرد عوامل
 .هستند ثرؤم ،قاتيتحق و يقاتيتحق يهاپروژه يسازيتجار در( رهيغ و يفناور تيريمد ،يمعنو تيمالك ،يصنعت
هاي دانشگاهي شناسايي عوامل ساختاري مؤثر بر توسعه شرکت»پژوهشي تحت عنوان  (2017 ان،يصادق)

برمبناي اين پژوهش، هفت عامل ساختار نهادي، استراتژي انجام داد. « )مطالعه موردي دانشگاه عالمه طباطبائي
اي، سيستم مديريت منابع انساني و بودجههاي کاري، سيستم پژوهشي، سيستم مالي و يندها و روشاسازماني، فر

هاي زايشي دانشگاهي عنوان عوامل کليدي مؤثر بر ايجاد و رشد و توسعه شرکتعاتي بهالسيستم مديريت منابع اط
 باشند. مي

سازي تجاري يبندي عوامل سازمانتيو اولو ييشناسا» عنوان تحت يپژوهش (2017 ،و همكاران شيرانديخ)
 منابع ،يسازمان راهبرد و ساختار ،يها نشان داد که فرهنگ سازمانافتهيانجام دادند.  «ويک يشناسروش قيدانش از طر

 ها هستند. سازي دانش در سازمانتجاري عوامل نيترمهم از ،تيريمد و يانسان
ها در اقتصاد دانشگاه قاتيتحق جينتا يسازيتجار»تحت عنوان  يپژوهش (2017 ،و همكاران يتيپورترب يعل)
و  يداخل تيريمد ،يتمرکز بر بازار، فرهنگ سازمان يعوامل رياز تأث يآمده حاکدستبه جيکه نتا انجام دادند «انيبندانش
 قاتيتحق جينتا يسازيتجار بر وکارکسب جاديا و ينيو کارآفر يسازشبكه ،يفكر تيمالك حقوق تيريمد ،يسازمان

 .است انيبنها و به تبع آن بر اقتصاد دانشدانشگاه
 يسازيموفقيت در تجار يعوامل کليد يبندشناسايي و اولويت» عنوان تحت يدر پژوهش (2013 ،يشمس اله)

عوامل فرهنگ سازماني، مديريت داخلي و سازماني، مديريت  نشان داد «هال مالي دانشگاهثير آن بر استقالأدانش و ت
موفقيت در  يعوامل کليد، بخش خصوصي يگذاروکار و سرمايهکارآفريني و ايجاد کسب ،يفكر يهاحقوق مالكيت

 يهاجز دو متغير فرهنگ سازماني و مديريت حقوق مالكيتهب ،براساس نتايج اين تحقيق هستند. دانش يسازيتجار
  ند.اشتمثبت د يثيرأساير متغيرها ت ،يفكر

يمؤثر بر عملكرد تجار يدوسوتوان يهامؤلفه ييشناسا» عنوان تحت يپژوهش (2012و همكاران،  يفارس يداللهي)
و  يانهيزم عوامل ،يساختار عوامل از عبارتند شده ييشناسا يهامؤلفهانجام دادند.  «يدانشگاه قاتيتحق يساز

  .باشدميدوسوتواني  مديريت
 ديجد دانش يسازيتجار و ديتول يبرا دولت و دانشگاه يدر پژوهش خود به همكار 1(2019 ،و همكاران عباس)

يتجار و دانش ديتول منبع توانديم چگونه دوجانبه يقاتيتحق يهمكار نكهيو ا ه استپرداخت صنعت در استفاده يبرا
يتجار و دانش جاديا روند در غالب نقش ،نيچ در دولت که دهديم نشان جينتا .باشد صنعت در استفاده يبرا يساز
 و هادانشگاه بودجه نيتأم با دولت و است ديجد دانش ديتول بعمن ي،همكار که داد نشان جاينت ين،نچهم. دارد يساز

 و هادانشگاه خاص طور به. دارد ياساس ينقش امروز صنعت يگذاراستيس الزامات با مطابق ي،قاتيتحق يفضا كي جاديا
 بازه كي در فيظاو انجام يبرا زاتيتجه و هاشگاهيآزما ماهر، يانسان يروين مانند يمنابع از آنها يقاتيتحق يهاگروه
 .کننديم استفاده مشخص يزمان

                                                           
1 Abbas 
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 از شواهدي: سازماني انتقال محيط يك در سازيتجاري و علمي در پژوهش خود به تعامل 1(2019 ،يجو  يش)
ن داده شد که براساس يك نظرسنجي از دانشمندان دانشگاه دريايي شانگهاي، نشا شانگهاي پرداختند. دريايي دانشگاه

گريز بيشتر از ساير محققان سازي دارد و اين تأثير براي دانشمندان ريسكفعاليت علمي تأثير مثبتي در تجاري
دهد که در يك فضاي انتقال نهادي، دولت بايد تشويق به همكاري دانشگاهي را جويي است. نتايج نشان ميريسك

 سازي در نظر بگيرد.براي تحريك تجاري
 تحقيق، نتايج به توجه با. کردند بررسي را دانش سازيتجاري پيشگيرانه عوامل 2(2018پاول، و  يلسكيهم)

 و صنعت و مؤسسات تحقيقاتي ها،دانشگاه بين ارتباط دولت، حمايت توسعه، و تحقيق در گذاريسرمايه مانند عواملي
 و صنعت بين ضعيف رابطه برعكس،. هستند دانش سازيتجاري کنندگانتبليغ ترينمهم متخصصان، نظر از استفاده
 سازيتجاري نعموا ترينمهم فكري، سرمايه از ناکافي حمايت و مقررات و قوانين در ضعف فرهنگي، عوامل دانشگاه،

 شناخته شدند.  دانش
 با. کردند بررسي را دانش سازيتجاري در موفقيتعدم يا موفقيت در مؤثر عوامل 3(2018 ،و همكاران تونيکل)
 سازيتجاري هايپروژه در موفقيتعدم يا موفقيت تعيين در مختلفي عوامل که شد مشخص مطالعه نتايج به توجه
 خدمات دهندگانارائه ،(مشترک کار فضاي و دهندهشتاب دستگاه،) يزيكيف فضاي شامل عوامل اين. دارد وجود دانش

 در عامل هر تأثير آنها همچنين. است سازماني بودجه و سازمان مالي حامي ارتباطات، تجاري، هايشبكه تخصصي،
 را بررسي کردند.  دانش سازيتجاري در موفقيتعدم يا موفقيت

والت پژوهشي؛ سازي موفق محصچارچوبي براي تجاري»پژوهشي تحت عنوان  4(201۵ ،و همكاران ليسماعا)
سازي موفق انجام دادند. نتايج نشان داد که هشت عنصر براي تجاري« هاي کشور مالزيمطالعه موردي: دانشگاه

. توسعه و 3. ايجاد ايده از محصول 2هاي شخصي پژوهشگر . دانش، مهارت و ويژگي1کنند: محصوالت پايدار کمك مي
. پرورش ارتباط 7وکار . انتخاب شريك کسب۶مزيت رقابتي در بازار  .۵سازي . انتخاب مسير تجاري4ارتقاي محصول 

 . کار و امكانات و پشتيباني.8سالم با شريك کسب 

باشند. سازي دانش، تأثيرگذار ميهاي دوسوتواني سازماني بر تجاريمنابع پژوهش حاکي از آن است که مؤلفه
 ؛هاي دوسوتواني تبديل شوندها به سازماندهد اگر سازمانمطالعات مختلف در زمينه دوسوتواني نشان ميچنين، هم

برداري و اکتشاف موفق باشند، بهتر عمل خواهند کرد و به بهترين سطح عملكرد، توان رقابتي هاي بهرهيعني در قابليت
ها، ابهامات و تدوسوتوان، تفاو هايدانشگاههاي مديريت ارشد در تيم؛ بنابراين، مدت دست خواهند يافتنيالو بقاي طو

بر اين اساس در اين مطالعه اين سؤال طرح کنند. کنند و آنها را به راهبرد عملي تبديل ميها را شناسايي ميتعارض
 سازي دانش مبتني بر نقش دوسوتواني سازمان کدامند؟ هاي مدل تجاريها و شاخصشود که ابعاد، مؤلفهمي

 شناسیروش
 ،در آموزش عالي بود. در اين پژوهش مديريتي يدوسوتوان نقش بر يمبتن دانش يسازيتجار ،حاضر پژوهشهدف 

، ابتدا به مطالعه دانشسازي هاي تجاريها و شاخصلفهؤمنظور بررسي عميق و شناخت بيشتر موضوع در زمينه مبه
شناسايي  دانشي سازهاي اوليه تجاريها و مؤلفهادبيات و پيشينه مرتبط با موضوع بررسي پرداخته شد و شاخص

ح، تأييد، رد مثابه تكنيكي پژوهشي براي اصال، سپس از تكنيك دلفي به(تحليل محتواي متن ادبيات و پيشينه) دگردي
نامه پرسش ،پرداخته شد و بر آن اساس دانش مبتني بر دوسوتوانيسازي هاي تجاريها و مؤلفهيا اضافه کردن شاخص

                                                           
1 Shi & Ge  
2 Hmieleski & Powell 
3 Clayton 
4 Ismail 
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يد نتايج کيفي و آزمون الگو بهره أيبراي ت (پيمايشي -توصيفي)نهايت از رويكردهاي کمي  نهايي تدوين گرديد و در
سازي دانش و برگزاري دو دوره پنل دلفي هاي تجاريهاي پژوهش حاضر با تحليل محتواي چارچوب. دادهبرده شد

 ،خبرگان دانشگاهيجامعه آماري شامل سازي دانش مبتني بر دوسوتواني گردآوري شده است. خبرگان تجاري
عات الباشند که گردآوري اطمي 1398-99در سال  استان مازندراندر  و افراد مشغول به کار در مراکز رشد نامتخصص

جامعه پژوهش در  .برفي استفاده شده است از روش گلولهنيز براي انتخاب حجم نمونه  .ادامه يافته است ،تا زمان اشباع
نفر از خبرگان  28سازي دانش و در بخش جامعه انساني متشكل از ارچوب تجاريبخش جامعه اسنادي، متشكل از چ

 داراي آن از هايييا جنبه موردبررسي موضوع زمينه در که کنندمي برقرار تماس افرادي محققان با شيوه، اين در بود.

پس  اند.بتني دوسوتواني داشتهسازي دانش ممناسب يا تأليفاتي مانند مقاله، کتاب در زمينه تجاري شناخت و اطالعات
نامه دور اول پنل دلفي تنظيم شد و پس از تعيين روايي و ها، پرسشبندي اين مؤلفهاز تحليل و بررسي، از جمع

 ،نامه، با رعايت اصول برگزاري تكنيك دلفي، در اختيار جامعه پژوهش قرار گرفت. در ادامهمحاسبه پايايي پرسش
 د:شوصه بيان ميالطور خپروتكل دلفي به مراحل انجام پنل در قالب

سازي دانش مبتني بر دوسوتواني هاي تجاريها و شاخصدور اول دلفي: در اين دور فهرستي از ابعاد، مؤلفه
سازماني که از طريق تحليل متن مقاالت استخراج شده بود در اختيار اعضاي پانل قرار گرفت تا ميزان اهميت هريك را 

چنين، از تايي )کامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و کامالً موافقم( مشخص کنند. همرت پنجبراساس طيف ليك
مدنظر دارند که بدان اشاره  نامه، مؤلفه ديگرمندرج در پرسشهاي ها و شاخصابعاد، مؤلفهوه بر الع آنها خواسته شد

ها عمل کرد. بر اين اساس، از روش ستراتژي زايش ايدهعنوان ا، بدون ذکر نام مطرح کردند تا بتوان بهنشده است
هاي نامهآوري پرسشس از جمعها و ابعاد شناسايي شدند. پها، مؤلفهميانگين نظرات خبرگان، هر يك از شاخص

 ،تيجه اين مرحلهن .و نظرات مشابه تجميع و تا حد امكان کوتاه شدند ندهاي تكراري ترکيب شدبرگشتي، پاسخ
 .بود دانشسازي هاي تجاريهاي مرتبط با مؤلفههاي اصلي و شناسايي شاخصدن مؤلفهمشخص ش

نظران پانل در مورد عوامل مطرح شده، دور دوم دلفي: پس از اجراي مرحله اول دلفي و ارزيابي ديدگاه صاحب
( 3اي ميانگين کمتر از ها با اهميت متوسط و پايين )دارنظران، ابعاد، مؤلفه و شاخصبراساس ميانگين نظر صاحب

هاي پيشنهادي به همراه ميانگين نظر اعضا در دور اول و نظر ها و شاخصوجود نداشت. بنابراين، تمامي ابعاد، مؤلفه
هاي دور دوم، کار آناليز نامهآوري پرسشپس از جمع نظران پانل قرار گرفت.پسين همان عضو، در اختيار صاحب

در نهايت، در پاسخ به بخش دوم پرسش پژوهش، ها انجام شد. نظر کليه شاخصد اتفاقهاي حاصل و محاسبه درصداده
  سازي دانش مبتني بر دوسوتواني سازماني تعيين شد.هاي مؤثر بر ارتقاي تجاريها و شاخصمؤلفه

 هایافته
وسوتواني مديريتي سازي دانش مبتني بر دهاي تجاريها و شاخصکه ابعاد، مؤلفه دهدنشان مي 1نتايج جدول 

آفرين مدير و زاي مدير، اقدامات فرصتهاي مديران، اقدامات توانمندساز مدير، اقدامات انگيزشحمايت»چهار مؤلفه 
ها، با استفاده از تكنيك دلفي براي اصالح، تأييد، ها و شاخصشاخص شناسايي شدند. بعد از شناسايي ابعاد، مؤلفه 28

ها و ها و ابعاد استفاده شد. دور اول دلفي: در اين دور، فهرستي از ابعاد، مؤلفهمؤلفه ها ورد و اضافه کردن شاخص
سازي دانش مبتني بر دوسوتواني سازماني که از طريق تحليل متن مقاالت استخراج شده بود، در هاي تجاريشاخص

تايي )کامالً مخالفم، مخالفم، نظري اختيار اعضاي پانل قرار گرفت تا ميزان اهميت هريك را براساس طيف ليكرت پنج
هاي ها و شاخصبر ابعاد، مؤلفهچنين، از آنها خواسته شد تا عالوهندارم، موافقم و کامالً موافقم( مشخص کنند. هم

موجود، نظرات خود را در اين فهرست اضافه يا پيشنهاد کنند. بر اين اساس از روش ميانگين نظرات خبرگان براي 
اي ليكرت، استفاده شد، درجهها و ابعاد شناسايي شده استفاده است. از آنجا که از طيف پنجها، مؤلفههريك از شاخص

 ها خواهد بود.مبناي حذف شاخص 3مقادير زير 
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 (مدیریتی یبر دوسوتوان یدانش مبتن يسازيتجار يهادور اول )ابعاد و مؤلفه یدلف يکتکن یجخالصه نتا .1جدول 

 بيشينه کمينه معيار انحراف ميانگين تعداد ابعاد متغير

 مديريتي دوسوتواني

 ۵ 4 ۵09/0 ۵/4 28 مديران هنجاري هايحمايت
 ۵ 1 897/0 29/4 28 مديران توانمندساز اقدامات

 ۵ 3 ۵۵9/0 3۶/4 28 مديران انگيزشي اقدامات
 ۵ 3 ۵73/0 43/4 28 مديران آفرينفرصت اقدامات

 ۵ 3 ۵18/0 2۵/4 28 بردارانهبهره نوآوري

 (ی مدیریتیبر دوسوتوان یدانش مبتن يسازيتجار يها)شاخص دوم دور دلفی تکنيک نتایج . خالصه2 جدول

 نهيشيب نهيکم اريمع انحراف نيانگيم تعداد هاشاخص مؤلفه ابعاد

تجار
 ي

ساز
 ي

ش
دان

 
مبتن

 ي
 بر

دوسوتوان
 ي

مد
يري

ت
 ي

حما
ي

ت
ها

 ي
هنجار

م ي
ي

ران
 بر مبتني دانشگاهي رانمدي هنجاري هايحمايت 

 دانشسازي تجاري
28 04/4 ۶37/0 3 ۵ 

 ۵ 1 90۵/0 18/4 28 مديران اخالقي هايحمايت
 ۵ 3 ۵2۵/0 14/4 28 ايمشاوره و حمايتي هايگروه ايجاد

 ۵ 1 844/0 2۵/4 28 دانشسازي تجاري راهبردهاي و اهداف به مدير تعهد
 ۵ 4 ۵09/0 ۵/4 28 نوآور هايايده از مديران مالي حمايت

 در خصوصي بخش گذارانسرمايه از جانبههمه حمايت
 دانشگاهي هاييافته از حمايت

28 3۶/4 ۶21/0 3 ۵ 

 ۵ 2 7۵2/0 2۵/4 28 رقابت براي سالم و امن محيطي ايجاد

ت
اقداما

 
توانمندساز
 

مد
ي

ران
 

 آنها ترغيب طريق از کارکنان توان و ظرفيت از استفاده
 دانشسازي تجاري به

28 3۶/4 ۵۵9/0 3 ۵ 

 تجربه دانش و علمي صالحيت براساس افراد استخدام
 صنايع در کار

28 29/4 937/0 1 ۵ 

 براي وکارکسب مهارت و کارآفريني آموزشي هايدوره
 دانشگاه در دانشجويان و انادتاس

28 2۵/4 ۵8۵/0 3 ۵ 

 حصيالتت هايرساله و هانامهپايان موضع انتخاب
 شده ارائه هايطرح بين در تكميلي

28 3۶/4 ۵۵9/0 3 ۵ 

 کاربرديدانشگاهي به تعريف موضوعات  انادتاس الزام
 کمبودها و مشكالت حل پايه بر

28 07/4 7۶۶/0 2 ۵ 

 و دانشگاهي مراکز علمي تئهي اعضاي تشويق
 در ضروري کاربردي تحقيقات انجام به تحقيقاتي
 آنها علمي مرتبه تقايار راستاي در صنعت

28 32/4 ۶7/0 3 ۵ 

 ۵ 2 ۶93/0 04/4 28 خارج از سرمايه جذب و يببازاريا نحوه آموزش
کسب با مرتبط عمومي هايمهارت هايدوره برگزاري

 خدمات و محصول بازار توسعه براي وکار
28 4 77/0 2 ۵ 

 براي شرکت در متنوع تحقيقاتي هايگروه سازماندهي
 هاقابليت دسازيتوانمن

28 04/4 ۵۶7/0 3 ۵ 

 ۵ 2 737/0 11/4 28 شرکت کارکنان روزبه و مدون آموزش خدمات ارائه

ت
اقداما

 
انگ

ي
زش

 ي
مد
ي

ران
 ۵ 2 ۶8۵/0 39/4 28 دانشي شايستگي بر مبتني کارکنان شغلي ارتقاي 

 به نسبت دانشگاهي فعاالن در انگيزه ايجاد
 دانشسازي تجاري

28 21/4 833/0 2 ۵ 

 جاي به آموزشي نظام در گراييکيفيت به توجه
 گراييکميت

28 3۶/4 ۶21/0 3 ۵ 
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 نهيشيب نهيکم اريمع انحراف نيانگيم تعداد هاشاخص مؤلفه ابعاد
 و علمي تئهي اعضاي و پژوهشگران از استفاده
 در همگرا هايمهارت با کارآفرين و نخبه دانشجويان

 شرکت سسانؤم

28 2۵/4 701/0 2 ۵ 
ت

اقداما
 

ت
فرص

 
آفر
ي

 ن
مد
ي

ران
 

 و مالي هايانگيزه هواسط طلبيرقابت حس ايجاد
 حقوقي

28 93/3 9/0 1 ۵ 

 هايروش کشف براي کارکنان به معقول فرصت دادن
 کار انجام

28 14/4 7۵۵/0 2 ۵ 

 هايفعاليت در مشارکت براي استادان عمل آزادي
 وکارکسب

28 04/4 98/0 1 ۵ 

 در ريسك مديريت و رييپذريسك و روحيه ايجاد
 دانشگاه

28 34/4 ۶12/0 3 ۵ 

 اقدامات صندوق و نوآوري پژوهش صندوق تأسيس
 مراحل در ويژه مالي کمك براي دانشگاه آميزمخاطره

 شرکت شروع و رشد
28 21/4 819/0 3 ۵ 

 
 3باالتر از  نيانگيم يها را داراو شاخص هامؤلفه ابعاد، هيکل پانل، ياعضا که دهديم نشان 2و  1 جدول جينتا

 يارهاياز مع يكيکندال استفاده شد که  يهماهنگ بيخبرگان از ضر دگاهيد يحاسبه هماهنگم يدادند. برا صيتشخ
 دست آمد. به 1۶۶/0 بيضر نيدر دور اول ا و به توافق است دنيرس يبرا يعلم

 شده، مطرح عوامل مورد در پانل نظرانصاحب دگاهيد يابيارز و يدلف اول مرحله ياجرا از پس: يدوم دلف دور
 وجود( 3 از کمتر نيانگيم ي)دارا نييپا و متوسط تياهم با يشاخص و مؤلفه ابعاد، نظران،صاحب نظر نيانگيم براساس
 نيپس نظر و اول دور در اعضا نظر نيانگيم همراه به يشنهاديپ يهاشاخص و هامؤلفه ابعاد، يتمام ن،يبنابرا ؛نداشت
 و هامؤلفه ابعاد، از كيهر زانيم درباره را خود نظر دور نيا در اعضا. گرفت قرار پانل نظرانصاحب ارياخت در عضو همان

 ارائه شده است.  4و  3در جدول  ،دور دوم جيمدل اعالم کردند. نتا يدر طراح هاشاخص

 (یمدیریت یدوسوتوان بر یمبتن دانش يسازيتجار يهامؤلفه و)ابعاد  دوم دور یدلف کيتکن جینتا خالصه. 3 جدول
 نهيشيب نهيکم اريمع انحراف نيانگيم تعداد ابعاد ريمتغ

 يتيريمد يدوسوتوان

 ۵ 4 484/0 ۵/4 28 رانيمد يهنجار يهاتيحما
 ۵ 3 ۵29/0 3۵/4 28 رانيمد توانمندساز اقدامات

 ۵ 3 ۵۶2/0 3۵/4 28 رانيمد يزشيانگ اقدامات
 ۵ 3 ۵۵7/0 42/4 28 رانيمد نيآفرفرصت اقدامات

 (یسازمان یبر دوسوتوان یدانش مبتن يسازيتجار يها)شاخص دوم دور یدلف کيتکن جینتا خالصه. 4 جدول

ابعاد
مؤلفه 
ص 

شاخ
ها

 

تعداد
 

يم
انگ

ي
 ن

ف
حرا

ان
 

مع
ي

ار
 

کم
ي

نه
 

يب
يش

نه
 

تجار
ي

ساز
ش ي

دان
 

مبتن
 ي

بر
 

دوسوتوان
 ي

مد
ري

تي
 ي

حما
ي

ت

ها
هنجار ي

 ي

يم
ران

 بر مبتني دانشگاهي مديران هنجاري هايحمايت 

 شدانسازي تجاري
28 08/4 ۵28/0 3 ۵ 

 ۵ 4 ۵۵4/0 27/4 28 مديران اخالقي هايحمايت
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ابعاد
مؤلفه 
ص 

شاخ
ها

 

تعداد
 

يم
انگ

ي
 ن

ف
حرا

ان
 

مع
ي

ار
 

کم
ي

نه
 

يب
يش

نه
 

 ۵ 3 443/0 1۵/4 28 ايمشاوره و حمايتي هايگروه ايجاد

 ۵ 4 4۶2/0 3۵/4 28 دانشسازي تجاري راهبردهاي و اهداف به مدير تعهد

 ۵ 4 41/0 ۵/4 28 نوآور هايايده از مديران مالي حمايت

 در خصوصي بخش گذارانسرمايه از جانبههمه حمايت

 دانشگاهي هاييافته از حمايت
28 3۵/4 ۵29/0 3 ۵ 

 ۵ 2 ۵08/0 31/4 28 رقابت براي سالم و امن محيطي ايجاد

ت
اقداما

 
توانمندساز
 

مد
ي

ران
 

 به آنها ترغيب طريق از کارکنان توان و ظرفيت از استفاده

 دانشسازي تجاري
28 3۵/4 4۶2/0 3 ۵ 

 کار تجربه دانش و علمي صالحيت براساس افراد استخدام

 صنايع در
28 3۵/4 ۵89/0 4 ۵ 

 براي وکارکسب مهارت و کارآفريني آموزشي هايدوره

 دانشگاه در دانشجويان و انادتاس
28 23/4 ۵07/0 3 ۵ 

 تكميلي تحصيالت هايرساله و هانامهپايان موضع انتخاب

 هشد ارائه هايطرح بين در
28 3۵/4 ۵02/0 3 ۵ 

 بر کاربردي موضوعات تعريف به دانشگاهي انادتاس الزام

 کمبودها و مشكالت حل پايه
28 08/4 ۵28/0 2 ۵ 

 به تحقيقاتي و دانشگاهي مراکز علمي تئهي اعضاي تشويق

 راستاي در صنعت در ضروري کاربردي تحقيقات انجام

 آنها علمي مرتبه ارتقاي

28 27/4 ۵۶7/0 3 ۵ 

 ۵ 2 428/0 04/4 28 خارج از سرمايه جذب و بازارياي نحوه آموزش

 وکارکسب با مرتبط عمومي هايمهارت هايدوره برگزاري

 خدمات و محصول بازار توسعه براي
28 12/4 41۶/0 2 ۵ 

 براي شرکت در متنوع تحقيقاتي هايگروه دهيسازمان

 هاقابليت توانمندسازي
28 4 4۶۶/0 3 ۵ 

 ۵ 2 488/0 12/4 28 شرکت کارکنان روزبه و مدون آموزش خدمات ارائه

ت
اقداما

 
انگ

ي
زش

 ي
مد
ي

ران
 ۵ 2 404/0 42/4 28 دانشي شايستگي بر مبتني کارکنان شغلي ارتقاي 

سازي تجاري به نسبت دانشگاهي فعاالن در انگيزه ايجاد

 دانش
28 27/4 433/0 3 ۵ 

 جاي به آموزشي امنظ در گراييکيفيت به توجه

 گراييکميت
28 3۵/4 ۵33/0 3 ۵ 

 دانشجويان و علمي تئهي اعضاي و پژوهشگران از استفاده

 شرکت سسانؤم در همگرا هايمهارت با کارآفرين و نخبه
28 27/4 433/0 3 ۵ 

ت
اقداما

ت 
فرص

 

آفر
ي

 ن

مد
ي

ران
 ۵ 3 ۵93/0 4 28 حقوقي و مالي هايانگيزه واسطهبه طلبيرقابت حس ايجاد 

 انجام هايروش کشف براي کارکنان به معقول فرصت دادن

 کار
28 1۵/4 ۵13/0 3 ۵ 
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نه
 

وکسب هايفعاليت در مشارکت براي استادان عمل آزادي

 کار
28 27/4 ۵04/0 3 ۵ 

 ۵ 3 ۵04/0 27/4 28 دانشگاه در ريسك مديريت و رييپذريسك و روحيه ايجاد

مخاطره اقدامات صندوق و نوآوري پژوهش صندوق تأسيس

 شروع و رشد مراحل در ويژه مالي کمك براي دانشگاه آميز

 شرکت

28 19/4 ۵۶7/0 3 ۵ 

 ۵ 4 499/0 9۶/3 28 گيريتصميم مراجع در محقق نقوذ

 ۵ 3 ۵29/0 3۵/4 28 پژوهشگري روحيه و لهئمس حل مهارت و دانش

 ۵ 2 ۵09/0 31/4 28 ذاتي استعداد

 ۵ 3 ۵44/0 92/3 28 محض تحقيق از نشدن ارضا

 
 يتمام ز اين روا ؛دارد قرار 3 از باالتر خبرگان دگاهيد نيانگيم دوم، دور در که دهديم نشان 4و  3 جدول جينتا

دست آمد، پس از به ۵74/0 زيکندال ن يهماهنگ بيخبرگان قرار گرفتند. ضر دييموردتأ هاشاخص و هامؤلفه ابعاد،
 يسازمان يبر دوسوتوان يدانش مبتن يسازيو مدل تجار ليتكم ينظر، روش دلفبه اتفاق يابيو دستدور  نيا انيپا

 شد.  يينها
 انيم نظراتفاق ريز ليدال به که دهديم نشان پژوهش در يدلف دوم و اول دور جينتا: ينظرخواه توقف ليدال

 ابعاد، پانل ياعضا درصد 70 از شيب دوم دور در :داد انيپا دورها تكرار به توانيم و است شده حاصل پانل ياعضا
. دادند صيتشخ 3 از باالتر نيانگيم يدارا را يسازمان يدوسوتوان بر يمبتن دانش يسازيتجار يهاشاخص و هامؤلفه

در دور دوم نسبت به دور اول کاهش  هاشاخص و هامؤلفه ابعاد، تياهم زانيم درباره اعضا يهاپاسخ اريمع انحراف
شده در دور دوم  ييعوامل شناسا تياعضا درباره اهم يهاپاسخ يکندال برا يهماهنگ بيداشته است. ضر يريمگچش

کندال کامالً  بياز ضر زانيم نينفر بودند، ا 10از  شيپانل ب يکه تعداد اعضا نيدست آمد. با توجه به ابه ۶74/0
  .ديآيمعنادار به حساب م

 دوم و اول دور در لکندا توافق بیضر جینتا. 5 جدول

شاخص تعداد دورها خبرگان تعداد  کندال بیضر  يآزاد درجه  يداریسطح معن   

اول دور  82 28 1۶۶/0  83 000/0  

دوم دور  82 8 ۵74/0  83 000/0  

 
 دهديم نشان که آمدهدستبه ۶74/0 ،يدلف كيتكن دوم دور در کندال بيضر مقدار ۵ جدول جينتا اساس بر
 اتكا يدلف جينتا به توانيم که دهديم نشان يمعنادار سطح ن،يچنهم. است يخوب حد در رگانخب انيم نظروحدت

 يکم ليتحل يشده برا ييشناسا يهاشاخص و هامؤلفه ابعاد، و شد متوقف دوم دور در يدلف كيتكن بنابراين ؛کرد
 مورد استفاده قرار گرفت. 
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 گیرینتیجه و بحث
هاي جديد زمان قابليتصورت همدوسوتوان هستيم که به هايسازماننيازمند  ،نيراي ايجاد تحول در دنياي کنوب

اشته هاي موجود خود بهترين استفاده را دو ضروري موردنياز براي رقابت در محيط پويا را توسعه دهند و از قابليت
 يلياور). شدن عملكرد خود شوند مهيا کنند و باعث بهينه سازمان و عرصه را براي کارآفريني و ايجاد نوآوري در باشند

طور يناميك باشد، اگر مديريت بهقابليت پويا و ديك تواند مي کردند که دوسوتواني تنهااستدالل  (2008و توشمن، 
 که داد نشان پژوهش نيا جيتا. ندهي کندا سازماندرپي و از روي قصد و دانسته، منابع )سازمان( يا شرکت رپي

 هايگروه ايجاد مديران، اخالقي هايحمايتدر قالب  رانيمد يهنجار يهاتيحما مؤلفهچهار  با يتيريمد يدوسوتوان
 نوآور، هايايده از مديران مالي حمايت دانش،سازي تجاري راهبردهاي و اهداف به مدير تعهد اي،مشاوره و حمايتي
 براي سالم و امن محيطي ايجاد دانشگاهي، هاييافته از حمايت در خصوصي بخش گذارانسرمايه از جانبههمه حمايت
سازي تجاري به آنها ترغيب طريق از کارکنان توان و ظرفيت از استفاده قالب در ريمد توانمندساز اقدامات مؤلفه ،رقابت
 مهارت و کارآفريني آموزشي هايدوره صنايع، در کار تجربه دانش و علمي صالحيت براساس افراد استخدام دانش،
 بين در تكميلي تحصيالت هايرساله و هانامهپايان موضوع انتخاب دانشگاه، در دانشجويان و اندتااس براي وکارکسب
 تشويق کمبودها، و مشكالت حل پايه بر کاربردي موضوعات تعريف به دانشگاهي اندااست الزام شده، ارائه هايطرح

 ارتقاي راستاي در صنعت در ضروري کاربردي تحقيقات انجام به تحقيقاتي و دانشگاهي مراکز علمي تئهي اعضاي
کسب با مرتبط عمومي هايمهارت هايدوره زاريبرگ خارج، از سرمايه جذب و بازاريابي نحوه آموزش آنها، علمي مرتبه
 توانمندسازي براي شرکت در متنوع تحقيقاتي هايگروه دهيسازمان خدمات، و محصول بازار توسعه براي وکار

 ارتقاي قالب در رانيمد يزازشيانگ اقدامات مؤلفه شرکت، کارکنان روزبه و مدون آموزش خدمات ارائه و هاقابليت
 به توجه دانش،سازي تجاري به نسبت دانشگاهي فعاالن در انگيزه ايجاد دانشي، شايستگي بر مبتني نکارکنا شغلي

 و نخبه دانشجويان و علمي تئهي اعضاي و پژوهشگران از استفاده گرايي،کميت جاي به آموزشي نظام در گراييکيفيت
رقابت حس ايجاد قالب در رانيمد نيآفرصتفر اقدامات مؤلفه و شرکت سسانؤم در همگرا هايمهارت با کارآفرين

 عمل آزادي کار، انجام هايروش کشف براي کارکنان به معقول فرصت دادن حقوقي، و مالي هايانگيزه واسطه طلبي
 تأسيس دانشگاه، در ريسك مديريت و رييپذريسك و روحيه ايجاد وکار،کسب هايفعاليت در مشارکت براي استادان
 شرکت شروع و رشد مراحل در ويژه مالي کمك براي دانشگاه آميزمخاطره اقدامات صندوق و ورينوآ پژوهش صندوق

 در مديريتي يدوسوتوان نقش بخش در. است مؤثر مازندران استان ياسالم آزاد يهادانشگاه در دانش يسازيتجار در
 ،(2020و همكاران،  ريمحمدپورم ;2019 ،يو شجاع ريمحمدپورم) يهاافتهي با پژوهش يهاافتهي ،دانش يسازيتجار

، (2017 ان،يصادق)، (2019و همكاران،  يشهراب)، (2012و همكاران،  يفارس يداللهي)، (2017و همكاران،  شيرانديخ)
. است همسو (201۵و همكاران،  لياسماع)، (2018و همكاران،  جيپ)، (2018و پاول،  يلسكيهم) ،(2019 ،يو ج يش)

 عبارت به. کننديم فايا را ياساس نقشتوان دوسو يهاسازمان جاديا در ارشد رانيگفت مد توانيم افتهي نيا نييتب در
 يدوسوتوان يبرا ازيموردن طيشرا دادن توسعه و کردن توانمند در يديکل نقش هاسازمان دارش تيريمد ميت گر،يد

. 1(200۵توشمن، و  تياسم  ;200۶و همكاران،  نيلوباتك ;2004 ان،يو جول نايستيکر) کننديم اجرا يسازمان
 ريتأث تحت يريگميتصم ندايفر قيطر از را دوسوتوان يريگجهت ارشد تيريمد يهاميکه ت دهديم نشان قاتيتحق
مدت و بلندمدت کوتاه جينتا نيو ب شونديم ريدرگ يسازمان يطراح ماتيمنابع و تصم صيو در تخص دهنديم قرار

طور آشكار به ارشد تيريمد نديگوي( م2001ولبردا و همكاران ) .(200۵و توشمن،  تياسم) کننديم جاديتعادل ا
 يقبل هاييياستفاده از توانا واحدها و يبرخ به ديهاي جدييتوانا آوردن لهيبرداري را به وسبهره و اکتشاف انيتعادل م

ي موجود و هاييدارا انيم ايطور پوکند که منابع خود را بهيم اشاره يرانيبه مدو  کنديم تيريمد گر،يدر واحدهاي د

                                                           
1 Smith & Tushman 
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وکار اکتشاف و کسب ازهاييکـه تـوان درک و شناخت ن يرانيمـد .(2017 ان،ياغه چمر) دهنديم صينوآوري تخص
 رييگاي باشند از سختـزهيآم ـديبا رانيمـد ـنيهاي پژوهش و فناوري را داشـته باشـند. اسازمان برداري دربهره

 ني. امنفعـت نهيهز مبادله و ليتعد و جرح براي الزم ينيبواقع داراي و فكر آزاد ينانيها و کارآفرنهيهز به نسبت
 به که يرانيمد ؛هـاي پژوهش و فناوري وجودشان الزم استسـازمان کـردن اداره بـراي يولـ ابند،يکم البته رانيمد
وار رفتار دوسـوتوان ـديهاي پژوهش و فنـاوري باارشد سازمان ميت .هستند «تضاد در مستمر طوربه» آنها از يكي ريتعب

 ديکأ. ت(2014شاگرد،  فيل يديمج) هـاي پـژوهش و فنـاوري دوسوتوان نباشنداگـر کارکنـان سـازمان يکند، حت
ـر يثتأهاي دوسوتوان سازمان دآوردنيپد در زاننده،يانـدازهاي روشـن و برانگچشـم بر ارشد تيريمد ميت مستمر
برداري و اکتشاف را بهره يستيزهم کـه هسـتند ـريفراگ يانـدازها موجـد اهـدافشـمچ نوع نيا. دارد يريچشـمگ
هستند که بـر ضـرورت راهبـردي سازمان دوسوتوان و  ياندازهايچشم ،يياندازهاچشم نيچنـ نيگرداند. ايممكن م

 تيرياري و اکتشاف در سطح مدبردهاي بهرهتيفعال کردن كپارچهي. با دارند ديکأنفعان تمنفعت آن براي همه ذي
 يجنبه اشتراک يانداز و اصول ارزششوند، چشميم كينزد هـم بـه بخـش دو ـنيهاي مختلـف ارييگجهت ارشد،

 . (2013 ان،يبندر) ابندييم ياشتراک حالت زين ارشد تيريهاي مدپاداش کنند ويم ـدايپ

 ها و پیشنهادهامحدودیت
اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران و افراد مشغول به کار در مراکز  جامعه در پژوهش اين

هاي دولتي و غيرانتفاعي هدانشگا شامل تريسطح وسيع شود درلذا پيشنهاد مي است؛ شده رشد استان مازندران انجام
 گيرند. قرار توجه مورد ديگر کشور هاياستان سطح در

ها و مؤسسات تحقيقاتي با پرورش قابليت انجام دادن دو فعاليت کار علمي و گذاران و مديران دانشگاهبه سياست
ند، نه اينكه يك فعاليت را زمان اين فعاليت را در سطح سازمان و فرد بهبود بخشطور همسازي بهو تجاريتحقيقاتي 

هاي الزم براي پرورش و مديريت فردي محققان برگزار شود چنين، دورهکنار بگذارند و فعاليت ديگر را تقويت کنند. هم
 تنظيم کنند.تا محققان بتواند زمان خود را با توجه به اين دو تقاضا 

سازي تحقيقات اي منعطف براي تجاريشود که زمينهگذاران و مديران دانشگاهي پيشنهاد ميبه سياست
دانشگاهي ايجاد کنند که در آن، پژوهشگران دانشگاهي به تقسيم زمان و نقش خود بين آموزش و پژوهش 

ها( هاي مرتبط با کشف در دانشگاهتحقيقات )فعاليتسازي ها( و تجاريبرداري در دانشگاههاي مرتبط با بهره)فعاليت
 تشويق شوند.
دور از بوروکراسي خشك اداري و نداشتن ضمن منعطف ساختن ساختار سازماني، رسميت کم و به هادانشگاه

هاي موجود خود در گيري از فرصتوجود آورند تا عالوه بر بهرهتمرکز در تصميمات، تحولي در سيستم مديريت خود به
 هاي آينده و حرکت در مسير تغييرات نيز قدم بردارند.راستاي کشف فرصت
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