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عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری اطالعات؛
بررسی در دانشکده های علوم دریایی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

محمدمهدی محمدپور میر ،1سامره شجاعي ،2روح اله سمیعي ،3مجید اشرفي
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چکیده
امروزه دانشگاه های کشور ،تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي را به عنوان فراهم کننده ی رشد اقتصادی و به صورت يکي از
ماموريت ها و کارکردهای اصلي در کنار آموزش و پژوهش در نظر گرفته اند .تحقیق حاضر با هدف شناسايي عوامـل مـؤثر بـر
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری در دانشگاههای فني و حرفه ای کشور ؛ دانشکده های علوم
دريايي صـورت گرفتـه است .بر اين اساس ضمن مرور جامع بـر ادبیـات موضـوعي تحقیق ،مـدل مفهومي سه بُعدی با سیزده
مولفه از عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي طراحـي شده و برمبنای آن پرسشنامه ای  66سوالي را تنظیم
گرديده و سپس در اختیار دانشکده های علوم دريايي عضو جامعه آماری ( 170واحد دانشگاهي فني و حرفه ای کشور) قرار
داده شده است و  108پرسشنامه از سراسر کشور جمع آوری گرديد .به منظور تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS
و  PLSاستفاده شده اسـت .پس از تايید پايايي ،آزمون معناداری  ، Tنتايج يافته ها نشان داد که عوامل زمینه ای بیشترين
تاثیر را در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری در دانشگاه فني و حرفه ای داشـته است.
واژگان کلیدی :تجاری سازی ،تحقیقات دانشگاهی ،فناوری ،نوآوری.

تاريخ دريافت مقاله97/08/05 :
تاريخ پذيرش مقاله98/03/02 :
1
2
3
4

دانشجوی دکترای کارآفريني واحد علي آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آباد کتول ،ايران
استاديار گروه مديريت ،واحد علي آبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آبادکتول ،ايران (نويسنده مسئول)Shojaee719@gmail.com:
استاديار گروه مديريت ،واحد علي آبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آبادکتول ،ايران
استاديار گروه مديريت ،واحد علي آبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آبادکتول ،ايران
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تغییر ،عنصر تغییرناپذير دنیای امروز است به گونه ای که بیان مي شود ،بزرگترين ثابت در دنیای امروز ،تغییر است .ويژگي بي
بديل عصرحاضر ،حرکت و انتقال کشورهای پیشرو به سمت اقتصادهای مبتني بر دانش است .بررسي نقش و کـارکرد دانشـگاه
در توسـعه اقتصـادی جوامـع مختلف ،نشان دهنده بروز تحوالت شگرفي است که جهان را با فاز جديدی از توسعه تحت عنوان
اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت(استرمن .)2002،1دانش تولید شده توسط پژوهشگران دانشـگاهي و مؤسسـات علمي و
پژوهشي به عنوان يك محرك کلیدی بـالقوه بـرای پیشرفت تکنولوژيکي شناخته شده است( .کزارنیتســکي ،هوســي يــر،
اشــنايدر .) 2011 ،2در دهه های اخیر شاهد رشد چشـمگیر و سـرعت بـاالی تولیـد دانش و ارتقاء رتبه کشـورمان در رتبـه
بنـدی تولیـد دانـش هستیم .امروزه توان علمي و فني بـارزترين شـاخص توسـعه يافتگي يك کشور به شمار مي رود .افزايش
ظرفیت و کارايي علمي و فني و استفاده بهینـه از آن مسـتلزم شـناخت دقیـق مولفه های آن اسـت .ايـن مولفـه هـا
مجموعـه ای از م نـابع نیروی انساني ،منابع مالي و سرمايه ای ،تجهیـزات و فضـای کالبدی است که تحت يك مديريت
منسجم و سازمان يافتـه در محدوده علوم و فناوری به کار مي رود .يافته هـا و نتـايج تحقیقاتي تا هنگامي کـه در عرصـه
عمـل اسـتقرار نیابنـد و عوايد آن نصیب جامعه نشود ،نمي ت وانند منشا رفاه عمومي و ثروت انسان ها باشند (يدالهي فارسي،
کالتهايي .)2011،3يك اقتصاد مبتني بر دانش اقتصادی است که در آن سازمان ها و مردم به طور مؤثر بـه تحصـیل ،تولیـد،
اشـاعه و بهـره گیری از دانش مي پردازند تا به توسعه اقتصادی و اجتمـاعي مطلوبتری دست يابند .ايجاد ثـروت از طريـق
اسـتفاده از دانـش بشری و خالقیت ،به طور پیوسته ای از تولید ثروت به وسیله استخراج و فرآوری منابع طبیعي ،پیشي
گرفته است و دانـش تبديل به منبـع فزآينـده ای بـرای ايجـاد ارزش شـده اسـت(کفال . )2010 ،4پژوهش های متعـددی در
ايـن زمینـه انجـام شده است .بهبودی( ) 2011در پژوهش خود با عنوان بررسي تجاری سازی نتايج تحقیقات علمي در ايران،
به بررسي  33عامل موثر بر تجاری سازی پرداخته است .اين عوامل در شش گروه اصلي تقسـیم بندی شده اسـت .عوامـل
پژوهشـگرا ،عوامـل صـنعت گـرا ،عوامل مربوط بـه دولـت ،عوامـل مربـوط بـه پـارك علـم و فناوری و مراکز رشـد ،عوامـل
مربـوط بـه محـیط زيسـت و عوامل مربوط به تجاری سازی .نتايج اين پژوهش نشـان داد کـه دولـت تأثیرگـذارترين عامـل
در تجـاری سـازی نتـايج تحقیقات علمي است .فالحتي ( ) 2013در پژوهشي در رابطه با شرکت های دانش بنیان استان
کرمانشـاه بـه ايـن نتیجـه دست يافته اسـت کـه از ديـدگاه کارشناسـان ،نماينـدگان و مديران شـرکت هـای دانـش بنیـان
پـارك علـم و فناوری کرمانشاه ،میل به يادگیری ،مهارت هـای کـارتیمي ،مهـارت های ارتباطي ،تحلیلي ،برنامه ريزی و
مـديريت فـروش ،بـه ع نوان مهارت های ضـروری بـرای بازاريـابي شـرکت هـای دانـش بنیـان پـارك علـم و فنـاوری
کرمانشـاه ديـده مـي شوند ،همچنین ،بازاريـابي اسـتراتژيك و توسـعه محصـوالت ،خدمات و بازاريابي اينترنتي ،از قابلیت
هـای ضـروری بـرای بازاريابي شرکت هـای دانـش بنیـان پـارك علـم و فنـاوری کرمانشاه هستند .کیارسي حیدر ( )2013در
پژوهش خـود بـا عنوان بررسي تجـاری سـازی بـالقوه دانـش در مهندسـي و مديريت ساخت و ساز شرکت ملي نفت جنوب
ايران ،به ايـن نتیجه دست يافته اند که عوامل فردی نقش تعیین کننده ای در تجاری سازی دارند و تعامـل ،مـديريت
مالکیـت معنـوی ،مديران ارشد و بازار و مشتری محوری در رتبـه هـای بعـدی قرار دارند .زاهدی انبـاران ( )2013در
پژوهشـي بـه بررسـي عوامل تعیین کننـده تجـاری سـازی در صـنعت گـاز ايـران پرداختـه اسـت.نتايج حاصـل از پـژوهش
وی نشـان داد کـه عوامل فردی نقش تعیین کننده ای در تجاری سـازی نتـايج تحقیقات علمي دارند.از جانب ديگر نتايج اين
پژوهش نشـان داد که شبکه های ارتباطي با بخش های سیاسي و اقتصادی در ارتباط است و قوانین و مقررات در سطح خرد و
کالن نیـز بـر تجـاری سـازی مـوثر هسـتند .لین ،وانـگ و کونـگ )2013(5در پژوهشي تحت عنوان تاثیر همکاری متقابل و

1 Sterman
2 Czarnitzki,Hussihyer & Schneider
3 Yadollahi & Klathayi.,
4 Kefla
5 Global competitiveness Index
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تولید دانش در تجاری سازی فناوری در کشور تايوان به اين نتیجه دست يافته انـد کـه همکـاری متقابل ،فرصت های جديدی
را برای تولید دانـش و تجـاری سازی فنا وری به وجود مي آورد .ديگـر نتـايج ايـن پـژوهش حاکي از آن است که تولید دانش،
نقـش مهمـي در عملکـرد تجاری سازی فناوری و به طور غیرمستقیم در رابطه با تعامل متقابل و عملکرد تجاری سازی
فنـاوری دارد .خیاط ) 2015(1در پژوهشي به بررسي عوامـل مـوثر بـر انتقـال فنـاوری در صنايع غذايي کشور فیلیپین
پرداخت .براساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش ارزش افزوده فناوری ،عوامل سـاختاری ،عوامل مربوط به انتقال فناوری،
عوامـل مـرتبط بـا دولـت و ويژگي های فناوری بر انتقال فناوری تاثیر داشته اند .لـین و وانگ )2015(2در پژوهشــي بــه
بررســي تجــاری ســازی اختراعات در شرکت های تايواني پرداختنـد .نتـايج پـژوهش آنان نشان مي دهد که دارايي های
مکمل و قابـل دسـترس نوآوری حاصل از ثبت اختراع به طور قابل توجـه و بـه گونـه ای مثبت بر عملکرد تجاری سازی
اختراع تاثیر مي گذارند  .محمـد نژاد و دل انگیز ( ) 2006نیز در پژوهشي به بررسي سـاختار و زير ساختارهای مورد نیـاز
فن ـاوری در کشـور پرداختنـد.نتايج پـژوهش آنـان حـاکي از آن اسـت کـه ارتباطـات رسـمي و غیررسمي نقش مهمـي در
تجـاری سـازی نتـايج تحقیقـات علمي دارند .درابکر و ووگلرز )2008(3در پژوهشي به بررسـي نقـش انتقـال تکنولـوژی در
توسـعه صـنعت پرداختنـد.نتايج پژوهش آنان نشان داد که نظام هـای تشـويقي بـر تجـاری سازی نتايج تحقیقات علمي
اثرگذار هستند  .با توجه به روند موجود و تحوالت اخیر ،در بسیاری از کشورها برای افزايش تجاری سازی نتايج تحقیقات،
اصالحاتي در دانشگاهها در حال انجام است .با کاهش بودجه های عمومي پژوهشي ،دانشگاهها برای تأمین منابع مالي مورد
نیازشان ،به فعالیت در حوزه های تجاری و کسب وکار پرداخته اند(بالديني و همکاران .)2006 ،4به طورکلي ،محدوديتها،
ضرورتها و الزامات ناشي از تغییرات و تحوالت محیط های مختلف اقتصادی و اجتماعي باعث شده نگرش سنتي به دانشگاهها
به عنوان تولیدکننده علم بازنگری شود و نگرش جديدی شکل گیرد .در اين نگرش ،دانشگاهها مسئولیت بیشتری در تبديل
دستاوردهای تحقیقاتي خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادی ،رفاه عمومي و ثروت جامعه برعهده دارند .همچنین ،تالش
هايي که در جهت انتقال و به کارگیری دانش و استفاده از آن در بخشهای اقتصادی ،اجتماعي و صنعت انجام مي شود ،به
عنوان تجاری سازی نتايج تحقیقات تعبیر مي شود(عباسي اسفنجاني و فروزنده .)1393 ،در عصر حاضر بايد به دنبال ساز و
کارهايي باشیم که روش تبديل ايده به محصول را به ما ياد دهند و روند تولید علم به ثروت را سرعت بخشد .تغییر نقش
دانشگاه ها از تولید کننده دانش به ايجادکننده سرمايه از دانش ،که با هدف بهبود عملکرد اقتصاد ملي يا منطقه ای و نیز
مزيت های مالي حاصله برای دانشگاه و اساتید آن صورت مي گیرد منجر به به افزايش فعالیتهای مرتبط با تجاری سازی در
دو دهه اخیر شده است( .اتزکوويتز و همکاران . )2000،5از اين رو بايد به طراحي سناريوهای متفاوتي برای نقش آفريني
دانشگاه در توسعه ،اهتم ام ورزيد .از اين جهت ،دانشي که در دانشگاه ها و مراکز آکادمیك ايجاد ميگردد چنانچه در مراحل
بعدی تبديل به محصول ،خدمت يا فناوری نگردد ،از نظر اقتصادی دانش بیهودهای تلقي خواهد شد و نخواهد توانست ارزش
افزوده ای را برای جامعه ايجاد کند .و در نتیجه ايجاد و ذخیرهسازی دانش در دانشگاهها به تنهايي راضي کننده نبوده و
اطمینان از کاربرد آن به گونهای که جامعه بتواند از منافع سرمايهگذاری در تحقیقات بهرهبرداری نمايد يکي از اهداف اصلي
تحقیقات دانشگاهي خواهد بود( .راسموسن و همکاران .)2006،مسلما ورود بخشهای علمي و تحقیقاتي به عرضه تجاری سازی
ايده ها و نتايج تحقیقات ،آثار و پیامدهای ارزشمندی خواهد داشت که تولید ثروت ،رشد اقتصادی و افزايش استانداردهای
زندگي از آن جمله است .افزون بر اين ،عرضه يافته ها و نتايج تحقیقاتي به بهره برداران تجاری و عوايد حاصل از آن مي تواند
منابع مالي الزم را برای استمرار حیات دانشگاهها فراهم آورد .ناموفق بودن اکثر تحقیقات در فرآيند تجاری سازی و ضرورت
آشنايي محققان با فعالیتهای تجاری سازی نیازمند مطالعه بیشتر در اين زمینه و ارائه چارچوبهای علمي و عملي برای تجاری
سازی يافته های پژوهشي در قالب الگوها برای محققان و سیاستگذاران است .همانگونه که فوقا بیان شد ،هدف از نگارش
1 Khayat
2 Lin & Wang
3 Derabkere & Veugelers
4 Baldini et al, 2006
5Etzkowitz and et al, 2000
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تحقیق حاضر مشـخص نمـودن عوامـل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي مبتني بر فناوری مـي باشـد کـه بـه
منظـور دسـتیابي بـه هـدف مذکور محقق پس از بررسي همه جانبه ادبیـات موضوعي مربـوط بـه تجاری سازی ،فاکتورهای
موثر بر عملکرد آنها را شناسايي نموده ،آنها را در قالـب مدلي يکپارچه و منسجم ارائه نموده است و در ادامه به مشخص
نمـودن میـزان تاثیر هـر يك از آنها پرداخته است .لذا با بررسي جامع ديدگاهها وکارهای علمي انجام شده در اين زمینه ،اين
تحقیق سعي درپاسخگويي به سه سئوال زيردارد:
.1آيا عوامل محتوايي بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و حرفه ای
کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند؟
.2آيا عوامل ساختاری بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و حرفه ای
کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند؟
.3آيا عوامل زمینه ای بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و حرفه ای
کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند؟
ادبیات تحقیق
تجاری کردن يا تجاری سازی يکي از روش هايي است که مي توان به وسیله آن علم را به اقتصاد گره زد ،با فرض اينکه علمي
موجود بوده و اقتصادی که پذيرای آن باشد؛ وجود داشته باشد(گرگاني و نادری .)1395 ،در لغت نامه کمبريج ادونس لرنرز1
واژه تجاری سازی يا تجاری کردن به معنای «سازماندهي چیزی برای کسب سود» تعريف شده است« .معرفي يك کاال يا
خدمت در بازار برای کسب سود»« ،فرايند تبديل چیزی به فعالیت تجاری » معاني تقريباً مترادفي برای مفهوم تجاری سازی
در ساير فرهنگ لغات بیان شده است (بندريان .)2008،2تجاری سازی  ،فراگرد تبديل و دگرگوني دانش نظری موجود در
نهادهای دانشگاهي ،در قالب برخي انواع فعالیت های اقتصادی است که در همین اواخر مورد توجه بسیاری از دانشگاه های
بزرگ و معتبر جهان قرار گرفته و به سرعت درحال گسترش و توسعه است(اسپالینگ .)2004 ،3تجاری سازی فرايند تبديل
فناوری به محصوالت موفق اقتصادی است(سان و همکاران .)2005 ،4تجاری سازی فناوری ،خلق محصول ،خدمت يا فرآيند
جديدی مبتني بر رفع تقاضای جديد است و رفع آن مستلزم تالش مستمر در راه تبديل نتايج به محصوالت و خدمات جديد و
بازاريابي موفق آنها است(گرگاني و نادری.)1395 ،در تعريفي ديگر ،تجاری سازی فناوری يعني نقل مکان دادن طرح و ايده تا
بازار به صورت سريع و بهینه در محیط تجاری امروزی .اين فرآيند با مراحل طرح ايده ،طراحي ،توسعه ،باال بردن تولید،
بازاريابي و کوشش های بعدی برای پیشرفت محصول ادامه مي يابد(راملي و همکاران .)2013,5تجاری سازی تکنولوژی اشاره
ب ه توانايي جذب و سازگاری يك تکنولوژی جديد برای استفاده در تولید و بازار دارد(ياکوب و همکاران.)2011 ،
به طور خالصه مي توان گفت :تجاریسازی تحقیق فرآيندی است که از تمام پتانسیلهای ممکن استفاده ميکند تا کساني که
در نوآوری تکنولوژيکي سرمايهگذاری ميکنند بتوانند فوايد ايجاد شده توسط نوآوریشان را بدست آورند و اينکه هدف از
اجرای اين فرآيند سود رساني به سرمايه گذاران نوآوری تکنولوژيکي است ،يعني آنچه که خاستگاه اصلي بسیاری از کارآفرينان
و حامیان تحقیقات است(آگراوال و هندرسون.)2002 ،6
جهان امروز و مناسبات آن بسیار پیچیده و متغیر مي باشد .دلیل اين موضوع نیز نوآوری در سیستم های مختلف دانشگاهي،
سازماني ،ارتباطات و تولید است(جیوررو و همکاران .)2014 ،ادامه ی حیات در جامعه ی دانش بنیان ،توجه به قلمروهای
جديد دانش را اجتناب ناپذير نموده است .در اين راستا بازانديشي در سیاستها و فرايندهای تولید علم ،ضرورتي انکارناپذير به
1 Cambridge Advanced Learner`s.
2 Bandarian,2008
3Spilling, 2004
4 Louise and et al, 2005
5 Ramliet al, 2013
6Agrawal & Henderson, 2002
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شمار مي رود .در تعريف اين قلمرو جديد ،توجه به اقتصاد علم يکي از مؤلفه های مهم به شمار مي آيد .برای تحقق اين
مأموريت جديد ،دانشگاهها و مراکز آموزشي نیز بايد به بازانديشي در چشم اندازها ،ساختار فعالیتها ،بازخواني فرايندها و
بازنگری فرآورده ها از زاويه ی ديد مأموريت مذکور مبادرت نمايند .در دوره ی نوآوری های مستمر و سريع در چشم انداز
تغییرات جهاني "،مؤسسات و سازمانها هم بايد به صورت مستمر مأموريتها ،ارزشها و قابلیتهای خود را جهت دستیابي به برون
دادهای رقابتي بازتولید نمايند(نوريان و همکاران .)2015 ،1در همین راستا دورنمای مأموريت دانشگاهها نیز دچار تغییر شده و
از حیطه ی آموزش و پژوهش فراتر رفته و آموزش وپرورش معطوف به توسعه ی اقتصادی را در فرا ديد خود قرار داده
اند(اتزکويتز .)2002 ،2در سال ، 1983اصطالح دانشگاه کارآفرين از سوی اتزکويتز برای توصیف دانشگاه هايي به کار گرفته
شد که از سازوکارهای مختلف علمي شان برای مشارکت در توسعة منطقه و افزايش درآمدها استفاده مي کردند .دانشگاه
کارآفرين به معنای دانشگاهي است که در آن تمام فعالیتهای اعضا از قبیل آموزش ،پژوهش و ...به گونه ای مديريت ،اداره و
اجرا مي گردد که دانشگاه به عنوان نهاد يا شبه شرکتي اقتصادی تلقي گردد .يعني جهت گیری اين فعالیتها در جهت
سوددهي و نیز کسب مزيتهای رقابتي اقتصادی باشد(نور سیهیرا و همکاران .)2015،3در بیشتر تعاريف ،کارآفريني دانشگاهي
به فعالیت های تجاری سازی و استفاده از دارايي های فکری دانشگاه برای کسب منافع مالي و تجاری اشاره شده است  .حتي
برخي از پژوهشگران  ،کارآفريني دانشگاهي را شکل خاصي از انتقال فناوری تعريف کرده و بر اين باورند که اين پديده زماني
اتفاق مي افتد که پژوهشگران دانشگاه ها و نهادها ی پژوهشي غیرانتفاعي  ،تصمیم به تجاری سازی فناوری تولید شده و يا
توسعه يافته در مؤسسه های خود مي گیرند؛ بنابراين  ،به طور معمول تجاری سازی دارايي های فکری دانشگاه را مترادف با
کارآفريني دانشگاهي فرض مي کنند(آگراوال و هندرسون .)2002 ،توجه به اين معنا برای کارگزاران ملي ،مديران تحقیق و
توسعه ،مديران پروژه و به طور کلي مديران فناوری در کشور ما که تحقیقات صنعتي در آن هنوز نوپاست و چشماندازهای آتي
آن امید آيندهای روشن و تابناك را ميدهد ،امری ضروری است.هدف تحقیق مطالعه حاضر ارائه ی چارچوبي از عوامل موثر
بـرای ت جـاری سـازی تحقیقات دانشگاهي مبتني بر فناوری برای دانشگاههای فني و حرفه ای کشور مي باشد .حال اين سوال
مطرح مي شود که عوامل موثر در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي با رويکرد فناوری اطالعات دردانشگاههای فني و حرفه ای
کشور کدامند و میزان اثر بخشي آنها چگونه است؟
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر به روش ترکیبي به انجام رسیده و از نظر هدف کاربردی است .برای گردآوری داده های مـورد نیاز پژوهش از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شـده اسـت ،روايي محتوايي به تائید خبرگان و صاحبنظران در اين حوزه و پايايي آن نیز بـا
آلفـای کرونبـاخ 0/80بدسـت آمـد .ايـن پرسشنامه شامل  3بعـد و  66گويـه مـي باشـد؛ سه بعد عوامـل محتوايي ،عوامل
ساختاری ،عوامل زمینه ای مربـوط بـه شـاخص تجاری سازی مي باشد .مقیاس مورد اندازه گیری بـر مبنـای طیف لیکرت 7
درجه ای از خیلي زياد با نمره  7و خیلي کـم با نمره  1قرار دارد .جامعه آمـاری پـژوهش شـامل ،تمامي دانشگاههای فني و
حرفه ای کشور که تعداد اين دانشگاهها بر اساس آخرين آمار و اطالعات که تا زمان تنظیم در دسترس قرارگرفته 170واحد
دانشگاهي بوده است .همچنـین جهت تعیین حجم نمونه از جدول استاندارد مفروض که توسط کوهن و نیز کرجسي و
مورگان تنظیم شده است ،استفاده شد که بر اين اساس از بین  170واحد ،تعداد  118واحد دانشگاهي؛دانشکده های علوم
دريايي به عنـوان نمونه انتخاب شدند .بـرای گـردآوری داده هـا از پرسشـنامه محقق ساخته که محقق آن را از طريق مطالعه
منابع مربوطه و مشاوره با صاحبنظران اين حوزه تنظیم کرده است؛ استفاده شد .در کل تعداد  118پرسشنامه در میان
واحدهای دانشگاهي؛دانشکده های علوم دريايي منتخب به صـورت حضـوری توزيـع و در نهايت  100پرسشنامه جمـع آوری
گرديـد .بخـش اول س واالت مربوط به مشخصات فردی و بخش دوم مربـوط بـه سواالتي بود کـه عوامـل مـوثر بـر تجـاری
1Norian and et al,2015
2 Etzkowitz
3 Syahira and et al, 2015
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سـازی را مـورد سنجش قرار میداد .برای تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پي.اس.اس 20جهت تجزيه و تحلیل اطالعات
در سـطح توصیفي و در سطح آمار استنباطي (تحلیل رگرسیون ،مدل سازی معادالت ســاختاری ،آزمــون  Tدو گــروه
مســتقل و آزمــون تحلیــل واريانس) استفاده شـده اسـت.
مدل مفهومی تحقیق
به طور کلي دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتي ،ايجاد و تجاری سازی محصوالت تحقیقاتي را تسهیل مي کنند(سیئگال و
رايت )2007 ،1و به عنوان يك موتور رشد اقتصادی شناخته شده اند(مارکمن و همکاران .)2008 ،2با توجه به تاکید بر تجاری
سازی محصوالت تحقیقاتي ،شناختن عناصر و چگونگي ارتباط اين عناصر برای موفقیت تجاری سازی محصوالت تحقیقاتي
ضروری است .بنابراين ،هدف از اين مقاله ،ارائه يك چارچوب از عوامل موثر برای تجاری سازی موفقیت آمیز مبتني بر فناوری
محصوالت تحقیقاتي در میان دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي است .نوآوری مقاله حاضر،
نوآوری در مدل مفهومي است که از تلفیق سه مدل مفهومي تحقیقات (نوريان و همکاران ()2015 ،3نورسیهیرا و
همکاران()2015،4اسفنجاني و دهکری )2015 ،به دست آمده است و در شکل شماره  1ارائه گرديده است .همانطور که در
شکل 1نشان داده شده است ،سیزده عنصر برای تجاری سازی محصول تحقیقاتي مبتني بر فناوری در نظر گرفته شده است و
اين عناصر در يك چارچوبي مبتني بر مدل سه شاخگي به يکديگر متصل هستند .مدل مفهومي تحقیق حاضر در زير نشان
داده شده است:

امکانات و حمايت برقراری روابط استراتژيك بین دانشگاه و صنعت -همسويي سیاست ها و قوانین با هدف تجاری سازی

دانش و مهارت و صفات شخصي محققنگرش مخترع به سمت تجاری سازی پژوهشآموزش و جذب افرادی با مهارتهای تجاری سازیتمرکز و توجه به نیازهای بازار و مشتريانبرخورداری دانشگاهها از جايگاه و پايه یتحقیقاتي
-قابلیت اجرا و میزان عملیاتي شدن نتايج تحقیق

 توسعه پارکهای علمي-فناوری و مراکز رشد و
آزمايشگاهي ملي
 ايجاد نوآوری ومزيت رقابتيدر بازار
 ريسك پذيری -سرعت عمل

 -دوره های آموزشي اساتید و دانشجويان تحصیالت تکمیلي

 گسترش و ترویج فرهنگتجاری سازی و کارآفرینی

شکل()1مدل مفهومی تحقیق

1 Siegal & wright, 2007
2 Markman & et al, 2008
3 Norain & et al
4 Nur Syahira & et al
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در مدل مفهومي تحقیق حاضر رابطه ی بین شاخص های عوامل سه شاخگي با تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نشان داده
شده است .شاخص های ساختاری ،زمینه ای و محتوايي سه شاخص اصلي مدل سه شاخگي هستند.
عوامل ساختاری :دربرگیرندٔە تمام عناصر ،عوامل و شرايط فیزيکي و غیرانساني سازمان است که با نظم ،قاعده و ترتیب خاص و
به هم پیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته و بدنه فیزيکي و مادی سازمان را مي سازد(میرزايي اهرنجاني و سرلك .)1384 ,در
تحقیق حاضر ،مولفه هايامکانات و حمايت ،برقراری روابط استراتژيك بین دانشگاه و صنعت ،همسويي سیاست ها و قوانین با
هدف تجاری سازی جز اين دسته از عوامل هستند.
عوامل زمینه ای :شرايط و عوامل محیطي برون سازماني هستند که محیط سازمان را احاطه مي کنند ،با سازمان تأثیر متقابل
دارند و خارج از کنترل سازمان هستند .هر نظام يا سازماني در جايگاه ويژه خود همواره با نظام های محیطي در کنش و
واکنش دائمي است .ازاين رو ،همه علل و عواملي که امکان برقراری ،تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به ساير
نظام ها را فراهم مي آورند ،زمینه يا محیط نامیده مي شوند(میرزايي اهرنجاني و سرلك .)1384 ,در تحقیق حاضر مولفه های
توسعه پارکهای علمي-فناوری و مراکز رشد و آزمايشگاهي ملي ،ايجاد نوآوری ومزيت رقابتي در بازار ،ريسك پذيری ،سرعت
عمل جز عوامل زمینه ای هستند.
عوامل محتوايي :شامل عوامل و روابط انساني در سازمان است که هنجار های رفتاری ،ارتباط غیررسمي و الگوهای ويژه به هم
پیوسته و محتوای اصلي سازمان را تشکیل مي دهند .اين عوامل محتوايي در واقع پويايي بخش و زنده سازماني تلقي مي شوند
و هرگونه عوامل و متغیرهايي که به طور مستقیم مربوط به نیروی انساني باشند در اين شاخه قرار مي گیرند(میرزايي
اهرنجاني و سرلك .) 1384,در تحقیق حاضر ،مولفه های دانش و مهارت و صفات شخصي محقق ،نگرش مخترع به سمت
تجاری سازی پژوهش ،آموزش و جذب افرادی با مهارتهای تجاری سازی ،تمرکز و توجه به نیازهای بازار و مشتريان جز عوامل
محتوايي به شمار مي روند.
یافته های تحقیق
يافته های پژوهش در دو بخش توصـیفي و اسـتنباطي بیـان شده است .يافته های توصیفي نشان داد که از مجموع  100نفر،
تعداد مردها 80نفـر و زنان  20نفر بوده است .همچنین کمتـرين سن پاسخ دهندگان بین  31-40سال ( 10درصد) و
بیشترين سن آنان بـاالتر از  50سال ( 20درصد) بود .پايین ترين مـدرك تحصـیلي پاسـخ دهندگان؛ لیسـانس ( 30درصد) و
باالترين مدرك تحصیلي؛ دکترا ( 30درصد) مـي باشـد .از مجموع  100پرسشنامه چمع آوری شده 60،درصد پاسخ دهندگان
دارای سابقه فعالیت در زمینه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي بوده اند.
يافته های استباطي پژوهش حاضر در زير ارائه شده است:
سوال اول پژوهش :آيا عوامل محتوايي بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و حرفه
ای کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند؟
بر اساس آنچه در جدول  1مشاهده مي شود ،مقدار میانگین عوامل محتوايي تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي  5/54و انحراف
معیار آن  1/14مي باشد .با توجه به جدول  ،4مقدار  AVEو الفای ترکیبي سازه مدل همگرا بوده زيرا مقادير الفای ترکیبي
بزرگتر از  0/7و مقادير  AVEنیز بزرگتر از  0/5بوده و نیز پايايي ترکیبي بیش از  AVEاست .مطابق جدول  ،5روايي واگرا
نیز برقرار مي باشد .همچنین مقادير ضريب تعیین نیز باالی  0/40بدست آمده است  .با توجه به مقدار اشتراك متغیر ها و
ضريب تعیین ،شاخص  GOFنیز از  0/35بیشتر است ،در نتیجه مي توان گفت مدل از برازش قوی برخوردار است .با توجه به
شکل  3و مقادير  tبه دست آمده و اينکه مقدار آن در مورد عوامل محتوايي تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي از  1/96بیشتر
است مي توان گفت که سوال اول پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تايید مي شود و مي توان گفت عوامل محتوايي بر
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و حرفه ای کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند
و شدت تاثیر گذاری اين عوامل با توجه به شکل  2و ضريب مسیر نشان داده شده 0/954 ،مي باشد.
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سوال دوم پژوهش :آيا عوامل ساختاری بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و

حرفه ای کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند؟
بر اساس آنچه در جدول  2مشاهده مي شود ،مقدار میانگین عوامل محتوايي تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي  5/70و انحراف
معیار آن  1/07مي باشد .با توجه به جدول  ،4مقدار  AVEو الفای ترکیبي سازه مدل همگرا بوده زيرا مقادير الفای ترکیبي
بزرگتر از  0/7و مقادير  AVEنیز بزرگتر از  0/5بوده و نیز پايايي ترکیبي بیش از  AVEاست .مطابق جدول  ،5روايي واگرا
نیز برقرار مي باشد .همچنین مقادير ضريب تعیین نیز باالی  0/40بدست آمده است  .با توجه به مقدار اشتراك متغیر ها و
ضريب تعیین ،شاخص  GOFنیز از  0/35بیشتر است ،در نتیجه مي توان گفت مدل از برازش قوی برخوردار است .با توجه به
شکل  3و مقادير  tبه دست آمده و اينکه مقدار آن در مورد عوامل محتوايي تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي از  1/96بیشتر
است مي توان گفت که سوال اول پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تايید مي شود و مي توان گفت عوامل محتوايي بر
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و حرفه ای کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند
و شدت تاثیر گذاری اين عوامل با توجه به شکل  2و ضريب مسیر نشان داده شده 0/526 ،مي باشد.
سوال سوم پژوهش :آيا عوامل زمینه ای بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و
حرفه ای کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند؟
بر اساس آنچه در جدول  3مشاهده مي شود ،مقدار میانگین عوامل محتوايي تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي  5/66و انحراف
معیار آن  1/16مي باشد .با توجه به جدول  ،4مقدار  AVEو الفای ترکیبي سازه مدل همگرا بوده زيرا مقادير الفای ترکیبي
بزرگتر از  0/7و مقادير  AVEنیز بزرگتر از  0/5بوده و نیز پايايي ترکیبي بیش از  AVEاست .مطابق جدول  ،5روايي واگرا
نیز برقرار مي باشد .همچنین مقادير ضريب تعیین نیز باالی  0/40بدست آمده است  .با توجه به مقدار اشتراك متغیر ها و
ضريب تعیین ،شاخص  GOFنیز از  0/35بیشتر است ،در نتیجه مي توان گفت مدل از برازش قوی برخوردار است .با توجه به
شکل  3و مقادير  tبه دست آمده و اينکه مقدار آن در مورد عوامل محتوايي تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي از  1/96بیشتر
است مي ت وان گفت که سوال اول پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تايید مي شود و مي توان گفت عوامل محتوايي بر
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي نوآورانه مبتني بر فناوری اطالعات در دانشگاه فني و حرفه ای کشور؛دانشکده علوم دريايي تاثیر دارند
و شدت تاثیر گذاری اين عوامل با توجه به شکل  2و ضريب مسیر نشان داده شده 0/686 ،مي باشد.
جدول ( )1بررسی میانگین و انحراف معیار عوامل محتوایی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
متغیر
عوامل محتوايي تجاريسازی

میانگین

انحراف معیار

5/54

1/14

جدول ( )2بررسی میانگین و انحراف معیار عوامل ساختاری تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
متغیر
عوامل ساختاری تجاريسازی

میانگین

انحراف معیار

5/70

1/07

جدول ( )3بررسی میانگین و انحراف معیار عوامل زمینه ای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
متغیر
عوامل زمینه ای تجاريسازی

میانگین

انحراف معیار

5/66

1/16
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در ادامه بررسي مدل مفهومي تحت معادالت ساختاری بر پايه تحلیل واريانس در نرم افزار  plsانجام شد و ارائه مي گردد.
جدول( )4شاخص های مدل برازشی در PLS
متغیر

AVE

پايايي مرکب

R2

الفای کرونباخ

Communality

Redundancy

عوامل محتوايي

0/602

0/977

0/825

0/839

0/757

0/472

عوامل ساختاری

0/617

0/951

0/903

0/846

0/506

0/432

عوامل زمینه ای

0/638

0/969

0/775

0/916

0/632

0/536

GOF

0/815

جدول( )5آزمون فورنل-الرکر

0/776511

0/798978

عوامل زمینه ای

0/786067

0/608825

عوامل ساختاری

0/752576

0/544761

عوامل محتوايي

شکل ( )2مدل اندازه گیری اصالح شده تحقیق همراه با ضرایب مسیر
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شکل( )3آزمون ضریب معناداری t-value

بحث و نتیجه گیری
امروزه تجاری سـازی نتـايج تحقیقـات و پـژوهش هـای علمـي در سرتاسر جهان ،سیاستي است که مورد توجه ويژه دولت
قرار گرفته است .تولید علم يك بعـد از ابعـاد توسعه علمي به شمار مي رود اما علم تولید شده زماني ارزش مي يابد که در
جهت رشد و توسعه اقتصادی نیز قرار گیرد .به همین جهت بايد تمام تالش خود را به کار گیرند تا تولیـدات علمي دانشمندان
و پژوهشگران خـود را تجـاری سـازی و از نتايج اقتصادی اين فرآيند بهره برداری نمايند .نتايج پژوهش حاضر نشان داد عوامل
محتوايي ،ساختاری و زمینه ای تاثیر معنـاداری در تجاری سازی نتـايج تحقیقـات دانشگاهي دانشگاههای فني و حرفه ای
کشور؛ دانشکده های علوم دريايي دارند .نتايج حاصل شده عوامل محتوايي تحقیق ،بـا نتـايج مطالعات فالحتـي (،)2013
کیارسي ( )2013اسفنجاني و دهکری()2015و زاهـدی انباران( )2013همخوان مي باشد .عوامل ساختاری تاثیر معناداری با
تجاری سـازی نتـايج نشـان داد؛ در واقع مي توان گفت که يکي از عوامل مؤثر بر تجاری سازی نتايج تحقیقات دانشگاههای
فني و حرفه ای کشور؛دانشکده علوم دريايي مي باشد .در اين راسـتا ،نتايج حاصل شده عوامل ساختاری تحقیق ،بـا نتـايج
مطالعات محمدنژادو دل انگیز( ،)2006زاهدی انباران( ،)2013نورسیهیرا و همکاران ( )2015همخوان مي باشد ..عوامل
ساختاری تاثیر معناداری با تجاری سـازی نتـايج نشـان داد؛ در واقع مي توان گفت که يکي از عوامل مؤثر بر تجاری سازی
نتايج تحقیقات دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛دانشکده علوم دريايي مي باشد .در اين راسـتا ،نتايج حاصل شده عوامل
زمینه ای تحقیق ،بـا نتـايج مطالعات لین و وانگ( ،)2015خیاط( ،)2015نوريان و همکاران ( )2015همخوان مي باشد .بنابر
نتايج حاصل از اين پـژوهش؛ عامل محتوايي از بین سه عامل باالترين تاثیر و عامل ساختاری از بین سه عامل کمترين تاثیر را
در تجاری سازی نتايج تحقیقات دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي ايفا مي نمايند.
پیشنهادات
جمع بندی تحقیق حاضر را مي توان به دو گروه تفکیك نمود ،گروه اول مربوط به شناسايي عوامل سه گانه موثر بر تجاری
سازی تحقیقات مبتني بر فناوری دانشگاه فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي ،ابعاد تشکیل دهندشان ،و نیز
بکارگیری و اجرای صحیح هر يك در دانشکده های فني و حرفه ای ،تأثیرگذاری هر يك در افزايش اثربخشي تجاری سازی
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تحقیقات دانشگاهي مي باشد .گروه دوم مربوط به نتايج آزمونهاست ،نتايج آزمون به منظور تعیین میزان بکارگیری هر يك از
عامل های پا نزده گانه مشخص شده ادبیات تحقیق نشان داد که از میان ساير عوامل ،عامل گسترش و ترويج فرهنگ تجاری
سازی و کارآفريني چون توسعه ی فرهنگ کارآفريني در دانشگاه فني و حرفه ای؛ دانشکده های علوم دريايي ،تجلیل از
دانشجويان ،صاحبان کسب و کار و مديران اجرائي در دانشگاه ،برگزاری سخنراني های مشترك دانشگاه و صنعت در دانشگاه
در حد مطلوب نمي باشد ،لذا با توجه به مطالب ارائه شده در اصل مقاله ،ذکر اين نکته ضروری است که مديران محترم
دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي  ،توجه و عنايتي ويژه در خصوص برخي از عامل ها داشته
باشند .همچنین نتیجه مدل معادالت ساختاری  plsنشان داد ،عوامل دانش و مهارت و صفات شخصي محقق ،نگرش مخترع
به سمت تجاری سازی پژوهش ،آموزش و جذب افرادی با مهارتهای تجاری سازی ،تمرکز و توجه به نیازهای بازار و مشتريان،
برخورداری دانشگاهها از جايگاه و پايه ی تحقیقاتي ،امکانات و حمايت ،برقراری روابط استراتژيك بین دانشگاه و صنعت،
همسو يي سیاست ها و قوانین با هدف تجاری سازی ،توسعه ی پارك های علمي و فناوری و مراکز رشد و آزمايشگاه ملي،
ايجاد نوآوری و مزيت رقابتي در بازار ،ريسك پذيری و سرعت عمل دارای بیشترين اثرگذاری بر تجاری سازی تحقیقات
دانشگاهي مبتني بر فناوری در دانشگاه فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي مي باشد .همچنین نتیجه آزمون تي
نشان داد میزان بکارگیری هر يك از عوامل ذکر شده در وضعیت مطلوبي قرار دارد.تجاری سازی فرآيند تبديل فناوری های
جديد به محصوالت موفق تجاری است .به عبارت ديگر ،تجاری سازی در برگیرنده فرآيند هايي است که باعث تبديل فناوری
جديد به م حصوالت يا خدمات مفید مي شود .فناوری به تنهايي عامل رشد اقتصادی نیست ،بلکه استفاده مؤثر و مناسب از آن
است که باعث پیشرفت اقتصادی مي شود .ارزش افزوده ناشي از استفاده فناوری در عرضه محصوالت و خدمات مورد نیاز،
موجب افزايش رشد اقتصادی مي شود .فناوری مي تواند در قالب محصوالت ،تولید ،خدمات يا حتي بازاريابي باشد ،اما به
هرحال استفاده از فناوری يا تجاری سازی فناوری در رشد اقتصاد مهم است .تجاری سازی فناوری ،فرآيندی پیچیده و متأثر از
عوامل متعدد زير ساختي ،فناوری ،کسب و کار ،اجتماعي ،سیاسي و  ...است .در راستای پیشبرد فرآيند تجاری سازی و
توسعه ،تالش های تحقیقاتي بايد با شناخت کامل نسبت به روند توسعه علوم و فناوری و اطالعات کافي از بازار مصرف همراه
باشد ،درغیر اين صورت حاصل کار به ارزش افزوده تبديل نخواهد شد .تجاری سازی فناوری برای تبديل فناوری به کاال يا
خدمات قابل است فاده و ارائه و انتشار آن در سطح جامعه نیازمند تحقیق و توسعه ،خالقیت و نوآوری ،منابع و زنجیره ای از
فعالیت ها و اقدامات متعدد و مختلف است که اگر به پیش نیازهای تجاری سازی در جامعه توجه شود و تالش هايي در جهت
ايجاد بستر های الزم و رفع مشکالت موجود صورت بگیرد ،تجاری سازی موتور و محرك رشد و پیشرفت جامعه در زمینه های
مختلف از جمله اقتصادی ،اجتماعي خواهد بود.
مستند به مرور جامع ادبیات موضوعي مربوط و همچنین نتايج و يافته های تحقیق ،موارد زير به عنوان پیشنهاداتي بمنظور
انجام تحقیقات آتي در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر مي تواند ارائه گردد:
بر اساس يافته هـای پـژوهش بـه نظـر مـي رسـد بهترين اقدام در راستای بهبود فرآيند تجـاری سـازی نتـايج تحقیقات
علمي در دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي عبارتند از :سیاست گذاری صحیح در زمینـه تجـاری
سـازی تحقیقــا ت ،اصــالح ســاختار و فرآينــدهای تجــاری ســازی تحقیقات در دانشگاه ،تدوين آيین نامه ها،
دستورالعمل هـا و ضـوابط دقیـق در زمینـه تجـاری سـازی تحقیقـات ،اعمـال حفاظت از مالکیت حقـوقي نتـايج تحقیقـات،
ايجـاد شـرايط مناسب برای ثبت اختراع و انتشار نتايج تحقیقات .در گام دوم نیز نیاز به تحکیم ارتباط دو سويه بـین
واحـدهای تحقیـق و توسعه در صنايع بزرگ و دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي ،بهـره مندی
واحدهای تحقیق و توسعه صـنايع از نتـايج تحقیقـات علمي دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي ،
برنامه ريزی مديران بخـش صنعت ،در ارتباط با تجـاری سـازی نتـايج تحقیقـات علمـي نسبت به تحوالت بازار ،حمايت
مـديران صـنايع از ايـده ها و دانش تولید شده توسط محققان در دانشگاه های فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم
دريايي  ،سرمايه گذاری صنايع بر روی تجاری سازی نتايج تحقیقـات علمي در دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده
های علوم دريايي خواهد بود؛ و درگام سـوم نیز تدابیر مورد نیاز عبارت خواهد بود از حمايت مديران ارشد از فرآيند تجاری
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 تسـهیل ارتباطات و فرآيند، بهـره گیـری از صـنعت مشـاوره و تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه تجاری سـازی،سـازی
، تقـدير از کارکنـان و مديران فعال در زمینه تجاری سازی با استفاده از نظام پاداش و تشـويق سـازماني،های درون سازماني
 عوامل محتوايي نسبت به ساير عوامل برای ارتقـای، بنـابر نتـايج پـژوهش.ممانعـت نظـام کنتـرل رسـمي داخـل سازمان
فراينـد تجـاری سـازی نتايج تحقیقـات علمي در دانشگاههای فني و حرفه ای کشور؛ دانشکده های علوم دريايي بهتر ارزيابي
.شده است
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