Jundishapur Education Development Journal
Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center
Year 11, No. 4, 2020 Winter Season

Developing a Commercialization Process Model of Knowledge with an
International Approach in Knowledge Based Companies
Afsaneh Arabi: ph.D. student, Department of Entrepreneurship Management, Aliabad Katoul Branch,
Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

Mahmoud Reza Cheraghali*: Faculty member, Department of Economics and Management,
Golestan University, Gorgan, Iran.

Mohammad Sharif Sharifzadeh: Faculty member, Department of Agricultural Extension and
Education, acuFlty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and
Natural Resources, Gorgan, Iran.

Mohammadbagher Gorji: Faculty member, Department of Management, Faculty of Management,
accounting, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

Abstract: This study aimed to create a platform for commercialization of research findings
and knowledge supply to the marketing and society, and its results can be effective in the
direction of technical and economic growth and consequently increase social welfare in
research institutions. Due to the low growth of knowledge-based companies in the country and
the need to think of ways to facilitate the success of these companies in global competition,
this study presented the business model of knowledge-building in knowledge-based
companies. This research was performed based on empiricist philosophy and with a deductiveinductive approach. The first step was to screen and identify the final characteristics of the
research. Based on the analysis of the qualitative content of the specialized interviews, a total
of 51 indicators were identified. Fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and
to identify the final indicators. Moreover, expert opinion upon Delphi technique was used to
measure the importance and validate the indicators. Data analysis was executed with
MaxQDA software. Finally, the results showed that environmental factors must first be
emphasized. Institutional readiness and support services increased entrepreneurial capacity
too. In addition, the spiritual resources extended with quality of the network also affected the
ability to manage the business. For successful commercialization of knowledge in the field of
knowledge-based companies, therefore, the existence of competitive support facilities and
credits for commercialization is mentioned to be essential.
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تدوین مدل فرآیند تجاری سازی...

اجتماعی و فرهنگی شور ن موضوع یارآفرینی داشیت

مقدمه
در ایران رشد تعداد مؤسسات آموزشی و پژوهشیی و
تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلیی
سیاس ی هییا و نرنام ی هییاف فعلییی در نژییش پییژوهش و
فناورف شرایط مناسبی را نیراف تسسییش شیر

هیاف

دانش ننیان فراهم رده اس  .اما مطالعیات نشیان میی
دهد

ار گرفت میشود .یکی از دالیل این امر عدم توج ییا
عوامل فیردف میؤ ر در شیکلگییرف ایین

شر

هاس  .در صورت شناخ این عوامل می توان نا

تقوی

هیا و

آنها گامی جدف در جه

نقاف آنها و در ادام
نرداش
شر

می

ایجاد این شر

شور ( اراد) صورت گرف

ن فعالی هایی در سطح

نرخی از دانشگاههاف شور منجر شده اس (زارع یکتیا
 .)1387در شر

هاف دانشننییان دانیش و اطالعیات

ن عنوان عامل تولید و افزایش روت مطرحشده و ااتصاد
ااتصییاد دانشننیییاد نزدییی

شییده اسیی (عظیمییی و

نرخوردارف .)1389
تجارفسازف تحقیق ن معناف تبدیل نتایج تحقیقات نی
محصوالت خدمات و فراینیدهایی اسی

ی میتواننید

موضوع معامالت تجارف ناشند (دووین  )2006لیذا نیر

نی رشید ااتصیادف جامعی

(میالنسی .)2017

ارنردف ردن نتایج تحقیق و ارزش آفرینیی ااتصیادف

هاف دانش ننیان پایی اصیلی ارتبیان صینع

دانشگاهند .ندیهی اس

اس

در عصر جدید از ااتصاد منبع ننیاد فاصیل گرفتی و نی

این روش تجارفسازف متر در دانشگاههیا نی

عدم شناخ

تصویب طرح توسیع

یارآفرینی در دانشیگاههاف

و

در شرایط نونی شور این

آن تس ید دارد .اهمی این دیدگاه ن تحقیق امیروزه نی
ایدرف اسی

ی نسییارف از شییورها نی نقییش آن در

شر تها نقیش مهمیی در تولیید محصیوالت نیوآور و در

توسیییع پیییی نردهانییید و آن را در ربس نرنامییی ها و

نتیج رشد ااتصادف و خود فایی شور ایفیا می ننید.

سیاسی هاف علمییی خییود اییرار دادهانیید و دانشییگاهها و

دستاوردهاف ناشی از طرحهاف پژوهشیی نایید نی طیور

مرا ز تحقیقاتی این شیورها تجارفسیازف تحقیقیات و

پیوست از طریق سرمای گذارف نی محصیو فراینید ییا

سب درآمید از فعالی هیاف تحقیقیی را از اولوی هیاف

نظامهاف نوین تبدیل شوند .دانشگاهها و سایر نهادهیاف
تولید ننده دانش ن عنوان تولید ننده نیروف محر ی
رشد ااتصادف در آینده نقشهاف نیشتر و پررنگ تیرف

خود ارار دادهاند تیا هیم نقشیی را در رشید و پیشیرف
شور ایفا ننید و هیم نودجی میورد نییاز نیراف ادامی
تحقیقات را فراهم نند (الهیارف فرد .)1390

ایفا می نند (آلیسون .)2012

در ایران نر اساس ماده ی

نا وجود واوف ن اهمی و لزوم تجارفسیازف دانیش در

دانشننیان مصوب  1389شیر

مؤسسات دانش ننیان عملکرد تجارفسیازف دانیش در

این صورت تعریف شده اس

شور ما ن نحو نایست و شایست اف صیورت نمیگییرد.

دانشننیان شر

اانون حمای

از شر

هاف

هاف دانشننییان نی
شیر

ها و مؤسسیات

یا مؤسس خصوصی یا تعاونی اسی

نر اساس تواعیات جامعی امیروز مسموریی دانشیگاههیا

ی نی منظور همافزاییی علییم و یروت توسییع ااتصییاد

ایفاف نقشیی پررنیگ و محیورف در توسیع ااتصیادف و

دانشمحور تحقیق اهیداف علمیی و ااتصیادف (شیامل

اجتماعی اسی  .ایین امیر درصیورت تحیو دانشیگاه از

گسییترش و ییارنرد اختییراع و نییوآورف) و تجارفسییازف

فضییاف سیینتی ی و یف ی خییود را تحقیییق و تییدریش

نتایج تحقیق و توسع (شیامل طراحیی و تولیید یاال و

میدانس ن دانشگاه ارآفرین امکان پذیر میناشید .در

خدمات) در حوزه فناورفهیاف نرتیر و نیا ارزش فیراوان

اییران نییا عنییایتی ی نرنامی سییوم توسییع ااتصییادف

ن ویژه در تولید نرمافزارهاف مرنوطی تشیکیل میشیود.
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ازآنجا ی تعرییف ایانونی فیو

اسیتیها و مشیکالت

اساسیی در ترسییم مؤسسییات دانشننیییان شییور دارد
(ایراداتی نظیر انهام در ارزشافزوده فراوان و عدم صح
همیشگی آن ن عنوان ویژگی این مؤسسات عدم اشیاره
ارشناسی لزوم حر ی

ن ندن

در حیوزه فناورفهیاف

نرتر ندون اشاره ن نیازهاف وااعی صنع در ی

شیور

و ی

درحا توسییع و عییدم اشییاره صییریح نی

حر

ن سوف تبدیل علم ن روت احسیاس میشیود.

دانشییگاهها نباییید تنهییا نی شییهری دانشییجویان وانسییت
ناشیند نلکی ناییید از طرییق شییر
درآمدزایی نند و تقویی

شیر

هاف دانیش ننیییان
هاف دانیش ننییان و

ایجییاد مرا ییز رشیید دانشییگاهی ناییید از اولوی هییاف
دانشگاهها ناشد .ننیانراین پیژوهش حاضیر نیا توجی نی

نییودن

جدید نودن موضوع شر

هاف دانش ننییان و ضیرورت

مؤسسات دانشننیان) نین تعریفی نمیتوانید مبنیاف

ایجاد و توسع این شر

ها نراف رشد ااتصادف شیور

تحلیلها ارار گیرد .ننانراین نا توج ن شرایط ااتصادف

و دستیانی ن ااتصاد پایدار و از طرفی وجیود نارسیایی-

و فنییاورف شییور ی ی

تعری یف تحلیل یی مناسییب نییراف

هاف نظرف ن ویژه در زمینی مید هیاف مفهیومی نی

مؤسسات دانشننیان ارائ میشود (فژارف و همکیاران

دنبییا ارائ ی

ییار وب زمین ی هییاف محیطییی مییؤ ر در

.)۱۳۹۲

تسسیش شر

هاف دانش ننیان در دانشگاههاس .

پژوهش حاضر علمی داراف س

یار رد اسی  .یار رد

او ؛ یار رد شییناختی اسی  .یعنیی دانییش موجییود در
زمین ی تجارفسییازف دانییش و میید هاف تجارفسییازف
دانش نا رویکرد نینالمللی و تس یر آنها نر موفقی

سب

روش کار
مطالع

یفی حاضیر از نیوع داده ننییاد نیا رویکیرد

اشتراوس و ورنین اس  .روش نظری داده ننیاد معموالً
نراف دستیانی ن نظری ن

ار میرود ولی ایین اانلیی

و ارها را ارتقا مینژشد و شناخ افراد سیازمان اعیم از

را نیز دارد ی از تکنیی هیاف آن در االیب روشهیاف

مدیران و صاحبنظران را در ایین موضیوعات خیاا نیاال

یفی دیگر استفاده شود (استراوس و رنین  .)1390نا

ی از ایین

استفاده از روش داده ننیاد میتوان مفاهیم را ن صیورت

مینرد .ار رد دوم؛ ار رد ارنردف اسی

مقول حل مسائل تلقی میشود .نتایج پژوهش حاضر نی
مدیران و صاحبنظران می

میی نید تیا نیا تحیو در

استقرایی از دادههاف یفی استژراج یرد و نی طرییق
معنیدارف در توسع نظری هاف مبتنی نر دادهها ن

ار

فراینیید تجارفسییازف و تیییییر در نگرشهییا دسترسییی

نرد .عالوه نر این تئورف داده ننیاد محاسن زیادف نیراف

آسان ن اهداف را در رانطی نیا تجارفسیازف دانیش نیا

شورهاف در حیا توسیع دارد زییرا نتیایج تحقیقیات

رویکرد نینالمللی میسر سازند .ار رد نهیایی پیژوهش

انعکاسی از شرایط وااعیی همیان شورهاسی  .تئیورف

حاضر ارائ الگوف فرایند تجارفسازف دانش نیا رویکیرد

داده ننیاد ن توسع تئورفهیاف «مییان دامنی » می

هاف دانشننییان در شیهر تهیران

می ند و این یکی از دالیل استفاده از این روش تحقیق

نینالمللی در شیر

ارآفرینیان حیوزه تجارفسیازف

نراف انجام پژوهش پیرامون پدیدههاسی زییرا تئیورف-

دانش نا رویکرد نینالمللی در دسیتیانی نی فرصی هاف

هاف نی دسی آمیده از طرییق تجرنیی اانیل آزمیایش

استک نقشی راه را نی

ارآفرینان نشان میدهد.

هستند (م

ن و الرک .)2006

نییا توجی نی وانسییتگی شییدید واحییدهاف دانشییگاه آزاد

حجم نمون در مطالعاتی

اسیالمی نی شیهری هاف دانشیجویی ضیرورت تسسییش

انجام میشوند معموالً نیین  ۵تیا  ۲۵نفیر توصیی شیده

هاف ااتصیادف و

اس  .ن طور لی فرایند مصاحب در تحلییل یفیی تیا

شر

هاف دانش ننیان و ایجاد شر

نیا روش یفیی و مصیاحب
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رسیدن ن اشباع نظیرف ادامی پییدا می نید (رنجبیر و

عقاید و اندیش هاف استژراج شده جمعآورف و تحلییل

همکییاران 1391؛ جاللییی 1391؛ الییوانی و نییودالیی

دادهها را هدای

ردند .این فرایند تیا انتهیاف پیژوهش

 .)1391همچنیییین نیییراف نمونییی گیرف خبرگیییان از

ادامی یافی  .سی مرحلی

روشهاف غیراحتمیالی و هدفمنید توصیی شیده اسی

منسجم منظم و مشیروح نظریی نی

(نادرففر و همکاران  .)1396ننانراین در پژوهش حاضر

عبارت نودند از :مرحل او ) دگذارف ناز :دگذارف نیاز

فرایند نمون گیرف تا رسیدن ن اشباع نظرف ادام یاف .

ترین جزءهیاف

دگیذارف ی نیراف تکیوین

تجزی مجموع گردآورف شده ن

و

یار رفتی نودنید

جامع آمیارف ایین پیژوهش شیامل خبرگیان فعیا در

مفهومی ممکن اس

(مکیزاده و همکاران  .)1391این

هاف دانش ننیان در شیهر تهیران نیود ی داراف

نوع دگذارف می

نی خلیق مجموعی اف از مفیاهیم

مدرک تحصیلی مرتبط در زمینی تجارفسیازف دانیش

دس او می ند

ضیمن اینکی ریشی در دادههیاف

نوده و در این حوزه داراف تسلیفات علمی در االب تیاب

خام دارنید انتزاعیی هیم هسیتند .پژوهشیگران در ایین

و مقالیی نودنیید .نییر اسییاس ویژگیهییاف دموگرافییی

مرحلیی خییط نیی خییط دادههییا را نییازنگرف نمییوده و

خبرگان تعداد  3نفر از خبرگان نیین  30تیا  40سیا

فرایندهاف آن را تشژیص داده و نا استفاده از لمیات و

سن داشتند .تعیداد  5نفیر از خبرگیان نیین  40تیا 50

عبارات آنها را دگذارف نمودند .سپش نا مقایس میداوم

سا و تعداد  3نفر از آنها ناالف  50سا سین داشیتند.

دها از نظر تشان و تفاوت در مفاهیم مقوالت فرعیی و

تعداد  3نفر از خبرگان میذ ور داراف میدرک تحصییلی

از آنهیا

شر

اصلی شکل گرفت و ویژگیهیا و انعیاد هیر یی

ارشناسیارشد و تعداد  8نفیر داراف میدرک تحصییلی

تعیین گردید .مرحل دوم) دگیذارف محیورف :در ایین

ننده در

ی نی آن دگیذارف محیورف گفتی میشیود

د ترف نودند .تعداد  4نفر از خبرگیان شیر
مصاحب داراف  10سا سانق

مرحل

یارف و تعیداد  7نفیر از

پژوهشگران یکی از مقول ها را ن عنوان مقولی محیورف

آنها ناالف ۱۰سا سیانق ارف در زمینی تجارفسیازف

انتژاب یرده و آن را تحی عنیوان پدییده محیورف در

دانش داشتند .در نژش یفی ایین مطالعی نی صیورت

مر ییز فراینیید مییورد ییاوش اییرار داده و ارتبییان سییایر

هدفمند ن انتژاب نمون پرداخت شده و نر ایین اسیاس

مقول ها را نا آن مشژص می ند .ارتبان سایر مقول ها نا

 11نفر از افراد واجید شیرایط در ایین مطالعی شیر

مقول محورف در پینج عنیوان نی شیرح ییل میتوانید
تحقق داشت ناشد (رضایی  .)1396الف) شیرایط علیى:

ردند.
تحلیل دادهها نا استفاده از نرم افیزار MAXQDA10

این شرایط ن حوادث و واایعی داللی می نید ی نی

و نا رویکرد گرانیدد تئیورف ( دگیذارف نیاز محیورف و

واوع یا رشد پدیدهاف منجر میشود (استراس و ورنین

انتژانی) انجام شید .نیراف ایین منظیور در حیین انجیام

)1390؛ ب) شرایط زمینی اف :شیرایط خاصیی ی نیر

مصاحب اطالعات ضبط میشد سپش ن منظور تجزی

راهبردها تس یر میگذارند؛ ج) شرایط مداخل گر :شیرایط

و تحلیل در نرمافزار فایلهاف صیوتی پییاده شیده و نی

زمین اف عمومی

نیر راهبردهیا تیس یر میگذارنید؛ د)

صورت متن تایپ شدند .جمعآورف و تحلیل دادههیا در

راهبردها :نشها ییا نیر هیم نشهیاف خاصیی ی از

مطالعات داده ننیاد از انتداف ار ن صورت موازف و هم-

پدیده محورف منتج میشود؛ ه) پیامیدها :خروجیهیاف

زمان ناهم پیش میرنید .تحلییل دادههیا نعید از شیروع

حاصییل از نی

ییارگیرف راهبردهییا (دانییائیفرد و امییامی

اولین گامهاف جمعآورف دادههیا آغیاز گردیید و سیپش

.)1389
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شکل .۱مدل پارادایمی کدگذاری محوری (بازرگان )1387

)Figure 1. Axial coding paradigm model (Bazargan 2008

مرحل سیوم) دگیذارف انتژیانی :دگیذارف انتژیانی

خبرگان غیرشر

یافت ی هاف مراحییل دگییذارف ابلییی را گرفت ی مقول ی

هیئییی علمیییی دانشیییگاه و دو دانشیییجوف د تیییراف

محورف را انتژاب می ند ن شکلی نظاممنید آن را نی

ارآفرینی) استفاده و پش از دریاف نظرهاف اصیالحی

دیگر مقول ها رنط میدهد آن روانط را ا بات می نید و

ویرایش الزم انجام و مد نهایی ارائ شید .همچنیین از

مقول هایی را

ن نهبود و توسع نیشترف نییاز دارنید

ننده پژوهش (یی

هار معیار مبی نراف نررسی اانلیی

نفیر از اعضیاف

اعتبیار اانلیی

تکمیل می نید (دانیائیفیرد و امیامی  .)1389نیر ایین

انتقا

اساس در طی دگذارف انتژیانی امتزاجیی تحلیلیی نیر

عبارتند از ضریب هولستی ضریب پی اسیکات شیاخص

طبقیات نیا یکیدیگر

اپاف وهن (وانگ 2012؛ عانیدف و همکیاران 1390؛

تلفیق شیدند و فراینیدهاف اجتمیاعی اساسیی توصییف

رنگرییییز و همکیییاران  )1396و آلفیییاف رپینیییدروف

گردید .حاصل این مرحل مقول اصلی نود ی نیا سیایر

( رپیندروف  .)2018میزان همبستگی دیدگاه خبرگان

روف تمام مراحیل صیورت گرفی

مقول ها ارتبان داش

آنها را توضییح داد و در حقیقی

اانلی

تسیید و اطمینان پذیرف اسیتفاده شید

نا محاسب ضریب هولستی ( )PAOییا «درصید توافیق

نتیج پاالیش شده دهاف اولی نود (گالیزر و هولتیون

مشاهدهشده»  0/812نی دسی آمید ی مقیدار اانیل

 .)2006نا مقول ها شناسیایی شیده در دادههیا مفیاهیم

نی روش هولسیتی

توسع یافتند و این مقول ها در االب ی
متصل شدند و ی

مسیر نی هیم

شکل روای گون از تئورف در حیا

پیدایش از جملی مفیاهیم تعیاریف مفهیومی و روانیط
توسع یاف  .روای نارهیا و نارهیا نازنویسیی گردیید تیا

توجهی اس  .نا توج ن ایراداتی

وارد اس شاخص پی-اسکات نیز محاسب شد

آن  0/81ن دس آمده اس  .هارمین شاخص نیرآورد
اعتبار تحقیقیات یفیی شیاخص اپیاف یوهن اسی .
شاخص اپاف وهن در مطالع

نونی  0/70ن دسی

تبیینی از تئورف در حا پیدایش حاصل گیردد ی نی

آمده اس  .در نهای

وضوح نیان شده انسیجام منطقیی داشیتند و مینعکش

شد و میزان آن در  0/84نرآورد گردید.

ننده دادهها نودند (ون اسکاتر .)2012
در مطالع حاضر نراف تسیید اعتبار و مقبولی دادههیا از
دو روش نییازنینی توسییط مشییار

ننییدگان و مییرور

میزان

نیز از آلفاف رپینیدروف اسیتفاده

یافتهها
نراساس تجزیی و تحلییل صیورت گرفتی طیی سی
مرحل

دگیذارف نیاز دگیذارف محیورف و دگیذارف
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انتژییانی از  11مصییاحب صییورت گرفت ی تعییدادف یید

شکل گرفتی نیا شیکل اصیلی الگیوف پیارادایمی (مید

استژراج شید ی در تحلییل یدها نی شناسیایی 51

الگویی) اسیتراوس و یورنین تطیانق دارد .ایین الگیوف

از دسیت نندف آنهیا

مقول فرعی منجر گردید .در نهای

 13مقول اصلی اسیتژراج شید .همچنیین روانیط نیین
مقول هاف ن دس

آمده در دادهها نشان داد

پارادایمی در شکل  2نشان داده شده اس

در ادام

ن تشریح مقول هاف الگوف مذ ور پرداخت میشود.

الگیوف

جدول  .۱مقولههای اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبههای پژوهش

Table 1. Main and sub-categories extracted from research interviews
ابعاد

مقوله اصلی

مقوله فرعی

آمادگی نهادی

قوانین و مقررات حمایت کننده از تجاریسازی دانش و فناوری در سطح بینالمللی ،قوانین و مقررات مالکیت فکری متضممن
تجاریسازی دانش و فناوری با رویکرد بینالمللی ،استانداردهای کیفی در حوزه کاری شرکتهای دانشبنیان

(قوانین و مقررات)

دسترسی به نظام جامع اطالعات دانش و فناوری در سطح بینالمللی در حوزه کاری شرکتهای دانشبنیان ،در دسترس بودن
خدمات حمایتی،

تسهیالت و اعتبارات حمایتی رقابتی برای تجاریسازی در حوزه شرکتهای دانشبنیان ،امکان دسترسی شرکتهای دانشبنیان

زیرساختها و منابع

به مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز از خارج کشور ،در دسترس بودن نیروی متخصص برای پیشبرد تجاریسمازی شمرکتهای
دانشبنیان ،در دسترس بودن آموزشهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای پیشبرد تجاریسازی در سطح بینالمللی

محیطی

چشم انداز و قابلیت بینالمللی رویدادهای کارآفرینی فناورانه (استارتاپ ،فن بازارها ،جشنواره ها و جموایز  ،)...آممادگی
مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری و نهادهای مرتبط برای پیشبرد تجاریسازی در سطح بینالمللی ،آمادگی مؤسسات علمی و

ظرفیت کارآفرینی

دانشگاهی و شبکه ملی آزمایشگاهی برای تجاریسازی دانش و فناوری در سطح بینالمللی ،سالمت و ثبات بمازار سمرمایه در

فناورانه

حوزه کاری شرکتهای دانشبنیان ،گشودگی بازار شرکتهای دانشبنیان به سرمایه گذاری و شراکت خارجی ،رقابت پمذیری
بازار شرکتهای دانشبنیان
شهرت بینالمللی زیست بوم شرکتهای دانشبنیان کشور ،وجود شرکتهای دانشبنیان داخلی جهان زاد ،وجود تجربمههای

سرمایه معنوی

موفق از بین شرکتهای دانشبنیان در زمینه تجاریسازی در سطح بینالمللی
وجود شرکتهای میانجی یا تسهیلگر برای ارائه خدمات حمایتی در مبادالت تجاریدانش و فنماوری در سمطح بینالمللمی،
دیپلماسی علمی و فناوری برای تسهیل مبادالت تجاری در حوزه کاری شرکتهای دانش بنیمان ،ائمتال و انسمجام شمبکهای

کیفیت شبکه

شرکتهای دانشبنیان داخلی

نا استناد ن داده هاف جدو  1مقول هاف اصلی الگیوف
فراینیید تجارفسییازف دانییش نییا رویکییرد نینالملل یی در
شر

یافت هاف تحقیقاتی مبتنی نر گزیدارهاف مژتلف عرض
نهرهنییردارف از ارزش ننگییاه یییا شییر

زیسیی نوم و

هاف دانشننیان در شهر تهیران شیامل آمیادگی

ااتصاد الن میناشند .مقول هاف فرعی مرنیون نی هیر

نهیییادف (ایییوانین و مقیییررات) خیییدمات حمیییایتی

مقولی اصییلی در  6پییارادایم شییامل شییرایط زمینی اف

زیرسییاخ ها و منییانع رفییی
سرمای معنوف یفی

ییارآفرینی فناورانیی

شبک اانلیی

میدیری

سیب

و ییار زای یش و نییرآیش ای یده تبیییین مفهییوم تییدوین
پیشنهاده ارزش /آمادهسازف

شرایط علی مقول محورف شرایط مداخل گر راهبردها
و اادامات و پیامدها ایرار گرفت انید .در شیکل  2مید
پارادایمی الگوف فرایند تجارفسیازف دانیش نیا رویکیرد
نینالمللی در شر

هاف دانیش ننییان در شیهر تهیران

ارائ شده اس .
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شکل .۲مدل پارادایمی الگوی فرایند تجاری سازی دانش با رویکرد بینالمللی در شرکتهای دانش بنیان در شهر تهران

Figure 2. Paradigm model of knowledge commercialization process model with international approach in
knowledge-based companies in Tehran

حمییایتی ناعییز افییزایش رفیی

بحث و نتیجهگیری
پییژوهش حاضییر نییا هییدف ایجییاد نسییترهایی نییراف

ارآفرینانی میشییود.

همچنین سیرمای معنیوف در نیار یفیی
اانلی

مدیری

شیبک نیر

سبو ار تس یر میگذارد .نراف موفقی
هاف دانیش ننییان

تجارفسازف یافت هاف تحقیقاتی و عرض دانش ن نیازار

تجارفسازف دانش در حوزه شیر

و جامع صورت گرف  .نتایج نشان داد نژس نایید نیر

وجییود تسییهیالت و اعتبییارات حمییایتی راییانتی نییراف

عوامل محیطی تس ید شیود .آمیادگی نهیادف و خیدمات

تجارفسازف الزامی اس  .تجارفسازف تحقیق ن معناف
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تبییدیل نتییایج تحقیقییات نیی محصییوالت خییدمات و
میتوانند موضوع معیامالت تجیارف

فرایندهائی اس

مانند رفاه نیشتر شف و استفاده مؤ ر از منیانع حفی
منییانع طبیعییی افییزایش سییرمای فکرف و سییایر عوامییل

ناشند (دووین  )2006لیذا نیر یارنردف یردن نتیایج

تس یرگذار در افزایش استاندارد و یفیی

تحقیق و ارزش آفرینی ااتصادف آن تس ید دارد .اهمی

(نقشی جییامع علمییی شییور  .)1389الگییوف فراینییدف

این دیدگاه ن تحقیق امروزه ن ادرف اس

زنیدگی اسی

نسییارف

تجارفسازف دانش در سطح نینالمللیی نشیان میدهید

از شورها ن نقش آن در توسع پی نردهانید و آن را در

نژس ناید نیر عوامیل محیطیی تس یید شیود .آمیادگی

ربس نرنام ها و سیاس هاف علمی خود ایرار دادهانید و

نهییادف و خییدمات حمییایتی ناعییز افییزایش رفییی

دانشگاهها و مرا ز تحقیقاتی این شیورها تجارفسیازف

ارآفرینان میشود .همچنین سیرمای معنیوف در نیار

تحقیقات و سیب درآمید از فعالی هیاف تحقیقیی را از

سیب و یار تیس یر

یفی شیبک نیر اانلیی میدیری

اولوی هاف خود ارار دادهاند تا هم نقشیی را در رشید و

میگذارد .نراف موفقیی تجارفسیازف دانیش در حیوزه

شور ایفا نند و هم نودج مورد نیاز را نیراف

هاف دانشننیییان وجییود تسییهیالت و اعتبییارات

پیشرف

ادام تحقیقات فراهم نند(الهیارف فرد .)1390
تجارفسازف واتی آغاز میشود

ی

سب و یار نی

شییر

حمییایتی راییانتی نییراف تجارفسییازف الزامییی اسیی .
دسترسییی شییر

هاف دانشننیییان نیی مییواد اولییی و

عنوان شیوههاف نراف استفاده از پیشیرف هاف علمیی و

نهادهاف مورد نیاز از خارج شور ی

دانشهاف نوین نا هدف پاسی نی نییاز نیازار از طرییق

دیگر در این زمین اس  .ناید نیروهاف متژصیص نیراف

طراحی توسیع سیاخ و تولیید و نازارییانی و شیامل

پیشیییبرد تجارفسیییازف شیییر

هاف دانشننییییان در

تالشهییاف نعییدف نییراف ارتقییاء محصییو ایجییاد شییود.

دسترس ناشد .همچنین آموزشهیاف فنیی و تژصصیی

انتژاب مد تجارفسازف مبناف این فراینید و انتژیاب

مورد نیاز نراف پیشبرد تجارفسازف در سطح نینالمللی

راهبییرد تجارفسییازف در الییب ایین فراینیید اسی و نی
انتژاب مسیرف
از ی

ی

اس  .پش از آن عوامل فراینیدف ایرار دارنید.

سازمان ن وسیل آن اصید دارد

عوامل فرایندف شیامل سیازو ارهاف مرنیون نی خلیق

نوآورف و محصوالت حاصل از آن در آمد و سیود

پرورش و نهرهنردارف از اییدههاف دانشمحیور میناشید.

هر دام میتوانید

در نهای نییز عوامیل مرنیون نی دسیتاوردها در سیطح

تجارفسازف و از سیوف دیگیر

و در سطح ااتصاد الن شیور ایرار میگیرنید.

ن دس آورد اشاره دارد عواملی
از ی

نا اهمی

زیرساخ حییاتی

سو عامل موفقی

مانع موفقی آن ناشد .شناسایی این عوامل میتوانید در
توسع تجارفسازف دانش در شر
ارزشمندف ایفا نماید.

هاف مژتلف نقیش

یکی از اهداف در این پژوهش

شناسیایی عوامیل میؤ ر موانیع و مید هاف مژتلیف
تجارفسازف در شر

هاف دانشننیان اس .

هییدف اصییلی شییر

هاف دانییش ننیییان تولییید

شر

نراف نهبود توانمندف شر

هاف دانشننیان در هر ی

از این مراحل پیشنهادهایی ارنردف ارائ شده اس .
پیشنهادهاف پژوهش
 انجام پژوهشهاف مسئل محور در تحقیقات دانش
ننیان و مدیری آموزشی
 فرهنگسییییازف و نهادینیییی

ییییردن فرهنییییگ

محصییوالت دانشننیییان و خلییق ارزش ااتصییادف تولییید

تجارفسییازف در دانشییگاهها و مرا ییز تحقیقییاتی

روت و تبدیل دانش ن درآمد و پو اسی و منظیور از

دانش ننیان

تولید روت مفهومی فراتر از تولید پو و شامل عواملی
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 ایجییاد مرا ییز نازاریییانی و سییفارشگیرف خییاا
تحقیقات دانشننیان و مدیری آموزشی
 ایجاد دفیاتر ارتبیان نیا صینع و انتقیا فنیاورف
خاا فناورفهاف آموزشی و انسانی
 ایجییاد مرا ییز آموزشییی نییراف آمییوزش مییدیران
آموزشییی سییازمانها در نیییار فعالییی اصیییلی
دانشگاهها
هاف انشیییعانی وییییژهاف

 ایجیییاد نرنییید و شیییر

فناورفهاف انسانی و آموزشی
 نکار نستن نتایج تحقیقات در محیط وااعی و ارائی
گزارش از نتایج آن
 سرمای گذارف روف فرانشیز آموزشی در دانشیگاه و
دانشکدههاف علومترنیتی و مدیری آموزشی
 تیییر نظام ارتقا اعضاف هیئ علمی و سیاس هاف
دانشیگاهها و مرا یز تحقیقیی در جهی گسییترش
رویکیییرد تجارفسیییازف از جملییی راهکارهیییاف
سو دادن تحقیقات مدیری

پیشنهادف در جه

.آموزشی ن سوف تجارفسازف میناشند
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مجل ف توسع ف آموزش جندفشاپور
فصلنام ف مر ز مطالعات و توسع ف آموزش علوم پزشکی
سا یلزدهم شماره  4زمستان 99

تدوین مدل فرایند تجاریسازی دانش با رویکرد بینالمللی در شرکتهای آموزشی دانشبنیان
افسانه عربی :دانشجوف د ترا گروه مدیری

ارآفرینی واحدعلی آناد تو دانشگاه آزاد اسالمی علی آناد تو ایران.

محمود رضا چراغعلی* :عضو هیئ علمی گروه ااتصاد و مدیری

دانشگاه گلستان گرگان ایران.

محمد شریف شریف زاده :عضو هیئ علمی گروه ترویج و آموزش شاورزف دانشکده میدیری

شیاورزف دانشیگاه علیوم

شاورزف و منانع طبیعی گرگان ایران.
محمد باقر گرجی  :عضو هیئ علمی گروه مدیری

دانشکده مدیری و حسیاندارف واحید علیی آنیاد تیو دانشیگاه آزاد

اسالمی علی آناد تو ایران.

چکیده :پژوهش حاضر نا هدف ایجاد نسترهایی نراف تجارفسازف یافت هاف تحقیقاتی و عرضی دانیش نی نیازار و
جامع صورت گرف و نتایج آن می تواند در راسیتاف رشید فنیی و ااتصیادف و نیالتبع افیزایش رفیاه اجتمیاعی در
مؤسسات تحقیقاتی مؤ ر وااع شود .نظر ن رشد می شر
تسهیل شرایط موفقی
شر

این شر

هاف دانشننیان در شیور و لیزوم ارهاندیشیی نیراف

ها در راان جهیانی در مطالعی حاضیر نی ارائی مید تجارفسیازف دانیش در

هاف دانشننیان پرداخت شده اس  .این پژوهش مبتنی نر فلسف تجرن گرایان نوده و نیا رویکیردف ایاسیی-

استقرایی انجام شد .در گام نژس ن غرنالگرف و شناسایی شاخصهاف نهایی پژوهش پرداخت شد .نر اساس تحلیل
محتواف یفی مصاحب هاف تژصصی انجام شده در مجموع  ۵۱شیاخص شناسیایی شید .نیراف غرنیا شیاخصها و
شناسایی شاخص هاف نهایی از رویکرد دلفی فازف استفاده شد .جه سنجش اهمی و اعتبارسینجی شیاخصها نیا
تکنی

دلفی از دیدگاه خبرگان استفاده میشود .تحلیل دادههاف پژوهش نا نرمافزار  MaxQDAانجام شد .نتیایج

نشان دادنژس ناید نر عوامل محیطی تس یید شیود .آمیادگی نهیادف و خیدمات حمیایتی ناعیز افیزایش رفیی
ارآفرینان می شود .همچنین سرمای معنوف در نار یفی شبک نر اانلی میدیری
نراف موفقی تجارفسازف دانش در حوزه شر

سیبو ار تیس یر میگیذارد.

هاف دانش ننیان وجود تسهیالت و اعتبارات حمایتی راانتی نراف

تجارفسازف الزامی اس .
واژگان کلیدی :تجارفسازف دانش نازاریانی نینالملل شر

هاف دانشننیان.

واژگان کلیدی :تفکر ارآفرینی تعهد حرف اف ا رنژشی اساتید سرمای فکرف

*نویسنده مسؤول :عضو هیئ علمی گروه ااتصاد و مدیری

دانشگاه گلستان گرگان ایران.
Email: m.cheraghali@gu.ac.ir
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