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Abstract

Despite accepting the commercialization of knowledge as one of the tasks of universities, numerous 
pieces of evidence from around the world indicate that a large number of conducted researches 
have been technically successful, but a small percentage of them have achieved success in the field 
of commercialization. Commercialization of research has been widely spread in recent decades as a 
new approach in academic research. Commercialization of university researches is the most important 
responsibility of universities in linking universities with industry and sustainable development. One 
of the main reasons for comprehensive development in developed countries is the attention to the 
commercialization of research and innovative ideas in the field of technology. The purpose of this 
research is to design a model of academic research commercialization based on previous studies, 
considering the important role of academic research commercialization in the development of the 
industry and economy of each society. The present article tries to systematically review the findings of 
studies in this regard using the meta-combined method. In this study, the seven-step model, by Barroso 
and Sandlowski (2007) is used and based on the formation process and output achievement, to analyze 
the pay. For this purpose, by referring to the valid documents available on the electronic sites, 57 articles 
were reviewed and finally, 23 articles were approved and the categories were extracted in the form of a 
model with four components: Research, development, and market entry, functions and decisions were 
identified. The validity of the analysis was assessed using the kappa coefficient, which was equal to 
0.78. The results showed that since the models studied in the research sources section, almost all of 
them have been presented by the authors for commercialization in the private sector as well as product 
development, The main pattern of commercialization is divided into four parts: research, functions, 
decisions, and development and market entry.

Keywords: Commercialization, Academic Research, Application of Commercialization, Linking the 
University with the Industry, Meta-Synthesis. 
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چکیده

علی رغـم پذیـرش تجاری سـازی دانـش بـه  عنـوان یکی از وظایف دانشـگاه ها، شـواهد متعددی از سراسـر جهـان حاکی از آن 
اسـت کـه تعـداد کثیـری از تحقیقـات انجام شـده از نظر تکنیکـی موفق بوده انـد، اما درصـد اندکی از آنهـا در زمینه تجاری سـازی 
بـه موفقیـت دسـت  یافته اند� تجاری سـازی تحقیـق در چند دهه اخیر بـه  عنوان رویکردی جدید در تحقیقات دانشـگاهی گسـترش 
فـراوان یافتـه اسـت� امـروزه تجاری سـازی پژوهش هـای دانشـگاهی، مهم ترین مسـئولیت دانشـگاه ها در پیوند دانشـگاه با صنعت 
و توسـعه پایـدار اسـت� یکـی از دالیـل اصلـی توسـعه همه جانبـه در کشـورهای توسـعه یافته توجه بـه تجاری سـازی پژوهش ها و 
ایده هـای نوآورانـه در عرصـه فنـاوری اسـت� هـدف از این تحقیق بـا توجه به نقـش مهم تجاری سـازی پژوهش های دانشـگاهی 
در پیشـرفت صنعـت و اقتصـاد هـر جامعـه، طراحـی الگـوی تجاری سـازی پژوهش هـای دانشـگاهی مبتنـی بـر مطالعـات قبلـی 
اسـت� مقالـه حاضـر در تـالش اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش فراترکیـب، یافته هـاي مطالعات صـورت گرفتـه در ایـن خصوص را 
بـه  صـورت نظام منـد بررسـی کـرده که در ایـن پژوهش از مدل هفت گامِی، باروسـو و ساندلوسـکي )2007( اسـتفاده شـده اسـت 
و بـر اسـاس فراینـد شـکل گیري و دسـتاورد خروجـی، بـه تحلیـل آنهـا بپـردازد� براي ایـن منظور، بـا مراجعـه به اسـناد و مدارک 
معتبـر قابل دسـترس در سـایت هاي الکترونیکـی تعـداد 57 مقالـه موردبررسـی قرار گرفـت و نهایتـًا 23 مقاله تأیید شـد و مقوالت 
استخراج شـده در قالـب الگویـی بـا چهـار مؤلفـه: انجـام تحقیق، توسـعه و ورود بـه بـازار، کارکردها و تصمیم ها شناسـایی شـدند� 
اعتبـار تحلیـل بـا اسـتفاده از ضریـب کاپـا ارزیابـی شـد کـه مقـدار آن برابر بـا 0.78 شـد� نتایـج پژوهـش نشـان داد ازآنجایی که 
الگوهـای مـورد بررسـی در بخـش بررسـی منابـع تحقیـق تقریبـًا همگـی بـرای تجاری سـازی در بخـش خصوصی و نیز توسـعه 
محصـول، از سـوی نویسـندگان ارائـه  شـده اند، الگوی اصلی تجاری سـازی را بـه چهار بخش انجـام تحقیق، کارکردهـا، تصمیم ها 

و توسـعه و ورود بـه بـازار تقسـیم کرده اند�

کلیدواژه ها: تجاری سازی، پژوهش های دانشگاهی، کاربرد تجاری سازی، پیوند دانشگاه با صنعت، فراترکیب�
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مقدمه 
دانـش در عصـر اقتصـاد دانش بنیـان بـه  عنـوان موتـور 
محـرک اقتصـاد، عامـل ارتقـاي بهـره وری و حـل مسـائل 
اقتصـادي، اجتماعـي، سیاسـي، فرهنگـي و زیسـتي اهمیـت 
ویـژه ای دارد� در اقتصـاد دانش بنیـان، نظـام پژوهـش و تولید 
علـم بـه  عنوان مخـزن و مرکز اساسـي دانش و منابـع بالقوه 
ایده هایی اسـت کـه این ایده ها بایسـتي به محصـوالت مورد 
نیـاز جامعـه و بـازار تبدیـل شـود ]1[� طی دهه های گذشـته، 
دسـتخوش  دانشـگاه ها  برنامه هـای  و  اهـداف  مأموریت هـا، 
تغییـرات بسـیاری شـده اند� در گذشـته، یـک دانشـگاه فقـط 
مسـئولیت آمـوزش  و پـرورش را بـر عهـده داشـت� اولیـن 
حرکت در سیسـتم دانشـگاهی در اواخر قـرن نوزدهم و انجام 

تحقیقـات را بـه عملکردهـای خـود اضافه کـرد ]2[� 
در اواخر قرن بیسـتم، در آمریکا، نگرانی از کاهش رقابت 
ملـی با توجه بـه فناوری های پیشـرفته و افزایـش روند انتقاد 
در دانشـگاه ها بـه دلیـل توجـه صرف بـه فناوری هـای جدید 
و عـدم توجـه به اسـتفاده از آنها، وجود داشـته اسـت و باعث 
شـکل گیری تعاریف جدیـدی از نقش سیسـتم های تحقیقاتی 
عمومـی شـد ]2[� در همیـن راسـتا، جنبش آکادمیـک دوم بر 
اسـاس مشـارکت در توسـعه اقتصـادی اتفـاق افتـاد� بـه این 
معنـا، دانشـگاه ها قـرار بـود عـالوه بـر آمـوزش و تحقیـق، 
مسـئولیت های اقتصـادی را نیـز بر دوش خود داشـته باشـند 

]3؛ 4[� 
علی رغـم پذیـرش تجاری سـازی دانـش به  عنـوان یکی 
از وظایـف دانشـگاه ها، شـواهد متعـددی از سراسـر جهـان 
حاکـی از آن اسـت کـه تعداد کثیـری از تحقیقات انجام شـده 
از نظـر تکنیکـی موفـق بوده انـد، امـا درصـد اندکـی از آنهـا 
بـه موفقیـت دسـت  یافته انـد ]5[�  در زمینـه تجاری سـازی 
تجاری سـازی تحقیقـات و دانش تولید، فعالیتـی اجتناب ناپذیر 
در راسـتای جبـران هزینه هـای تحقیق و توسـعه دانشـگاه ها 
و مراکـز تحقیقاتـی دولتـی و خصوصـی کشـور اسـت کـه 
می توانـد عالوه بـر فراهـم آوردن امکانات سـرمایه گذاری در 
فناوری هـای بهتـر و پیشـرفته تر بـرای محققان و مؤسسـات 
عرضه کننـده ی دانـش، به توسـعه یافتگی کشـور و رقابت پذیر 
کـردن آن در کلیـه صنایـع، به ویـژه صنایـع پیشـرفته، کمک 
شـایانی نمایـد ]6[� اگرچه دانشـگاه ها و اعضـای هیئت علمی 
بـه  طور سـنتی بـه پژوهش هـای خـود از منظـر ظرفیت های 

بهره بـرداری از فرصت هـای بـازار نمی نگرنـد، امـا بـه دلیـل 
بـه  کشـورها،  اکثـر  در  دولـت  کلـی  حمایت هـای  کاهـش 
 خصـوص در برخـی حوزه هـای مطالعاتـی، فرصت هـای در 
حـال ظهـور بـرای حمایت هـای مالـی بخـش خصوصـی را 
مغتنـم شـمرده و بـا آن سـازگار شـده اند، یکی از نشـانه های 
ایـن تغییـر رویکرد، تأسـیس و رشـد دفاتر انتقال فنـاوری در 
دانشگاه هاسـت که نقش آنها تسـهیل انتقال و تجاری سـازی 
دانـش از طریـق ثبـت اختراعـات، صـدور مجـوز بهره برداری 
از نوآوری هـا و سـایر شـکل های مالکیـت فکـری حاصـل 
از تحقیقـات دانشـگاهی اسـت ]7[� کانـوا و همـکاران1 ]8[ 
در مطالعـه خـود شـرکت های ارزشـیابی و تجاری سـازی در 
فراینـد بـازار سـازمان های آموزش عالـی را معرفـی می کنند� 
در ایـن شـرکت ها بـه  صـورت مسـتقل از تصمیم گیرنـدگان 
نتایـج  از  بهره بـرداری  و  ارزش گـذاری  فراینـد  دانشـگاه، 
شناسایی شـده و همچنیـن ترویـج فرهنـگ انتقال فنـاوری را 
انجـام می دهنـد� ایـن نهادهـا به عنـوان یک عامـل جدید در 
بـازار عمـل می کننـد و دارای وضعیـت حقوقـی خـاص خـود 
بـوده کـه دارایی هـای نامشـهود دانشـگاه را پـس از گذراندن 
یـک فرآینـد ارزیابی، در دسـترس صنعت قـرار می دهند ]9[� 
انتظـارات  افزایـش  و  قوانیـن  و  در سیاسـت ها  تغییـــر 
از دانشـگاه ها بـراي کمـک بـه تجـاري ســازي تحقیقــات، 
بــه ابتکــار عمل هایـي در سـطح دانشـگاه ها منجـر شـده 
راسـتاي  در  را  خـود  سیاسـت هاي  نیـز  دانشـگاه ها  اسـت� 
تشـویق پژوهشـگران بـراي کمـک بـه تجاري سـازي نتایـج 
تحقیقــات تغییــر داده انــد� ایـن امـر منجر به شـکل گیری 
در  صنایـع  و  دانشـگاه ها  بیـن  همـکاری  مختلـف  اشـکال 
بـه  دانشـگاه ها   �]10[ شـد  تحقیقـات  تجاری سـازی  زمینـه 
 طـور روزافزونـي بـا افزایـش تجاری سـازی تحقیقـات جدیـد 
و کاهـش فعالیت هـای قدیمـي نظیـر تدریـس و تحقیقـات 
مواجـه شـدند� گسـترش تجاری سـازی تحقیقات دانشـگاهي 
و  علمـي  مشـترکات  بـه  خصوصی سـازی  جدیـد  دروازه ای 
پیشـرفت های علمـي منجـر شـده اسـت ]11[� در دهه هـای 
اخیـر گرایـش بـه سـمت پژوهـش در زمینـه تجاری سـازی 
روبـه گسـترش بـوده اسـت� در میـان سیاسـت گذاران، بـه 
طـور مـداوم از عنوان دانشـگاه نسـل سـوم سـخن بـه میان 
کارآفرینانـه  فعالیت هـای  درگیـر  کـه  دانشـگاهی  می آیـد؛ 

1. Cano et al
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�]12[ می گـردد 
تجاري سـازي فرآینـدي اسـت کـه طـي آن ایـده، نتیجه 
یـا تولیـدات حاصـل از بخـش تحقیقاتـي بـه محصـوالت، 
خدمـات و فرآیندهـاي قابـل  عرضـه در بـازار تبدیل مي شـود 
کـه از طریـق آن یافته هـاي حاصـل از تحقیق به بـازار آورده 
مي شـوند و ایده هـا یـا یافته هـاي جدیـد بـه محصـوالت و 
سراسـر  در  فروختنـي  تکنولوژي هـاي  یـا  جدیـد  خدمـات 
تجاري سـازي  عبارت دیگـر  بـه   مي یابنـد�  توسـعه  جهـان، 
تحقیقـات مجموعـه تالش هایـي اسـت که به  منظـور فروش 
کارهـاي تحقیقاتـي بـا هـدف کسـب سـود و ارتبـاط هر چه 
بیشـتر آمـوزش و پژوهـش بـا اهـداف اقتصـادي و اجتماعي 
مي تـوان اشـاره کرد� بـا توجه بـه تعاریف فوق تجاري سـازي 
را مي تـوان بـه بـازار رسـانیدن یـک ایـده و یـا یک نـوآوري 

نست� دا
 محققیـن دو »مـوج« تجاري سـازي را در طـول تاریـخ 
مـوج  اولیـن  مي کننـد�  شناسـایي  تجاري سـازي،  توسـعه 
در اوایـل دهـه 1980 آغـاز شـد� ایـن مـوج را مي تـوان بـا 
تأسـیس پارک هـاي علـم »سـنتي«، کـه اغلـب بـا هـدف 
جـذب شـرکت هاي پیشـرفته صـورت مي گرفـت شناسـایي 
کـرد، در ایـن میـان افزایـش بودجه هـاي خصوصـي بـراي 
بـا  همـکاري  افزایـش  نشـانگر  دانشـگاهي  پژوهش هـاي 
صنایـع موجـود بـود� مـوج دوم کـه در نیمه دوم دهـه  1990 
تسـریع یافـت، بـا تمرکـز بیشـتر بـر شـرکت هاي انشـعابي، 
اعطـاي حـق اختراع و واگـذاري امتیـاز اختراعات، نسـبت به 
همکاري هـاي عمومـي صنعتي، درگیري بیشـتر دانشـجویان 
نتایـج  تشـریح  دشـواري  افزایـش  حتـي  تجاري سـازي  در 
اقتصـادي فعالیت هاي دانشـگاهي، از مـوج اول قابل  تفکیک 
اسـت ]13[� بعدهـا ایـن رویکرد جدید، مجموعـه اي از عناصر 
و  فنـاوري  انتقـال  از:  عبارت انـد  کـه  داد  توسـعه  را  اصلـي 
دفاتـر مجوزدهـی، تسـهیالت انکوباتورهـا و شـرکت هاي بـا 
و  دانشـگاه ها  نقـش  تغییـر   �]14[ مشـترک  سـرمایه گذاري 
نوشـته هاي اسـالتر و  دانشـگاهي1 در  ظهـور سـرمایه داري 
لسـلیه2 )1997( ]15[، هنرکسـون و روزنبـرگ3 )2000( ]16[ 
آمـده اسـت� چانـگ و همکارانـش ]11[ بـا مـرور مقـاالت و 
تحقیقـات گذشـته دو جریـان اصلـي تحقیقات که به بررسـي 

1. academic capitalism
2. Slaughter & Leslie
3. Henrekson & Rosenberg

را تشـریح  پرداخته انـد  تجاري سـازي تحقیقـات دانشـگاهي 
مي نماینـد� یکـي جریـان »انتقال فنـاوري« اسـت ]17[� این 
جریـان بـا بازگشـت بـه دهـه 1980 میـالدي بیان مـي دارد 
کـه تجاري سـازي پژوهش هـاي دانشـگاهي بایـد بـه  عنوان 
فراگـرد انتقـال فنـاوري از دانشـگاه بـه صنعـت، نگریسـته 
شـود� بـراي ارتقـاء تجاري سـازي پژوهش هـاي دانشـگاهي، 
دانشـگاه بایـد شـکاف و تقابـل موجـود بین ذی نفعـان درگیر 

در ایـن فراگـرد را از بیـن ببـرد ]18؛ 19[�
جریـان دوم جریـان »منابـع نهـادي و سـازماني« اسـت� 
ایـن جریـان کـه در اوایـل قـرن بیسـت و یکم پدیـدار شـد، 
بیـان مـي دارد منابـع نهـادي و سـازماني مطلـوب که شـامل 
سـازماني،  انگیزش هـاي  حمایتـي،  تجـاري  زیرسـاخت های 
قـدرت  پایـه پژوهـش و دسترسـي بـه سـرمایه  مخاطـره اي 
هسـت، نقـش عمـده اي در ارتقـاء عملکـرد تجـاري پژوهش 

دانشـگاهي بـازي مي کننـد ]20[�
بـا بررسـی عوامـل مختلـف در ادبیـات پیرامون پیشـینه 
فکـری  جریـان  چنـد  تحقیقـات،  تجاری سـازی  اسـتراتژی 
اسـتخراج شـد� در درجـه اول، مجموعـه ای از مطالعـات در 
تجاری سـازی تأییدکننـده آن اسـت کـه محافظـت قـوی از 
فنـاوری )رژیـم قـوی تملک پذیـری( منجـر بـه اسـتراتژی 
تجاری سـازی همکارانـه خواهد شـد  ]21؛ 22؛ 23[� تحقیقات 
دیگـر نیـاز بـه دارایی هـای مکمـل ]22؛ 23[ و رقابـت بـا 
دیگـر شـرکت های تجاری سـازی را پیشـنهاد می کننـد ]24؛ 
22؛ 23[� تحقیقـات مبتنـی بـر ادغـام عمـودی، عوامـل مؤثر 
بـر مرزهـای شـرکت را توصیـه می کننـد ]25؛ 26[� سـایر 
تحقیقـات نیـز متغیرهـای مؤثر بر نـوع همکاری را شناسـایی 

�]30 29؛  28؛  ]27؛  کرده انـد 
مباحثـی  از جملـه  دانشـگاهی  تحقیقـات  تجاری سـازی 
و  محققیـن  توجـه  مـورد  اخیـر  دهـه  دو  در  کـه  اسـت 
پژوهشـگران در نقـاط مختلـف دنیـا قـرار گرفتـه اسـت� در 
کشـور مـا نیـز محققیـن و دانشـگاهیان اهمیـت ایـن مقولـه 
را بـه  طـور روزافـزون درک نمـوده و بـدان توجـه بیشـتری 
دانـش علمـی  نقـش  و  اهمیـت  افزایـش  نشـان می دهنـد� 
یکسـو  از  جدیـد  کسـب وکارهای  توسـعه  و  نوآوری هـا  در 
و افزایـش نـرخ ورودی هـای جمعیـت بـه آمـوزش عالـی از 
سـویی دیگر باعث شـده اسـت تا دانشـگاه ها به  عنـوان یکی 
از بازیگـران عمـده و اصلـی در نـوآوری و توسـعه همه جانبـه 
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شـرکت های تجاری سـازی، ضـرورت تقاضـای کششـی برای 
قـرار دادن آی پـی در مسـیر تجاری سـازی و سـطح آمادگـی 
ایـن  می باشـد�  شـده،  تجاری سـازی  کـه  آی پـی  فنـاوری 
تحقیقـات بـرای اسـتفاده در برنامه هـای تجاری سـازی جدید 
کاربـرد پیشـگویی دارد؛ بنابرایـن، ایـن فرضیـه منطقی اسـت 
کـه در مدل هـای تجاری سـازی موجـود نیـز برای شناسـایی، 
شـکل دهی و راهنمایـی فرصت هـای تجاری سـازی می تـوان 
از آن اسـتفاده کـرد� در ایـن تحقیـق از روش فراترکیـب و 
رویکـرد ساندلوسـکي، باروسـو و ویلـز1 ]31[ جهـت بررسـی 

ادبیـات تحقیق اسـتفاده شـده اسـت�
مرحلـه اول شـامل ایجـاد هـدف تحقیـق و جمـع آوری 
بـه  ایـن مرحلـه  اسـت�  پایگاه هـای اطالعاتـی  از  مقـاالت 
تجاری سـازی  بـه  مربـوط  ادبیـات  می دهـد  امـکان  مـا 
پژوهش هـای دانشـگاهی را شناسـایی کنیـم� مـا هـر دو نوع 
مقالـه نظـری و مفهومـی را در رونـد بررسـی ادبیـات خـود 
یـک  شناسـایی  تحقیـق  ایـن  اصلـی  هـدف  گنجانده ایـم� 
ادغـام  احتمالـی  راه هـای  کشـف  بـرای  تحقیقاتـی  برنامـه 
راه حـل مبتنی بـر تجاری سـازی در پژوهش های دانشـگاهی 
اسـت؛ کـه در شـکل 1، مدل بازبینـی فراینـد فراترکیب طبق 
رویکـرد باروسـی و ساندلوسـکی بـرای ایـن روش تجزیـه  و 

تحلیـل ارائـه شـده اسـت�

1  . Sandelowski, Barroso, Voils

کشـورها مطـرح گردند� بـر این اسـاس، مقوله تجاری سـازی 
نیـز بـا تکیه بـر تحقیقـات دانشـگاهی و نوآوری هـای برآمده 
تجاری سـازی  اسـت�  بـوده  توجـه  مـورد  دانشـگاه  دل  از 
تحقیقـات دانشـگاهی نقش مهمی در توسـعه کشـور، به ثمر 
نشسـتن ایده هـای برتـر و نیـز کارآفرینـی دانشـگاهی دارد� 
طی دو دهه گذشـته، بیشـتر دانشـگاه ها برای کسـب موقعیت 
برتـر و تـالش بـرای توسـعه دامنـه فعالیت های خـود ارتباط 
نزدیکـی را بـا شـرکت های خصوصـی ایجـاد کرده انـد� ایـن 
امـر بـه ایجـاد شـکل های مختلـف همـکاری آنها بـا صنعت 
و تـالش بـرای تجاری سـازی نتایـج پژوهش به  عنـوان یک 
اصـل بنیـادی در کنار آموزش و تحقیقات منجر شـده اسـت� 
در واقـع، دانشـگاه هماننـد بنـگاه اقتصـادی عمـل می کند و 
در جسـتجوی منابـع درآمدی جدیـد کارآفریـن برمی آید و به 
فـروش خدمات فنـاوری مبادرت مـی ورزد� در ایـران نیز اکثر 
قریـب بـه  اتفـاق پژوهش هـا و پایان نامه های صـورت گرفته 
در زمینـه تجاری سـازی )بـا تمرکـز بـر حوزه هـای فناورانـه 
و سـخت(، بـه شناسـایی یـا اولویت بنـدي عوامـل مؤثـر بـر 
اسـتراتژی و فراینـد تجاری سـازی فنـاوری و دسـتاوردهاي 
پژوهشـي در حـوزه ای خـاص پرداختـه و تاکنـون الگویی که 
بـه شناسـایی و ارائـه چارچوبـی عـام از عوامـل اصلـی مؤثـر 
بـر اسـتراتژی تجاری سـازی صـورت نگرفتـه اسـت؛ بنابراین 
تحقیقـی  و  چارچـوب  ایجـاد  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن  در 
جامـع از نتایـج مطالعـات پیشـین، تصمیـم بـه شناسـایی و 
ترکیـب عوامـل مطـرح در مطالعات گذشـته حول اسـتراتژی 

تجاری سـازی تحقیقـات گرفتـه شـد�

روش پژوهش
بـه  طور کلـی، مدل های تجاری سـازی در ادبیـات تحقیق 
اول،  دسـته  اسـت:  تقسـیم بندی  قابـل  دسـته  دو  در  حاضـر 
مدل هـای خطـی یـا فراینـدی اسـت کـه در قالـب مراحـل و 
گام هایـی فرایند تجاری سـازی را تشـریح می کننـد� مدل های 
دسـته دوم، بـه مـدل کارکـردی معـروف اسـت کـه مجموعه 
می کنـد  توصیـف  را  آنهـا  بیـن  روابـط  و  مهـم  فعالیت هـای 
بـدون اینکـه گام هایی را برای برداشـتن در یک مسـیر خاص 
تجویـز نمایـد� ادبیات شـامل پیکـره ای از تحقیقاتی اسـت که 
عوامـل کلیـدی مرتبـط بـا تجاری سـازی موفـق را شناسـایی 
می کنـد� ایـن عوامـل شـامل انـدازه و جهت گیـری فنـاوری 
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دانشـگاهی  پژوهش هـای  در  تجاری سـازی  از  کاربـردی 
اسـتفاده  اصلـی  شـاخص های  و  اسـت؟  اسـتفاده  مـورد 
کدامنـد؟  دانشـگاهی  پژوهش هـای  در  تجاری سـازی  از 
شـاخص های مقولـه مـورد مطالعه شـامل چه مواردی اسـت؟ 
شـاخص های مقولـه مـورد مطالعـه چـه ارتباطـی بـا یکدیگر 
دارنـد؟ در جـدول 1 معیارهـای اولیه جسـتجوی منابع مبتنی 

بـر سـؤال های پژوهـش بیـان  شـده اسـت�

٤ 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  . مدل بازبيني فرايند فراتركيب طبق رويكرد باروسي و ساندلوسكي1شكل 
اي براي ايجاد شناختي عميق درباره مسئله يا ها و اطالعات كتابخانهداده يسازخالصهفراتركيب رويكردي است كه هدف نهائي آن 

  ]. 32[اي است پديده
 پژوهش يهاسؤالگام نخست: تنظيم 

پرسش عبارت بود از: كاربرد براي شروع فراتركيب  سؤالهاي پژوهش است. نخستين خستين گام فراتركيب تنظيم پرسشن
ي هاپژوهشدر  سازيتجاريكاربردي از  را با مضمون چه سؤاالتيتوان همچنين مي چيست؟ ي دانشگاهيهاپژوهشدر  سازيتجاري

هاي مقوله كدامند؟ شاخص ي دانشگاهيهاپژوهشدر  سازيتجارياستفاده از  هاي اصليشاخص و؟ است استفاده مورددانشگاهي 
معيارهاي اوليه  1در جدول  چه ارتباطي با يكديگر دارند؟ مطالعه موردهاي مقوله شامل چه مواردي است؟ شاخص مطالعه مورد

  است. شده انيبپژوهش  يهاسؤالجستجوي منابع مبتني بر 
  منابع ستجويج اوليه معيارهاي .1 جدول

  معيار عدم پذيرش  معيار پذيرش  پارامترها
  ي دانشگاهيهاپژوهشدر  سازيتجاريمواردي غير از كاربرد   ي دانشگاهيهاپژوهشدر  سازيتجاريبررسي كاربرد   مطالعه موردموضوع 

  2000تحقيقات قبل از سال   تاكنون 2000از سال  منتشرشدهمطالعات   زمان تحقيقات
  غير انگليسي  انگليسي  زبان تحقيقات

  -  همه كشورها  محدوده جغرافيايي
  ياكتابخانهمروري و   كمي و كيفي و آزمايشي يهاروش  روش مطالعه

  ندارد يااستفادهي دانشگاهي در آن هاپژوهشكشورهايي كه   ي دانشگاهيهاپژوهشاز  كنندهاستفادهكشورهاي   مطالعه موردجامعه 

يافت شد در ابتداي كار تعداد منابعي كه  

185 

  هاي غربال شدهكل چكيده
N = 143 

 ل مقاالت اوليهتعداد ك
57  

  عداد مقاالت رد شده به علت عدم همخواني عناوينت

47 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر چكيده

86 

  تعداد مقاالت رد شده از نظر محتوا
34 

  بررسي شدهتعداد مقاالت 
23  

شکل 1. مدل بازبینی فرایند فراترکیب طبق رویکرد باروسی و ساندلوسکی

آن  نهائـی  هـدف  کـه  اسـت  رویکـردی  فراترکیـب 
خالصه سـازی داده هـا و اطالعـات کتابخانـه ای بـرای ایجاد 
پدیـده ای اسـت ]32[�  یـا  شـناختی عمیـق دربـاره مسـئله 

گامنخست:تنظیمسؤالهایپژوهش

نخسـتین گام فراترکیـب تنظیـم پرسـش های پژوهـش 
اسـت� نخستین سـؤال برای شـروع فراترکیب پرسش عبارت 
از: کاربـرد تجاری سـازی در پژوهش هـای دانشـگاهی  بـود 
چیسـت؟ همچنیـن می تـوان سـؤاالتی را بـا مضمـون چـه 

جدول 1. معیارهای اولیه جستجوی منابع

معیار عدم پذیرشمعیار پذیرشپارامترها
مواردی غیر از کاربرد تجاری سازی در پژوهش های دانشگاهیبررسی کاربرد تجاری سازی در پژوهش های دانشگاهیموضوع مورد مطالعه

تحقیقات قبل از سال 2000مطالعات منتشرشده از سال 2000 تاکنونزمان تحقیقات
غیر انگلیسیانگلیسیزبان تحقیقات

-همه کشورهامحدوده جغرافیایی
مروری و کتابخانه ایروش های کمی و کیفی و آزمایشیروش مطالعه

کشورهایی که پژوهش های دانشگاهی در آن استفاده ای نداردکشورهای استفاده کننده از پژوهش های دانشگاهیجامعه مورد مطالعه
مطالب غیرمعتبرمقاالت و گزارش های چاپ شدهنوع سند
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جدول 4. خروجی کنترل کیفیت مقاالت

جمع 
امتیاز

تجانس بین 
پارادایم های 

هدایت کننده پروژه 
تحقیقاتی با روش های 

انتخاب شده

توجیه 
مناسب 
نتیجه 
تحقیق

بیان روشن 
یافته ها

وضوح 
اهداف 
و روش 
پژوهش

نوع سند نویسنده شماره

9 3 4 1 1 مقاله خان1 ]33[ 1
12 2 1 5 4 مقاله عالی پور و عنایتی2 ]34[  2
10 3 5 1 1 مقاله کافمن و همکاران3 ]35[ 3
14 5 2 4 3 مقاله الو4 ]36[ 4
13 3 4 3 3 مقاله کالفیلد و اوگبگو5 ]37[ 5
12 3 1 4 4 مقاله وو6 ]38[ 6
16 5 4 4 3 مقاله راسموسن و موءن7 ]39[ 7
19 5 5 5 4 مقاله ژائو8 ]40[ 8

1. Khan 2. Alipour, & Enayati 3. Coffman et al 4. Lowe 
5. Caulfield & Ogbogu 6. Wu 7. Rasmussen & Moen 8. Zhao

کلیدواژه انگلیسیکلیدواژه فارسیردیف
 Commercialization of theتجاری سازی علوم3

humanities

تجاری سازی در پژوهش های 4
دانشگاهی

Commercialization in 
Academic Research

کاربرد تجاری سازی در 5
پژوهش های دانشگاهی

Components of 
commercialization in 

academic research

گامسه:جستجووبررسیمقالههایمرتبط

مجموعـه  تحقیـق،  کلیـدی  واژگان  شناسـایی  از  پـس 
مقاله هـای حـاوی واژگان کلیـدی شناسـایی گردیـد� بـرای 
سـاینس  داده هـای  پایـگاه  از  ادبیـات  جسـتجوی  فرآینـد 
پایـگاه  اسـکوالر،  گـوگل  و  وایلـی  اسـکوپوس،  دایرکـت، 
ایـن  شـد�  اسـتفاده  دانشـگاهی  پژوهش هـای  تحقیقـات 
مقـاالت بر اسـاس مـواردی چـون عنـوان، چکیـده، محتوا و 
روش تحقیـق غربـال و مقاله هـای نهایـی اسـتخراج گردیـد� 

جسـتجوی اولیـه منجـر بـه جمـع آوری 58 مقالـه شـد�
در ایـن مرحلـه ابتـدا مقـاالت یافتـه شـده برابـر بـا 132 
مقالـه بود� سـپس مقاله های بـا عنوان هـای غیرمرتبط حذف 
گردیـد کـه تعـداد 13 مقالـه بـود� در مرحلـه بعـد مقاله هـای 
بـا چکیـده غیرمرتبـط حـذف شـد� در ایـن مرحله تعـداد 24 
مقالـه حـذف گردیـد� در مرحله سـوم از گام سـوم، مقاالت با 
محتـوای غیرمرتبـط حذف شـد کـه در این مرحلـه تعداد 37 
مقالـه حـذف گردیـد و نهایتـًا تعداد 58 مقاله مشـخص شـد�

گامدو:بررسینظاممندمتون

سیسـتماتیک  جسـتجوی  بـه  پژوهشـگر  مرحلـه  ایـن  در 
مقـاالت منتشـر شـده در مقاله هـای معتبـر خارجـی و داخلـی 
بـا هـدف تعییـن اسـناد معتبـر، موثـق و مرتبـط در بـازه زمانی 
مناسـب پرداخـت� ابتـدا کلمـات کلیـدی مرتبـط گزینـش شـد؛ 
بنابرایـن از چندیـن کلمـه کلیـدی در پایـگاه داده اسـتفاده شـد 
که شـامل تجاری سـازی، پژوهش های دانشـگاهی و شـرع بود� 
در جـدول 2، پایگاه هـای مورد بررسـی نشـان داده  شـده اسـت 
و در جـدول سـه کلیدواژه هـای مـورد بررسـی بیان شـده اسـت�

جدول 2. پایگاه های جستجوی منابع تحقیق

آدرسنام پایگاهردیف
Scholar.google.comگوگل اسکوالر1

Wiley.comانتشارات وایلی2

Sciencedirect.comپایگاه داده ساینس دایرکت3

Scopus.comاسکوپوس4

پایگاه تحقیقات پژوهش های 5
دانشگاهی

Iefpedia.com

جدول 3. کلیدواژه های مورد استفاده در تحقیق

کلیدواژه انگلیسیکلیدواژه فارسیردیف
Commercializationتجاری سازی1

Academic researchپژوهش های دانشگاهی2



رهیافت  در	جستجوی	الگوی	تجاری	سازی	پژوهش	های	دانشگاهی	با	کاربست	فراترکیب		

25

جدول 5. مقاالت مستخرج از پایگاه های داده

کد نوع سند نویسنده شماره

Fin01 مقاله خان ]33[ 1

Fin02 مقاله عالی پور و عنایتی ]34[ 2

Fin03 مقاله کافمن و همکاران ]35[ 3

Fin04 مقاله الو ]36[ 4

Fin05 مقاله کالفیلد و اوگبگو ]37[ 5

Fin06 مقاله وو ]38[ 6

Fin07 مقاله راسموسن و موءن ]39[ 7

Fin08 مقاله ژائو ]40[ 8

Fin09 مقاله ینکن و گیلین ]41[ 9

Fin10 مقاله تنها و همکاران ]42[ 10

Fin11 مقاله میگونپری و احمدی ]43[ 11

Fin12 مقاله لیسته ]44[ 12

Fin13 مقاله راوی و جونونیا ]45[ 13

Fin14 مقاله بلیتسکی، آگینسکاجا و ماروژائو ]46[ 14

گامچهار:استخراجاطالعاتمقاالت

مطالعـه  بـه  دقـت  مقـاالت  محتـوای  مرحلـه  ایـن  در 
شـده و شـاخص های اساسـی اسـتخراج گردیـد� محدودیـت 
انتشـار مقـاالت مربوط بـه نشـریات مربوط به تجاری سـازی 
ایـن  در  شـد�  گرفتـه  نظـر  در  دانشـگاهی  پژوهش هـای  و 
مرحلـه یـک پروتکل بررسـی که توسـط کریپنـدورف16 ]56[ 
پیشـنهاد شـده اسـت بـرای تجزیـه  و تحلیـل مناسـب بودن 
اسـناد انتخاب شـده بـرای تجزیـه  و تحلیـل محتـوا اعمـال 
شـد� اسـنادی کـه قبـل از سـال 2000 منتشـر شـده اند برای 
فرآینـد تجزیـه  و تحلیـل محتـوا انتخـاب نشـدند� همچنیـن 
نمره اسـتناد به کلیه اسـناد بررسـی شـد تـا قابلیـت اطمینان 
یافته هـای ارائه شـده از طریـق فراینـد بررسـی ادبیـات یابـد� 
اسـتفاده از ایـن معیارهـای ورود و خـروج منجـر بـه انتخـاب 
23 سـند شـد که تمـام الزامـات تعیین  شـده توسـط پروتکل 

بررسـی را بـرآورده می کردنـد�

1. Yencken, Gillin 2. Tanha et al 3. Meigounpoory, Ahmadi 4. Leisyte
5. Ravi & Janodia 6. Belitski, Aginskaja, Marozau 7. Abbas 8. Chatterjee
9. Ismail, Aziz, Hartono 10. Myers 11. Beyadar 12. Khademi, Ismail
13. Suhaimi, Halim, Hashim 14. Suhaimi, Halim, Hashim 15. Perkmann et al 16. Krippendorff

جمع 
امتیاز

تجانس بین 
پارادایم های 

هدایت کننده پروژه 
تحقیقاتی با روش های 

انتخاب شده

توجیه 
مناسب 
نتیجه 
تحقیق

بیان روشن 
یافته ها

وضوح 
اهداف 
و روش 
پژوهش

نوع سند نویسنده شماره

5 1 2 1 1 مقاله ینکن و گیلین9 ]41[ 9
9 1 5 1 2 مقاله تنها و همکاران10 ]42[ 10
12 1 3 5 3 مقاله میگونپری و احمدی11 ]43[ 11
14 4 2 5 3 مقاله لیسته12 ]44[ 12
10 3 3 2 2 مقاله راوی و جونونیا13 ]45[ 13
10 2 5 1 2 مقاله بلیتسکی، آگینسکاجا و ماروژائو14 ]46[ 14
10 3 3 2 2 مقاله عباس و همکاران15 ]47[ 15
13 4 5 2 2 مقاله چاترجی و همکاران16 ]48[ 16
7 1 3 1 2 مقاله اسماعیل، عزیز و هارتونو17 ]49[ 17
8 3 2 2 1 رساله میرز18 ]50[ 18
12 1 5 2 4 مقاله بیدار و همکاران19 ]51[ 19
7 3 1 2 1 مقاله خادمی و اسماعیل20 ]52[ 20
11 4 4 2 1 مقاله رایت و فان21 ]53[ 21
12 5 1 4 2 مقاله سوهایمی، حلیم و هاشیم22 ]54[ 22
9 3 4 1 1 مقاله پرکمن و همکاران23 ]55[ 23
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جدول 6. کاربردهای شناسایی شده تجاری سازی در پژوهش های دانشگاهی

نمونه کدزیرمؤلفهمؤلفهردیف
ایجاد فرآیندهای ابتدایی برای شناخت پژوهش های برتر در تجاری سازی تسهیل گر ادامه ارزیابی اولیهانجام تحقیق1

فرآیند تجاری سازی خواهد بود
وجود مکانیسم هایی جهت دادن ایده های مورد نیاز در تحقیقات تجاری سازی یکی از انتخاب ایده2

شکاف های اصلی در این فرآیند می باشد
نتایج ارزیابی ها نشان می دهد که وجود سیستم های اسناد کمک شایان توجه ای به توسعه توسعه مستندسازیکارکردها3

کارکرد تجاری سازی می کند.
هماهنگ سازی 4

تحقیقات
وجود تحقیقات موازی یکی از مهم ترین چالش ها در فرآیند تجاری سازی است

حفاظت از سرمایه 5
فکری

فرآیند تجاری سازی فارغ از مزایای کالن اقتصادی برای کشورها و دولت ها، باعث حفاظت از 
نخبگان و دانشمندان می شود

ایجاد مزیت هایی برای توجه به برون سپاری پروژه ها در سازمان های دولتی و عمومی یک از برونسپاری6
اصلی ترین نیازها برای توسعه تجاری سازی است

ارزیابی اولیه تجاری سازی بدون در نظر گرفتن ماهیت مالی آن امکان پذیر نمی باشداعطای امتیازاتتصمیم ها7

در فرآیند تجاری سازی و طی مراحل آن باید موارد حقوقی مرتبط با ثبت های اختراع و تأسیس شرکت8
مالکیت معنوی را در نظر گرفت که توجه ویژه به آن در فرآیندهای حقوقی شرکتی قابل 

پیگیری است
نوع و شیوه همکاری در پروژه های تحقیقاتی یکی از مهم ترین ارکان الگوی تجاری سازی است.تعیین نحوه همکاری9

در فرآیند تجاری سازی خدمات، انبوه سازی خدمات یکی از مراحل مهم و حیاتی در پایداری تولید یا خدمات انبوهتوسعه و ورود به بازار10
پروژه تجاری سازی شده است.

بهبود مستمر محصول 11
یا خدمات

در فرآیند تجاری سازی خدمات، بهبود خدمات یکی از مراحل اصلی تجاری سازی است.

تعیین مزیت های 12
رقابتی

در فرآیند تجاری سازی ایجاد مزیت های رقابتی ضامن حیات پروژه است.

کد نوع سند نویسنده شماره

Fin15 مقاله عباس و همکاران ]47[ 15

Fin16 مقاله چاترجی و همکاران ]48[ 16

Fin17 مقاله اسماعیل، عزیز و هارتونو ]49[ 17

Fin18 رساله میرز ]50[ 18

Fin19 مقاله بیدار و همکاران ]51[ 19

Fin20 مقاله خادمی و اسماعیل ]52[ 20

Fin21 مقاله رایت و فان ]53[ 21

Fin22 مقاله سوهایمی، حلیم و هاشیم ]54[ 22

Fin23 مقاله پرکمن و همکاران ]55[ 23

گامپنج:تجزیهوتحلیلوترکیبیافتههایکیفی

بـرای شناسـایی کاربردهـای اصلـی، ابتـدا 63 زیرکاربرد 
شناسـایی شـد و ایـن زیرکاربردهـا در 17 دسـته اصلـی قرار 
گرفتنـد و سـپس ایـن 17 کاربرد بـا توجه به نـوع تحلیل آنها 
در قالـب 7 نـوع کاربـرد تحلیلـی پیش بینی کننـده، تجویزی، 
تشـخیصی، خودکارسـازی، ردیابـی، نظارتـی و هشـداردهنده 

قـرار گرفتند�

توافـق وجـود دارد کـه بـه بررسـی و ارزیابـی ارتبـاط بین دو 
کمیـت می پـردازد� تفاوت این مفهـوم با سـایر مفاهیم ارتباط 
آمـاری1، سـنجش جداگانـه اندازه هـای این دو کمیت توسـط 
دو فـرد، پدیـده و یـا دو منبـع تصمیم گیـری اسـت� انـدازه 

1. Correlation

گامشش:پایاییواعتبارمدل

هـر مطالعـه ای کـه انجـام می گـردد، بایـد دارای اعتبـار 
قابـل  قبـول باشـد؛ مطالعـه کیفی و تحلیـل فراترکیـب نیز از 

ایـن امر مسـتثنی نیسـت�
در مباحـث آمـار اسـتنباطی مفهومی بـه نـام اندازه گیری 
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بـر اسـاس مقـاالت بـه  دسـت  آمـده شـاخص کاپا 
برابـر بـا مقـدار 0.78 بـه دسـت آمـد کـه نشـان دهنده 
اعتبـار کدهـای اسـتخراج  شـده بـود کـه در جـدول 7 

نشـان داده  شـده اسـت.

جدول 7. ضریب توافق کاپا

خطای مقدارشرح
انحراف

تقریب 
آماره 

تی

سطح 
معنی داری

مقیاس 
توافق

0.7820.2712.4160.04کاپا
تعداد موارد 

معتبر
63

گامهفتم:ارائهیافتهها

در تحقیقـی کـه نریمانـی و همـکاران در سـال 1396، با 
عنوان »شناسـایی عوامل و موانع برون سـازمانی دانشـگاه در 
تجاری سـازی پژوهش هـای علـوم انسـانی« انجـام داده انـد، 
دسـتاورد اصلـی پژوهـش را، ایجـاد مدلـی می داننـد کـه بـر 
اسـاس آن، عوامـل قانونی، اسـناد فرادسـتی، سـاختار دولتی، 
حمایتـی، صنعتـی، فرهنگـی، آموزشـی و موانـع ذاتی در سـه 
دسـته کلـی دولتـی، غیردولتی و نهـادی دسته بندی شـده که 
هـر یک ابعـاد مختلفی دارنـد و در پایان پیشـنهادهای عملی 
بـرای غلبـه بـر موانع تجاری سـازی علوم انسـانی ارائه  شـده 

است؛
 ،1394 سـال  در  نیـز  همـکاران  و  پویـا  حسـینیان 
پژوهشـی بـا عنـوان »شناسـایی عوامـل مؤثـر بر اسـتراتژی 
تجاری سـازی فنـاوری بـا اسـتفاده از روش فراترکیب« انجام 
داده انـد کـه بـا اسـتفاده از روش مـرور نظام منـد و ترکیـب 
جامـع مطالعـات صـورت گرفتـه در ایـن حـوزه بـا اسـتفاده 
از روش فراترکیـب، بـه بررسـی دقیق تـر ادبیـات موضـوع و 
ایجـاد چارچوبـی جهـت تسـهیل تجاری سـازی و رفـع برخی 

1. Cohen’s kappa coefficient

توافـق توسـط ضریبی به نـام ضریب کاپای کوهن1 سـنجیده 
می شـود� آنچـه کـه در ضریـب کاپـای کوهـن به دنبـال آن 
هسـتیم ارزیابـی انـدازه توافـق بیـن کدهای اسـتخراج  شـده 

٨ 
 

 شودميباعث حفاظت از نخبگان و دانشمندان 

هاي دولتي و سازمانها در پروژهسپاري برونهايي براي توجه به مزيتايجاد   برونسپاري 6
 سازي استترين نيازها براي توسعه تجاريياصلعمومي يك از 

7 

  هاتصميم

پذير امكانسازي بدون در نظر گرفتن ماهيت مالي آن ارزيابي اوليه تجاري  اعطاي امتيازات
 باشدنمي

  شركتتأسيس  8
هاي ثبتسازي و طي مراحل آن بايد موارد حقوقي مرتبط با در فرآيند تجاري

در فرآيندهاي آن نظر گرفت كه توجه ويژه به اختراع و مالكيت معنوي را در 
 حقوقي شركتي قابل پيگيري است

ترين اركان الگوي هاي تحقيقاتي يكي از مهمپروژهنوع و شيوه همكاري در   تعيين نحوه همكاري 9
 سازي است.تجاري

10 

  توسعه و ورود به بازار

سازي خدمات يكي از مراحل مهم و حياتي انبوهسازي خدمات، در فرآيند تجاري  يا خدمات انبوه توليد
 سازي شده است.در پايداري پروژه تجاري

سازي خدمات، بهبود خدمات يكي از مراحل اصلي در فرآيند تجاري  بهبود مستمر محصول يا خدمات 11
 سازي است.تجاري

 ات پروژه است.هاي رقابتي ضامن حيمزيتسازي ايجاد در فرآيند تجاري  هاي رقابتيمزيتتعيين  12

 گام شش: پايايي و اعتبار مدل
  نيز از اين امر مستثني نيست.تحليل فراتركيب باشد؛ مطالعه كيفي و  قبول قابل، بايد داراي اعتبار گردديمكه انجام  يامطالعههر 

پردازد. تفاوت باط بين دو كميت ميگيري توافق وجود دارد كه به بررسي و ارزيابي ارتدر مباحث آمار استنباطي مفهومي به نام اندازه
گيري هاي اين دو كميت توسط دو فرد، پديده و يا دو منبع تصميم، سنجش جداگانه اندازه25آماري اين مفهوم با ساير مفاهيم ارتباط

آن هستيم شود. آنچه كه در ضريب كاپاي كوهن به دنبال سنجيده مي 26است. اندازه توافق توسط ضريبي به نام ضريب كاپاي كوهن
  .اندقرار داده يريگاندازه موردجداگانه دو كميت اصلي ما را  صورت بهاست كه هر يك  شده استخراجكدهاي ارزيابي اندازه توافق بين 

  با معادله زير تعريف كرد: توانميشاخص آماري كاپا را 
 

  
بود كه در  شده استخراجاعتبار كدهاي  دهندهنشانكه  به دست آمد 0,78شاخص كاپا برابر با مقدار  آمده دست بهمقاالت  بر اساس
  است. شده دادهنشان  7جدول 

  ضريب توافق كاپا .7جدول 

  يداريمعنسطح   تقريب آماره تي  خطاي انحراف  مقدار  شرح

  63  تعداد موارد معتبر  0,04  2,416  0,271  0,782  كاپا  مقياس توافق
  هايافتهگام هفتم: ارائه 

سازي سازماني دانشگاه در تجاريشناسايي عوامل و موانع برون«با عنوان ، 1396در سال كه نريماني و همكاران در تحقيقي 
كه بر اساس آن، عوامل قانوني، اسناد  اننددمي، ايجاد مدلي را اصلي پژوهش دستاورداند، انجام داده »هاي علوم انسانيپژوهش

                                                            
25. Correlation 
26. Cohen’s kappa coefficient 

اسـت کـه هـر یک بـه  صـورت جداگانـه دو کمیـت اصلی ما 
را مـورد اندازه گیـری قـرار داده اند�

شـاخص آمـاری کاپـا را می تـوان بـا معادلـه زیـر تعریف 
: کرد

از مشـکالت موجـود در ایـن امـر پرداخته انـد و عواملی چون: 
چرخـه عمـر، رژیـم تملک پذیـری، انـدازه واحـد بهره بـردار، 
دارایی هـای مکمـل، ماهیت واحـد بهره بردار، عـدم اطمینان، 
توانمندی  هـای علمـی، فنـی و مدیریتـی، عوامـل محیطـی، 
منابـع مالـی، نـوع فنـاوری و جایگاه رقابتـی واحـد بهره بردار 
بـه  عنـوان عوامل تأثیرگذار اصلی شناسـایی شـد و در نهایت 
اثـر ایـن عوامـل بـر اسـتراتژی های تجاری سـازی مسـتقل، 
تأسـیس شـرکت زایشی )انشـعابی(، سـرمایه گذاری مشترک، 
اتحـاد اسـتراتژیک، خرید/ اکتسـاب دارایی هـای مکمل مورد 
نیـاز یـا واحـد صاحـب آن دارایی ها، اعطـای امتیـاز و ادغام و 

فـروش بررسـی گردید؛
نریمانـی و واعظـی در تحقیـق خـود که در سـال 1396، 
تجاری سـازی  تسـهیل گر  عوامـل  »شناسـایی  عنـوان  بـا 
نهایـت  در  دادنـد،  انجـام  دولتـی«  مدیریـت  پژوهش هـای 
عوامـل مؤثر بـر تجاري سـازي پژوهش هاي مدیریـت دولتي 
در قالــب 26 مضمـون فراگیـر و 3 مقولـه فردي، سـازماني، 

محیطـي، شناسـایي و تحلیـل شـدند�
بـا نگاهـی به پیشـینه موضـوع و بـه  منظور ارائـه الگوی 
مناسـب برای تجاری سـازی، بررسـی پیشـینه پژوهش نشان 
داد کـه در موضـوع تجاری سـازی مباحـث و مفاهیمی که در 
طـرح الگو مطرح  شـده اسـت شـامل 4 مؤلفه انجـام تحقیق، 
توسـعه و ورود بـه بـازار، کارکردهـا و تصمیم هـا می باشـد و 
زیر مؤلفه هـا مجموعـًا 12 مـورد می باشـند که شـامل انتخاب 
ایـده، ارزیابـی اولیـه، توسـعه مستندسـازی، هماهنگ سـازی 
تحقیقـات، برون سـپاری، اعطای امتیازات، تأسـیس شـرکت، 
تعییـن نحـوه همـکاری، تعییـن مزیت هـای رقابتـی، بهبـود 
انبـوه  یـا خدمـات  تولیـد  و  یـا خدمـات  مسـتمر محصـول 
می باشـد� سـودمند خواهـد بـود کـه بـه فرآینـد تصمیم گیری 
بـه  و  تجاری سـازی  پتانسـیل  دارای  تحقیقـات  انتخـاب  و 
دنبـال آن بـه انتخـاب بهتریـن راهبـرد و مکانیسـم بـرای 
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یـا  اختـراع  بـه شـکل  اسـت  ممکـن  تحقیقـات  نتایـج 
غیر اختـراع ظاهـر شـود� اختـراع یـک راه حـل فنـی در قالب 
یـک محصـول یـا فرآینـدی بـرای حل یـک مشـکل خاص 
بـا اعمـال قوانیـن طبیعی اسـت� این اختـراع در صـورت دارا 
بـودن شـرایطی ماننـد تازگـی، خالقیـت و کاربـرد تجـاری، 
ایـن اختـراع  بـه شـکل ثبـت اختـراع محافظـت می شـود� 
در صـورت اعطـای حـق ثبـت اختـراع بـرای یـک  راه حـل 
مفیـد درصورتی کـه یـک درک مشـترک نباشـد و شـرایطی 
ماننـد جدیـد بودن و کاربـرد صنعتـی را دارا باشـد، محافظت 
می شـود� مـوارد غیر اختراعی شـامل انتشـارات )مقاله، کتاب، 
مطالـب آموزشـی و غیـره( هسـتند� همـکاری تحقیقاتـی؛ به 
اشـتراک گذاری تجهیـزات و اطالعـات؛ مشـاوره و آمـوزش؛ 
شـکل گیری اسـتارتاپ ها و غیـره در قالـب نتایـج تحقیقـات 
دارد؛  وجـود  الگوهـا  دانـش،  اطالعـات،  قالـب  در  اغلـب 
بنابراین شناسـایی آن دشـوار اسـت امـا تنها از طریـق فرآیند 
بـا  انتقـال و تجاری سـازی قابـل  درک اسـت�  خودآگاهـی، 
توجـه بـه ماهیت نتایـج تحقیقـات سـودآور، می تـوان آنها را 
در بـازار مبادلـه، معاملـه، منتقـل، مشـارکت و اجـاره کـرد�

و  اندازه گیـری  بـرای  مجـوز  تأثیـر  ارزیابـی  بـا  همـراه 
ارزیابـی مسـتقیم جنبه هـای مربوط به تجاری سـازی و انتقال 
دانـش شـاخص های کلیـدی انتقـال دانـش و تجاری سـازی 
سـرمایه گذاری  شـاخص های  از:  عبارت انـد  دانشـگاه ها  در 
و همـکاری بیـن دانشـگاه ها/ مناطـق تحقیقاتـی و صنعـت� 
بـر  تمرکـز  بـا  دانـش،  تجاری سـازی  بالقـوه  شـاخص های 
ذخیـره اطالعات منتشرشـده؛ شـاخص های اسـتفاده از دانش 
عمومـی شـرکت ها و سـایر مؤسسـات؛ شـاخص های سـایر 
کانال هـای انتقـال دانش، ماننـد مهاجرت نیـروی کار ماهر و 

راه انـدازی شـبکه می باشـد�

تجاری سـازی و انتقـال فنـاوری در مدل تجاری سـازی توجه 
شـود� ایـن پژوهـش بـر رویکـردی مناسـب بـرای ارزیابـی 
آوردن  فراهـم  بـا  نتایـج تحقیقـات  پتانسـیل تجاری سـازی 
چارچوبـی متشـکل از معیارهـای ارزیابی تمرکز داشـته اسـت 
و بـه  طـور خاص بـر ارزیابی اولیه پتانسـیل تجاری سـازی در 
فرآینـد انتقـال پژوهش های دانشـگاهی پرداخته اسـت� برای 
بـرآورده نمـودن ایـن اهـداف عالوه بـر گـردآوری معیارهای 
مناسـب ارزیابـی پتانسـیل تجاری سـازی از ادبیـات تحقیـق، 
بـه  منظور توسـعه و تکمیل مجموعه ای از معیارهای مناسـب 
مبتنـی بـر تحقیقات پیشـین و بـا اسـتفاده از الگـوی منطقی 
تحلیـل کیفی اسـتفاده شـد� یکـی از نتایج الگـو کارکردهای 
تجاری سـازی بـود کـه می توانـد توسـط مراکـز تحقیقاتـی 
و دانشـگاه ها بـه  منظـور اسـتفاده در رویه هـای حفاظـت از 
سـرمایه فکـری دانشـگاه بـه کار گرفتـه شـود� معیارهای به  
دسـت  آمده، به  تنهایی نقش مهمی در کارکرد تجاری سـازی 
و شناسـایی عوامـل و میـزان موفقیـت تجاری سـازی علـوم 
دارنـد� از طـرف دیگـر در تحقیقـات بررسی شـده مشـخص 
گردیـده اسـت کـه معیارهایـی کـه از ترکیـب ادبیـات اولیـه 
بیشـتری  دقـت  و  مزیـت  دارای  شـده اند،  تعریـف   تجـاری 

نسـبت بـه معیارهـای هماهنگ سـازی تحقیقـات دارد�
همچنیـن اعطـای امتیـازات و تعییـن نحـوه همـکاری 
می توانـد بـه  منظـور ایجـاد، توسـعه و سـازمان دهی چارچوب 
مـورد  به کارگیرنـده  دانشـگاه  توسـط  تجاری سـازی  اولیـه 
اسـتفاده قـرار گیـرد� عالوه بر ایـن، معیارهای توسـعه و ورود 
بـه بـازار می توانـد به  عنـوان اطالعـات مکمـل و ضمیمه ای 
بـرای توسـعه و ارائـه بهتـر خدمات یا طـرح پیشـنهادی آنها 

مفیـد واقع شـود�

بحث و نتیجه گیری
نتایـج پژوهـش نشـان داد ازآنجایی کـه الگوهـای مـورد 
بررسـی در بخش بررسـی منابـع تحقیق تقریبـًا همگی برای 
تجاری سـازی در بخـش خصوصـی و نیز توسـعه محصول، از 
سـوی نویسـندگان ارائه شـده اند، الگوی اصلی تجاری سـازی 
را بـه چهـار بخـش انجـام تحقیـق، کارکردهـا، تصمیم هـا و 
توسـعه و ورود بـه بـازار تقسـیم کرده انـد� شـکل زیـر الگوی 
اولیـه تجاری سـازی مبتنـی بر منابع مورد بررسـی در پیشـینه 

پژوهـش را نشـان می دهد�
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قانونـی مناسـب همسـو باشـد، کمـک می کنـد�
بـا توجه بـه اینکـه در ایـن مقالـه، بررسـی پژوهش های 
مرتبـط با تجاری سـازی پژوهش هـای دانشـگاهی به  صورت 

عام انجام  شـده اسـت، پیشـنهاد ذیـل ارائـه می گردد:
� ــد اقتصــاد، 	 ــاص مانن ــوزه خ ــک ح ــق در ی ــن تحقی ای

حســابداری، مالــی و ��� بــه  صــورت متمرکــز نیــز 
ــود؛ ــام ش انج

� بازبینی و تدوین مجدد قوانین و مقررات در فرایندهاي 	
تجاري سازي دانش در دانشگاه، بـراي مشارکت کردن 
پژوهش های  تجاري سازي  و  کاربردي  پژوهش هاي  در 

دانشگاهي؛
� ــت و 	 ــن صنع ــات مابی ــش ارتباط ــش  از پی ــت بی تقوی

ــگاه؛ دانش
� اســتفاده از ســند راهبــردي کــه می بایســت راهنمــاي 	

عمــل اســاتید، محققیــن و دانشــجویان باشــد؛
� ــد 	 ــتن دی ــذاري و داش ــائل هدف گ ــق مس ــع و فت رف

آینده نگرانــه؛ و  بلندمــدت 
� ــي، 	 ــه بازاریاب ــردي از جمل ــاي کارب ــزاري دوره ه برگ

ــوزه  ــان ح ــراي متصدی ــوی ب ــک معن کســب وکار، تمل
ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه و پژوهشــگران رشــته های 

رویکـرد ایـن پژوهـش، افزایش توجـه و درگیـری مراکز 
فرآینـد  در  پژوهشـگاه ها  و  دانشـگاه ها  ماننـد  پژوهشـی 
تجاری سـازی اسـت و بدیـن منظـور چارچوبـی مـورد هـدف 
اسـت که بتوانـد در فرآینـد تصمیم گیـری و انتخـاب فناوری 
بـا پتانسـیل بـاالی تجاری سـازی و بـه دنبـال آن مکانیسـم 
مناسـب بـرای انتقـال فنـاوری کمـک کنـد� ایـن مطالعـه به 
 طـور خاص بـه اسـتفاده از ادبیات نظـری و پیشـینه پژوهش 
پتانسـیل تجاری سـازی تحقیقـات می پـردازد� بـرای رسـیدن 
بـه ایـن اهداف، می بایسـت اجـزا چارچوب ازجملـه معیارهای 
مهـم مـورد نظر در تجاری سـازی از ادبیات اسـتخراج گردد و 
سـپس توسـط خبرگان مـورد پایش قـرار گیـرد� خروجی این 
پژوهـش عـالوه بـر توسـعه مفهـوم تئوریکـی، دارای مفهوم 
کاربـردی نیـز خواهـد بـود و می توانـد توسـط پژوهشـگاه ها 
بـه  منظـور ارزیابی نتایـج تحقیقات مورد اسـتفاده قـرار گیرد�
مسـیر  در  کلیـدی  چالش هـای  تحقیـق  ایـن  نتایـج 
تجاری سـازی پژوهش هـای دانشـگاهی را بـه  طـور انتقـادی 
مـورد بررسـی قـرار داد و موانـع قابـل  توجهـی را کـه مانـع 
بررسـی  مبنـای  بـر  می شـود،  آنهـا  موفقیت آمیـز  پذیـرش 
پیشـینه پژوهش برجسـته کرد� ایـن امر به تدویـن رویکردی 
سـازگار و هماهنـگ برای تجاری سـازی که بـا چارچوب های 

١٠ 
 

 براي فرآيندي يا محصول يك قالب در فني حل راهكي اختراع. شود ظاهر اختراعغير يا اختراع شكل به است ممكن تحقيقات نتايج
 تجاري، كاربرد و خالقيت تازگي، مانند شرايطي بودن دارا صورت در اختراع اين. است طبيعي قوانين اعمال با خاص مشكل يك حل
 درك يك كهيدرصورت مفيد حلراه كي براي اختراع ثبت حق اعطاي صورت در اختراع اين. شوديم محافظت اختراع ثبت شكل به

 مقاله،( انتشارات شامل اختراعي . موارد غيرشوديم محافظت باشد، دارا را صنعتي كاربرد و ودنب جديد مانند شرايطي و نباشد مشترك
 يريگشكل آموزش؛ و مشاوره اطالعات؛ و تجهيزات يگذاراشتراك به تحقيقاتي؛ همكاري. هستند) غيره و آموزشي مطالب كتاب،

 تنها اما است دشوار آن شناسايي بنابراين؛ دارد وجود الگوها دانش، عات،اطال قالب در اغلب تحقيقات نتايج قالب در غيره و هااستارتاپ
 را در بازار آنها توانمي سودآور، تحقيقات نتايج ماهيت به توجه با. است درك قابل سازيتجاري و انتقال خودآگاهي، فرآيند طريق از

 .كرد اجاره و مشاركت منتقل، معامله، مبادله،
 كليدي يهاشاخص دانش انتقال و سازيتجاري به مربوط يهاجنبه مستقيم ارزيابي و يريگاندازه براي مجوز يرتأث ارزيابي با همراه
 و تحقيقاتي مناطق /هادانشگاه بين همكاري و يگذارهيسرما يهاشاخص: از اندعبارت هادانشگاه در سازيتجاري و دانش انتقال
 هاشركت عمومي دانش از استفاده يهاشاخص ؛منتشرشده اطالعات ذخيره بر تمركز با دانش، سازيتجاري بالقوه يهاشاخص. صنعت

  .باشديمشبكه  ياندازراه و ماهر كار نيروي مهاجرت مانند دانش، انتقال يهاكانال ساير يهاشاخص ؛مؤسسات ساير و
  

  
  شدر پيشينه پژوه بررسي موردمبتني بر منابع  سازيتجاريالگوي اوليه  .1شكل 

است و بدين  سازيتجاريدر فرآيند  هاپژوهشگاهو  هادانشگاهرويكرد اين پژوهش، افزايش توجه و درگيري مراكز پژوهشي مانند 
و به دنبال آن  سازيتجاريو انتخاب فناوري با پتانسيل باالي  يريگميتصممنظور چارچوبي مورد هدف است كه بتواند در فرآيند 

پتانسيل  استفاده از ادبيات نظري و پيشينه پژوهشخاص به  طور بهال فناوري كمك كند. اين مطالعه مناسب براي انتق سميمكان
در  نظر موردمعيارهاي مهم  ازجملهاجزا چارچوب  ستيبايم. براي رسيدن به اين اهداف، پردازديمتحقيقات  سازيتجاري
پايش قرار گيرد. خروجي اين پژوهش عالوه بر توسعه مفهوم از ادبيات استخراج گردد و سپس توسط خبرگان مورد  سازيتجاري

 گيرد. قرار استفاده موردارزيابي نتايج تحقيقات  منظور به هاپژوهشگاهد توسط توانميتئوريكي، داراي مفهوم كاربردي نيز خواهد بود و 

سازي تجاري
هاي پژوهش

 دانشگاهي


شکل 1. الگوی اولیه تجاری سازی مبتنی بر منابع مورد بررسی در پیشینه پژوهش
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� تحقیقات پژوهشـی و دانشـگاهی پیرامون تجاری سازی 	
و راه های کاربسـت آنهـا در مباحث صنعتی؛

� تصمیم گیــری و سیاســت گذاری بهینــه در راســتای 	
ــن؛ ــان ممک ــن زم ــا در کمتری ــازی پژوهش ه تجاری س

� ارائـه کارکردها و نتایج ایجادشـده از سـایر پژوهش های 	
مرتبـط با تجاری سـازی در قالب اجالس و سـمینار؛

� بـر روی خط مشـی های 	 به کارگیـری و سـرمایه گذاری 
واقع گرایانـه تجاری سـازی بـا صـرف کمتریـن هزینـه؛

� و 	 واقع گرایـی  میـان  فاصلـه  درک  بـا  تصمیم گیـری 
عمل گرایـی بـرای پیاده سـازی هرچـه راحت تـر اهداف 

تجاری سـازی؛
تشـکیل پایگاهـی جامـع بـرای مستندسـازی و ایجاد 	�

مخزن هـای اطالعاتی منسـجم نظـرات و تحلیل های 
� علمی

الزم بـه ذکـر اسـت پژوهـش کیفی با تمـام فوایـد خود، 
بـا ضعف هایـی از جملـه تعمیم پذیـری و اعتبـار همراه اسـت�

ــط؛ مرتب
� در 	 باالدسـتی  اسـناد  در  تدقیـق  ضـرورت  و  اهمیـت 

جهـت توجـه بیشـتر بـه کاربردی سـازی دسـتاوردهای 
واقع گرایانـه؛ دیـدگاه  یـک  بـا  دانشـگاهی 

� نهادسـازي، برنامه ریـزي، طراحـي و اسـتقرار رویه هـاي 	
کاري معیـن، به ویـژه ایجـاد واحدهـاي مرتبـط در حوزه 
در  تجاري سـازي  واحـد  و  دانشـگاه  در  انسـاني  علـوم 

دانشـکده هاي مدیریـت دولتـی؛
� طراحـی مجـدد سـاختارهاي سـازماني اعـم از دولتی و 	

خصوصـی و سـازمان هاي مرتبـط با پــژوهش؛
� شناسایی نیازهای به روز صنعت؛	
� تجهیز فناوری ها و قابلیت های دانشگاهی؛	
� بازاریابی و توسـعه بازارهای هدف در راسـتای کاربسـت 	

پژوهش ها؛ تجاری سـازی 
� تحقیقات پژوهشـی و دانشـگاهی پیرامون تجاری سازی 	

و راه هـای به کارگیـری آنهـا در مباحث مرتبـط با صنعت؛
� شناسایی بازارها و توسعه؛	
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